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Byla zahájena druhé etapa projektu 
sportovního areálu v Hedvû

Zástupci mûsta ocenili v˘znamné 
pedagogy v rámci jejich svátku 

Za zdravím cestou necestou s Vojtou 
Zábransk˘m a jeho sanitkou

S Franti‰kem âermákem za exotikou
do Bolívie – 2., závûreãná ãást

Hrad Sovinec otevfiel letos poprvé své 
brány o minulém víkendu 
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Velikonoce na hradě

Učitelé převzali od zástupců města ocenění za svou práci
Přestože UNESCO v roce 1994
rozhodlo, že Mezinárodní den 
učitelů se bude slavit 5. října,
v našich zemích již mnohem dé-
le slavíme svátek pedagogů 
28. března, v den výročí naroze-
ní Jana Amose Komenského.
Den učitelů má připomenout ne-
lehkou a mnohdy nedoceněnou
práci těch, kteří se snaží nej-
mladší generaci vzdělávat a také
vychovávat. Na svátek učitelů se
však mnohde zapomíná, dokon-
ce i mezi žactvem.
Město Rýmařov si svých peda-
gogických pracovníků váží,
a proto pro ně uspořádalo v úte-
rý 30. března malou oslavu v sá-
le Střediska volného času na
Divadelní ulici. Zúčastnili se jí
nejen představitelé mateřských,
základních a středních škol
a SVČ, ale především pedagogo-
vé, kteří si podle svého vedení
v letošním roce zasloužili největ-
ší uznání. O kulturní program se
postarala Základní umělecká
škola Rýmařov, která připravila
hudební vystoupení, zazněly

verše i próza a celým večerem
pak kolegy pedagogy provázela
Květa Sicová. Z rukou starosty
Petra Kloudy a místostarosty
Jaroslava Kaly převzali květinu
a drobný dárek, který připravili
klienti Kouzelné buřinky, tito pe-
dagogové:
Libuše Mervová (MŠ Jelínkova
3) - u příležitosti významného
jubilea;
Mgr. Naděžda Bučková (ZŠ
Jelínkova 1) - u příležitosti vý-
znamného jubilea;
Mgr. Lenka Janoušková (Zá-
kladní umělecká škola Rýmařov)
- mimořádné ocenění za tvorbu
a koordinaci práce na pilotní ver-
zi školního vzdělávacího progra-
mu ZUŠ;
Josef Jureček (Základní umě-
lecká škola Rýmařov) - za celo-
životní pedagogickou činnost
a za vysoký přínos pro rýmařov-
ské umělecké školství;
Anna Juřenová (Střední škola
Rýmařov) - za celoživotní peda-
gogickou činnost ve funkci mist-
rové odborného výcviku;

Nataša Skoupilová (Střední
škola Rýmařov) - mimořádné 
ocenění za dlouholetou přípravu
žáků na odborné soutěže a kva-
litní působení na mládež učeb-
ních oborů ve své profesi;
Ing. Eva Sovišová (Střední ško-
la Rýmařov) - za celoživotní pe-
dagogickou činnost, za cílevědo-
mé působení na studenty a pěkný
vztah k mladým lidem;
Ladislav Mácka (Střední škola
Rýmařov) - mimořádné ocenění
za dlouholeté kvalitní působení
na mládež učebních oborů a pra-
videlnou spolupráci se smluvní-
mi pracovišti odborného výcvi-
ku;
PhDr. Jitka Vaculová, CSc.
(Střední škola Rýmařov) - mi-
mořádné ocenění za neobyčejně
lidský přístup k sociálně slabším
žákům a pomoc při řešení jejich
situace;
Naděžda Neherová (SSOŠ
Prima) - u příležitosti význam-
ného jubilea;
Ludmila Axmanová (SSOŠ
Prima) - mimořádné ocenění za
aktivní podíl na mimoškolní vý-
chově studentů v Domově mlá-

deže a přípravu studentek na
soutěž Region Regina;
Ing. Štefan Janošťák (Gymná-
zium Rýmařov) - mimořádné 
ocenění za vynikající výsledky
v pedagogické činnosti a za do-
sažení trenérských úspěchů - zís-
kání tří titulů Mistr ČR ve střel-
bě jeho svěřenci;
Mgr. Zdeňka Sedláčková (Gym-
názium Rýmařov) - mimořádné
ocenění za vynikající výsledky
v pedagogické činnosti, zvláště
ve výuce předmětu Základy spo-
lečenských věd;
Mgr. Lucie Pavlíčková (Gym-
názium Rýmařov) - mimořádné
ocenění za aktivní činnost koor-
dinátorky komunitní školy a or-
ganizaci vzdělávacích kurzů
a spolupráce s širokou veřejností;
Mgr. Milan Galandr (Gymná-
zium Rýmařov) - mimořádné 
ocenění za vynikající výsledky
v pedagogické činnosti, zvláště
ve výuce anglického jazyka,
a aktivní činnost ve funkci ve-
doucího předmětové komise ci-
zích jazyků. 

Odbor školství a kultury
MěÚ Rýmařov

Sovinec se v sobotu 3. dubna pro-
budil do kalného rána, ale jarní
slunce mlhy brzy rozehnalo
a hrad si s radostí ohřál staré kos-
ti - vždyť Morenu už odnesla voda
a nad krajinou se ujímá vlády
Vesna. Víkend to byl velikonoční,
a tak není divu, že velikonoční by-
la i atmosféra na Sovinci samot-
ném. Rozjezd nebyl příliš prudký
a návštěvníci se zprvu do hradu
vešli víc než pohodlně, ovšem
přes den jich utěšeně přibývalo.
Čekala na ně akce zvaná Proutek
na beránka Ludvu, tedy prohlídka
hradu spojená s divadelními scén-
kami, přednáškou sokolníka

Montiho o výcviku a chovu dra-
vých ptáků a velikonočním jar-
markem, na němž si děti mohly
například ozdobit perníčky, zatím
co tatínkové perlíkem razili min-
ce. O hudební doprovod se jako
obvykle starala skupina Rabussa.
Nazítří, v neděli 4. 4., se do dění
na Sovinci zapojil i folklórní sou-
bor Markovice s pásmem veliko-
nočních zvyků a tradic spojených
s vítáním jara. Velká škoda dešti-
vého pondělí, které obrátilo veli-
konoční veselí v usedavý pláč,
nicméně hrad Sovinec i tak svým
návštěvníkům připravil pěkný ví-
kend. JaPo
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky

Divoké lamy Všudypřítomné opičky

Sopka

Vše ze soli

Na vrcholu Huyana Potosi (6080 m)

Vodní hyacint Anakonda

Laguna Colorada Fota: František Čermák

2 000 let staré kaktusy, okolo moře soli

Pohled z vrcholu Parinacoty (6340 m)
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S Františkem Čermákem za exotikou do Bolívie - 2., závěrečná část
Dalším naším cílem byla oblast
Salar de Uyuni. Je to největší
solná pláň na světě (cca 10 000
km2), především však unikátní
krajina a ekosystém. Již první
dojem je úchvatný - všude kolem
pouze sůl. Tu zde jednak těží,
jednak je tu z ní postavena řada

budov. A to nejen staveb samot-
ných, ale i jejich vybavení - sto-
ly, židle, postele, vše ze soli.
Salar je společně s jezerem
Titicaca pozůstatkem někdejšího
vnitrozemského moře. Jsou zde
i ostrovy, a to unikátní. Na foto-
grafii vidíte ostrov s asi 2 000 let
starými kaktusy, jsou zde k vidě-
ní i kaktusy petrifikované (zka-

menělé). Zvláštní jsou i jeskynní
prostory včetně pohřebišť dáv-
ných civilizací. Úchvatné jsou
vodní plochy, tedy převážně sla-
né laguny, například barvami hý-
řící Laguna Colorada či Zelená
laguna. Atmosféru dokreslují
hojní plameňáci a divoké lamy.
Zvětráváním sopečného materiá-
lu zde příroda vytvořila skutečně
bizarní tvary. Při troše fantazie

lze vidět hrady, domy, zvířata.
Pozůstatky sopečné činnosti se
též projevují četnými postvulka-
nickými jevy - bahenními sopka-
mi, sopečnými jezírky, gejzíry či
výrony plynů, které si nezadají se
známějšími oblastmi na Islandu
či Yellowstonu. Po návštěvě

Salaru jsme nemohli vynechat je-
zero Titicaca. Výhledy na hřebe-
ny And i koupání v osm stupňů
„teplé“ vodě byly vynikající.
Kromě hor a náhorních plošin je
součástí Bolívie i subtropický
a tropický prales. Vybrali jsme si
přírodní rezervaci - zcela zacho-
valý ekosystém řeky Yakuma.
Viděl jsem tropickou přírodu

i jinde, ale toto byl unikát.
Každých padesát metrů kajman
či aligátor, všude spousta vod-
ních, rybožravých, dravých i bý-
ložravých ptáků. Až k lodi k vám
ze stromů přijdou opice. Na bře-
zích se pasou kapybary. V pam-
pě okolo řeky anakondy a další
plazi. Voda vaří spoustou ryb,
včetně piraní. Růžoví říční delfí-
ni - v jejich přítomnosti jsme se

koupali, prý si v jejich blízkosti
neodváží aligátoři a kajmani za-
útočit. Zkrátka přírodní ráj.
Být v Bolívii a nezkusit koku
snad ani nejde. Je součástí tisíci-

leté kultury, pomáhá žít ve vyso-
ké nadmořské výšce. Je k dispo-
zici všude. Souhlasím však
s Bolívijci - koka není droga.

Tou jsou až její deriváty, napří-
klad kokain. S tím se však
v Bolívii nesetkáte, stejně jako
s kuřáky.
Na závěr: viděl jsem už hodně,

ale Bolívie, asi pro menší výskyt
bílého muže, patří k tomu nej-
lepšímu, co lze z přírody ve svě-
tě vidět. František Čermák

Těžba soli

Zvětráváním proti gravitaci

Zvětráváním proti gravitaci Fota: František Čermák

Fata morgana

Jeskynní hřbitov
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Pár slov... o vzhledu
Nedívám se moc často na televizi, a na zábavné reality show už
vůbec ne. Nedávno jsem byla naprosto v šoku, když jsem čirou
náhodou zhlédla televizní pořad Mladší o pár let.
Celá zábava spočívala v tom, že vybranou ženu nejprve v oprav-
dovém skleněném boxu vystavili v obchodním domě a kolem-
jdoucí měli za úkol co nejvíce ji pohanět (jinak si jejich reakce
nedovedu vysvětlit) - uváděli části těla, které by si zasloužily
kompletní rekonstrukci, a tipovali její věk (většinou o mnoho let
více, než byl její věk skutečný). Pak dostali nebožačku do práce
dietologové, plastičtí chirurgové, vizážisté, kadeřníci a módní
návrháři a ejhle - na konci dílu se nám vyloupla krásně unifiko-
vaná, umělá a šťastná žena. I zavládlo na televizních obrazov-
kách nadšení převeliké a mnohé ženy se rozběhly k zrcadlům,
v očích hrůzu a na mysli desítky otázek: Nezasloužím si i já bo-
toxové injekce? Smím zítra do práce, když mi nikdy neprovedli
liposukci? Může ještě vůbec mezi lidi moje poprsí, jež nikdy ne-
poznalo dobrodiní plastické chirurgie?
Řeknu vám to raději rovnou, milí chirurgové, vizážisté a ostatní
kouzelníci se vzhledem: mě nedostanete. Jedním z mých nejob-
líbenějších herců je Jack Nicholson a dovedu si představit, co
byste s ním udělali. Mohli byste mu nastřelit vlasy, odstranit
vrásky, odsát tuk z celého těla a vhodným oblečením kompen-
zovat jeho nepřílišnou výšku - ale byl by to pak Jack Nicholson?
Kdybych si měla vybrat, šla bych na večeři raději s Kevinem
Spaceym než s Davidem Beckhamem; s tím prvním bych klidně
mohla běhat s jeho psy v parku, u toho druhého bych se bála, že
mu náhlý poryv větru zničí modelový účes v ceně mého měsíč-
ního příjmu. Mám raději Martu Kubišovou než Helenku
Vondráčkovou, mám raději Marii Rottrovou než Evu Pilarovou,
a tak mě plastičtí chirurgové budou v ordinacích vyhlížet marně,
já mám drze v plánu vypadat přesně na tolik, kolik je mi let.
Dokonce si nehodlám kupovat ani růžová trička se zlatými nápi-
sy, kterými bych informovala kolemjdoucí, jak jsem Very Sexy,
nebudu nosit ani citronově žluté, ani indigové modré punčochy,
dokonce ani roztrhané džíny, i kdybyste mi třikrát denně opako-
vali, že jedině tak je to správně. Dobrodiním vašich služeb hod-
lám i nadále pohrdat - a bude hůř, už teď jsem rezignovala na lo-
dičky s jehlovými podpatky...
Navíc si myslím, že trend věčného mládí, tedy mladistvého
vzhledu od dvanácti do sedmdesáti let, nemůže pokračovat do-
nekonečna. Jak říkají naši politikové, seniorů bude přibývat a bu-
dou stále větší silou. Nakonec to přece musí dopadnout tak, že
„old look“ zvítězí!
Kdysi, cestou z hospody Na Kapličce, propadl můj kamarád 
opileckému filozofování a dospěl k závěru, že novodobí lidé bu-
dou tak přesyceni dokonalými věcmi, že se v obchodech začnou
objevovat věci poškozené už z výroby - roztrhaná trička, okopa-
né boty a ubrusy se skvrnami od vína, propálené od cigaret, s při-
lepenými vajgly. Od té chvíle uplynulo nějakých dvacet let, roz-
trhaná trička a okopané boty už na trhu dávno jsou, jen ty ubru-
sy jsem ještě nikde neviděla. Pokud tedy vývoj skutečně půjde
touto cestou, dočkáme se návratu trendy bot „důchodek“ a pa-
pučí „přezkáčů“ a sexy flanelových pyžam, plastičtí chirurgové
budou zkoumat, jak vyrobit vrásky (Jedině v našem studiu Vám
uděláme u očí tak věrohodné vrásky smíchu, jako byste se smála
padesát let!) a vytetovat kruhy pod očima, kadeřníci budou vy-
víjet nový styl barvení vlasů - vlásek po vlásku, aby tak simulo-
vali dokonale přirozené šedivění vlasů (Z kadeřnictví Trysk pů-
jdete o třicet let starší!), případně se vrátí k osvědčenému mo-
delu nakrátko - trvalá - fialový přeliv, v brýlové módě budou hi-
tem osvědčené husákovské „jogurtovky“... a ta slavná televizní
reality show se bude jmenovat Starší o pár let.
Nevěříte? To si povíme za dvacet let... ona
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Aktuálně z města
Výsledky hospodaření města za rok 2009

Ve čtvrtek 1. dubna se v sále Střediska vol-
ného času na Divadelní ulici uskutečnilo
v pořadí již osmadvacáté řádné zasedání za-
stupitelstva města Rýmařova.
Hlavním bodem programu byl závěrečný 
účet za rok 2009. Celkový výsledek hospo-
daření je přebytek 1 961 000 Kč, z toho hlav-
ní rozpočet města činí 1 171 000 Kč, sociál-
ní fond 206 000 Kč a fond rozvoje bydlení
584 000 Kč. Celkové příjmy rozpočtu byly
230 milionů Kč, výdaje 246 mil. Kč a jejich
rozdíl byl kryt kladnou bilancí přijatých
a splácených úvěrů. Město totiž v loňském
roce čerpalo nový úvěr ve výši 20 milionů
Kč na krytí výpadků daňových příjmů a na
překlenutí časové disproporce mezi výdaji na
investice a příjmy dotací. Hospodaření města
bylo loni komplikováno silnými dopady hos-
podářské krize. Daňové příjmy města zůstaly
zkráceny o 18 mil. Kč z původního plánu 82
mil. Kč, nedaňové příjmy o dalších 1,4 mil.
Kč. Překročili jsme pouze příjmy z prodeje
pozemků a domů. Výpadek příjmů plně zli-
kvidoval finanční rezervu města vytvořenou

v rozpočtu na spolufinancování investičních
projektů.
Město loni obdrželo 63,7 mil. Kč dotací,
z toho plných 31,5 mil. Kč bylo určeno na
výplatu sociálních dávek a zbytek, 32,2 mil.
Kč, město obdrželo z různých evropských
a státních fondů na své rozvojové záměry -
celkem sedmnáct jmenovitých investic.
Celkové výdaje města obsahovaly 19,2 mil.
Kč na opravy, údržbu a výstavbu komunika-
cí, 10,2 mil. Kč na výstavbu a údržbu vodo-
vodů a revitalizaci krajiny, 37,4 mil. Kč měs-
to vynaložilo na provozní výdaje a investice
do mateřských a základních škol, 7,3 mil. Kč
si vyžádal chod muzea, knihovny a výdaje na
zachování kulturních památek, 12,7 mil. Kč
na tělovýchovnou a zájmovou činnost, 17,9
mil. Kč na svoz odpadů, sanaci skládky a vý-
stavbu sběrného dvora, 5,4 milionů údržba
a výsadba zeleně, 33,2 mil. Kč výdaje na so-
ciální dávky a sociální zabezpečení občanů
města, 3,6 mil Kč byly výdaje na městskou
policii a požární ochranu a konečně 42,3 mil.
Kč bylo vynaloženo na chod městského úřa-

du. Ke konci roku mělo město úvěry a půjč-
ky v celkové výši 38,1 mil. Kč. Město loni
poskytlo dotace různým soukromoprávním
subjektům ve výši 3,7 mil. Kč, z nichž nej-
vyšší částku 1,4 mil. Kč obdržela Diakonie
ČCE Rýmařov na zabezpečení sociálních
služeb pro občany města, 889 000 Kč TJ
Jiskra Rýmařov a 290 000 Kč římskokatolic-
ká farnost. Město ke konci roku evidovalo
celkový majetek za 1,2 mld. Kč, pohledávky
ve výši 16,6 mil. Kč, závazky ve výši 49,3
mil. Kč včetně již zmiňovaných úvěrů.
Hospodaření města za rok 2009 bylo přezkou-
máno auditory krajského úřadu a nebyly
v něm zjištěny závažné nedostatky ani rizika.
Zastupitelé přijali usnesení, v němž závěrečný
účet města schválili a s výsledkem hospodaře-
ní bez výhrad souhlasili. Zastupitelé též vzali
na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2009 a schválili pře-
zkoumání hospodaření města za rok 2010
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Ing. Petr Klouda,
starosta města

Pár slov k Erně
K problémům ubytovny a restau-
race Erna jsem se již na strán-
kách Horizontu nedávno vyjad-
řoval. Pro úplnost připomínám:
Erna se stala ubytovnou pro so-
ciálně nepřizpůsobivé občany,
které majitel resp. provozovatel
láká ze všech možných konců
kraje (Přerov, Slezské Rudoltice

aj.) a pronajímá jim za velké pe-
níze ubytovací prostory. Noví
nájemníci hradí nájemné ze štěd-
rých dávek, které jim poskytuje
náš podpůrný sociální systém,
a ten se tak vlastně stává podpůr-
ným systémem především pro
provozovatele Erny a jí podob-
ných ubytoven. Pro majitele je to
byznys, pro okolí a město pohro-
ma. Je až zarážející, co dokáží
někteří lidé podniknout pro svo-
je příjmy na úkor spoluobčanů.

Erna je totiž bezesporu zárod-
kem ghetta nepřizpůsobivých
občanů se všemi důsledky.
Špína, odpadky, drobné krádeže
a poškozování majetku, agresiv-
ní dětské gangy na ulicích, hluk
opilců dlouho do noci, střety 
s okolím, restaurace jako generá-
tor konfliktů a problémů.

Zastupitelé města nemají s tímto
druhem podnikání nic společné-
ho a distancují se od něj. Naše
zákonodárství nechrání město
a jeho občany dostatečně před
takovým druhem podnikání
a před takto žijícími lidmi, týra-
jícími své okolí. Někdy si mys-
lím, že společnost chrání za kaž-
dou cenu práva jednotlivce, byť
jsou na úkor práv ostatních sluš-
ných lidí. Provedli jsme řadu
kontrol prostřednictvím hygieny,

stavebního a sociálního úřadu,
ale jejich závěry a především zá-
kony nám nedávají šanci bránit
těmto „podnikatelům“ svobodně
„podnikat“ - pronajímat potřeb-
ným zájemcům svoje volné pro-
story. Pokus vykoupit Ernu 
v exekuci se nezdařil. Připravu-
jeme řadu kroků, abychom jim
situaci co nejvíce ztížili.
Nemohu je ještě uvádět. Obyva-
telé Erny většinou nemají v na-
šem městě trvalé bydliště, sociál-
ní dávky ze státního rozpočtu jim
posílají úřady jiných měst. Naše
město nemá z těchto občanů žád-
né příjmy, pouze mnohé výdaje.
Veřejnosti je asi známo, že provo-
zovatel Erny (či jeho rodinní pří-

slušníci) vlastní nemovitost v bý-
valém areálu Hedvy na Sokolov-
ské ulici a že ji stavebně upravu-
je. Celá teto oblast je územním
plánem města určena na výrobní
zónu. Takové zařazení zde umož-
ňuje vlastnit objekty výrobního
charakteru, provádět činnosti vý-
robního charakteru, ale také poří-
dit bytové prostory pro majitele
provozů a ubytovací prostory pro
bydlení dočasného charakteru, te-
dy pro brigádníky a zaměstnance.
Bude obtížné bránit zde podniká-
ní obdobnému, jako je v Erně.
Smířit se s tím ale nemůžeme
a musíme hledat všechny mož-
nosti k nápravě. 
Ing. Petr Klouda, starosta města
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Slovo krajského zastupitele

Jedna paní povídala...

Jedním z nejvážnějších problémů provozu na
pozemních komunikacích v České republice
je vysoké procento chodců a cyklistů, kteří
zemřou nebo utrpí zranění v důsledku do-
pravní nehody. Také osoby s omezenou

schopností pohy-
bu a orientace pat-
ří k vysoce riziko-
vé skupině účast-
níků silničního
provozu. Srovná-
ní patnácti zemí
Evropské unie 
ostudný stav v ČR
potvrzuje: je třetí
nejhorší. Ze za-

hraničních zkušeností vyplývá, že opatření-
mi zvyšujícími bezpečnost dopravy lze docí-
lit v horizontu deseti let až třicetiprocentní
snížení celkových následků dopravních ne-
hod, což by pro Českou republiku v ro-
ce 2010 představovalo záchranu až 650 živo-
tů.
Moravskoslezský kraj již od roku 2003 vy-
hlašuje dotační program „Zvyšování pasivní
bezpečnosti na pozemních komunikacích“,
a systematicky tak usiluje o zajištění ochrany
zranitelným účastníkům silničního provozu

úpravou dopravního prostoru. Projekty, na
jejichž podporu mohou jednotlivé obce naše-
ho kraje žádat finanční příspěvek, musejí být
zaměřeny na úpravy a modernizace zvyšující
jejich pasivní bezpečnost pro pěší a nemoto-
rovou dopravu a přístupnost osobám se sní-
ženou schopností orientace a pohybu.
V úterý 23. března 2010 na svém desátém jed-
nání projednal výbor pro dopravu zastupitel-
stva Moravskoslezského kraje celkem dvaatři-
cet žádostí o dotaci z tohoto grantového pro-
gramu a pouze devatenáct z nich doporučil ra-
dě Moravskoslezského kraje ke schválení.
Nás může těšit, že me-
zi úspěšnými projekty
je rovněž projekt měs-
ta Rýmařova „Zvýšení
pasivní bezpečnosti
chodců v Rýmařově -
III. etapa“. Celkové
náklady projektu činí
1 038 000 Kč, z toho
je předpokládaná výše
dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje
75 %, tj. 778 500 Kč;
město Rýmařov se tak
bude podílet částkou

259 500 Kč. Projekt řeší vybudování nového
přechodu pro chodce na silnici II/445 u prodej-
ny DuKo, dále se nasvětlí stávající přechody
pro chodce na silnici I/11 ulice Opavská smě-
rem ke hřbitovu, na Sokolovské ulici u SSOŠ
Prima a tělocvičny gymnázia a také přechod
na Bartákově ulici (u prodejny Rýmařovanka).
Tímto opatřením na silnicích Rýmařova bude
zabezpečena pasivní bezpečnost pro nejriziko-
vější skupinu účastníků silničního provozu,
kterou jsou chodci, především pak senioři
a děti. Ing. Jaroslav Kala,

krajský zastupitel, člen výboru pro dopravu

Opět přinášíme na našich stránkách tuto
rubriku, ve které budeme reagovat na pod-
něty občanů a chceme se zabývat citlivými
tématy, jež se stávají náplní hovorů na uli-
ci či v hospodě a jsou podle svých mluv-
čích nedostatečně řešeny. Rubrika by měla
sloužit tomu, aby byly problémy občanů,
které nejsou doceněny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním pod-
nětům, ovšem za dodržení jistých pravidel.
Budeme pracovat pouze s anonymy, které
budou slušné, neurážející, nevulgární, ne-
budou porušovat tiskový zákon a budou
v souladu se ctí, morálkou a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně
zpracovávat a řešit s pověřenými osobami,

zejména se starostou města. Čtenářské
příspěvky mohou být redakci zasílány pro-
střednictvím e-mailu rymhor@seznam.cz
nebo na adresu redakce Okružní 10, 795 01
Rýmařov, případně mohou být vhozeny do
schránky redakce u vchodu do Střediska
volného času.

Přijetí snad dosud nejvyššího úvěru v histo-
rii města, 65 milionů korun, schválilo rýma-
řovské zastupitelstvo na svém zasedání ve

čtvrtek 1. dubna jako dvacetiprocentní podíl
z programu Zelená úsporám na zateplení
domů a výměnu oken. Podle starosty města

by prý měly být všechny paneláky do dvou
let zatepleny a vyměněna na nich plastová
okna.

...že zastupitelé zadlužili město 65 miliony na dvacet let

odpovídá starosta města
Ano, je pravda, že zastupitelé
města schválili přijetí úvěru ve vý-
ši 65 milionů korun se splatností
v průběhu příštích dvaceti let.
Právě probíhá výběrové řízení na
poskytovatele úvěru - banku, která
nám nabídne nejvýhodnější pod-
mínky, tzn. nejnižší úrok, ručení
a poplatky. Cílem úvěru je zajistit
spoluúčast města na programu
Zelená úsporám. Většině čtenářů
je asi známo, že Česká republika
doposud získala prodejem emis-
ních limitů kysličníku uhličitého
asi 17,5 miliardy korun a že tyto
prostředky budou věnovány na za-
teplení domů. Majitelé domů a te-
dy i město tak může poprvé v his-
torii státních programů na údržbu
a zateplení domů získat význam-

nou pomoc na řešení tepelných
vlastností plášťů a vzhledu obyt-
ných domů. Předcházející pro-
gram Panel pouze dotoval část 
úroků v případě, že si majitel do-
mu vzal na zateplení a opravy 
úvěr. Tak malá míra pomoci při
dlouhodobé tvrdé regulaci nájem-
ného problémy města se zateple-
ním neřešila.
Ředitelka příspěvkové organizace
Byterm Ing. Vavřičková předložila
zastupitelům plán na zateplení asi
pětačyřiceti městských domů
v celkové hodnotě 104 milionů
Kč. Město na ně získá 16 mil. Kč
dotací z programu Zelená úspo-
rám, 65 mil. získá z úvěru a 23
mil. budou vlastní prostředky
města z nájemného. Město bude

čerpat dotace prostřednictvím tzv.
blokové výjimky, která omezuje
naše možnosti čerpání na maxi-
málně dvacetiprocentní podíl vý-
dajů. Některé domy podmínky
přijetí dotace nesplní. Celý projekt
je na počátku. V současnosti jsou
vybráni dodavatelé na zateplení
bytových domů Příkopy 6, 9, 11,
13, 15, 1. máje 5, 7, Bartákova 20,
22, Divadelní 4, 6, 8, Julia Sedláka
20, 22, 24 a nám. Svobody 1, 3. Je
zadáno vypracování projektové
dokumentace na dalších dvacet
domů, na které následně budou
výběrovým řízením vybrání další
dodavatelé. Zájem o účast ve vý-
běrových řízeních je velmi vysoká
- hlásí se vždy několik desítek fi-
rem a taková konkurence nám po-

máhá snižovat náklady staveb.
Samostatně budou řešeny fasády
bytových domů na náměstí,
Radniční 1 až 7, Jungmannova 2,
4 a tř. Hrdinů 1, protože jde o pa-
mátkově chráněnou zónu vyžadu-
jící individuální přístup a další
schvalovací procesy.
K samotnému úvěru bych ještě
doplnil, že roční splátka úvěru bu-
de 3 250 000 Kč po dobu dvaceti
let, roční úroky na počátku spláce-
ní asi 2,6 mil. Kč a že celý úvěr
bude město splácet z rozpočtu
Bytermu - příjmů nájemného z by-
tů a nebytových prostor. V minu-
losti město čerpalo nejvyšší úvěr
20 mil. Kč v r. 2003 na výstavbu
kanalizace, který dodnes splácí. 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Nasvícený přechod u Komerční banky
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Zpravodajský servis ve zkratce

Druhá etapa projektu
„Sportovně-kulturní areál v Zahradě Hedvy“ byla zahájena

Mûsto R˘mafiov zahájilo realiza-
ci druhé etapy projektu „Sportovnû-
kulturní areál v Zahradû Hedvy“, na
kter˘ získalo dotaci z Regionálního 
operaãního programu Moravsko-
slezsko. 
Zahrada Hedvy v Rýmařově je
v současné době přírodním areá-
lem, který slouží jako zázemí pro
každodenní rekreační, sportovní
a herní aktivity obyvatel města
i pro příležitostné kulturně-spole-
čenské programy s celoměst-
ským, regionálním i nadregionál-
ním významem. Pro tyto aktivity
nabízí především kvalitní přírodní
prostředí a dostatečný prostor.
Nedostatečná je jeho vybavenost
(technická infrastruktura, sociální
zařízení, parkování, mobiliář 
apod.) a nabídka programových
prvků. Odstranit tyto nedostatky
má realizace druhé etapy projektu
„Sportovně-kulturní areál v Za-
hradě Hedvy“. Naváže na již vy-
budovaná hřiště, která byla v rám-
ci první etapy dokončena v roce
2008.
Projekt zahrnuje výstavbu zázemí
pro běžecké lyžování (klubovna,
šatny, sklad, sociální zázemí)
a rozvody vody pro umělé zasně-
žování, vybudována bude rovněž
nová cestní síť, umožňující traso-
vat několik vycházkových a tema-
tických okruhů (tréninkový okruh
délky 500 m - běh, jízda na koleč-
kových bruslích, trénink na koleč-
kových lyžích, fit-stezka vybave-
ná jednoduchými tělocvičnými
prvky aj.). Vnitroareálová cestní
síť bude vybavena odpovídajícím
mobiliářem (parkovými lavicemi,

odpadkovými koši, informačními
tabulemi) a parkovým osvětlením.
Další programové prvky jsou sou-
středěny do prostoru u letního am-

fiteátru. Navrhována je rekon-
strukce a rozšíření zpevněné plo-
chy nad amfiteátrem s možností
instalace mobilního zastřešení.
Zastřešení (ocelová konstrukce
s textilním potahem) bude sloužit
k zakrytí pódia při pořádání taneč-
ních zábav a jiných kulturně-spo-
lečenských akcí. Po obvodu plo-
chy budou rozmístěny skateboar-
dové prvky. Jako sociální zázemí
pro příležitostné akce je navrho-
vána zpevněná plocha při boční
spojovací komunikaci mezi ulicí
Sokolovskou a amfiteátrem, na
kterou budou instalovány mobilní
toaletní kabiny.
V nejvyšší části Zahrady Hedvy,

na otevřené luční ploše nad letním
amfiteátrem, odkud je panorama-
tický výhled na hlavní hřeben
Jeseníků, je navrhován dřevěný

altán. Bude sloužit současně i ja-
ko přístřešek jedné ze zastávek fit-
stezky.
V nižší části této enklávy bude fit-
stezka procházet kolem stávající-
ho přírodního jezírka. Zde je navr-
hováno umístění dřevěného odpo-
činkového mola. Projekt počítá
také s doplněním a rekonstrukcí
přírodních prvků v zahradě.
Kromě opatření uvedených výše
se jedná o dosadbu stromů (příp.
keřového patra) v lesoparkovém
pásu podél Sokolovské ulice, do-
plnění (příp. rekonstrukci) stro-
mořadí v tomto úseku, kompaktní
keřovou výsadbu u parkoviště
a dětského hřiště, vyčištění jezírka

a doplnění jeho břehového poros-
tu, výsadbu stromů podél navrho-
vaných vnitroareálových komuni-
kací a další opatření včetně pěs-
tebních zásahů ve stávajících po-
rostech. Součástí projektu je rov-
něž centrální parkoviště situované
na plochu bývalé zahrádkářské o-
sady.
Stavbu realizuje firma Kareta, 
s. r. o., která vyšla z výběrového
řízení. Termín dokončení prací
je plánován na konec července
2010. Náklady na druhou etapu
výstavby sportovně-kulturního 
areálu představují přibližně 39
miliónů korun, kdy 36 miliónů
z této sumy poskytl formou dota-
ce Moravskoslezský kraj a tři mi-
lióny uvolnilo ze svého rozpočtu
město Rýmařov.
Vizualizaci projektu lze shlédnout
také na webových stránkách měs-
ta v sekci Integrovaný dokument. 

Text a fota:
webové stránky města

Informace o likvidaci autovraků
Městský úřad Rýmařov ve spolupráci s fir-
mou ŽDB Group, a. s., Bohumín uskuteční
sběr autovlaků (vozidel určených k likvida-
ci), a to v Rýmařově, v areálu firmy Mitáček
(bývalé ČSAD) dne 11. května 2010 (úterý)
v době od 11 do 15 hod.

Ceny za likvidaci a odvoz autovraků:

- likvidace kompletního autovraku je bez-
platná - při odevzdání vozidla na místě sběru
majitel uhradí pouze poplatek za přepravu
vraku k likvidaci ve výši 300 Kč za vrak

- nekompletní autovrak - bez motoru 600 Kč;
vozidlo musí mít kola nasazená na nápra-
vách, za každé chybějící kolo účtujeme po-

platek 100 Kč, ovšem kromě rezervy. K to-
mu poplatek za přepravu 300 Kč za vrak.

Potřebné doklady:
- majitel vozu: občanský průkaz, velký tech-
nický průkaz vozidla
- ostatní osoby: plná moc od majitele vozid-
la k likvidaci (nemusí být notářsky ověřena),
velký technický průkaz vozidla, občanský
průkaz

Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných
autovraků obdrží na místě od ŽDB Group, a.
s., potvrzení o převzetí autovraku do zaříze-
ní ke sběru autovraků - doklad potřebný pro
vyřazení vozidla z evidence motorových vo-
zidel.

Majitelům nepojízdných vozidel nabízíme od-
voz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci
o tuto službu se mohou přihlásit do 10. května
2010 na telefonním čísle 604 228 312, kde bu-
dou zapsáni do pořadníku. Potvrzení o převze-
tí vozidla k likvidaci bude vystaveno řidičem
ihned na místě po předložení výše uvedených
dokladů a úhradě poplatku za odtah ve výši
400 Kč za každé kompletní vozidlo (nekom-
pletní za příplatek viz výše).

Využijte tuto možnost ekologického odstraně-
ní autovraků! Bližší informace vám poskytnou
pracovníci odboru ŽPaRR MěÚ Rýmařov na
tel: 777 254 119 a ŽDB Group, a. s., Bohumín,
provoz Recyklace, tel. 596 083 671, 596 082
673, 604 228 312 nebo 604 228 455.
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Proč jsem si ji vybrala:
Paní Lenku Baborovskou jsem si vybrala,
protože si jí vážím. Je jedním z mála lidí,
kteří se snaží udržet v Rýmařově kulturní ži-
vot.

Jak jistě víte, v Rýmařově bylo zrušeno kino.
Proto bych se chtěla zeptat, zda nemáte o-
bavu, že o rýmařovskou galerii bude po-
stupně upadat zájem a že budete donucena
galerii uzavřít?
Podle všech ukazatelů zatím tyto obavy ne-

mám. Návštěvnost nám za rok 2009 oproti
roku 2008 sice mírně poklesla, avšak tržba
na vstupném mírně vzrostla, což je způsobe-
no vyšším počtem dospělých návštěvníků za
plné vstupné. Důležitou novinkou je i to, že
téměř ke každé výstavě je od loňského roku
pro návštěvníky připraven doprovodný pro-
gram. Toho využívají především učitelé
s dětmi z místních škol. Snažíme se kombi-
novat výstavy naučné a výtvarné, které jsou
velmi ceněny. Naše galerie má v odborných
kruzích dobré jméno a je zárukou kvality. To
je však především zásluha členů volného
sdružení Octopus, kteří tyto výstavy organi-
zují a patří jim za to velký dík.
Zajímalo by mě, kolik zhruba stojí provoz
galerie a co všechno obnáší ji udržovat.
Galerii nelze oddělit od muzea, je jeho nedíl-
nou součástí, nelze tedy ani vyčíslit, kolik
stojí provoz samotné galerie. Stejně tak její
udržování. Náklady na provoz celého muzea,

tedy galerie, informačního centra, počítačové
učebny a muzea, se pohybují zhruba kolem
dvou milionů korun ročně.
Jak vidíte konkurenceschopnost rýmařov-
ské galerie ve srovnání s galeriemi ve vět-
ších městech?
Jak jsem již uvedla, naše galerie má velmi
dobré jméno v rámci celé republiky. Takže si
myslím, že jsme ve své kategorii velmi „kon-
kurenceschopní“. Navíc, těžko srovnávat -
galerie fungují na různých principech, záleží
na majiteli či zřizovateli, na tom jaké má ga-
lerie „jméno“, galerie mohou být prodejní,
pro vystavující zpoplatněné nebo naopak vy-
stavovatel může požadovat poplatek za to, že
svá díla vystaví. Je mnoho různých způsobů.
Pohybujeme se v klasické kategorii muzejní
galerie, kdy zřizovatelem organizace je stát,
potažmo kraj nebo obec. Naše galerie velmi
pravděpodobně nikdy nebude výdělečná, ale
s tím je náš zřizovatel srozuměn a podporuje
nás. My se naopak snažíme o jakousi kom-
penzaci v jiných oblastech, například ve vy-
užívání evropských fondů prostřednictvím
různých dotačních programů. V loňském ro-
ce muzeum získalo zhruba 2,5 mil. Kč z do-
tačních titulů na vnitřní stavební rekonstruk-
ce, pořízení vybavení (vitríny, mobilní pre-
zentační systém, závěsný systém), restauro-
vání sbírkových předmětů, vydání informač-
ních a propagačních materiálů, na pořádání
naučných výstav (jistě si vzpomenete třeba
na květnovou výstavu „Po stopách dinosau-
rů“) a na mnoho dalších „drobností“.
Jako ředitelka muzea se jistě zajímáte o pa-
mátky a dění v našem regionu. Co říkáte na
stav a postupné chátrání janovického zám-
ku?
Současný stav janovického zámku je výsled-
kem dlouhodobého nezájmu a nezodpověd-
ného přístupu současného majitele, tedy stá-
tu, respektive Ministerstva vnitra. Ano, zá-
mek „úspěšně“ chátrá, ale nemyslím si, že je
to chyba města. V současné době je, dle
mých informací, zámek stále předmětem
soudního sporu, který se táhne již velmi 
dlouhou dobu, a možnost, že by byl převe-
den městu Rýmařov, je zřejmě otázkou dale-
ké budoucnosti. Město logicky nemůže inve-
stovat do majetku, který není jeho a nejspíš
jeho ani nikdy nebude. Bylo by to stejné ja-

ko opravovat chalupu, která patří sousedovi.
Nicméně jsme již s představiteli města tuto
teoretickou možnost předběžně řešili.
Samozřejmě, jako člověka, který zde žije,
mě to velmi mrzí a mám krásnou představu,
že zámek i s parkem jednou bude nejen 
opravený, ale i plně využitý. Na druhou stra-
nu chápu současný postoj města.
Nakonec pár osobnějších otázek. Co vás
kromě vedení galerie baví, co ráda děláte
ve volných chvílích?
Moc volného času nemám. Kromě své práce,

která mne sice baví a profesně uspokojuje,
ale je i časově náročná, ještě studuji vysokou
školu, což také vyžaduje svoje. Ve volných
chvílích se snažím věnovat svým dětem, ro-
dině, přátelům, asi jako každý z tohoto regi-
onu lyžuji, vyzkoušela jsem i snowboard,
jezdím na kolečkových bruslích, nedovedu si
představit život bez hudby, dobré knížky, rá-
da cestuji a občas si jdu zajezdit na koni. Ale
mým největším koníčkem je přístrojové po-
tápění a okrajově nádechové potápění, tzv.
freediving. Miluju ten první okamžik, když
se ponořím pod hladinu. A což teprve dole
pod vodou! Je to jiný svět, bohužel mám po-
slední dobou pocit, že mnohem lepší než ten
náš. Tam člověk zapomene na všechny sta-
rosti světa, kouká na tu podvodní havěť a jen
se tak vznáší... Neznám lepší pocit.

Příště: Lenka Baborovská se bude ptát
Martiny Vexlerové.

Štafeta
Rýmařované se ptají známých či něčím pozoruhodných spoluobčanů na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i čte-
náře. Společně s otázkami předávají pomyslný štafetový kolík, který zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-
nými či úplně jinými otázkami dalšího zajímavého člověka.

Jitka Ježková se ptá Lenky Baborovské

Muzeum v Bruntále si vás dovoluje pozvat na překrásnou výstavu skla
autora Františka Víznera pod názvem Sklo 1959 - 2010.

Poutavá výstava skla potrvá od 9. 4 - 2. 5 2010.
Srdečně vás zveme k její návštěvě.

Dana Jarolímová,
info-pracovník Muzea v Bruntále
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Školství
Florbalový turnaj žáků popáté

Již popáté se děti ze Základní
školy v Rýmařově setkaly s dět-
mi z partnerské školy v Ozimku
a musím připustit, že jsem před
jejich příjezdem vzpomínala,
zdali během našich setkání ně-
kdy bylo špatné počasí. A došla
jsem k závěru, že ať již na den
dětí v květnu 2008 či při návště-
vě Ozimku v říjnu téhož roku
a následně i v lednu 2009, když
jsme lyžovali na Pradědu, bylo
vždy nádherné, slunečné počasí.
Sněžilo pouze v prosinci, ale to
jsme si vyloženě přáli, pro hez-
kou vánoční atmosféru. Teď
jsme se ale chystali na výlet do
ostravské zoo a potřebovali jsme
pěkné počasí, ovšem předpověď
v tomto ohledu nebyla nijak
optimistická. O to větší radost
jsme pak měli, když se výlet 
opět tak krásně vydařil, leč ne-
předbíhejme...
Děti z Polska i se svým doprovo-
dem dorazily v pátek v poledne
a po obědě, kdy bylo nádherně
ještě i v Rýmařově, jsme se šli
projít na náměstí, pořídit již tra-
diční foto před radnicí, smlsnout
něco dobrého v cukrárně a pak
nás již čekal florbalový turnaj
v tělocvičně školy. Po lítém boji
smíšených družstev (měli jsme
devět sestav) následovalo přeta-
hování na laně holky proti klu-
kům (vyhrála děvčata!) a něco,
čemu se normálně říká vybíjená
- což ale v podání „dívky proti
chlapcům“ připomínalo spíše
masakr neviňátek... Tentokrát
zvítězili hoši.

Po malém občerstvení, předání
diplomů vítězným sestavám
a prohlídce školy byl tak akorát

čas večeře, takže jsme se všichni
odebrali na internát střední ze-
mědělské školy, kde se děti jako
obvykle ubytovaly a stravovaly.
Po večeři následovaly aktivity
v klubovně, nejprve všichni
ztvárnili svá týmová loga a ná-
zvy týmů v obou jazycích, poté
ještě všechny děti obdržely 
účastnické listy a dárky a také se
trochu tancovalo. Večerka byla
naplánována na desátou, a zatím-
co česká část odpočívala a sbíra-
la síly na následující den v klidu
svých domovů, naši malí ná-
vštěvníci si dle vyprávění svých
opatrovnic ještě docela „zařádi-
li“. I přesto byly děti druhý den
jako rybičky. A jelo se do zoo.
Zatímco Rýmařov jsme opouště-
li v pošmourném a poměrně
chladném ránu, čím více jsme se
Ostravě blížili, tím bylo jasněji.
Ostrava nás vítala sluníčkem
a teplotou více než příjemnou.
V zoo bylo nádherně, pávi se na-
třásali, plameňáci zářili u svých
vodních nádrží, velká zvířata se
procházela ve výbězích, línější
nátury se jen tak povalovaly
a zdálo se, že kdo může, zdržuje
se venku a užívá si krásného jar-
ního dne. Děti se věnovaly pro-
hlídce a na jejich zvídavé otázky

odpovídal zoolog ostravské za-
hrady, kterého jsme si k prohlíd-
ce přizvali. Také jsme absolvo-

vali malou přednášku ve vý-uko-
vém centru, kde si děti mohly
vlastnoručně osahat sloní kly
a stoličky, různá paroží, lebku ži-
rafy, pohladit ježka, vzpírat s kos-
tí mamuta a ty nebojácné si moh-
ly ponosit hada korálovku. Děti
také měly volno, ve kterém si vy-
braly prohlídku svých oblíbenců -
někdo šel na hrochy, jiný na žira-
fy, někteří zase ke sklípkanům
a netopýrům, ti čipernější zvládli
i kratší projížďky na lodičkách.
Po malé obědové pauze nás če-
kala ještě návštěva planetária

a pak už se bohužel muselo na-
zpátek. Rozpršelo se ve chvíli,
kdy polské děti přesedaly
v Rýmařově do svého červeného
autobusu a chystaly se na cestu
domů. Loučení bylo posmutnělé,
ale tentokrát děti vědí, že se brzy
zase setkají, protože se plánuje
společná oslava jejich meziná-
rodního dne, v Rýmařově, na
přelomu května a června.
Že vše šlapalo, jak má, za to opět
děkuji realizačnímu týmu, pod-
poře vedení školy i města
Rýmařova, vlídné péči pracovnic
i učňů střední školy, zkrátka
všem, kdo pomáhají. V nepo-
slední řadě děkujeme za neod-
myslitelnou finanční pomoc,
které se nám dostává z fondu
Evropské unie. 

Petra Mížová,
ZŠ Rýmařov

Studenti Gymnázia Rýmařov na mistrovství republiky
ve střelbě ze vzduchových zbraní

O víkendu 20. a 21. 3. 2010 se
v Plzni konalo Mistrovství
České republiky ve střelbě
ze vzduchových zbraní.
Nominovalo se sedm členů tré-
ninkové skupiny Gyrym -
Martina Ďásková, Nikola
Gajdušková, Jaroslava Ježková,
Jitka Ježková, Radomír
Šemnický, Magdaléna Žváčková
a Kristýna Vepřeková.
První soutěžní den odstartoval
ráno Radek svou hlavní disciplí-
nou RVzPi (rychlopalná vzdu-
chová pistole) a vybojoval stříbr-
nou medaili i přesto, že si v jed-
né položce střelil nulu.
Infarktový závod nám po obědě

v závodě juniorek ve VzPi
(vzduchová pistole) připravila
Jitka, která svedla vyrovnaný
souboj s letošními účastnicemi
mistrovství Evropy v Norsku
Janou Lorencovou a Šárkou
Jonákovou. Před poslední ranou
ve finále měla Jitka ztrátu na v té
době první Šárku 0,2 bodu.
Poslední ránu však obě děvčata
pokazila (Jitka 8,7 b., Šárka 8,5
b.), a nabídla tak první místo
Janě. Jitka nakonec skončila po
rozstřelu se Šárkou třetí o 0,7 b. za
prvním místem a s výkonem
464,4 b. tak získala bronzovou
medaili.
Jaroslava v kategorii VzPi star-

ších dorostenek patřila mezi fa-
voritky soutěže, doplatila však
na zranění a čtrnáctidenní výpa-
dek v tréninku těsně před šampi-
onátem. Především kvůli ztrátě
sebevědomí a nejistému výkonu
obsadila „až“ čtvrté místo.
V kategorii VzPi mladší doro-
stenky Magda a Nikola teprve
získávají zkušenosti, i tak je však
Magdino páté místo příslibem.
Nečekanou radost nám v závěru
dne v kategorii starší dorostenci
udělal Radek ziskem titulu Mistr
ČR ve své doplňkové disciplíně
VzPi, kde s velkým náskokem po-
razil i specialisty na tento závod.
Druhý soutěžní den se střílela

Foto: archiv ZŠ Rýmařov

Foto: archiv Gymnázia Rýmařov
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StVzPi (standardní vzduchová pi-
stole). Stejně jako v disciplíně
RVzPi se zde střílí pouze ve dvou
kategoriích - muži a dorost.
Jaroslava si v dorostenecké kate-
gorii spravila náladu ze sobotního
méně úspěšného závodu a mezi

„muži“ získala jako první „žena“
v historii soutěže titul Mistr ČR.
Svou sbírku medailí zkompleto-
val Radek třetím místem.
Celkem se naše miniskupina co
do počtu medailí umístila v kon-
kurenci sedmadevadesáti klubů,

které mají mnohdy nepoměrně
větší členskou základnu, lepší fi-
nanční zázemí, materiální vyba-
vení a tréninkové podmínky na

vynikajícím třetím místě za klu-
by Dukla Plzeň a Rapid Plzeň. 

Štefan Janošťák

Další kolo Rizikového chování
Střední škola Rýmařov i v letoš-
ním roce pokračovala v dlouho-
leté tradici soutěžení žáků v rám-
ci prevence sociálně patologic-
kých jevů a uspořádala regionál-
ní kolo soutěže Rizikové chování
(možná si tuto soutěž pamatujete
pod názvem Negativní jevy ve
společnosti). Žáci soutěžili v li-
terární a výtvarné kategorii.
Letošního ročníku se kromě rý-

mařovských středních škol 
zúčastnila rovněž Střední škola
služeb z Bruntálu a Střední škola
sociální péče a služeb Zábřeh.
Celkem se sešlo osm prací v lite-
rární kategorii a osm výtvarných
děl a porota konstatovala, že úro-
veň prací je rok od roku vyšší
a rozhodnout o vítězích je stále
náročnější. Za SŠ Rýmařov

Lenka Polčáková

škola autor název práce
výtvarná 1. SŠ Rýmařov Veronika Poláchová Tři etapy
část 2. SŠ Rýmařov Regina Čtvrtlíková Anorexie

3. Gymnázium 
Rýmařov Nela Hlavicová Dva světy

literární 1. SŠ Bruntál Markéta Kozelková Tichý nepřítel
část 2. SŠ Bruntál Tomáš Rychta Slunce všeho světa

3. Gymnázium
Rýmařov Klára Vavrošová Sen

Na vernisáži si můžete i zaplavat
Výtvarný obor ZUŠ Rýmařov,
pobočka v Břidličné, připravuje
pro návštěvníky plaveckého ba-
zénu nezvyklou podívanou. Od
21. dubna budou v jeho prosto-
rách k vidění výtvarné práce dě-
tí - kresby, malby, keramika, tex-
tilní práce a prostorové objekty.
Mladí umělci ve věku 5 až 15 let
ztvárnili ve svých pracích plav-

ce, plavání, potápění, vodu, ale
i návrhy na přestavbu bazénu či
akvapark svých snů. Výstava bu-
de zahájena v 16 hodin. Některé
z výrobků budou v době vernisá-
že dokonce plavat. Písničky
o vodě zazpívají žáci hudebního
oboru. Přijďte si zaplavat do naší
galerie! 

Kamila Hýžová

Fota: archiv Gymnázia Rýmařov

Foto: archiv SŠ Rýmařov
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V kůži... řidiče sanitky
aneb Za zdravím cestou necestou

Předchozí reportáž byla zaměřena na autobu-
sovou přepravu cestujících. V dnešní reportá-
ži u přepravy osob ještě na chvíli zůstaneme,
tentokrát však zamíříme do areálu Podhorské
nemocnice v Rýmařově, kde má sídlo sou-
kromá zdravotní doprava jednatelů Jiřího
Rožňáka a Vojtěcha Zábranského. Právě po-
sledně jmenovaný byl v této reportáži mým
průvodcem na celodenní směně řidiče sanit-
ního vozidla. Dříve však, než se rozjedeme
s pacienty do zdravotnických zařízení, na-
hlédněme alespoň okrajově do historie sanit-
ní dopravy.
Když si dnes lidé zavolají sanitku, čekají, že
přijede vozidlo vybavené nejmodernější tech-
nikou. Byli by asi hodně překvapeni, kdyby
dorazil dřevěný vůz tažený koňmi a z něj vy-
skákalo několik mužů v uniformách připomí-

najících průvodčí, kteří navíc nebyli ani zdra-
votníky. Zpočátku se rekrutovali z řad hasičů
a členů Červeného kříže. Už v roce 1798 byla

založena Humanitní společnost pro záchranu
zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí smrti
se ocitnuvších. Kupříkladu v Praze vznikl
Pražský dobrovolný sbor ochranný na doporu-
čení tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské

barona Päumana 8. prosince 1857 a jeho zdra-
votní doprava byla vybavena povozy, kočáry,
nosítky a sedačkami, v nichž se nosili nemoc-
ní. Cílem tohoto sdružení bylo „ochrániti, co
jest ochrany hodno, zachrániti v každém dru-
hu nebezpečí jak životy lidské, tak majetek
spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a ne-
zištně.“ První automobil získal tento sbor
v roce 1910. V roce 1923 zmizely poslední zá-
chranářské vozy tažené koňmi a v roce 1928
už pražští záchranáři disponovali patnácti vo-
zy. Svou činností získal sbor takový věhlas, že
v posledních desetiletích 19. století byl žádán
o radu a pomoc při zakládání podobných or-
ganizací například v Opavě, Olomouci či
Lvově. S postupem času se zdravotní doprava
neustále vyvíjela, začala využívat moderní
techniku a houkající sanitky se staly součástí
každého většího města.

reportáž
Na smluvenou schůzku přicházím
do areálu firmy RZ doprava, 
s. r. o., přesně v osm ráno. Dvě po-
čáteční písmena v názvu firmy
znamenají jména dvou jednatelů
Jiřího Rožňáka a Vojty Zábran-
ského. Jejich obvyklá pracovní do-
ba začíná mnohem dříve, v šest
a někdy i o půl šesté. Je potřeba
provést administrativní úkony, tý-
kající se počtu ujetých kilometrů
a počtu přepravených pacientů,
provést přesnou statistiku a zanést
vše do počítače pro následné vy-
účtování pojišťovnám, naplánovat
přesně trasy na daný pracovní den,
aby řidiči vozidel věděli, kam
a v kolik hodin budou vyjíždět,
kde a kolik pacientů budou převá-
žet. Svou práci odvádějí téměř
mlčky a s velkou precizností.
Vždyť na nich záleží nejen doko-
nalá organizace zdravotní dopravy,
ale především zdraví a včasný pří-
jezd přepravovaných pacientů na
specializovaná pracoviště v Brun-
tále, Krnově, Šternberku, Šum-
perku, Novém Jičíně, Olomouci,
Ostravě a občas i v Brně nebo
v Praze.
Vcházím do nevelké, útulné kan-
celáře a pozdravím se letmo
s Vojtou Zábranským, který se prá-

vě sklání nad nějakými papíry
a zběžně prohodí: „Jen tady ještě
něco dopíšu a můžeme vyrazit.“
Vidím, že většina řidičů již vyrazi-
la na svou trasu, která je každý den
jiná. Z osmi sanitních vozidel stojí
na ploše už jen dvě.
„Jirko, v Olomouci rovnou podepí-
šu tu leasingovou smlouvu na nový
vůz,“ prohodí ke svému společní-
kovi Vojta Zábranský. „Musíme
přivést taky pojistku z Bruntálu,“
dodává Jiří Rožňák. Oba ještě
chvíli přemítají nad nutnou admi-
nistrativou, když se odvedle ozve
hlas dispečerky paní Zábranské:
„Už byste měli vyjet, ať nepřijede-
te pozdě.“ Rozhlížím se po nevel-
ké místnosti, která je vlastně ja-
kousi odpočívárnou pro řidiče. Na
přehledných nástěnkách visí rozpis
služeb, dále nějaká nařízení a ved-
le pár obrázků. Na polici visí na
hřebíčkách náhradní klíče od vozi-
del a jejich dokumentace. Z přemí-
tání mě vyruší Vojtův hlas: „Takže
můžeme vyrazit, jedeme do
Šternberku a Olomouce. Pacienty
povezeme z Břidličné,“ dovídám
se od svého průvodce, řidiče a jed-
natele v jedné osobě, Vojty
Zábranského. Nasedáme do po-
měrně nového sanitního vozu

značky Opel, který pojme celkem
čtyři sedící a jednoho ležícího pa-
cienta, a vyjíždíme směrem na
Břidličnou.
„Od té doby, co byla v rýmařovské
nemocnici zrušena lékařská služba
první pomoci, jsou všechna hláše-
ní přesměrována na centrální dis-
pečink záchranné služby v Brun-
tále a dispečeři rozhodnou podle
závažnosti případu, zda vyjede vo-
zidlo záchranné služby nebo posta-
čí pacienta dopravit sanitním vo-
zidlem do bruntálské stanice první
pomoci, případně do nemocnice
na patřičné zdravotnické pracoviš-
tě, a pokud se jedná o děti, tak do
krnovské nemocnice,“ sděluje mi
cestou můj průvodce, který svou
práci dělá již sedmadvacet let a po-
sledních deset let (od září 1993) je
spolumajitelem soukromé sanitní
dopravy, která má za cíl přepravu
raněných, nemocných, rodiček, lé-
kařů v návštěvní službě a zdravot-
nického materiálu. Dovídám se, že
v nevelké firmě je zaměstnáno cel-
kem sedm lidí - šest řidičů sanit-
ních vozů a dispečerka. Firma dis-
ponuje čtyřmi sanitními oply, dvě-
ma fordy, jedním fiatem a v rezer-
vě je připraven jeden volkswagen.
„A dnes, po příjezdu do Olomouce

a po předání pacienta na speciali-
zované pracoviště, musíme ještě
zajet podepsat leasingovou smlou-
vu na další nový opel,“ konstatuje
můj průvodce Vojta, který dodává,
že pak dojde k vyřazení nejstaršího
vozidla z vozového parku, protože
s pojišťovnami je nasmlouváno
pouze osm aut, z toho musí být
vždy připraveno jedno rezervní
pro případ poruchy.
Cesta do Břidličné ubíhá rychle.
Pod palubní deskou je umístěn
starší typ vysílačky, zajímám se,
zda se ještě používá a jestli fungu-
je. „Vysílačka samozřejmě funguje,
ale v dnešní době mobilních telefo-
nů je to již odbytá veličina, navíc
spojení je mnohdy velmi nekvalit-
ní, proto používáme raději mobilní
telefony, i když jsou na Rýmařov-
sku některá místa, která zatím ješ-
tě nejsou pokryta signálem, ale
těch není mnoho,“ vysvětluje řidič
sanitky. Zajímám se, kolik je firma
schopna denně přepravit pacientů
a kolik kilometrů přitom sanitní
vozidla ujedou. Odpovědí mi je, že
každá sanitka má denní záznam
o provozu vozidla, do něhož se za-
znamenávají nejen počty ujetých
kilometrů, ale také záznam o počtu
převozů. „Po ukončení každé smě-
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ny řidič zapisuje všechno do této
knihy a druhý den ráno se tyto
údaje zadávají ještě do počítače,
u každého vozidla je to opravdu in-
dividuální. Například jedno ze sa-
nitních vozidel má na kontě za mě-
síc březen 5 040 kilometrů, čtyřia-
čtyřicet převozů se sto devíti paci-
enty,“ říká zasvěceně jednatel
Vojta Zábranský, který se svou sa-
nitkou procestoval už řádný kus re-
publiky a ke své řidičské praxi do-
dává: „Jel jsem do nemocnice
v Písku a tam mě zastihnul vzkaz,
že se kolegovi porouchalo auto, že
mám pokračovat do Kladna
a z Kladna převzít pacienta a za-
vést jej do Karlových Varů. To by-
la asi moje nejdelší trasa, kterou
jsem absolvoval.“ Přijíždíme do
Břidličné, kde už nás čeká před do-
mem první pacientka. Vojta otevírá
dveře sanitky a pomáhá paní s na-
stupováním. Za chvíli sjíždíme úz-
kou cestou mezi domy k menšímu
domku se zahrádkou a tam na nás
čeká starší manželský pár. „Jedete
dnes s manželem?“ vznáší dotaz
můj průvodce na manželskou dvo-
jici. „Kdepak, já jdu utrácet peníz-
ky do obchodu na nákup,“ směje
se postarší paní a dívá se za odjíž-
dějící sanitkou, dokud jí nezmizí-
me z dohledu. „Pána povezeme na
traumatologii do šternberské ne-
mocnice a paní jede do nemocnice
v Olomouci,“ podává mi vysvětle-
ní Vojta. Cesta ubíhá poměrně
rychle, silnice jsou suché a zaplať-
pánbůh bez sněhu. Sanitní doprava
Vojty Zábranského a Jiřího
Rožňáka úzce spolupracuje se
Záchrannou službou Rýmařov.
Například při větší hromadné do-
pravní nehodě nebo jiné události,
kde by bylo zapotřebí více sanit-
ních vozidel, by vyjížděly také sa-
nitky této soukromé sanitní dopra-
vy. Zajímám se, zda může Vojta
kdykoliv použít maják a sirénu 
umístěné na střeše vozu. „Pokud se
zdravotní stav pacienta při převo-
zu zhorší natolik, že je potřeba se

co nejrychleji dopravit do nejbliž-
šího zdravotního zařízení nebo
k nejbližší záchranné službě a ti si
takového pacienta od nás pak pře-
vezmou, pak tato výstražná zaříze-
ní mohu použít, ale musím o tom
zároveň informovat náš dispečink.
Nelze toto zařízení spouštět, kdy se
mi zachce,“ dovídám se důležitou
informaci. Sanitní doprava má
smlouvy se všemi pojišťovnami.
„Všichni jsme v podstatě zaměst-
nanci pojišťoven, lékaři stejně jako
my, a ty nám určují nejen podmín-
ky, ale i platby. Proto musíme pa-
cienty převážet jen do nejbližšího
zdravotního zařízení, a pokud chce
pacient jet do jiného zařízení, ať již
z důvodu lepší péče nebo proto, že
mám s tímto zařízením dobré zku-
šenosti, může této volby využít, ale
kilometrový rozdíl pak musí sám
uhradit. Toto poučení je na každém
příkazu ke zdravotnímu transportu
vytištěno na zadní straně. Pokud
k takovému případu dojde, účtuje-
me 10 korun za kilometr,“ říká
Vojta Zábranský. Přijíždíme do ne-
mocnice ve Šternberku na trauma-
tologii, kde bude vystupovat jeden
z pacientů, pro kterého se na zpá-
teční cestě budeme vracet. Opět
nezbytná pomoc ze sanitky a do-
provod na ambulanci a jede se dál.
Cestou mi Vojta vypráví jednu ze
svých úsměvných historek, kte-
rých mají chlapi sanitek v rukávu
bezpočet. „Jeden z našich kolegů
byl tak trochu roztržitý, nedokázal
se soustředit na dvě věci najednou,
ale k pacientům byl velice milý
a přívětivý a lidé ho měli rádi.
Jednou jej dispečerka poslala s pa-
cientkou na dialýzu do Olomouce.
Nastartoval vozidlo a vyjel. Věděl,
že má jet do Olomouce, tak zkrát-
ka jel. Přijel do Olomouce, zasta-
vil, otevřel dveře a povídá: tak, pa-
ní, jsme na místě. Jenže ouha, sa-
nitka byla prázdná. Úplně zapo-
mněl na to podstatné, paní vyzved-
nout, kde měl, a přijel zkrátka po
prázdnu. Naštěstí byl natolik du-

chapřítomný, že domluvil pro paní
noční termín dialýzy a pak musel
jet ten den znovu ve svém volnu.
Paní se samozřejmě omluvil a na-
konec vše dobře dopadlo,“ usmívá
se nad povedeným kouskem svého
kolegy řidič Vojta. Na druhé straně
jsou příběhy smutné, na které zku-
šený řidič velmi nerad vzpomíná.
Zmiňuje se například o dětech,
které převáží do onkologických za-
řízení nebo i v souvislosti s jeho
blízkými přáteli, na to si člověk jen
těžko zvyká. „Vzpomínám si také,
že velmi těžko mi bylo tenkrát, když
jsem zasahoval u mých prvních do-
pravních nehod, zvlášť když to by-
la nehoda s tragickým koncem. Ale
to bylo ještě v době, kdy nefungo-
vala rychlá záchranná služba.
V současné době zasahujeme jen
u dopravních nehod, u kterých se
při našich jízdách ocitneme bez-
prostředně a musíme pomoci do
příjezdu rychlé záchranky,“ kon-
statuje Vojta Zábranský. Cesta do
Olomouce uběhla velice rychle
a my přijíždíme do areálu olo-
moucké fakultní nemocnice, kde
bude vystupovat naše pacientka.
Nezbytná pomoc při vystupování,
úsměv a „pohlazení po duši“ patří
jaksi samozřejmě k Vojtově práci.
Odjíždíme z nemocnice a mého
průvodce čeká další povinnost, po-
depsání leasingové smlouvy na no-
vé sanitní vozidlo v autosalonu
Renault. Jednání se zástupci netrvá
příliš dlouho, vše potřebné je zaří-
zeno a my se vracíme zpět na mís-
to, kde jsme opustili naší pacient-
ku. Vše nám hraje do karet, paní je
již po vyšetření a my se můžeme
vydat zpět do Šternberku pro paci-
enta, kterého jsme předali na trau-
matologii. Také on je již hotov
a připraven k transportu do bydliš-
tě. „Dnes jde vše až neuvěřitelně
dobře,“ pochvaluje si dokonale na-
plánovanou organizaci sanitního
převozu a spolupráci zdravotníků
nemocničních zařízení řidič Vojta,
který si jako každý saniťák musel
projít nezbytným kurzem, jejž ab-
solvoval v Ostravě a který je zamě-

řen hlavně na poskytnutí první po-
moci, dále dezinfekci, porodní asi-
stenci, obvazovou techniku a mno-
ho dalších dovedností a znalostí,
které musí chlapi sanitních vozů
znát a v praxi také umět použít. Na
otázku, zda přivedl na svět i nový
život, Vojta odpovídá: „Já jsem na-
štěstí nastávající maminky vždy
dopravil včas do příslušné porod-
nice, ovšem někteří mí kolegové ta-
kové štěstí neměli, ale porod v sa-
nitce zvládli na výtečnou.“
Zbývá nám pár kilometrů do
Břidličné. Zanedlouho zastavuje-
me opět u malého domku, kde můj
průvodce pomáhá pacientovi ze
sanitky a o kus dál pak vystupuje
paní. Loučí se opět s úsměvem
a my odjíždíme zpátky na základ-
nu do areálu soukromé sanitní do-
pravy. Tady nás bude dispečerka
paní Zábranská informovat, zda
má pro nás další práci či nikoliv.
Projíždíme pod vytaženou závorou
Podhorské nemocnice, která už jen
vzdáleně připomíná dávno zašlou
slávu rýmařovské nemocnice,
a parkujeme na stanovišti před dis-
pečinkem. Dovídáme se z úst dis-
pečerky, že naše směna zdaleka
ještě nekončí. Máme tady další
převoz asi ročního dítěte a jeho
maminky na dětské oddělení do
Krnova k hospitalizaci. Není na co
čekat. Vyjíždíme ve 12.40 a za ne-
celou hodinu už spolu s mým prů-
vodcem Vojtou předáváme malého
pacienta a jeho maminku do rukou
odborníků. Čekáme do té doby než
se vyřídí nezbytné formality příj-
mu, což trvá asi dvacet minut,
a pokračujeme zpět do Rýmařova,
kam přijíždíme ve 14.30.
Pracovní směna utekla až příliš
rychle, končíme. Dispečerka další
práci nemá. Loučím se s člově-
kem, který téměř celý svůj život
zasvětil sanitní dopravě a nabývám
dojmu, že s takovými lidmi - řidiči
sanitních vozů, jakým je Vojta
Zábranský - si dojedu pro zdraví
cestou necestou, i kdyby to mělo
být třeba na konec světa. JiKo

Společníci RZ doprava, s. r. o., Vojtěch Zábranský a Jiří Rožňák
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Úsměvně

Vloupal se
do pečovatelské služby

V době od 25. do 26. 3. 2010 v Rýmařově na
ulici Hrdinů dosud neznámý pachatel rozbil
okno budovy pečovatelské služby a vnikl do-
vnitř. Ze stolu odcizil přes 300 Kč a digitální
fotoaparát. Svým jednáním způsobil celko-
vou škodu více než 8 000 Kč.

Podnapilý muž budil pohoršení
Rýmařovští policisté zasahovali v pátek 26.
3. 2010 v Břidličné na ulici Bruntálské, kde
u autobusového nádraží před prodejnou třia-
padesátiletý muž svými projevy a silnou opi-
lostí budil veřejné pohoršení. Na upozornění
policistů nereagoval, a tak byl zajištěn.
Dechové zkoušky vzhledem ke svému stavu
nebyl schopen. Byl převezen na záchytnou
stanici, kde mu bylo naměřeno 2,89 promile
alkoholu. Je podezřelý z přestupku proti ve-
řejnému pořádku.

Policisté krátce po loupeži
pachatele zadrželi

V sobotu 27. 3. 2010 do tfií hodin od loupeÏe poli-
cisté spolu s kriminalisty zjistili pachatele loupeÏ-
ného pfiepadení v Bfiidliãné a zadrÏeli ho. Jednalo
se o ‰estadvacetiletého muÏe z R˘mafiovska.
Ten měl v Břidličné v ranních hodinách v so-
botu 27. 3. 2010 na chodníku poblíž ulice
Dlouhá srazit k zemi šedesátiletého muže.
Následně mu vzal peněženku s částkou asi 
5 000 Kč, platební kartou a doklady. Policejní
psovod se služebním psem vypracoval stopu
v délce 200 metrů a nalezl také odcizenou pe-
něženku, ale již bez hotovosti. Policisté dle

místní a osobní znalosti pachatele vypátrali
a zadrželi. Policejní komisař zahájil jeho
trestní stíhání pro zločin loupeže.

Chtěl spáchat sebevraždu
Rýmařovští policisté přijali v neděli 28. 3.
2010 oznámení od sedmnáctiletého mladíka:
jeho nevlastní otec volal, že chce spáchat se-
bevraždu. Do místa bydliště v Břidličné byla
okamžitě vyslána hlídka. Policisté muže za-
jistili a při dechové zkoušce mu naměřili
3,62 promile. Muž neustále prohlašoval, že
se chce usmrtit. Přivolaný lékař doporučil je-
ho převoz na záchytnou stanici k vystřízlivě-
ní. Jako důvod svého jednání uvedl vztahové
problémy.

Majitel přišel o motocykl
Dne 27. 3. 2010 odcizil neznámý pachatel
v Rýmařově na ulici J. Sedláka nepojízdný
malý motocykl Jawa 50, který měl majitel
odstavený před domem z důvodu zajištění
následného zvrakování. Odcizením vznikla
škoda okolo 500 Kč.

Zachytil přívěsem o vozidlo
V pondělí 29. 3. 2010 projížděl dosud nezjiš-
těný řidič nákladního vozidla silnici mezi ob-
cí Ondřejov a hranicí okresu Olomouc. Zde
začal předjíždět osobní vozidlo Škoda
Octavia. Při zařazování nákladního vozidla
zpět do jízdního pruhu zachytil neznámý řidič
pravým bokem přívěsu o bok předjížděného
osobního vozidla Škoda. Následně s náklad-
ním vozidlem z místa dopravní nehody ujel.
Ke zraněním nedošlo. Majitelce osobního vo-
zidla vznikla škoda kolem 15 000 Kč.

Před jízdou
se posilnil alkoholem

Dne 1. 4. 2010 bylo ve zkráceném příprav-
ném řízení sděleno jednapadesátiletému mu-
ži podezření z ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky. Podezřelý, jeda dne 21. 3. 2010
v obci Malá Morávka osobním vozidlem
Citroen Xantia, byl zastaven a kontrolován
hlídkou DI PČR Bruntál. Provedeným od-
borným měřením bylo u muže zjištěno 1,34
promile alkoholu. Řidič se následně podrobil
lékařskému vyšetření v nemocnici. Další jíz-
da mu byla zakázána a na místě zadržen ři-
dičský průkaz.

V krátké době vnikl dvakrát
do stejného objektu

K prvnímu případu došlo v době od 31. 3.
2010 do ranních hodin 1. 4. 2010. Neznámý
pachatel se v uvedenou dobu dostal do areá-
lu autobazaru v Rýmařově a odtud následně
vnikl do nezajištěné rekonstruované budovy.
Zde se volně pohyboval a odcizil stavební
míchadlo, 15 metrů kabelu a sadu Gola-klí-
čů. Stavební firmě tak způsobil škodu 10 000
Kč. K druhému vniknutí do stejného objektu
došlo v nočních hodinách dne 2. 4. 2010. Ani
tentokrát neznámý pachatel neodešel
s prázdnou. Ukradl 50 m kabelu k míchadlu,
15 m kabelu 380 W, svítilnu s přívodem, pře-
nosné rádio a několik metrů kabelu 380 W po-
škodil. Firmě tak při své druhé návštěvě způ-
sobil škodu odcizením věcí ve výši 
6 000 Kč a poškozením 2 000 Kč.

Zdroj:
tisková mluvčí PČR Bruntál

Pod šibenicí
Máte rádi příběhy, a k tomu dobře
končící? Zde je jeden.
V den sňatku projížděl princ se
svou nevěstou po boku vyzdobe-
ným městem. Těsně před hradba-
mi oněměli. Na vysokém podstav-
ci stála šibenice, na které měl být
právě oběšen odsouzenec. Už měl
hlavu přikrytou kápí.
Princezna se rozplakala. Princ se
zeptal soudce, zda je možné, aby
jako svatební dar pro princeznu
byla odsouzenci dána milost.
Soudce řekl rezolutní „ne“.
Jeden z rádců se naklonil k prin-
ci a připomněl, že podle dávného
obyčeje může být zachráněn
provinilec, který zaplatí tisíc du-
kátů. To je obrovská částka, kde
vzít tolik peněz?
Princ vysypal měšec, bylo v něm

osm set dukátů. Princezna prohle-
dala svůj a našla dalších padesát:
„Nestačilo by to?“ „Ne, zákon
praví tisíc!“ Princezna vystoupila
a udělala sbírku mezi rytíři, páža-
ty a kolemjdoucími. Chyběl po-
slední dukát. Ten však nikdo ne-
měl. „Kvůli jednomu jedinému
dukátu bude ten nešťastník obě-
šen?“ „Takový je zákon,“ pronesl
v klidu soudce a dal pokyn katovi,
aby začal s popravou.
Vtom princezna zakřičela:
„Prohlédněte odsouzenci kapsy,
co kdyby náhodou měl nějaký pe-
níz!“ Kat poslechl a skutečně
v kapse našel dukát. Ten scházel
k záchraně života.
Věřte, nevěřte. A tak mě napadá:
uděláme vždycky všechno pro to,
abychom druhému pomohli? Si
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Robert Casciani  ................................................................ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Josef Musil - Rýmařov ........................................................ 96 let
Irma Scholzeová - Rýmařov ................................................ 91 let
Josef Talián - Rýmařov ....................................................... 90 let
Miroslava Tylová - Rýmařov ............................................... 86 let
Josef Gerhard - Rýmařov .................................................... 85 let
Alena Vávrová - Rýmařov .................................................. 84 let
Františka Václavíková - Rýmařov ...................................... 83 let
Jiřina Hanslianová - Rýmařov ............................................ 80 let

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Komu nestačí málo, tomu nestačí nic. Epikúros Známá i neznámá výročí

10. 4. 1945 zemř. Josef Čapek, český malíř, grafik, prozaik a dra-
matik (nar. 23. 3. 1887) - 65. výročí úmrtí

10. 4. 1955 zemř. Pierre Teilhard de Chardin, francouzský filosof
a paleontolog (nar. 1. 5. 1881) - 55. výročí úmrtí

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

12. 4. 1945 zemř. Vilém Mathesius, jazykovědec a literární historik,
bohemista a anglista (nar. 3. 8. 1882) - 65. výročí úmrtí

13. 4. 1695 nar. Jean de La Fontaine, francouzský básník a dra-
matik (zemř. 8. 7. 1621) - 315. výročí narození

14. 4. 1930 zemř. Vladimir Majakovskij, ruský básník (nar. 19. 7.
1893) - 80. výročí úmrtí

15. 4. 1765 zemř. Michail Vasiljevič Lomonosov, ruský básník,
prozaik, historik a přírodovědec (nar. 19. 11. 1711) 
- 245. výročí úmrtí

15. 4. 1980 zemř. Jean Paul Sartre, francouzský filosof, prozaik,
dramatik (nar. 21. 6. 1905) - 30. výročí úmrtí

16. 4. 1990 zemř. Greta Garbo, vl. jm. Greta Lovisa Gustafsson, 
americká filmová herečka švédského původu (nar. 18. 9.
1905) - 20. výročí úmrtí

17. 4. 1790 zemř. Benjamin Franklin, americký vynálezce, příro-
dovědec, publicista, spisovatel a politik (nar. 17. 1.
1706) - 220. výročí úmrtí

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

18. 4. 1955 zemř. Albert Einstein, německý fyzik, nositel
Nobelovy ceny (nar. 14. 3. 1879) - 55. výročí úmrtí

21. 4. 1910 zemř. Mark Twain, vl. jm. Samuel Langhorne
Clemens, americký prozaik (nar. 30. 11. 1835) - 100.
výročí úmrtí

22. 4. Den Země, slaví se od roku 1970, kdy ho američtí
studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení no-
vých ekologických zákonů a zvýšení státního rozpo-
čtu naochranu životního prostředí

13. 4. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou
15. 4. 10.00 SVČ Keramická dílna pro veřejnost
16. 4. 9.00 SVČ Keramika pro školy
17. 4. 17.00 SVČ Lady Orient - soutěžní přehlídka orien-

tálních tanců s doprovodným programem
19. 4. 9.00 SVČ Keramika s Buřinkou
21. 4. 13.00 Těl. Okrskový závod ve šplhu - 1. až 5. třída

1. máje
22. 4. 10.00 SVČ Keramika pro školy
27. 4. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou

Panu kapelníkovi s láskou
Řeknete-li v Rýmařově Taliánka,
všichni vědí, že jde o dechový
soubor, jelikož zakladatelem
a dlouhodobým kapelníkem byl
právě pan Josef Talián.

Členové dechovky uspořádali
v sále ZUŠ, nyní Střediska vol-
ného času na Divadelní ulici
v Rýmařově, společenský večer.
A proč? Nejen pro radost poslu-
chačů, ale také jako malý dárek
svému kapelníkovi. Pan Talián
slaví své 90. narozeniny.
Muzikanti, přátelé a známí přišli
s přáním, květinami a dárky od
srdce. Blahopřáli svému Josíf-
kovi, jak ho pěkně oslovovali. Za
obětavou práci pro město a ve-
řejnost poděkoval oslavenci sta-
rosta města Ing. Petr Klouda
a zástupci Střediska volného ča-
su. Pak následoval koncert de-
chovky, kytice svázaná z hez-
kých melodií. Hodně zdraví,
Josífku! Si

Rozloučili jsme se
Josef Dřevo - Rýmařov  ............................................................ 1935
Irena Blašková - Rýmařov  ....................................................... 1965

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

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

Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, 
může využít odvoz v den setkání 

v 13.30 od hotelu Praděd.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2010:
13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí-pátek: 9.00-12.00 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00 13.00-16.00
neděle: 13.00-16.00
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Sobotní odpoledne 17. 4.
Zveme vás na netradiční zážitkový seminář muzikoterapie pro rodiče s dětmi, který povede Jana Sedláčková.

Koná se od 14 do 15 hodin.
Po muzikoterapii budou jarní hrátky pokračovat dílnou, ve které si rodiče mohou se svými dětmi vyrobit pejska

z ponožek. Rukodělný kurz povede Markéta Beránková a potrvá do 17. hodiny.
S sebou vezměte pohodlné oblečení a přezůvky pro děti. Těšíme se na vás!

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2010

16

Síla zvuku aneb Jak zatočit s bubáky
Po úspěšném Víkendu s přáteli
v Orientu prožily ženy z Rýma-
řovska a polského Ozimku - by-
lo jich tentokrát pětatřicet - další
rušný závěr týdne. Ve dnech 12.-
14. 3. uspořádalo Středisko vol-
ného času Rýmařov seminář mu-
zikoterapie pod názvem Síla
zvuku aneb Jak zatočit s bubáky,
který byl spolufinancován

Fondem mikroprojektů Eurore-
gionu Praděd v rámci operační-
ho programu Přeshraniční spolu-
práce.

Seminář vedla lektorka Soňa
Vidličková z hudebního ateliéru
Múza v Olomouci. Program sli-

boval speciální, uvolňující, tvoři-
vé zpívání a hraní, kterým zapla-
šíme strach a překročíme omezu-
jící hranice našich možností v ži-

votě - a toto všechno beze zbytku
splnil. Zpívání lidových písniček -
českých, polských, ale i židov-

ských, afrických či argentinských,
recitace manter, meditace, hraní
na hudební nástroje, o kterých
jsme dřív neměly ani potuchy, ta-
nec, masáže tibetskými miskami
a ladičkami, hloubková relaxace,
zvukové koláže, různá čarování
a zase zpívání a zpívání. K tomu
ještě relaxace v akvacentru a ná-
vštěva Nedělní školy řemesel ve
Stránském s ukázkami tkaní, pře-
dení, drátování a ochutnávkou do-
mácího chleba z pece s domácím
sádlem a škvarky. Zkrátka prima
víkend s partou veselých „holek“,
které alespoň na čas zapomněly
na své starosti, problémy a obavy.
Byl to už druhý společný projekt
v posledním půlroce a většina 
účastnic už se těší na další, tento-
krát možná v Ozimku. Ještě před
tím se ale sejdeme snad i s pol-
skými děvčaty v Rýmařově při
souboji Lady Orient, a to 17. dub-
na. Přijďte se podívat!

Helena Tesařová,
realizátorka projektu

Městské muzeum a Galerie Octopus

Amatérský divadelní spolek Mahen Rýmařov si vás dovoluje pozvat
na zahájení výstavy fotografií z divadelních her a pohádek pro děti

od 7. do 30. dubna
Posledních 20 let úspěšné práce divadla Mahen Rýmařov u příležitosti 65. výročí založení spolku Mahen.

Kulturní dění v Muzikantské čajovně

Muzikantská čajovna informuje
V průběhu roku 2010 se budeme snažit za-
ujmout vás společenskými akcemi i novou
nabídkou zboží. Kromě široké nabídky ča-
jů, kávy a teplých i studených nápojů si
můžete v čajovně koupit něco na sebe, při-
krášlit se zajímavým šperkem, nebo obda-
rovat své blízké keramikou či čajovým zbo-
žím. K radosti mladší generace se u nás no-
vě zavedla výroba a oprava dreadů a dočas-
né tetování hennou.
Pravidelné akce nepořádáme jen pro ma-
minky s dětmi, ale i pro děti školou povin-
né a dospívající mládež. Příkladem jsou
přátelské turnaje Člověče nezlob se pro
všechny věkové kategorie a pingpongové
turnaje rovněž bez omezení věku. Dále se

jednou za měsíc koná improvizační večer
pro amatérské hudebníky nazvaný Jam ses-
sion. Ten se pro zájem mladých muzikantů
bude od května pořádat každý druhý pátek.
Neméně významné jsou i pravidelné medi-
tace vedené zkušenými lektory.
A teď něco ze zákulisí. Trnitá cesta našeho
centra v příštích měsících bude směřovat
do neziskového sektoru, kde by se před ná-
mi měly objevit nové a přitažlivější mož-
nosti, jak bojovat s náklady projektů pro
naše děti, přátele, příbuzné a vůbec všech-
ny, kteří nás v minulém období podpořili
svou návštěvou.
Přejeme všem krásné jarní dny a těšíme na
vaši návštěvu. Hana Muzikantová

Muzikantská čajovna,
Sokolovská 30, Rýmařov,

tel.: 731 928 753,
www.muzikantskacajovna.cz,

pořádá

v sobotní podvečer
17. 4. v 18-20 hodin

zážitkový seminář muzikoterapie
pod vedením Jany Sedláčkové.

Těšíme se na vás!

pozvánka na novou výstavu

Fota: H. Tesařová
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Městská knihovna

Z Čech na Golgotu a zase zpátky
Pro ty návštěvníky knihovny, kte-
ří se neomezují jen na psané slo-
vo, představuje každá z pravidel-
ně pořádaných přednášek a besed
vítanou možnost seznámit se se
zajímavými osobnostmi či navští-
vit alespoň zprostředkovaně mís-
ta, na něž se většina z nás podívá
jen těžko - a zároveň se o nich
mnohé dozvědět. Další taková
příležitost nastala ve čtvrtek 
1. dubna, kdy do Městské knihov-
ny Rýmařov zavítal student
Masarykovy univerzity Tomáš
Černohous s přednáškou Jeruza-
lém v pohybu.
Jméno města pochází, jistě nikoli
překvapivě, z hebrejštiny. Skládá
se ze dvou kořenů - š-l-m, značí-
cí mír či harmonii, a j-r-h, což
znamená učit nebo ukazovat.
Snad se hodí vysvětlit, že semit-
ské jazyky se vyznačují vnitřní
flexí, základní význam slova tedy
nese kombinace většinou tří
souhlásek, mezi něž se vkládají
samohlásky podle dané mluv-
nické kategorie; dále se mohou
přičleňovat předpony či přípony.
Tak například „střežil“ zní heb-
rejsky „šamar“, zatímco „střeži-
la“ se řekne „šamra“, obé z ko-
řene š-m-r.
Přesuňme se však z lingvistiky do
historie. Jeruzalém je jedno z nej-
starších měst na světě, archeolo-
gické nálezy ukazují, že nejstarší
osídlení na tomto místě sahá až
do čtvrtého tisíciletí před Kris-
tem, souvislé pak vzniká někdy
o patnáct set až dva tisíce let po-
zději. Podle zdrojů biblických se
Jeruzalém stal hlavním městem
Izraele po dobytí králem
Davidem. Jeho syn Šalamoun
pak dal postavit první jeruzalém-

ský chrám, později zničený baby-
lóňany, a to na vrcholu hory
Moria, kde měl Abrahám oběto-
vat Izáka. Stavba druhého chrá-
mu byla dle Bible nařízena
Kýrem Velikým, rozbořen pak
byl roku 70 př. Kr. Římany při
obléhání města. Třetí chrám má
být dle židovské tradice zbudován
přišedším mesiášem, kterýžto zá-
měr poněkud komplikuje fakt, že
na místě dnes stojí dvě mešity,
Skalní dóm a Al-Aksá, pročež
muslimové veškeré dění v této
oblasti sledují s velkými obava-
mi. Tak či onak se jedná o nejpo-
svátnější místo celého judaismu.
Pozůstatkem vnější hradby kolem
Chrámové hory z římských dob je
slavná Zeď nářků, kam dodnes
zástupy židů z celého světa pod-
nikají poutě a kde jsou podle tra-
dice věřící Bohu nejblíže. Prosba
napsaná na kousek papíru a vsu-
nutá mezi kameny zdi skýtá nej-
větší naději na své vyplnění.
Shromažďuje se jich tam tolik, že
je čas od času nutné papírky, zva-
né v hebrejštině kvitel, ze spár
vytahat; následně jsou psaníčka
odvezena na hřbitov pod Olivo-
vou horou a tam pochována.
Během války o existenci Izraele
v roce 1948 bylo jeruzalémské
Staré město obsazeno Jordán-
skem, které navíc jeho návštěvy
učinilo takřka nemožnými, mla-
dému státu se oblast vrátila až po
Sedmidenní válce roku 1967.
Když vojáci tento prostor obsazo-
vali, rozhodli se po spatření arab-
ské toalety nonšalantně opřené
o nejposvátnější stavbu Izraele
místo vyčistit a rozšířit, při kte-
réžto příležitosti zdemolovali
Marockou čtvrť, jejíž valnou část

dnes zabírá rozsáhlé náměstí.
Série příkoří, odvet a naschválů
spjatá s Chrámovou horou je 
únavně dlouhá a vydala by na ce-
lé knihy. Jen pro ilustraci, židé vě-
ří, že mesiáš vstoupí na horu skr-
ze Zlatou bránu, jeden z dvanácti
průchodů zdí okolo Starého měs-
ta. Když Turci dobyli Jeruzalém,
bránu zazdili a před ní pro jistotu
zřídili muslimský hřbitov, protože
Elijáš, který má kráčet před spasi-
telem, je kohen, židovský kněz
a potomek Áronův, a z toho titulu
na hřbitov nesmí - pouze na ži-
dovský ovšem, jak by se Turci do-
četli, kdyby se obtěžovali.
Druhým důležitým vrcholem
Jeruzaléma, tentokrát jeho vý-
chodní části, je již zmíněná
Olivová hora. Pro židy je důležitá
proto, že mesiáš má do Jeruzalé-
ma přijít právě odsud. Také se zde
nachází největší židovský hřbitov
na světě, kde již spočívá dlouhý
řetěz generací - celkový počet
hrobů šplhá ke sto padesáti tisí-
cům. Mezi roky 1948 a 1967 mís-
to patřilo Jordánsku, které v od-
vetu za zřízení státu Izrael po-
hřbívání zastavilo; téměř padesát
tisíc hrobů také bylo znesvěceno.
Restaurace a znovuotevření se
pohřebiště dočkalo až po válce.
Tato hora však nese zásadní vý-
znam i pro křesťany, na jejím 
úpatí totiž leží Getsemanská za-
hrada, zatímco z jejího vrcholu
podle tradice Ježíš vystoupil na
nebesa a sem se má také vrátit.
Stojí zde proto řada památek,
starších i novějších, mezi nimiž
lze vyzdvihnout například Kostel
národů, vysvěcený roku 1924,
nebo kostel Pater noster, kde je
vyvěšen Otčenáš ve stovce jazy-
ků, češtinu nevyjímaje.
Další část přednášky se věnovala
putování po Starém městě obecně
a arabském súku zvláště. Staré
město jako celek se dělí na čtyři
čtvrti, židovskou, arabskou, křes-
ťanskou a arménskou. Pozoru-
hodná je zvláště Křesťanská ulice,
vedoucí k bazilice Božího hrobu.
Kostel vyniká svou rozlohou
a komplikovaným architektonic-
kým řešením, půdorys totiž zahr-
nuje nejen Golgotu, ale i Kristův
hrob. Právo na užívání prostoru
má šestero křesťanských církví,
katolická, ortodoxní, koptská, eti-
opská, arménská a syrská, při-
čemž každé patří přesně vymeze-

ná část interiéru. Nebylo tomu tak
vždy, po renovaci v roce 1555 se
o správu kostela přetahovali fran-
tiškáni s řeckými popy, podle to-
ho, kdo zrovna držel oficiální po-
volení. Unaven věčnými spory,
příslušný úřad kostel roku 1767
přesně rozdělil a tento stav natr-
valo zafixoval. Jisté části budovy,
například vnější zdi, drží všichni
společně, což velmi často činí
z nutných oprav skutečné marty-
rium hodné tohoto místa, zvlášť
pokud by úpravy měly změnit
třeba jen smítko v poměru jedno-
tlivých církevních záborů. Občas
se také stane, že některý z mnichů
zabloudí, kam nemá, a skončí
v nemocnici. Faktické zakonzer-
vování společných částí kostela
vede ke zvláštním výsledkům.
Poslední výnos stran rozdělení
baziliky se datuje 1852 a nový
nevyjde, ta pravomoc zanikla
s osmanským panstvím. Někdy
v té době se stalo, že o jedno ven-
kovní okno kdosi opřel žebřík
a zapomněl na něj. Žebřík tam
stojí dodnes.
Jednoznačně nejsmutnějším na-
vštíveným místem je Jad Vašem,
památník obětí holokaustu. Ná-
zev je citátem z Bible a znamená
„pomník a jméno“. Postaven na
Herzlově hoře, kde také leží po-
hřbeni židovští vůdci a myslitelé,
spolu s padlými izraelskými vojá-
ky, táhne se jako dlouhý bílý hra-
nol skrze vrcholek kopce.
Návštěvník zde prochází sérií de-
víti galerií věnovaných postupné
historii konečného řešení, každá
zachycující konkrétní lidské osu-
dy v širokém spektru audiovizu-
álních záznamů. Muzeum eviduje
jména všech obětí, která se zatím
podařilo určit, zachovává jejich
památku, podporuje výzkum
a publikaci a rovněž spravuje
soupis všech 21 758 Spravedli-
vých mezi národy. Areál obsahu-
je celý soubor menších památní-
ků, připomínajících různé aspek-
ty holokaustu.
Takový byl půdorys nesmírně za-
jímavé a velmi přesně a pečlivě
připravené přednášky, kterou si
vyslechli ti, kteří věnovali odpo-
ledne jednoho pracovního dne
vlastnímu myšlenkovému oboha-
cení, za něž je to cena v tomto
případě směšně nízká. O smyslu-
plnosti návštěv těchto akcí netře-
ba pochybovat. JaPo
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Březen, měsíc čtenářů, je již minulostí
V knihovně probíhaly po celý
měsíc akce různého charakteru.
Hned 1. března byla zahájena
výstava Byl jednou jeden svět,
dokumentující osobnosti někdej-
ších židovských komunit na
Mohelnicku, spolu s přenáškou
pana Luďka Štipla o životních 
osudech paní Edith Knöpflma-
cherové, rodačky z Huzové.
Do fotografické soutěže Čtení
sluší každému se zapojila ma-
teřská škola na Revoluční ulici,
žáci Základní umělecké školy
Rýmařov pod vedením paní uči-
telky Kamily Hýžové a z řad ve-
řejnosti jsme obdrželi jednu
krásnou fotku malého čtenáře
Honzíka, kterou můžete vidět
v tomto čísle. Ostatní fotografie
můžete shlédnout na www.mek-
rymarov.info.
Čtení před spaním si oblíbi-
ly děti ze školky na Revoluční,
kam chodil každý den pracovník
dětského oddělení Martin Ho-
louš. Pro velký ohlas se v této
činnosti bude během roku pokra-
čovat.
Knihy až do domu je akce, kte-

rou knihovna dělá již několik let
a nadále v ní pokračuje. Pokud
vám zdravotní stav nedovoluje
přijít do knihovny, zavolejte na
čislo 554 212 566 a my vám kni-
hy přineseme domů.
Noc s Andersenem se konala

z pátku 26. na sobotu 27. března
jako vyvrcholení Března, měsíce
čtenářů. Každý rok ji pořádá
Klub dětských knihoven k výro-
čí narození dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena,
přičemž letošní ročník byl jubi-
lejní, v pořadí už desátý, a probí-
hal na území celého Česka,
Slovenska, Slovinska, Polska
a dalších zemí.
Naše knihovna poskytla úkryt de-

víti dětem, které se rozhodly strá-
vit netradiční noc mezi knihami.
Pět ze zúčastněných byli žáci lite-
rárně dramatického oboru ZUŠ
Rýmařov, kteří pod vedením paní
učitelky Silvie Jablončíkové vy-
užili večera k doladění a koneč-
nému nácviku recitačního pásma
Máj k dvoustému výročí narození
Karla Hynka Máchy, s nímž
v knihovně vystoupí 3. května
2010. Během večera přicházeli se
spoustou nápadů a nejrůznějších
her, do nichž vtáhli i ostatní 
účastníky Noci. Celý večer se tak
nesl v duchu pantomimy, herec-
kých etud a zábavy, her a literár-
ních kvízů, z nichž si děti jistě od-
nesly mnoho zážitků. Kolem půl-
noci už byla únava znatelná na
všech, a tak nezbylo nic jiného,
než si najít místo mezi regály
knih a upadnout v zasloužený
a sladký spánek, který byl ovšem
narušen nečekanou návštěvou du-
cha Františka Hrubína, jenž byl
patronem celé jubilejní Noci
s Andersenem. Poté, co se zavře-
lo poslední dětské očko, zavřely
se také oči Martina Holouše

a Reginy Zobalové, kteří i tento
rok zajišťovali dětem zábavu
a bezpečí.
Velké poděkování patří sponzo-
rům, kteří pomohli zajistit občer-
stvení. Limonády věnovala Sto-
nožka Břetislava Bednáře, pizzu
Viktorie rodiny Monincových
a koláčky, které byly příjemným
překvapením pro děti, věnovala
tradičně Rýmařovská pekárna.
Ještě jednou děkujeme! 

Foto a text: MěK Rýmařov

Organizace a spolky

Divadlo Mahen Rýmařov oslavilo 65. výročí svého založení
Rýmařovský ochotnický soubor
Mahen zahájil oslavy pětašede-
sátého výročí svého založení
představením úspěšné americké
mrazivé komedie Edwarda
Albeeho s názvem Všechno na
zahradě, jejíž premiéru mohli di-
váci zhlédnout v pondělí 22. úno-
ra 2010 v městském divadle.
Dalším bodem na programu 
oslav byl společenský večer, kte-
rý byl připraven v sobotu 6. břez-
na 2010 v sále Základní umělec-
ké školy na Divadelní ulici.
Pozvání obdrželo na sto čtyřicet

hostů, mezi nimiž byli představi-
telé města, herci současní i býva-
lí, přátelé a příznivci našeho di-
vadla. Všechny přítomné v úvo-
du večera příjemně naladil Pavel
Hejsek, který zúčastněné přivítal
a sdělil pár známých i nezná-
mých faktů o divadle jako tako-
vém. Pak už na pódiu přivítal ve-
doucí a režisérku Mahena Hanku
Vystrčilovou, která měla pro pří-
tomné herce malé překvapení -
těm, kteří účinkovali ve více než
dvaceti hrách, udělila trochu
vážně a trochu nevážně míněné

umělecké tituly. Tentýž víkend si
totiž vybrala rovněž Česká fil-
mová a televizní akademie pro u-
dílení Českých lvů a Akademie
filmového umění a věd USA pro
udílení Oscarů - a Rýmařov pro-
to nemohl zůstat stranou.
Titul Národního umělce města
Rýmařova byl udělen paní
Vlastimile Vykrutíkové a panu
Vratislavu Konečnému, kteří
mají v divadle odehráno čtyřia-
čtyřicet divadelních her. Oba
převzali krásné ceny a věcné da-
ry a poděkovali všem přítomným
i režisérce; krátce rovněž vzpo-
menuli na zakladatele divadla
Ing. Zdeňka Dršťáka a na ty, kte-
ří již mezi námi nejsou.
Titul Zasloužilého umělce města
Rýmařova obdržela Radka
Koláriková za jednatřicet ode-
hraných her, Ivana Charvátová
a Jana Stehlíková za třiadvacet
her a Helena Papajová za dvacet
her. Tento titul získala i Květa
Sicová, která má odehráno sice
„jen“ patnáct her, ale režisérka
chtěla ocenit její herecký i režij-
ní přínos Mahenu u příležitosti
jejího významného životního ju-

bilea. V neposlední řadě byla od-
měněna Gertrůda Polčáková,
která ve spolku působí šestadva-
cet let jako osvětlovačka,
a Miroslav Havelka za sedmnáct
let práce kulisáka.
Zástupci města, starosta Petr
Klouda a místostarosta Jaroslav
Kala, pro změnu poděkovali pa-
ní Haně Vystrčilové za její dlou-
holetou hereckou i režijní práci
a udělili jí Rýmařovskou Thálii.
Závěr slavnostního ceremoniálu
patřil hercům divadla Mahen,
kteří věnovali své režisérce
Oskara za režii pro rok 2010.
Výborné občerstvení přichystala
jídelna a cukrárna pana Jaroslava
Podlase a žáci gastronomického
oboru kuchař-číšník pro pohos-
tinství Střední školy Rýmařov
pod vedením učitelek odborného
výcviku Nataši Skoupilové
a Zdeňky Ptáčkové. K poslechu
a tanci hrála až do pozdních noč-
ních hodin skupina Trio Dyna-
mic.
K oslavám krásného výročí ama-
térského divadelního spolku
Mahen mají možnost se připojit
všichni Rýmařované v průběhu

Foto: archiv AS Mahen
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celého dubna letošního roku.
V Městském muzeu Rýmařov
bude probíhat výstava, která
představí uplynulé dvacetiletí ve
fotografiích z představení pro
děti i pro dospělé. Všichni tak
mohou přijít poznat, jak se
Mahen a jeho herci v průběhu
dvou desetiletí měnili, nebo si

zavzpomínat na atmosféru 
ochotnických představení, kte-
rých se jako diváci zúčastnili.
Na závěr chceme poděkovat na-
šim příznivcům, sponzorům
a všem, kteří nás podpořili a při-
spěli tak k tomu, že náš ochotnic-
ký soubor nezanikl: město
Rýmařov, RD Rýmařov, Rýmstav,

Reelza, Pátá stavební CZ, Pipa
klempířství, Lamont kuchyně,
STAS, BP design, Toray Prostě-
jov, Jídelna a cukrárna Jaroslav
Podlas, Tesařství Sitora, Pohřební
služba František Filip, Hotel
Praděd - Michal Hama, Elektro
Bernátek, Účetnictví Martina
Čoupková, Vinotéka Stonožka,

Elektro ZIGI, Elektro J. Kováčo-
vá a D. Kotrla, Pohostinství
Přemysl Jureček, Potraviny H+H,
Fotoateliér Drexler, Květiny
a sklo Jarmila Laštuvková, Žele-
zářství Marie Čušková, PC servis
M. Ihnát a J. Elšík.

Amatérský divadelní spolek
Mahen

Káňata vylétla za svobodou
Záchranná stanice ve Stránském 
oslavila Mezinárodní den ptactva.
Pût dnÛ pfied tímto svátkem (1. dub-
na) byla vypu‰tûna na svobodu dvû
káÀata poté, co byla v této stanici
vyléãena ze sv˘ch zranûní.
„Když vypouštíme uzdravené
ptáky, je to pro nás vždycky tako-
vý malý svátek. Dnes jsme vy-
pouštěli dvě káňata lesní - sa-
mičky, které byly u nás léčeny.
Jedna ze samiček se těžko dostá-
vala za svou přirozenou potra-
vou, což jsou drobní hlodavci,
když v lednu udeřila arktická zi-
ma, sněhová pokrývka byla ve
velké vrstvě na celém území re-
publiky a ptáci neměli kam
ustoupit za potravou. Bylo proto

potřeba samičku krmit v zajetí,
aby přežila, než sníh ustoupí.
Druhá káně byla u nás asi čtyři
měsíce a přivezl ji do veterinární
ordinace dr. Špicery řidič, který
ji pod ondřejovským kopcem sra-
zil autem a byl natolik ohledupl-
ný, že ji předal k léčení. Káně ne-
byla nijak vážně zraněna, jen
otřesena, ale vzhledem k tomu,
že měla ulomenou špičku zobá-
ku, nemohla by se o sebe posta-
rat. Dravci si potravu trhají prá-
vě zobákem a její zranění by jí to
neumožňovalo. Káně byla u nás
do doby, než jí zobák dorostl, po-
dobně jako lidem nehty nebo ko-
pyta u koní,“ řekl k vyléčeným
dravcům šéf stránské záchranné stanice Petr Schäfer, pod jehož

rukama prošlo za loňský rok 184
handicapovaných jedinců. Jen za
leden a únor jich bylo asi osmde-
sát. Jednalo se většinou o pora-
něné živočichy, o mláďata, která
vypadla z hnízda, nebo o mláďa-
ta, která přišla o rodiče v důsled-
ku napadení predátory.
„Včera jsme zase například
v uničovské lokalitě vypouštěli
devětadvacet netopýrů rezavých,
které jsme museli po dobu asi
čtyř týdnů udržovat v umělé hi-
bernaci, a to až do doby, kdy
nám je okolní teplota dovolila
vypustit do volné přírody.
Netopýry objevila jedna firma ve
Vyškově, když prováděla rekon-

strukci střechy domu, kde měla
kolonie netopýrů hnízdiště,“
sdělil dále k záchraně celosvěto-
vě chráněných živočichů Petr
Schäfer. Podobný osud se šťast-
ným koncem měly také čtyři
mladé veverky vypadnuvší
z hnízda, které před několika dny
záchranná stanice ve Stránském
předala do jiného zařízení.
Kdyby totiž byly odrostlejší ve-
verky vypuštěny do volné příro-
dy v našem regionu, hrozilo by
jim s ohledem na ztrátu plachos-
ti, jíž nabyly v zajetí, a s ohle-
dem na velký tlak predátorů, ze-
jména kun lesních a kun skal-
ních, že by rychle skončily jako
článek v potravním řetězci. JiKo

Akce hradu Sovince

Účinkují: šermířská a divadelní společnost M. C. E., lidové a národ-
ní písničky skupiny Rabussa, Boučkovo loutkové divadélko Bodi,
historické scény a středověké bubny Grál, historická garda Dědictví
a sokolník Monti, kejklíř Křupala.
Po oba dny hrad otevřen 9.15 - 18.30
Řemeslný jarmark s ukázkou práce a prodejem výrobků
Soutěže pro děti se střelnicí z luků
Občerstvení

Prohlídky hradu s průvodcem:
9.40, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.30, 16.30
Na třetím nádvoří:
Ražba pamětních mincí, k ochutnávce domácí klobásy
Na horním hradě: Střelnice z luků, dětské soutěže

17. a 18. dubna 2010 - Na pomlázkové veselici
Historická akce s celodenním programem - tradice a zvyky při vítání jara
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Zpravodajství města Břidličné
Dobré zprávy od zastupitelstva

Zase pár dobrých zpráv na počátek jara při-
nesl na veřejném zastupitelstvu dne 17. břez-
na pan starosta svým občanům. Jedná se in-
formace o schválení finančních prostředků
z různých dotací na různé investiční akce
v našem městě. Konkrétně se podařilo násle-
dující.
Za prvé, získání finančních prostředků
z Programu pro rozvoj venkova, osa IV.
Leader, v rámci třetí výzvy 2009
Strategického plánu MAS Rýmařovsko na vy-
budování dětského hřiště v sídlišti Jesenická

ve výši 316 944 Kč. Stavba hřiště započne
v měsíci květnu a bude ukončena v měsíci čer-
venci 2010.
Dále jsme získali finanční prostředky z regio-
nálního operačního programu Moravskoslez-
sko ve výši 12 milionů Kč na revitalizaci ve-
řejných prostranství náměstí Svobody a par-
kovou úpravu kolem šestnácti bytových jed-
notek na Komenského ulici, včetně výstavby
dětského hřiště. Realizace započne v měsíci
červnu 2010 a ukončena bude v srpnu 2011.
Rovněž jsme obdrželi finanční prostředky na

rozšíření kanalizace a rekonstrukce ČOV ze
Státního fondu životního prostředí ČR ve vý-
ši 51 milionů Kč. Realizace započne v květ-
nu 2010 a ukončena bude v roce 2011.
Zatím poslední úspěch v této oblasti předsta-
vuje dotace z programu SZIF (Státní země-
dělský investiční fond) na realizaci rekon-
strukce veřejného osvětlení na ulicích
Nerudova, 1. Máje a části ulice Komenského
ve výši 419 070 Kč. Rekonstrukce započne
v měsíci březnu 2010 a bude ukončena
v květnu 2010. MěÚ Břidličná

Přivítali jsme nové občánky Další přátelské
předvelikonoční posezeníV sobotu 20. 3. 2010 nás probu-

dilo pěkné, téměř jarní počasí.
Radost měli všichni, včetně členů
Sboru pro občanské záležitosti,
kteří připravili letošní první vítání
občánků města Břidličná. Věřili,
že za tak pěkného počasí přijdou
všichni pozvaní malí občánci,
včetně svých rodičů, prarodičů
a známých. Přání se vyplnilo
a přišli všichni, dokonce se nikdo
neopozdil.
Vítání zahájila matrikářka města
paní Zuzana Cabáková, přivítala
všechny přítomné a popřála všem
příjemný zážitek z následující
půlhodinky. První poblahopřály
děti z místní základní školy svým
vystoupením s básničkami a pís-
ničkami. Příjemným překvape-

ním pro všechny byla krátká ná-
vštěva starosty města Bohumíra
Kamence na tomto vítání. Krátce
pozdravil všechny přítomné
a hlavně rodiče s miminky
a s přáním všeho dobrého do ži-
vota jejich ratolestí se rozloučil.
Poté následoval hlavní projev
předsedy SPOZu Rostislava
Malíka. Potom se všichni zainter-
esovaní podepsali do pamětní
knihy a maminky od školáků do-
staly kytičku a malý dáreček. Na
závěr popřála paní matrikářka mi-
minkům hodně zdraví a rodičům
trpělivost a lásku při jejich výcho-
vě. Zároveň vyslovila přání, aby-
chom se tady při podobném aktu
opět s některými setkali. 

Foto a text Daniel Mach st.

V úterý 23. 3. 2010 zorganizova-
la obětavá paní Emilie
Mlčůchová spolu s několika po-
mocnicemi z řad seniorek další
setkání seniorů. Vlastně senio-
rek, protože kromě starosty a fo-
tografa tam byly pouze ženy.
Bylo to už několikáté přátelské
posezení na klubovně seniorů
v budově bývalé školy na Školní
ulici. Tentokráte bylo zaměřeno
na velikonoční tématiku a to
znamenalo hlavně malování vají-
ček a kraslic a také pletení košíč-
ků nebo váziček třeba z telefon-
ního seznamu. Je pozoruhodné,
že se těchto zajímavých akcí 
účastní čím dál více žen. Na ně-
kolik prvních setkání přišlo 10-

13 zvědavých zájemkyň, na po-
sledních dvou akcích to bylo už
dvakrát tolik a pomalu si nebylo
kde sednout, narychlo se přine-
sly další židle. Tuto akci si po-
chvaloval, kromě jiných, také
starosta města Bohumír
Kamenec, který na hodinku za-
vítal mezi účastnice akce.
Nejvíce starostí s tím měla již
zmiňovaná paní Mlčůchová, ale
nakonec byla velmi spokojená,
že se to povedlo vše zvládnout
k plné spokojenosti ostatních.
Věříme, že má organizátorka
v plánu v brzké době další setká-
ní, ale nechtěla nic bližšího pro-
zradit. 

Text a foto Daniel Mach st.

Zpráva o Noci s Andersenem v Břidličné
K Noci s Andersenem se
Břidličná připojila poprvé v roce
2005 a od té doby tuto krásnou
příležitost prožít pohádkovou noc
s dětmi ani jednou nevynechala.
Nejprve se spávalo na klubovně
turistického oddílu Pěšáci, ale již

druhým rokem je úspěšným hlav-
ním organizátorem místní kni-
hovnice paní Mirka Kozubová.
Letos se v knihovně sešlo šest-
náct dětí.
Letos jsme jako téma zvolili
Perníkovou chaloupku od Fran-

tiška Hrubína a tomu také přizpů-
sobili přípravy, četbu, hry i soutě-
že, dokonce i stezku odvahy. Na
stěnách knihovny ke stávající vý-
zdobě přibyla perníková chaloup-
ka, Ježibaba i Jeníček s Mařen-
kou. Vchod do knihovny ozdobi-

la nově perníková střecha s man-
dličkami. Dokonce jsme tu měli
i živou Ježibabku, bohužel bez
koštěte, a navíc tak roztomilou,
že jsme ji nakonec ani do pece
nehodili.
Hned na začátku se děti utkaly,
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Z okolních obcí a měst

rozděleny do skupin, v několika
tematických hrách. Docela jsme
se nasmáli, když se zavázanýma
očima kreslily za pomocí slovní
navigace dalších členů týmu spo-
lečný obrázek Perníkové cha-
loupky a všeho, co k pohádce pat-
ří. Další soutěží bylo navlékání
korálků nebo literární soutěž „Po
křemílkách na půdu“. V té se pa-
ní knihovnice vyřádila. Připravila

dětem tajuplnou cestu na půdu
a do skladu knih, na které děti
musely hledat kamínky s úkoly.
A protože jsme v Břidličné, místo
kamínku jsme měli placaté břidli-
ce, na kterých byly nalepeny 
úryvky z pohádek od H. Ch.
Andersena. Děti si s sebou tuto
výpravu jako nápovědu mohli
z knihovny knížku pohádek vy-
půjčit.

Děti si s sebou měly na noc zaba-
lit světlá trička, ale nevěděly
proč. Milým překvapením tak pro
ně byla návštěva paní Lucie
Giblové, která je naučila, jak si na
tričko namalovat obrázek pomoci
konturovacího fixu a voskovek.
Ve volném čase si děti udělaly
testy ze znalostí pohádek Boženy
Němcové a Karla Jaromíra
Erbena nebo vyluštili pohádko-
vou křížovku. Na večer paní kni-
hovnice dokonce domluvila ma-
lou exkurzi na místní hasičskou
zbrojnici.

Byla to krásná Noc. My dospělí
jsme se na pár hodin rádi vrátili
do dětských let a mezi pohádkové
hrdiny a děti si pohádkový večer
pěkně užily. Večer jsme si uvědo-
mili zajímavou věc - ani jednou
nezazvonil nikomu z dětí mobil,
na televizi či počítačové hry si ni-
kdo ani nevzpomněl. Poselství
vám všem tedy je, že to s našimi
malými, novou generací, není tak
špatné, jak se většina dospěláků
domnívá. Je to věc jen našeho ča-
su a vhodné motivace. 

Text a foto: Kováříková Libuše

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

Neděle 13.00-20.00
Aerobik se koná každé úterý od 17.00 do 18.00

a ve čtvrtek od 18.45 do 19.45.
Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

Zprávy ze Základní a mateřské školy ve Staré Vsi

Nové projekty oživí Slezskou Hartu již letos
S jarem se přiblížil začátek turistické sezóny
na největší moravskoslezské přehradní nádr-
ži Slezské Hartě. Letošní rok přinese zásadní
novinky, jež by měly přispět k dalšímu zvý-
šení atraktivity tohoto vodního díla se znač-

ným turistickým a rekreačním potenciálem.
Hmatatelné výsledky přinese spolupráce
Sdružení obcí mikroregionu Slezská Harta
(MSH) s podnikatelským sektorem. Díky ní
bude ještě před začátkem léta na hladinu pře-

hrady spuštěna zcela nová vyhlídková loď.
„V současné době je ve výstavbě, bude mít
kapacitu deseti přepravovaných osob a bude
vybavena vlečeným člunem pro jízdní kola,“
prozradila manažerka mikroregionu Slezská
Harta RNDr. Kamila Krečmerová. Výstavbu
lodi financuje soukromý investor, krnovská
společnost Misgurnus, a. s., která s mikrore-
gionem spolupracuje již dlouhodobě.
Pro provoz plavidla o celkové délce téměř
dvaceti metrů je nezbytné vybudování přísta-
višť. Na nové molo v Leskovci nad Moravicí
naváže výstavba přístaviště na druhé straně,
v obci Roudno. Do budoucna se počítá s pro-
vozováním vyhlídkových plaveb se zastávka-

mi v Nové Pláni, Mezině a Razové.
Způsob provozu lodní dopravy i konkrétního
provozovatele vyberou společně zástupci
mikroregionu a investora. „Pevně věřím, že
výletní plavby a s tím spojené výrazné posí-
lení turistické infrastruktury na protilehlých
stranách přehrady už v letošním roce značně
zvýší atraktivitu Slezské Harty a její potenci-
ál v oblasti turistického ruchu,“ uvedl před-
seda mikroregionu Slezská Harta a místosta-
rosta Bruntálu Ing. Václav Mores.
Potvrzením faktu, že Slezská Harta získává
mezi turisticky atraktivními místy na význa-
mu a prestiži, bude také její zařazení do pořa-
du Panorama České televize. Aktuální infor-
mace, spojené s přenosem obrazu v reálném
čase, v něm diváci najdou po dobu trvání se-
zóny od května do října. Kamera bude umís-
těna na hrázi a bude snímat obraz v zorném
poli 180 stupňů. Umístění kamery na tomto
místě umožnila spolupráce mikroregionu
s Povodím Odry, s. p. Další informace, foto-
grafie a jiné materiály zájemci najdou na in-
ternetových stránkách www.slezskaharta.eu.

Jiří Ondrášek

Ředitelství ZŠ a MŠ ve Staré Vsi požádalo
odbor školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje o navýšení
povoleného počtu žáků a dětí ve svém zaří-
zení. Kapacitně i dle požadavků krajské hy-
gienické stanice škola vyhovuje a proto ne-
byl důvod nevydat kladné rozhodnutí. Tímto

naše škola získala další volná místa nejen pro
žáky základní školy, ale hlavně pro děti ško-
ly mateřské. Vzhledem k nedostatku volných
míst v Mateřské škole Rýmařov nabízíme ši-
roké veřejnosti možnost umístění dětí u nás.
Výchovná činnost v naší školce je kvalitní.
Prezentujeme ji jednak v regionálním tisku,

jednak v odborných časopisech určeným ma-
teřským školám, například Báječná školka.
O práci v našem zařízení se můžete přesvěd-
čit, po domluvě s vedením školy. Budete ví-
táni a věříme, že vašim dětem se u nás zalíbí. 

Mgr. Libuše Vaštíková

Plánovaný vzhled vyhlídkové lodě
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Žižkova 1278/14, 795 01 Rýmařov, tel.: 725 171 040
e-mail: 35TRmaci@seznam.cz

HELENA MÁCKOVÁ

• MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ
• ÚKLID PO MALOVÁNÍ
• KOMPLETNÍ DOMÁCÍ

ÚKLID
• MYTÍ OKEN
a JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE

DLE DOHODY

PPP ¤¤ ÍÍ PP OO JJ KK YY II NN ÎÎ EE NN ¯̄ RR SS KK ¯̄CC HH SS ÍÍ TT ÍÍ

KONTAKT:

Pavel Pokorný
Opavská 18

795 01 Rýmařov
tel.: 608 830 881

e-mail: pokornypavel2@seznam.cz

Vlastníme živnostenský list -
Provádění staveb, jejich změn

a odstraňování

VODOVODNÍ - napojení na hlavní
fiád, zaústûní do va‰eho objektu, zaji-
stíme pfiihlá‰ku a osazení vodomûru

KANALIZAâNÍ - od vyústûní z va‰e-
ho objektu, nová revizní ‰achta, na-
pojení na mûstskou kanalizaci, pro-
tokol o zkou‰ce tûsnosti (nutn˘ pro
kolaudaci)

ELEKTRO - od va‰eho ELM rozvadûãe, umístûného na hranici
va‰eho pozemku se zaústûním do va‰eho objektu (novostavby)

Pfiípojky provádíme jako kompletní dodávku, tzn. vãetnû v˘ko-
pov˘ch prací, materiálu, vytyãení stávajících inÏen˘rsk˘ch sítí
a závûreãn˘ch revizních zkou‰ek. V pfiípadû zájmu vám zajistí-
me projektanta.

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE - bytová a prÛmyslová v˘stavba

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

výstavba & renovace interiérů
rekonstrukce & opravy bytových jader - koupelen

půdní vestavby, sádrokartony

pokladačské práce
koberce, dlažby, obklady,

lina, plovoucí podlahy

malířské práce

ÎiÏkova 1278/14, 795 01 R˘mafiov, macka.ladislav@seznam.cz
kontakt - tel.: 725 171 039

Ladislav Mácka
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Seriál

Když se řekne... číst levity

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ:
Informace Místní skupiny ČČK - První pomoc při otravách

K otravě dochází relativně zřídka.
Po snězení cigaret je malé dítě
ohroženo alkaloidem nikotinem,
který může ovlivnit vědomí, krevní
oběh a dýchání, mohou vzniknout
křeče.

Opatření při požití cigaret:
- bezprostředně po nehodě vyvolej-
te zvracení;
- dejte dítěti pít vodu a podejte tři
až deset tablet živočišného uhlí;
- dopravte dítě do zdravotnického
zařízení k odbornému vyšetření.

Otrava oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý (CO) je plyn bez
barvy a zápachu, vzniká při hoření
za nedostatku kyslíku. Je obsažen
ve výfukových plynech (otravy
v zavřených garážích), je přítomen
při nedostatečném odtahu kamen,
časté jsou otravy v malém uzavře-
ném prostoru koupelny, kde se
koncentrace CO rychle zvyšuje
(např. při ucpání komínu u karmy).
Oxid uhelnatý se váže na krevní
barvivo hemoglobin mnohonásob-
ně ochotněji než kyslík a z vazby

jej vytěsňuje. Dochází tak ke tká-
ňovému dušení. Lehká otrava se
projevuje bolestí hlavy, poruchou
zraku, zvracením, závratěmi, mír-
nou poruchou vědomí. Při těžké 
otravě dochází ke ztrátě vědomí,
zrychlení tepu a dýchání, blednutí.

Opatření při otravě oxidem uhel-
natým:
- s ohledem na vlastní bezpečnost
vyneste co nejrychleji dítě z prosto-
ru, kde k otravě došlo, zajistěte pří-
vod čerstvého vzduchu, uvolněte
tísnící oděv;

- pokud má dítě poruchu vědomí
a zachované základní životní funk-
ce, uložte jej do stabilizované polo-
hy; došlo-li již k poruše dýchání
a krevního oběhu, zkontrolujte prů-
chodnost dýchacích cest a zahajte
resuscitaci;
- vždy neprodleně volejte záchran-
nou službu a zajistěte odborné ošet-
ření;
- pokud došlo k otravě v domác-
nosti, zajistěte následnou revizi
spalovacího zařízení vzhledem
k bezpečnosti ostatních.

49. Otrava nikotinem po požití cigaret

Pentateuch (hebrejsky Tóra) je ná-
zev prvních pěti knih Starého záko-
na. Jsou připisovány Mojžíšovi a za-
chycují dobu od stvoření světa po
příchod do země zaslíbené.
Obsahují však i soubor předpisů,
norem a zákonů, jimiž se měl řídit
morální, náboženský a společenský
život starých Židů. Třetí kniha, zva-
ná Leviticus, obsahuje mimo jiné 
ustanovení o obětech, kněžských řá-

dech, o čistých a nečistých zvířatech
(za nečisté zvíře byl pokládán napří-
klad velbloud, daman, zajíc či vepř),
dále uvádí kalendář svátků a slav-
ností a pojednává o přestupcích
(smrt za rouhání, vraždu či cizolož-
ství, zákaz pojídat krev, osívat pole
dvěma druhy semene, nosit oděv ze
dvou druhů látek či přistřihovat si
plnovous).
Nad dodržováním těchto ustanovení

bděli Levité, jeden z dvanácti izrael-
ských kmenů, odvozující svůj pů-
vod od Jákobova syna Léviho. Byli
pověřováni zabíjením zvířat oběto-
vaných v chrámu, později byli chrá-
movými zpěváky, písaři, soudci 
a učiteli.
Čtení Leviticu zavedl v osmém sto-
letí ve francouzských Metách bis-
kup Chrodegang, který se rozhodl
vnést kázeň a pořádek do života

podřízeného duchovenstva. Nejen-
že duchovní museli vést kanonický
život, tedy společně jíst, spát či
modlit se, ale po ranní mši povinně
naslouchali i vybranému úryvku
z Bible, který měl být vždy spojen
s nějakým napomenutím či pokárá-
ním. Protože ukázky bývaly vybírá-
ny ze třetí Mojžíšovy knihy, vžilo se
pro ně označení „číst levity“.  Zdroj:
Stanislava Kovářová, Proč se říká?

Komu vadila?
V sobotu 6. března byla v prostoru mezi školní
jídelnou na ulici 1. máje a panelákem na Větrné
ulici pokácena krásná čtyřicetiletá bříza, strom,
který byl zdravý, nikomu nevadil a nikoho neo-
hrožoval. Na jaře těšila krásnou zelení, v létě
poskytovala útočiště ptákům a za horkých dní

dávala stín a chládek. Místo stromu, který sem
patřil, nyní ční žalující pařez.
Máme chránit zeleň a životní prostředí, ale kaž-
dý zřejmě podle svých představ, proto by bylo
dobré vědět, kdo mohl dát k tomuto barbarství
povolení. Na protější straně paneláku na Větrné

ulici stojí přerostlé nakloněné břízy jedna ved-
le druhé. Jejich větve se lámou a ohrožují ob-
čany i auta na parkovišti pod nimi. Nad tímto
by se měl někdo zamyslet, a ne kácet zdravé
stromy, které nikomu nevadí. Buďme lidé,
chraňme naši přírodu! Občané Rýmařova

odpovídá vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
Kácení stromů se obecně řídí zák. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, a související-
mi předpisy. Kácení řeší § 8, kdy povolení ke
kácení je třeba, jestliže obvod stromu ve výšce
130 cm přesahuje 80 cm. Povolujícím orgá-
nem je v Rýmařově MěÚ, konkrétně jeho od-
bor životního prostředí a regionálního rozvoje,
povolení se vydává převážně pro období vege-
tačního klidu.
O povolení ke kácení žádá vždy vlastník po-
zemku, v případě veřejných ploch je to tedy
většinou město Rýmařov. To zastupuje Radou
města zřízená komise životního prostředí a re-
gionálního rozvoje, která na základě žádosti
občanů rozhoduje, zda město o skácení požá-
dá.
Ke kácení městských stromů dochází buď na
podnět odboru (jde-li o strom ohrožující), ne-
bo, ve většině případů, občanů. A rozhodování
je věc složitá a vždy vede k tomu, že jeden je

spokojen a druhému skácení vadí. Nejčastější
věta, kterou při žádostech o kácení slyšíme, je
„...já mám stromy velice rád, ale ten rostoucí
u mého domu musíte skácet.“ Často tedy žada-
tel o skácení „svého“ stromu velice brání
strom sousedův. Skácení stromu rostoucího řa-
du let je pro mne vždy (věřte či nevěřte) trau-
matizující záležitostí. Stav stromu proto vždy
posuzujeme na místě samém a to často opako-
vaně. Jedná-li se o zvláště vzrostlý a cenný
strom, využíváme znalecké posudky Agentury
ochrany přírody a krajiny.
Nyní ale ke konkrétnímu případu. Břízu ros-
toucí na pozemku p. č. 380 k. ú. Rýmařov 
opakovaně požadovali skácet občané. Strom
jsme posuzovali dvakrát, nejprve při sněhové
pokrývce, a žádost jsme nedoporučili. Po opa-
kované žádosti a posouzení bez sněhové po-
krývky bylo konstatováno, že bříza je výrazně
poškozena hnilobou v oblasti kořenových ná-

běhů, a proto na daném stanovišti (u chodníku,
v blízkosti bytového domu) nezaručuje dosta-
tečnou provozní bezpečnost. Naopak břízy
rostoucí u parkoviště, které byly též posuzová-
ny opakovaně, vykazují běžný stav (suchá vě-
tev se může odlomit z jakéhokoliv stromu),
a tak komise rozhodla, že dojde pouze k ořezu.
Stromy však budeme nadále sledovat.
Chtěl bych ještě poznamenat, že oprávnění po-
volovat kácení sebou samozřejmě nese i odpo-
vědnost. Proto poškození kořenových náběhů
patří k diagnózám, kdy je z provozního hledis-
ka kácení stromu nutné.
V současné době pak je zpracováván projekt
revitalizace celého sídliště, který se zabývá
i veřejnou zelení. Zpracovatel projektu znovu
posuzuje stav stromů, navrhuje i kácení a no-
vou výsadbu. 

RNDr. František Čermák,
vedoucí odboru ŽPaRR
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AUTOŠKOLA

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

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

• akreditované školící 
středisko

• výcvik řidičů všech 
skupin

• možnost splátek 
kurzovného

Julia Sedláka 14,
Rýmařov

Úřední hodiny:
středa 15-16 hodin

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

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

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

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

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

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

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

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

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

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

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

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

Firma Ing. Karel Krajsa - Unist
se změněnou provozovnou

na Zahradní ulici 491 v Břidličné
nabízí:

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

krajsakarel@seznam.cz

- ve‰keré stavební práce
a termofasády Stomix

- prodej a rozvoz stavebního materiálu
- stolafiské práce
- práce zemním strojem Locust
- v˘robu a prodej fieziva vãetnû su‰ení
- tepelné o‰etfiení fieziva
- prodej dfieva na topení: tel. 554 286 387
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Sport
Rýmařovský běžec opět zabodoval

V areálu zámeckého parku Vysok˘
Hrádek nedaleko jaderné elektrárny
Temelín se konalo 41. mistrovství
âeské republiky v pfiespolním bûhu.
Běžce čekal náročný okruh
o délce 1 850 metrů s travnatým
podkladem na parkových cestič-
kách s udusaným pískem širo-
kých metr až metr a půl. Profil
byl o něco náročnější než loni.
Hned po startu na běžce čekalo
prudké klesání (na necelých sto
metrech pokles o 15 m), poté asi
třísetmetrové stoupání s dvaceti-

metrovým převýšením. Po krát-
ké rovinaté pasáži následovalo
klesání velmi podobné tomu po
startu a dále téměř kilometrový
mírně zvlněný úsek. Na závěr
hlavního okruhu čekalo běžce
závěrečné stoupání o délce 300
metrů.
V kategorii mužů mílařů se před-
stavil také Tomáš, který bral zá-
vod spíše jako zpestření přípravy
na léto. Mezi potenciální medai-
listy se rozhodně neřadil.
Největším favoritem závodu byl
loňský vítěz krosu a letošní halo-
vý vítěz na 3 km Peter Mikulenka
z Frýdku Místku a mílař Michal
Šneberger s Kamilem Krunkou,
kterému krosy vyhovují.
Startovalo devětatřicet běžců, na
které čekaly dva okruhy v délce 
3 700 metrů. Hned od začátku
nasadili závodníci ostré tempo,
které určoval Krunka. Před kon-
cem prvního kola se do čela do-
stal Mikulenka, ten tempo ještě
zrychlil a pokusil se tak o roz-
trhání pole. To se mu povedlo
a do druhého kola vbíhala čtyř-
členná skupinka, ve které byl
i Tomáš Bednář. Po klesání ve
druhém kole následovalo stoupá-
ní, které rozhodlo o vítězi závo-

du. Svůj nástup si v tomto úseku
připravil právě Tomáš, který vyu-
žil frekvenčního kroku a vytvořil
si dvacetimetrový náskok, který
si udržel až do konce a postaral
se tak o překvapení závodu.
„Radost mám velkou, vůbec jsem
to nečekal. Myslel jsem si, že
skončím kolem pátého místa.
Vítězem jsem tipoval kamaráda
Petera Mikulenku, který má hod-
ně natrénováno. Na závod jsem
byl víceméně přinucen trenérem,
vůbec se mně závodit nechtělo.
V týdnu jsem byl navíc nachlaze-

ný a v den závodu jsem byl malát-
ný, bez jiskry a při rozcvičení mně
to neběželo. Takže jsem neočeká-
val žádný extra výkon. Překvapil
jsem sám sebe. Chtěl jsem běžet
hlavně tak, abych se nezranil,
protože trať byla náročná, přede-
vším co se týče bahnitého klesání.
To se podařilo. Medaile byla pěk-
ný bonus,“ prozradil s úsměvem
Tomáš. Více informací o průběhu
sezóny a přípravy Tomaše
Bednáře najdete na jeho webo-
vých stránkách www.tomasbed-
nar.cz. Redakce

Začátek vytrvalecké sezóny běžců z Rýmařovska
Rohálovskou desítkou a Praž-
ským půlmaratónem začala rý-
mařovským běžcům vytrvalecká
sezóna. Oba závody měly re-
kordní účast, což dokazuje stále
větší oblibu běhů mimo dráhu. Je
to sport, který lze provozovat
všude a v každém věku, proto se
i naši vytrvalci těchto běhů 
účastní ve všech kategoriích.
V Prusínovicích jsou vždy vypi-
sovány kategorie už pro ty nej-
menší, podobně jako u nás na

Štěpánské desítce. Pravidelnými
účastníky těchto závodů jsou
Pavel Podešva, Karel Stržínek,
Ivo Volek, Ivan Soviš, Adéla
Stržínková, Petr Hnát, Luboš
Orság, Honza Sázel, Honza
Křenek a Ivo Soviš, ty pak dopl-
ňují další, příležitostní běžci.
Pražského půlmaratónu, který
měl letos rekordní účast 8 500
běžců, se zúčastnili čtyři naši
borci - Pavel Podešva, Ivan
Soviš, Luboš Orság a Karel

Stržínek. Letos vyběhli na trať
v nových dresech, kterými repre-
zentují jak Rýmařovsko, tak za-
střešující klub CK Stará Ves. Na
trati porazili i Pavla Nedvěda,
mediální hvězdu letošního půl-
maratónu. Umístění jednotlivých
účastníků si můžete prohlédnout

na www.pim.cz.
Dalšími závody v našem itinerá-
ři jsou 10. dubna Hranická dva-
cítka, 17. dubna se devět rýma-
řovských běžců zúčastní Pardu-
bického vinařského půlmaratónu
a 8. května nás čeká Pražský ma-
ratón. Text a foto: Karel Stržínek

Fota: archiv Tomáše Bednáře
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Tereza Krywdová přebornicí kraje v aerobiku
V sobotu 20. bfiezna se v Ostravû bojovalo o tituly pfiebornic Moravskoslez-
ského a Olomouckého kraje a o postup na Mistrovství âR v soutûÏním aero-
biku Master Class.
Sportovní Studio Sport a zdraví Rýmařov reprezentovalo patnáct zá-
vodnic ve třech věkových kategoriích: 0. nepostupová kategorie do 8 let
- Terezka Šulíková; 1. kategorie 8-10 let - Klára Zifčáková, Jana
Hamplová, Šárka Pallová, Adéla Rafajová, Aneta Černíčková, Kristýna
Dvořáková, Tereza Človečková, Adéla Stržínková a Dominika
Maceková; 2. kategorie 11-13 let - Tereza Krywdová, Šárka
Zapletalová, Míša Bršťáková, Lenka Hamplová a Bára Kuzmíková.
Ziskem titulu Přebornice kraje, čtyř medailí, šesti postupujícími na
MČR v Praze a dvěma semifinálovými místy se Rýmařov zařadil me-
zi nejúspěšnější kluby Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Pochvalu zaslouží všechny závodnice, i ty, kterým se nepodařilo v silné
konkurenci nejlepších závodnic ze dvou moravských krajů probojovat
do špičky českého aerobiku. Všechna děvčata předvedla velmi pěkný
a bojovný sportovní výkon a náš sportovní klub i město Rýmařov re-
prezentovala na vysoké úrovni. Poděkování patří i trenérkám Lýdii
Švédíkové, Lýdii Mihálové, Olze Človečkové a Zuzce Bučkové za dob-
rou přípravu závodnic a také všem rodičům za obětavou pomoc.

Lydie Švédíková, předsedkyně klubu

1. kategorie: 8-10 let
Klára Zifčáková - 2. místo -
postup na MČR
Jana Hamplová - 3. místo - po-
stup na MČR
Šárka Pallová - finále - postup na
MČR
Kristýna Dvořáková - finále -
postup na MČR

2. kategorie: 11-13 let
Tereza Krywdová - 1. místo -
postup na MČR
Šárka Zapletalová - 2. místo -
postup na MČR
Míša Bršťáková - postup do se-
mifinále
Bára Kuzmíková - postup do se-
mifinále

Umístění rýmařovských závodnic:

Soukromá řádková inzerce

Různé
Rýmařováci, pozor!
Jedinečná příležitost půjčit si peníze!
Hned na ruku, bez ručení, bez registru,
bez linky 900...
3 000-50 000 Kč. 
Volejte na tel.: 606 120 949.

Foto: archiv SSaZ

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji  od 23. 4. 2010

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 15. 4. 2010 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!
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