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S nov˘m jednatelem Mûstsk˘ch 
sluÏeb nejen o zimním úklidu

První obãánek R˘mafiova 2012 
se jmenuje ·tûpánka Anna

U Velké ·táhle se srazily nákladní vozy, 
policie nabádá k opatrnosti  

Kam na lyÏe? Pfiehled zimních 
stfiedisek v okolí R˘mafiova

V Horním Mûstû se pojede 9. kolo MâR 
v motoskijöringu  

ročník XIV.

Foto: Bohumil Švéda
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Tentokrát jsem se rozhodl pytla-
čit alespoň částečně v revíru Ing.
Marka a podělit se se čtenáři
Horizontu o své výzkumy v ob-
lasti kryptozoologie, a to v nej-
lepší bouvardovsko-pécuchetov-
ské tradici. Již od dob národního
obrození snažíme se totiž my
Češi dokázat, že jsme plnopráv-
ným společenstvím, jehož exi-
stence je světu k obohacení.
A protože naši předkové praco-
vali na národu roli dědičné
s chutí usilovnou, můžeme s od-
stupem času sklízet plody jejich
píle ve zkoumané oblasti i my,
jakkoliv by se mohlo zdát, že 
útulná a mírná česká kotlina ne-
může výrazně konkurovat světo-
vě proslulým destinacím obýva-
ným prazvláštními tvory.
Díky masmédiím a prospektům
cestovních kanceláří víme, že
Skoti mají v jezeře Loch Ness
svou příšeru, něžně nazývanou
Nessie, zatímco Mongolové se
mohou chlubit mytickým čer-
vem olgojem chorchojem
a v Himalájích již několik gene-
rací horolezců a šerpů naráží na
stopy sněžného muže Yettiho.
Kupodivu český turistický mar-
keting stejně jako reportéři
Blesku, kteří jindy bývají při
všem, jako by zaspali a ignorují
tři tajemné živočichy, o jejichž
existenci máme důkazy uchova-
né v literatuře 19. století a kteří
by se při troše reklamní doved-
nosti mohli stát vítaným turistic-
kým artiklem.
Prvního tvora najdeme v erbov-
ním klenotu české literatury -
v Máchově poémě Máj - a zove
se kulásec. Je to právě on, koho
zve hrdliččin hlas ve třetím verši
prvního zpěvu této skvostné bás-
ně, již nesčetné zástupy pedago-
gů vtloukají takřka století a půl
do hlav žactva: „Hrdliččin zval
kulásce hlas, / kde borový zavá-
něl háj“. Protože velký bratr
Google i mozek průměrných
Wikipedie o kulásci nevědí nic,
je jisté, že i česká přírodověda
zatím zůstává dědictví otců lec-
cos dlužna, poskytujíc však tak-
to prostor nám, amatérským
kryptozoologům. Protože v pří-
rodě povětšinou nedochází k sa-
movolnému mezidruhovému
křížení a „večerní máj - byl lás-
ky čas“, můžeme snad s úspě-
chem postulovat tezi, že kulásec
je zatím neobjevený druh hrdlič-
ky, možná její endemit žijící

v oblasti Hirschberger Großteich
neboli dnes Máchova jezera,
množící se toliko v květnu.
Druhý živočich je poněkud méně
tajemný, a to hlavně díky filmu
Marečku, podejte mi pero!
Nalezneme jej v Nerudových
Písních kosmických v básni
s číslem 21 a je jím již zlidovělý
hrdobec: „Nuž pojďte, páni, blí-
že, jen trochu blíže, hrdobci, jimž
hrouda nohy víže!“ Jiří Kroupa
st., poučen kolegou Horou, jej při
zkoušení prof. Hrbolkem popisu-
je takto: „Hrdobec je vlastně ...
brouk, hovnivál, který si válí
svoji kuličku mezi ... hroudama.“
S největší pravděpodobností tedy
jde o výkalníka poloměsíčného
(copris lunaris), příslušníka čele-
di vrubounovitých (Scarabaei-
dae), dnes bohužel kriticky ohro-
ženého. Tento krásný konstrukt
nám však poněkud destruuje
Internetová jazyková příručka
(a s ní i Wikipedie), která tvrdí,
že jde o „hrdého člověka, hrdo-
pýška“ a ještě ke všemu v prv-
ním pádu čísla jednotného ve
tvaru hrdobce (dle vzoru soud-
ce). Vědec však musí být skep-
tický, proto lze tyto jazykovědné
pokusy o uchopení přírodnin jis-
tě zpochybnit a ponechat si víru
v hovnivála.
Zásluhy na objevení třetího my-
tického českého živočicha přičí-
tám neskromně sobě. Narazil
jsem na něj kupodivu ve stejné
Nerudově básni č. 21 z Písní
kosmických, a to hned v jejím
prvním verši. Až jsem se podivil,
že unikl bystrozraku pánů
Smoljaka a Svěráka, kteří kromě
rozvinuté cimrmanologie stvořili
právě hrdobce. Živočich se jme-
nuje omříž: „Jak lvové bijem
omříže, / jak lvové v kleci jatí“.
Jan Neruda nám touto básní za-
nechal vskutku prvotřídní gor-
dický uzel, opět zesílený jazyko-
vědným hlediskem, neb při pát-
rání po identitě omříže musíme
začít u klece. Jde o klec jatí - jať
(nebo jat) je přitom definován ja-
ko praslovanská či staroslověn-
ská hláska přepisovaná jako ě, 
avšak vyslovovaná jako ä. Co
v takové kleci dělali lvové a ja-
kého druhu vůbec ona klec byla,
to ví jen Neruda sám. Kdyby 
užil velké písmeno L, mohlo jít
o zoufající si ruské autory pře-
kladu staroslověnských textů,
což by ale problematizovalo náš
kryptozoologický pohled. Ne-

zbývá nám tedy než přijmout
fakt, že lvové jsou živočichové
zavření v kleci (možná ve tva-
ru ě) a bijí omříže. Není tajem-
stvím, že lev nepatří k nejstateč-
nějším živočichům. Ba právě na-
opak - je prý líný (potravu mu
obstarávají lvice) a zbabělý
(mnohý skeptik proto tvrdí, že je
pro nás Čechy svými oběma
vlastnostmi vskutku ideálním
státním symbolem). Je-li to
pravda, pak lvové bili někoho ji-
stě slabšího, než byli oni sami -
krmiče zřejmě ne, pokud básník
ovládal psaní velkých písmen -
navíc lev v kleci je již zřejmě
krotký, nevyhledávající konflik-
ty, takže omříž by mohl být něja-
ký ektoparazitický živočich -
třeba příbuzný blechy kočičí.
Záhada je vyřešena.
Závěrem musím poctivě zkon-
statovat, že hrdlička, hovnivál
a blecha jako vývozní turistický
artikl pravděpodobně svět příliš
neohromí, i když i pro ně dozaji-

sta bije srdce každého pravověr-
ného národovce z rodu bobobá-
torů (což je mimochodem druh
stojící za důkladné prozkoumání
ani ne tak v zoologickém, jako
v historickém a politologickém
kontextu). Chápu tedy a odpou-
štím již zmíněný přezíravý po-
stoj masmédií a cestovních kan-
celáří k fenoménu tajuplných
tvorů v Čechách. Rád bych
ovšem, aby se vzácnou turistic-
kou atrakcí či druhem přímo vy-
hynulým stal jiný živočich, mno-
hem mladší a na rozdíl od všech
předchozích velmi nebezpečný,
který nás sužuje od konce minu-
lého století - tzv. tunelář. I on je
tvorem mytickým - kolem nás
jich je víc než dost, ovšem za
mřížemi je nikdo nikdy neviděl.
Obávám se však, že onen
(po)tvor se v současnosti nachá-
zí jak mimo dosah kryptozoolo-
gie i tohoto textu, tak spravedl-
nosti. Ale kdo ví. Jednou, snad... 
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Do funkce jednatele Městských
služeb jste byl jmenován k 1. led-
nu. Kolik bylo uchazečů o tuto
funkci?
Výběrové řízení na funkci jedna-
tele Městských služeb se usku-
tečnilo dvoukolově. V prvním
kole bylo celkem sedm uchaze-
čů, z toho do druhého kola po-
stoupili tři. Na základě psycho-
logických testů a konečného roz-
hodnutí valné hromady Měst-
ských služeb jsem z těchto tří 
uchazečů na místo jednatele byl
vybrán já s nástupem od 1. ledna
2012.
Můžete v krátkosti přiblížit své
působení v předchozích zaměst-
náních?

Po dokončení Vysoké školy báň-
ské v roce 2001 jsem nastoupil
civilní vojenskou službu v trvání
osmnácti měsíců právě u Měst-
ských služeb Rýmařov, kde jsem
vypomáhal zejména při údržbě
zeleně. Po absolvování civilní
vojenské služby jsem začal pra-
covat na Městském úřadě Rýma-
řov na odboru vnitřních věcí. Na
starost jsem měl krizové řízení
a bezpečnost města. Asi po pěti
letech působení na městském 
úřadě jsem zatoužil vrátit se ke
svému oboru strojního inženýra.
Využil jsem příležitosti a podal
žádost o místo procesního inže-
nýra ve firmě Osram Bruntál.
Byl jsem přijat a nastoupil jsem

k 1. 1. 2008 na pozici procesního
inženýra se zodpovědností pro
tažení wolframového drátu. Na
této pozici jsem pracoval čtyři
roky. V září loňského roku bylo
vyhlášeno výběrové řízení na
místo jednatele Městských slu-
žeb Rýmařova a po zralé úvaze
jsem se rozhodl o toto místo 
ucházet.
Proč jste se rozhodl přihlásit do
výběrového řízení na místo jed-
natele Městských služeb?
První důvod byl ten, že jsem
chtěl pracovat ve vedoucí funk-
ci. S tímto přesvědčením jsem
odcházel i do Osramu Bruntál,
kde jsem předpokládal, že bych
po určité době mohl postoupit na
nějakou vedoucí pozici, bohužel
se tak nestalo, a tak jsem začal
hledat změnu. Shodou okolností
bylo v téže době vyhlášeno vý-
běrové řízení na jednatele MěS,
a to mě oslovilo. Jsem rodilý
Rýmařovák, záleží mi na vzhle-
du a vývoji města a tato pozice je
jedna z možností, jak se podílet
na jeho zvelebování.
Jaké nedostatky v práci MěS
jste spatřoval jako řadový ob-
čan?
To je zajímavá otázka, složitější
je na ni odpovědět, protože už
jsem, dalo by se říct „na druhém

břehu řeky“. Ale jedním z pod-
statných nedostatků, které v sou-
časnosti vyčítám svým zaměst-
nancům, je, že „chodí se zavře-
nýma očima“ a nevidí věci, kte-
ré by vidět měli. Jednoduše si
všímat obecně jakéhokoliv ne-
pořádku ve městě, který má řa-
dový občan přímo před očima,
a snažit se jej řešit nebo na něj 
upozorňovat. Nedopustit, aby
například při sečení trávy byla
parkující auta „ohozená“ pose-
čenou trávou, která se na karose-
rii „přilepí“ a jde pak těžko od-
stranit. To jsou jen dílčí problé-
my, které bychom postupně měli
odbourávat, předcházet jim a ne-
čekat, až nás někdo z občanů 
upozorní. Jmenoval jsem jen
část nedostatků, které mi jako řa-
dovému občanu vadily.
Budete koncepčně pokračovat
ve šlépějích svých předchůdců,
nebo chystáte nějaké změny?
Pokud ano, jaké?
Po čtrnácti dnech ve funkci jed-
natele Městských služeb nelze
jednoznačně říct, co bych mohl
koncepčně zlepšit nebo změnit.
Vize i konkrétní nápady v hlavě
mám, ale chtěl bych si je nejdří-
ve vyzkoušet v praxi a potom
teprve přistoupit ke změnám.
K větším pozitivním změnám,
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Neformální titul prvního rýma-
řovského miminka letošního roku
nese dívenka s půvabným jmé-
nem Štěpánka Anna Beránková.
Narodila se v pondělí 2. ledna

2012 minutu před třetí hodinou
ráno v šumperské porodnici.
„Jméno jsme vybírali podle to-
ho, co se nám líbí,“ vysvětluje
maminka Markéta, „první mož-

nost byla Anička, ale těch je ko-
lem nás zrovna spousta, tak jsme
k ní přidali ještě Štěpánku.“
Malá Štěpánka se kromě krásné-
ho jména může pochlubit ideál-
ními mírami 3,43 kg a 50 cm, se
kterými přišla na svět. Už od
prvních dnů je z ní mediální
hvězda: stala se nejen prvním le-
tošním občánkem Rýmařova, ale
zároveň prvním novorozencem
šumperské porodnice nového ro-
ku - její fotku byste našli
i v šumperském Deníku.
Zvláštní postavení bude mít Ště-
pánka nejspíš i doma. Narodila
se jako čtvrtý potomek manželů
Beránkových a doma na ni čeka-
li tři bratři, Matěj, Šimon
a Jáchym. S takovou gardou 
ochránců se malá dívenka nemu-

sí bát ničeho. Navíc si bude mít
pořád s kým hrát. Maminka
Markéta to s dětmi umí, věnuje
se nejen vlastním, ale i těm, kte-
ré chodí do klubu Sluníčko ve
Středisku volného času. Tatínek
Jiří je majitelem ekologické far-
my ve Stránském, kam se rodina
plánuje přestěhovat, Štěpánka
tak bude mít odmalička blízko
k přírodě a zvířatům. Co víc si
může dítě přát?
Prvního občánka Rýmařova to-
hoto roku přišla přivítat i Kvě-
toslava Sicová, předsedkyně ko-
mise pro občanské záležitosti.
Štěpánka dostala plyšového slo-
na pro štěstí, maminka velkou
kytici a obě přání všeho nejlepší-
ho do budoucna. S gratulací se
připojuje i naše redakce. ZN

Představujeme nového jednatele Městských služeb Rýmařov

První občánek Rýmařova 2012 se jmenuje Štěpánka Anna

Rada města jmenovala k 1. lednu 2012 do
funkce jednatele obchodní společnosti
Městské služby Rýmařov (MěS) na základě
výběrového řízení Ing. Luďka Šimka.

Vystřídal tak dosavadního jednatele Antonína
Urbánka, který požádal o uvolnění z funkce
pro dosažení důchodového věku. Na to, jaké
má nový jednatel plány s řízením společnosti,

zda bude pokračovat v zaběhnutém systému
řízení MěS nebo chystá změny a jaké úkoly na
něj v nejbližší době čekají, jsme se nového
jednatele zeptali v následujícím rozhovoru.

rozhovor
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které jsou již v běhu a řeší se,
patří vybudování překladiště ko-
munálního odpadu, které by mě-
lo být umístěno v recyklačním
dvoře na ulici 8. května. V dneš-
ní době se komunální odpad vo-
zí do Rapotína vzdáleného 35 ki-
lometrů a posádka vozu stráví na
cestě asi dvě a půl hodiny. Týká
se to tří osádek, které zajišťují
svoz komunálního odpadu.
Pokud vznikne překladiště ko-
munálního odpadu, a v to pevně
doufám, můžeme se ucházet
o svoz z jiných lokalit nebo jej
zvládat jen se dvěma osádkami.
Vše je podmíněno výstavbou no-
vého překladiště, na nějž je už
vypracován projekt, nad kterým
má záštitu odbor životního pro-
středí a regionálního rozvoje.
Do funkce jste nastoupil, co se
týká náročnosti práce Měst-
ských služeb, v tom nejhorším
ročním období. Někteří občané
si stěžují na špatnou schůdnost
chodníků, řidiči zase na některé
obtížně sjízdné komunikace.
Jak vnímáte tuto problematiku
a co chcete v této oblasti změ-
nit?
Před svým nástupem do funkce
jsem byl také jedním z těch, kte-
ří nadávali na špatně schůdné
chodníky a nesjízdné komunika-
ce. Myslím, že to bylo v prosin-
ci, kdy byly silnice samý zmra-
zek a nedalo se po nich jezdit.
Stal jsem se jednatelem a za tři
dny nato přišla sněhová kalami-
ta. Dnes již chápu, že někdy je 
opravdu velmi těžké i s vypětím
všech dostupných sil a mechani-
zace udržet komunikace ve sta-
vu, v jakém by si představovali
občané města. Městské služby
mají na starost asi 60 kilometrů
cest, a to není málo. Navíc něk-
teří občané nevědí, že určité ko-
munikace na území našeho měs-
ta nemá na starosti město, ale

Správa a údržba silnic Morav-
skoslezského kraje.
Při úklidu sněhu z komunikací
se snažíme docílit toho, aby na
nich zůstávalo co nejméně ujeté-
ho sněhu. Pokud je na nich ujetá
souvislá vrstva sněhu bez vyje-
tých kolejí nebo sněhové břečky,
není potřeba ji strhávat až na 
asfalt. Týká se to zejména boč-
ních uliček, kde není takový pro-
voz. Tuto praxi jsem se snažil 
uplatnit hned při první sněhové
kalamitě, ale při čerstvě napadané
sněhové vrstvě 30 - 40 cm to jde
opravdu jen s velkými obtížemi.
Údržba komunikací závisí přímo
úměrně na výkyvech počasí.
Snažíme se vždy co nejdříve si-
tuaci zvládat, a to nejrychleji, jak
to se stávající technikou, kterou
máme k dispozici, jde. Plán zim-
ní údržby města Rýmařova sta-
noví i priority úklidu sněhu na
jednotlivých komunikacích, 
avšak je již v mnoha ohledech

zastaralý - například vzniklo ně-
kolik nových ulic. Jedním
z mých cílů je jeho přepracování
či doplnění v součinnosti s odbo-
rem životního prostředí a regio-
nálního rozvoje. Podobným způ-
sobem chci doplnit nebo přepra-
covat i Plán údržby zeleně.
Co se týká městských chodníků,

i na jejich úklid existuje plán 
údržby. Jsou prohrnovány radlicí
dvěma malotraktory, které navíc
sypou posypový materiál. Sype
se drtí, ale objevuje se názor, že
by chodníky mohly být na řadě
míst prosolovány. Já tento názor
nezastávám. Oprávněné ohlasy
občanů jsou takové, že sůl na
chodnících škodí v dnešní době

ne zrovna levné obuvi. Sůl je da-
leko dražší než kamenná drť a při
dvanáctikilometrové délce chod-
níků by rozpočet na zimní údrž-
bu při použití soli určitě stoupl.
Navíc malotraktory nemají zaří-
zení na řízené dávkování soli,
takže chodníky by se solily ne-
úměrně velkým množstvím soli.
Podle mého názoru by se měl
sníh na chodnících pouze odhr-
novat. Pokud je povrch zledova-
tělý, musí se samozřejmě sypat
drtí, ne solí, která má účinnost
jen do určité teploty. Na druhé
straně je potřeba zmínit, že na ja-
ře je při použití drti větší pro-
blém s úklidem a prašností.
Kdo dává povel k zahájení úkli-
du sněhu například po vydat-
ném nočním sněžení?
Odbor životního prostředí vyhlá-
sí určitým dnem v závislosti na
průběhu počasí takzvanou zimní
pohotovost. Pro tuto zimní sezó-
nu byla vyhlášena pohotovost od
6. prosince 2011. A od toho dne

se střídají tři mistři v týdenním
režimu pohotovosti. V praxi to
znamená, že v případě vydat-
ných nočních srážek má dotyčný
mistr za povinnost nastoupit ve 
3 hodiny ráno do práce, zjistit
aktuální stav a rozhodnout, zda
povolá zaměstnance, kteří rov-
něž drží pohotovost, s patřičnou
technikou. Ti na jeho pokyn zač-
nou se zimní údržbou podle zmí-
něného Plánu zimní údržby.
Pracují u vás od ledna pracov-
níci na veřejně prospěšných
pracích? Od nového roku totiž
platí, že uchazeč o práci vedený
na úřadu práce, který je více jak
dva měsíce nezaměstnaný, musí
nastoupit k veřejně prospěšným
pracím.
Od mého nástupu jsme prozatím
neměli žádné pracovníky na ve-
řejně prospěšné práce, i když je-
jich potřeba z naší strany tady již
byla. V současnosti probíhá in-
tenzivní jednání s úřadem práce
v Rýmařově. Zaměstnáváním
těchto pracovníků byl pověřen
mistr Antonín Urbánek, který se
o ně bude starat, dohlížet na jejich
docházku, plnění stanovených
hodin a na to, aby se zdržovali na
místech, která jim byla v rámci 
úklidu přidělena. Tito lidé z úřadu
práce jsou z našeho pohledu
v zimním období potřební na do-
čišťování chodníků, mostků, lá-
vek a v letním období na údržbu
zeleně, čistoty města a podobně.
Po konzultaci s úřadem práce by
první uchazeči měli nastoupit od
23. ledna. Každý musí projít
zdravotní prohlídkou a být sezná-
men s bezpečností práce. Po ab-
solvování nezbytných náležitostí
pak může dotyčný nastoupit na
tyto práce. Tito lidé by měli od-
pracovat maximálně dvacet hodin
týdně. V případě, že odmítnou,
přistoupí úřad práce k omezení
nebo odejmutí sociálních dávek.
Myslím si, že jsme v současné
době schopni zaměstnat až třicet

Městské služby Rýmařov děkují všem řidičům sídliště Příkopy, že na
výzvu ohleduplně přeparkovali svá vozidla a umožnili odklízení sněhu
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těchto lidí. V případě, že bude 
uchazečů víc, je možnost požádat
úřad práce o koordinátora, který
by se o ně staral. Pro jednoho
mistra, který má na starost i jiné
věci, by to bylo určitě nad jeho sí-
ly.
Lidé vás většinou znají jako
klidného člověka. Co vás doká-
že naštvat?
Je pravda, že jsem v minulosti
býval výbušnější, než je tomu
dnes, ale jedině v souvislosti se

sportovními zápasy na hřištích
a sportovištích. V osobním živo-
tě se snažím být klidný a bez-
konfliktní, což se mi zatím, dou-
fám, daří. Co mě dokáže vytočit
nejvíc, je lidská hloupost. Pokud
někdo tvrdí, že dělal něco dvacet
let a dalších dvacet let to bude
dělat stejně, tak je na velkém 
omylu. Doba i způsob práce se
neustále mění. Člověk by měl 
uvažovat racionálně a já se to
svým zaměstnancům snažím

vštěpovat. Počínaje dělníky, kte-
ří vyvážejí komunální odpad, až
po mistry, i sám v sobě hledám
rezervy, kde a co zlepšit. Aby se
nám to dařilo, měli bychom cho-
dit s otevřenýma očima a dívat
se na veškerou činnost, kterou
děláme tak, abychom ji mohli
neustále zlepšovat. Nemyslet si,
že ji děláme pořád stejně dobře,
ale snažit se ji neustále zefektiv-
ňovat, zkvalitňovat a především
si uvědomovat, že jsme tady pro

lidi, a ne lidi pro nás.
Které záliby patří mezi vaše nej-
milejší?
Odmalička sportuji, takže přede-
vším sport v jakékoliv podobě -
fotbal, hokej, tenis, basketbal.
Ještě v minulém roce jsem aktiv-
ně hrával fotbal, teď některé ak-
tivity musí stranou a je důležité
věnovat se rodině. Také jsem tak
trochu propadl sběratelské vášni
- numismatice.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Byterm bilancuje zateplování městských bytů
Město Rýmařov využilo v roce
2010 a 2011 neopakovatelné mož-
nosti provést zateplení bytových
domů ve vlastnictví města s využi-
tím dotace z programu Zelená 
úsporám. Tento program podporu-
je využívání energie z obnovitel-
ných zdrojů a úspory energie v ob-
lasti bydlení. Při zahájení progra-
mu v r. 2009 byly podmínky zís-
kání dotace nastaveny tak, že 
umožňovaly zateplení pouze ro-
dinných domů a netypových byto-
vých domů. Naprostá většina by-
tových domů je typizovanou sta-
vební soustavou, čímž byla z pro-
gramu velká většina domů, které
zateplení nejvíce potřebovaly, vy-
loučena. Naštěstí si ministerstvo
životního prostředí tuto skutečnost
záhy uvědomilo, po půl roce od
vyhlášení programu podmínky 
uvolnilo a umožnilo čerpání dota-
cí i pro typové bytové domy, byť
v přísnějším režimu.
Město Rýmařov reagovalo velmi
rychle - Byterm zahájil projekto-
vou přípravu na zateplení 30 do-
mů a bylo rozhodnuto o přijetí 
úvěru na spolufinancování nákla-
dů na zateplování. Náklady na
projektovou dokumentaci a souvi-
sející podklady k získání dotace 
(energetické audity, průkazy ener-
getické náročnosti, odborné po-
sudky) dosáhly částky 2,4 mil. Kč.
Ministerstvo životního prostředí

městu poskytlo na tyto práce dota-
ci ve výši 225 tis. Kč. Při zpraco-
vání posudků se ukázalo, že byto-
vé domy, které již měly vyměněna
okna, nesplní přísné podmínky
programu Zelená úsporám, přesto
se město rozhodlo zateplení pro-
vést a požádat o dotaci z programu
Nový panel, což je dotace k úro-
kům z úvěru.
Úvěr město získalo od České spo-
řitelny, a. s., a to na celkovou část-
ku 65 mil. Kč, z toho 40 mil. Kč
na úhradu zateplení z programu
Zelená úsporám a 25 mil. Kč
z programu Nový panel. Jednalo
se celkem o 14 úvěrových smluv
se splatností do roku 2030.
Byterm provedl v šesti etapách
výběrová řízení na dodavatelské
firmy, kterých se zúčastnilo až 33
firem v jedné etapě. Díky výběro-
vým řízením se podařilo snížit ná-
klady na zateplení z rozpočtova-
ných cca 120 milionů korun na 73
milionů korun. Práce na zateplení
prvních domů na sídlišti Příkopy
byly zahájeny v červnu 2010, dále
jsme pokračovali zateplením do-
mů Bartákova 20, 22, 1. máje 5, 7,
Divadelní 4, 6, 8, J. Sedláka 20,
22, 24 a nám. Svobody 1, 3. V ro-
ce 2010 bylo provedeno zateplení
domů Větrná 2, 4, 6, Hornoměst-
ská 47, 49, 51, Bartákova 19, Jung-
mannova 2, 4 a Radniční 2, 4, 6.
V roce 2011 bylo dokončeno za-

teplení domu Národní 13 a zaháje-
no zateplování domů tř. Hrdinů
20, 22, Dukelská 1, 2, 6, Horno-
městská 57, 59, Opavská 8, 10,
Opavská 15, 1. máje 1, 3,
Bartákova 33, 35, 37, Čapkova 8,
10, J. Sedláka 26, 28, Sokolovská
38, 40 a Sokolovská 42, 44.
Všechny práce byly ke konci roku
2011 dokončeny a převzaty.
Celkové náklady na zateplování
včetně projektové přípravy se vy-
šplhaly na částku 73 mil. Kč, z to-
ho 62 mil. Kč bylo uhrazeno 
z úvěru (5 úvěrů Nový panel ne-
bylo dočerpáno) a zbývajících 
11 mil. Kč uhradil Byterm. K této
částce již získalo město dotaci
z programu Zelená úsporám ve
výši 5,1 mil. Kč. V roce 2012 oče-
káváme dočerpání dotace ve výši
1,7 mil. Kč. Dotace Nový panel je
vyplácena po dobu prvních pat-
nácti let splácení úvěru a ročně či-
ní 169 tis. Kč, celkem za 15 let ob-
držíme dotaci 2,5 mil. Kč.
Úspory nákladů na vytápění pocí-
tí nájemníci plně až při vyúčtová-
ní služeb za rok 2011, resp. za rok
2012 v případě zateplení v minu-
lém roce. Podle předběžných 
informací firmy Teplo Rýmařov, 
s. r. o., došlo v roce 2011 k celko-
vému snížení spotřeby tepla pro
vytápění u všech odběrných míst
o 19,2 % oproti roku předcházejí-
címu, což představuje celkové sní-

žení nákladů o 3,6 mil. Kč.
Zateplování domů tím ale neskon-
čilo. Byterm bude dál pokračovat
v postupném zateplování fasád
a výměně oken.
Pracovníci Bytermu mají za sebou
velmi hektické období přípravy
stavební dokumentace, žádostí
o dotace, výběrových řízení na do-
davatele, stavebního dozoru a pře-
bírání staveb, které se jim podařilo
zvládnout a dotáhnout do úspěšné-
ho konce. Zároveň to bylo období
masivních investic města do ná-
jemního bydlení, jehož výsledkem
je zvýšení komfortu bydlení 
a úspora nájemníků za vytápění
bytů. Přidanou hodnotou je také
mnohem hezčí vzhled města.
Musím ale nájemníky žijící v za-
teplených domech důrazně upo-
zornit na to, že šetřit za teplo ne-
znamená, že v zateplených do-
mech přestanou topit, pozavírají
okna a budou se těšit z úspory tep-
la. Sám člověk a činnosti souvise-
jící s bydlením, jako jsou vaření,
praní, sušení, úklid, pěstování po-
kojových rostlin atd., jsou zdrojem
vlhkosti a tuto vlhkost je nezbytné
z bytu důsledně odvádět. Řádným
vytápěním a pravidelným větrá-
ním vytvoříte vhodné vnitřní kli-
ma a předejdete možnému vzniku
plísní. 

Ing. Lenka Vavřičková,
Byterm Rýmařov, p. o.

Dukelská 6, Rýmařov

Bartákova 20 a 22, Rýmařov Fota: archiv Bytermu Rýmařov
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

odbor životního prostředí a regionálního rozvoje
Nádoby na tříděný odpad doplnily červené kontejnery

V Rýmařově se v posledních mě-
sících objevily nové červené kon-
tejnery. Ty mají občanům ulehčit
třídění elektroodpadu a zároveň
zvýšit objem sběru menších spo-
třebičů. Právě malé elektrospotře-
biče totiž nejčastěji končí v popel-
nici, odkud se k ekologické recyk-
laci nedostanou.
Do červených kontejnerů mohou
lidé vyhazovat drobná elektroza-
řízení, například klávesnice, kal-
kulačky, mobilní telefony nebo
elektrické hračky. Rozměr otvo-
ru pro vhození je 30 x 50 cm, což

odpovídá standardní velikosti
počítače. Právě vyjmenovaná 
elektrozařízení podle údajů ko-
lektivního systému ASEKOL,
který kontejnery zdarma instalu-
je, končí v popelnici mnohem
častěji než větší druhy elektro-
odpadu. Kontejnery mají i samo-
statný otvor na baterie, jejichž
následnou recyklaci zajišťuje
společnost ECOBAT. Kontejne-
ry na použitá elektrozařízení lze
nalézt také v budově Městských
služeb nebo na odboru životního
prostředí MěÚ Rýmařov.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že
lidé považují tradiční sběrná mís-
ta, jako jsou například sběrné
dvory, za příliš vzdálená. V dů-
sledku pak do nich odmítají nosit
elektrozařízení, která se bez pro-
blémů vejdou do popelnice.
Takový osud má například více
než polovina elektrických hraček
nebo mobilních telefonů,“ vysvět-
luje regionální zástupce společ-
nosti ASEKOL pro Moravsko-
slezský kraj Zdeněk Kovářík.

Velké elektrospotřebiče mohou
lidé odvážet na sběrné dvory

Větší elektrozařízení - například
televizory nebo monitory - mo-
hou občané i nadále bezplatně 
odevzdávat na sběrných dvorech
nebo při koupi nového spotřebiče
v prodejně tzv. kus za kus.
Náklady na svoz a zpracování,
stejně jako náklady na pořízení
nádob hradí ASEKOL. Sběrné
dvory a sběrná místa se na
Rýmařovsku nacházejí v Rýma-
řově na Palackého ulici a na ulici
8. května, dále v Břidličné na
Školní ulici a v Tvrdkově č. 57.
Elektrozařízení jsou po odevzdá-
ní na sběrných místech nebo dvo-

rech v uvedených obcích umístě-
na do zabezpečených E-domků.
Veškeré informace o sběrných
místech najde veřejnost na inter-
netových stránkách www.sber-
ne-dvory.cz.

Tříděné elektrospotřebiče
se ekologicky recyklují

Po vytřídění se elektrozařízení od-
vážejí k recyklaci. Ve specializo-
vaných dílnách se elektrospotřebi-
če rozebírají na jednotlivé díly,
které se dále třídí, zvlášť se oddě-
lují plasty, dřevo, kabeláž, železo,
ale také barevné kovy, jako jsou
měď, hliník nebo zlato. Pouhých
15 % odpadu ze starých elektroza-
řízení není možné dále recyklovat.
Na Opavsku a Bruntálsku se po-
dařilo obyvatelům do červených
kontejnerů od července nashro-
máždit celkem 3,45 tuny elektro-
zařízení a 105 kilo baterií. Díky
novým červeným nádobám byl
obsah kontejnerů kompletně pře-
dán k ekologické recyklaci.
Rozmístění červených kontej-
nerů v Rýmařově: sídliště
Dukelská, sídliště Příkopy.

Milan Rozsíval,
odbor ŽPaRR MěÚ Rýmařov

Informace pro podnikatele
Podnikatelé produkující více jak 100 kg ne-
bezpečného odpadu nebo 100 tun ostatního
odpadu jsou povinni podat městskému úřadu
hlášení o odpadech za rok 2011 pouze elek-
tronickou cestou, a to nejpozději do 15. 2.
2012. Již není možné podávat hlášení v tiště-
né podobě ani zasílat je e-mailovou poštou
na městský úřad. Podmínkou pro podání hlá-

šení je tzv. registrace do ISPOPu (registrace
se podává elektronicky na adrese www.is-
pop.cz, kde je i podrobný návod k registraci).
Případná písemná podání nebudou brána
v potaz a budou vyhodnocena jako nesplnění
povinností původců odpadů dle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech. Za nesplnění této
povinnosti může úřad uložit pokutu do výše

jednoho milionu korun. Bližší informace po-
dá na požádání Milan Rozsíval a Bronislava
Bartoňová z odboru životního prostředí a re-
gionálního rozvoje Městského úřadu
Rýmařov.

Odbor životního prostředí
a regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Do rekonstruovaného „kulturáku“ už nesněží
Ve čtvrtek 19. ledna se v rekonstruované budově
Střediska volného času konal další z pravidelných
kontrolních dnů, jež jsou zaměřeny na dodržování
harmonogramu a kvality prováděných prací.
V současné době firma dokončuje vnitřní stavební 
úpravy zděných příček, zároveň se naplno rozběhly
práce na vodoinstalaci, v prostorách budoucí horole-
zecké stěny vzniká nová betonová podlaha. Všechny
obvodové stěny objektu jsou již uzavřeny a opatřeny
novými okny. Pokud vše půjde podle plánu, měla by
podle stavbyvedoucího být hrubá stavba dokončena
v březnu příštího roku. Pokračovat by se pak mělo
dokončovacími pracemi ve výukovém víceúčelo-
vém sále a dále v hlavním sále, kde by mělo vznik-
nout divadelní zázemí. O dalším postupu prací na re-
konstrukci Střediska volného času budeme nadále
informovat na stránkách našeho periodika. JiKo
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Téma vydání

Zimní dovolená na Rýmařovsku: Kam na lyže?
Místním milovníkům lyžování i turistům, kteří k nám přijíždějí strávit zimní dovolenou, přinášíme přehled nejdůležitějších lyžařských
center na Rýmařovsku, včetně areálu na Pradědu. Kromě základních informací o provozní době, zázemí, počtu vleků a sjezdovek obsa-
huje přehled i kontakty na jednotlivá střediska a jejich internetové adresy, na nichž zájemci naleznou bližší údaje o cenách jízdného, 
ubytování a doplňkových atrakcích.

Ski centrum Malá Morávka-Karlov pod Pradědem
Ski centrum nabízí návštěvníkům lyžování v pěti areálech, sedm vle-
ků a deset upravených sjezdovek různé obtížnosti (modrá, červená,
černá) v délce 400 až 1100 m. Areály jsou zahrnuty do tzv. jednotné-
ho odbavovacího systému, takže si lze koupit jednotný lístek pro
všechny tratě.
K dispozici jsou lyžařské školy, půjčovny lyžařského vybavení, fun
park, parkoviště zdarma, v blízkosti sjezdovek možnost občerstvení
a ubytování. V okolí Karlova je udržováno 70 km běžeckých tras.

Myšák v provozu denně 8.30 - 16.00
Ski Karlov v provozu denně 9.00 - 16.00 17.00 - 20.00
Jantar v provozu denně 9.00 - 16.00 17.00 - 20.00
Klobouk v provozu denně 9.00 - 16.00
Kopřivná v provozu denně 9.00 - 16.00 st, pá, so: 18.00 - 21.00

Více informací a aktuální sněhové podmínky najdete na stránkách
www.ski-malamoravka.cz, www.skikarlov.cz, www.skiklobouk.cz,
www.koprivna.cz, tel. 777 745 370.

Ski areál Kazmarka Karlov pod Pradědem
Areál nabízí jeden vlek a dvě upravené sjezdovky v délce 600 a 630
m (obtížnost - červená). K dispozici je lyžařská škola, půjčovna ly-
žařského vybavení, mini snow park, parkoviště zdarma, restaurace
a ubytování.

Kazmarka v provozu po-pá 9.00 - 16.00, so-ne 8.30 - 16.30

Více informací a aktuální sněhové podmínky najdete na stránkách
www.skiklub-opava.cz, www.kazmarka.cz, tel. 603 574 845,
732 889 896.

Ski centrum Pawlin Karlov pod Pradědem
Centrum nabízí
pět vleků a čtyři
upravené sjezdov-
ky v délce 500 až
750 m (obtížnost -
modrá). K dispo-
zici je lyžařská
škola, půjčovna
lyžařského vyba-
vení, parkoviště,
občerstvení a uby-
tování.

Pawlin v provozu denně 9.00 - 16.00 čt, pá, so 18.00 - 21.00
Více informací a aktuální sněhové podmínky najdete na stránkách
www.pawlin-karlov.cz, tel. 554 219 999, 603 464 611.

Areál Čerťák
Areál nabízí jeden vlek a sjezdovku v délce 580 m (obtížnost - mod-
rá). K dispozici snowpark, občerstvení, parkování zdarma, v blízkos-
ti možnost ubytování.

Čerťák v provozu denně 9.00 - 16.00 18.00 - 21.00

Bližší informace najdete na certovahora.webnode.cz, tel.
774 655 276.

Ski areál Avalanche Dolní Moravice
Areál nabízí čtyřsedačkovou lanovku a čtyři vleky, tři upravené sjez-
dovky různých obtížností v délce 500 až 1500 m (obtížnost - modrá).
K dispozici je snowpark, lyžařská škola, půjčovna lyžařského vyba-
vení, parkoviště zdarma, občerstvení a ubytování. V okolí Dolní
Moravice a Václavova je udržováno několik běžeckých tras.

Avalanche v provozu denně 9.00-16.00 čt, pá, so 17.00-20.00

Více informací a aktuální sněhové podmínky najdete na stránkách
www.skiareal-avalanche.cz, www.avalanche-hotel.cz, tel. 554 254 099,
777 742 405.

Ski areál Stará Ves
Areál nabízí dva vleky a upravenou sjezdovku v délce 500 m (obtíž-
nost - červená), parkoviště zdarma, občerstvení, v blízkosti je mož-
nost ubytování a zajištění lyžařského instruktora. Ze Staré Vsi vy-
chází několik udržovaných běžeckých tras.

Stará Ves v provozu denně 9.00 - 16.00 út-ne 18.00 - 21.00

Více informací a aktuální sněhové podmínky najdete na stránkách
www.skiareal-staraves.cz, tel. 602 711 806.

Ski areál Praděd - Ovčárna
Areál s jednotným odbavovacím systémem nabízí osm vleků a devět
upravených sjezdovek různé obtížnosti (modrá, červená, černá)
v délce 200 až 850 m. K dispozici je lyžařská škola, půjčovna lyžař-
ského vybavení, občerstvení a ubytování, omezené parkování na
Ovčárně, placené parkování na Hvězdě a v Karlově Studánce (par-
kovné je odečteno z celodenní permanentky), kyvadlová doprava au-
tobusem. V okolí je upravováno 15 km běžeckých tras.

Praděd v provozu denně 8.30 - 16.00

Více informací a aktuální sněhové podmínky najdete na stránkách
www.figura.cz, tel. 602 514 174.

Na Rýmařovsku je upravováno také množství běžeckých tras různé
délky a náročnosti, které vedou do turisticky zajímavých lokalit.
Podrobný přehled tras v okolí Rýmařova, Břidličné, Horního Města,
Malé Morávky a Dolní Moravice najdete na www.rymarov-
sko.cz/bezkarske-trasy, v brožuře Morava a Slezsko - Výlety na běž-
kách nebo na mapě Jeseníky na běžkách. Oba tištěné materiály jsou
zdarma k dostání v Infocentru Rýmařov. ZN
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Školství

Další úspěšný projekt Gymnázia Rýmařov z dotací EU
Studenti rýmařovského gymnázia se v příštím
školním roce mohou těšit na nové technické
vybavení své školy. Ta se totiž zapojila do do-
tačního programu EU peníze středním ško-
lám a v jeho rámci vypracovala projekt
Využívání ICT technologií na gymnáziu,
který byl před pár dny na ministerstvu úspěšně
schválen pod registračním číslem CZ
1.07/1.5.00/34.0163.

Cílem tohoto projektu je vybudování nové po-
čítačové učebny a vybavení dalších dvou tříd
novou audiovizuální technikou, která bude
k dispozici studentům a učitelům. Osvědčený
interaktivní dataprojektor v kombinaci s pylo-
novou tabulí povede ke zkvalitnění a zatraktiv-

nění výuky na škole. Cílem programu EU je
vytvoření především digitálních učebních ma-
teriálů, které se budou využívat pomocí nových
technologií. Rozpočet projektu je celkem
1 053 801 Kč, bohužel v tomto operačním pro-
gramu získávají střední školy o polovinu méně
peněz než před rokem školy základní. Zahájení
projektu se předpokládá v květnu 2012 a potr-
vá celé dva roky. Mgr. Ivana Hofírková

Zvládli byste přijímačky na gymnázium? Otestujte se

Ilustrační přijímací test z českého jazyka pro žáky 9. tříd (výběr)
1. Ve kterém z následujících souvětí je chyba v interpunkci?
A) Přišel pěšky a tak byl celý promrzlý.
B) Přišel pěšky a zpátky jel autobusem.
C) Přišel pěšky, protože mu ujel autobus.
D) Přišel pěšky, a proto jsem mu půjčil auto.

2. Která z následujících vět je napsána jazykově správně?
A) S takovým hysterickým výstupem jsem se dlouho nesetkal.
B) Šesta dvacátého října loňského roku se všechno úplně zlomilo.
C) Čínská velkoměsta se pomalu vspamatovávají z následků bouře.
D) Čekání na výsledky laboratorních testů se nezkutečně prodlužovalo.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 3-4
Octl se v chodbě, která jako malý tunel probíhala domkem odpředu
dozadu. Přímo proti zadním dveřím byl hlavní vchod. Vpravo zela
ztuchlá díra, vedoucí ke sklepu. Vedle ní začínalo dřevěné schodiště
do patra. Vstup do lokálu byl vlevo. Malá dvířka vedla do kuchyně,
spojené také přímo s lokálem, a v nelogické blízkosti bylo lze spatřit
neuměle namalovanou bílou ruku, ukazující prstem na tři zlomená
písmena, tvořící slůvko AHA. (E. Fiker, Zinková cesta)

3. Který z následujících slohových postupů převládá ve výchozím
textu?
A) popisný   B) úvahový   C) vyprávěcí   D) informační

4. Napište slovo, které ve výchozím textu pojmenovává pach:

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Policie zahájila trestní stíhání po muži z Příbrami, který začátkem
června loňského roku napadl v obci Ostrá ženu. Udeřil ji pěstí do ob-
ličeje a zranil ji. Napadená byla následně měsíc a půl v pracovní ne-
schopnosti. (Nymburský deník 19. 1. 2007, upraveno)

5. Která z následujících úprav odstraňuje nedostatek ve výstav-
bě výchozího textu?
A) místo Udeřil ji pěstí do obličeje a zranil ji má být Udeřil a zranil
ji pěstí do obličeje
B) místo zahájila trestní stíhání po muži z Příbrami má být zahájila
trestní stíhání muže z Příbrami
C) místo byla následně měsíc a půl v pracovní neschopnosti má být
byla následně šest týdnů neschopná
D) místo začátkem června loňského roku napadl v obci Ostrá má být
začátkem loňského června napadnul v obci Ostré

6. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje
personifikace?
(personifikace - přenos pojmenování lidských vlastností a jednání na
neživé věci a abstraktní pojmy)
A) putuj ulicemi, mrkej na vše českými kukadly a těš se jak můžeš
z malebnosti tohoto života
B) tamhle to modré je Capri, Vesuv vydechuje kousek bělavé vaty,
Sorrento daleko a čisťounce svítí
C) raze si cestu mezi všelikou verbeží, osly, všiváky, kozami, dětmi,
auty, koši se zeleninou a jinými podezřelými svinstvy
D) přes chodník do půl ulice, odpadky, plavci, rybami, drožkami, hla-
vaticemi, kameloty, načesanými holkami, umazanými haranty rozva-
lenými na zemi

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7
Písmeno ě po souhlásce m označuje výslovnost [n + ě]; např. měď,
měkký, jmění, měnit se, měsíc, umět, tamější (odvozeno od tam pří-
ponou -ější), mě (2. a 4. p. od já).
Tam, kde je souhláska [ň] nebo [n] i v jiném tvaru slova nebo v slo-
vě příbuzném, píše se -mně-; např. zapomněl (pomni), rozumně (ro-

Ve středu 18. ledna se na
Gymnáziu Rýmařov konal druhý
Den otevřených dveří. Žáci 
5. a 9. tříd s rodiči mohli celý

den přicházet do budovy gymná-
zia, prohlédnout si jeho učebny
a laboratoře, výukové materiály,
seznámit se se školními projekty,

zájmovými kroužky a úspěchy
gymnazistů v nejrůznějších sou-
těžích. Potenciální studenti si
mohli také vyzkoušet přijímací
testy nanečisto z českého jazyka
a matematiky. Během dne nav-
štívilo gymnázium podle odhadů
organizátorů přes 50 zájemců
o informace, 26 adeptů studia si
vyzkoušelo ilustrační přijímací
testy. Od 14. března se mohou
žáci na gymnáziu pravidelně při-
pravovat na ty opravdové.
„Letošní ročníky žáků pátých
a hlavně devátých tříd jsou po-
četně slabé, i při nižším počtu
studentů ale budeme otevírat
oba první ročníky. Do prvního
ročníku čtyřletého studia může-
me přijmout až 26 studentů, do

primy osmiletého studia maxi-
málně třicet dětí. Jen první roč-
ník večerního studia letos neo-
tevřeme,“ upřesnila ředitelka
gymnázia Mgr. Zdena Kovaří-
ková.
Jste-li zvědaví, jaké otázky na 
uchazeče v přijímacím testu če-
kají, můžete si je vyzkoušet.
Vybrali jsme pro vás po deseti 
otázkách z ilustračních testů pro
žáky 9. tříd, které pro všechny
střední školy v Moravskoslez-
ském kraji vypracoval CER-
MAT. Jen pro zajímavost: celý
test z češtiny má čtyřicet otázek,
matematický patnáct, časový li-
mit pro vyplnění každého z nich
je 60 minut. Správné odpovědi
najdete na konci stránky. ZN
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zumný), uzemnění (uzemnit), domněnka, domnělý (domnívat se). 
(Pravidla českého pravopisu, upraveno)

7. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?
A) Zřejmně největším favoritem druhého dostihu je hřebec Salvador.
B) Průměrný věk zdejšího obyvatelstva se vlivem válek prudce snižuje.
C) Veletrhu se zúčastnili nejvýznamnější světoví producenti této su-

roviny.
D) Příliš se mu nezamlouvaly poměry panující v maloměstském pro-

středí.
8. Uspořádejte následující úryvky (A-D) tak, aby sestavený text
dával smysl:
A) Mnohá z těchto zvířat tvoří obrovská stáda. Na severu Afriky le-

ží Sahara, největší poušť světa.
B) Nacházejí se tu rozsáhlé oblasti porostlé trávou a osamělými stro-

my a keři. Tyto oblasti nazýváme savany.
C) V savaně žije více velkých zvířat než jinde na světe, např. zebry, 

buvoli, lvi, sloni, žirafy, pakoně a různé druhy antilop.
D) Oblasti severně a jižně od afrického deštného lesa mají stále ještě 

velmi teplé podnebí. Prší zde však již méně. Je tady často pouze 

jedno období dešťů. (Dětský lexikon zemí)
8.1 _____ 8.2 _____ 8.3 _____ 8.4 _____

9. Přiřaďte k vynechaným místům (9.1-9.3 *****) v jednotlivých
větách odpovídající slovo (A-D):
9.1 ***** tajemství musí dodržovat každý poštovní doručovatel.
_____
9.2 Ke své práci si vyberte jakýkoli ***** dokument z daného obdo-
bí. _____
9.3 Kromě pěti tújí a několika smrčků vysadila Zdena i jeden *****
strom. _____
A) listový          B) listovní          C) listnatý          D) listinný

10. Ve které z následujících vět je chyba v psaní velkých písmen?
A) S úbytkem členské základny se potýká i organizace Sokol.
B) Krajina v jižních a západních Čechách mladé Australany uchvátila.
C) Z malých středoamerických zemí nejvíce překvapili salvadorští 

fotbalisté.
D) Největší vzestup mezi evropskými zeměmi zaznamenalo dánské 

království.

1. O kolik více je 4 . 103 než (4 . 10)2?
2. Kolikrát menší je úhel 0°45’’ než úhel 6°?
3. Za nákup 2,5 kg meruněk a 1,5 kg broskví se zaplatilo celkem 85
korun. Kilo broskví je o 2 koruny levnější než kilo meruněk. Kolik
se zaplatilo za meruňky?
4. Kolik cm2 je jedna šestnáctina z jednoho m2?
A) 6,25 cm2    B) 16 cm2    C) 625 cm2    D) 1 600 cm2    E) jiný výsledek
5. Velikosti dvou vnitřních úhlů v rovnoramenném trojúhelníku se
liší o 6°.
Jakou velikost může mít větší z vnitřních úhlů?
A) 61° nebo 63°     B) 62° nebo 64°     C) pouze 63°     D) pouze 64°
E) žádnou z uvedených velikostí
6. Přiřaďte ke každé úloze (6.1-6.4) odpovídající výsledek (A-F).
6.1 Výrobek s 20% přirážkou stojí 600 korun. Kolik by stál bez při-

rážky? _____
6.2 Kalkulačka stojí 660 korun. Při nákupu 10 kusů se získává sleva 

20 %. Na kolik korun vyjde jedna kalkulačka se slevou? _____
6.3 Zdražení o 20 % znamená zdražení o 80 korun. Kolik stojí zdra-

žený výrobek? _____
6.4 Dvacet procent z ceny C je 220 korun. Kolik je polovina ceny C?
_____

A) 480     B) 500     C) 528     D) 540     E) 550     F) 647
7. Janek nasbírá za 45 minut půl kbelíku malin, Eva nasbírá za hodi-
nu celý kbelík.
Kolik minut by trvalo naplnění jednoho kbelíku, kdyby obě děti
pracovaly společně?
A) 26 minut       B) 31 minut       C) 36 minut       D) 41 minut  
E) za delší dobu
8. Ubytování v hotelu se musí včas rezervovat. Za zrušení rezervace
se platí storno v hodnotě ceny ubytování za jeden den. Tabulka obsa-
huje informace o kapacitě hotelu, typech pokojů a cenách lůžek na
různých pokojích.
Počet pokojů                          8           7          6            1
Počet lůžek na pokoji             1            2           3            4
Cena v korunách  
za jedno lůžko na pokoji        400        300        250       200
Rodina si na tři dny rezervovala ubytování pro 4 osoby ve čtyřlůžko-
vém pokoji a jedno místo pro tetu v jednolůžkovém pokoji.
Kolik korun rodina za ubytování zaplatila, jestliže místo pro te-
tu nakonec stornovala?
A) 2 800 Kč     B) 3 600 Kč     C) 4 800 Kč     D) 5 600 Kč  
E) jinou částku
9. Do prázdné nádoby tvaru válce s podstavou o obsahu 20 dm2, kte-

rá stojí na vodorovné podložce, napršelo 0,6 litru vody. V jaké výš-
ce ode dna byla po dešti vodní hladina?
A) 1,2 mm     B) 3 mm     C) 1,2 cm     D) 3 cm     E) 6 cm
10. Každý ze tří hráčů si z balíku 54 karet vytáhne 3 vrchní karty
a jednu kartu opět vrátí do balíku karet, a to dospodu. První, druhý
a třetí hráč se pravidelně střídají.
Ve kterém kole si první hráč opět vytáhne kartu, které se v prv-
ním kole zbavil?
A) ve 4. kole     B) v 5. kole     C) v 6. kole     D) v 7. kole  
E) později
Správné odpovědi:

Ilustrační přijímací test z matematiky pro žáky 9. tříd (výběr)

ČJ:1. A, 2. A, 3. A, 4. ztuchlá, 5. B, 6. B, 7. A, 8. DBCA, 9.1 B- 9.2
D- 9.3 C, 10. D
M:1. o2400, 2. 8krát, 3. 55 Kč, 4. C, 5. B, 6.1 - B, 6.2 - C, 6.3 - A,
6.4 - E, 7. C, 8. A, 9. B, 10. D
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První ples této sezóny je již minulostí
Letošní stužkovací ples Gymná-
zia Rýmařov proběhl 7. ledna
2012 netradičně ve Společen-
ském domě v Bruntále. Důvo-
dem je pokračující rekonstrukce
Střediska volného času v Rýma-
řově, kde se plesy každoročně
konaly. Studenti čtvrtého ročníku
a oktávy převzali od svých tříd-
ních profesorek stužky, které bu-

dou nosit jako výraz naděje na
úspěšné vykonání maturitní
zkoušky. K tomu, aby se studen-
tům letošní maturity opravdu vy-
dařily, jim může dopomoci motto
na těchto stužkách: 
„Buďme chytří, blbých je dost.“
I když si na nový háv Střediska
volného času v Rýmařově bude-
me muset ještě nějakou dobu po-

čkat, plesová sezóna pokračuje
dál. Příštími plesajícími budou
žáci Střední školy Rýmařov.
Jejich ples se uskuteční 3. února
v sále Kulturního domu
v Horním Městě od 20 hodin
a k tanci a poslechu jim bude hrát
rýmařovská kapela The Hero. Ke
změně v pořádání plesové me-
rendy přistoupila Soukromá

střední odborná škola Prima
Rýmařov, která letos ples pořádat
nebude, stejně jako Základní
škola Rýmařov a Diakonie ČCE
Rýmařov. Zato rýmařovští spor-
tovci ze sdružení BFAA Oldies si
tuto příležitost ujít nenechají, je-
jich ples se uskuteční 10. března
v sále Kulturního domu
v Břidličné. JiKo

Fota: archiv Gymnázia Rýmařov

Základní škola Rýmařov,
Jelínkova 1

Pozvánka
k zápisu žáků
do 1. ročníku

„Písmenkový“ zápis

proběhne

v pátek 10. února 2012
od 13.30 do 18.00

a v sobotu 11. února 2012
od 8.00 do 11.00

v budově Národní 15
(pod kostelem)

Vezměte s sebou
rodný list dítěte

a přezůvky.

Z Á P I S

dětí do 1. ročníku

Základní školy, Rýmařov, 
Školní náměstí 1, p. o.
(dříve zvláštní školy)

se uskuteční

ve středu 1. února 2011
od 13 do 17 hodin

v budově Základní školy
na Školním náměstí v Rýmařově.

Je možno se informovat
i telefonicky na číslech 554 212 377

nebo 739 345 292
a dohodnout individuální

termín návštěvy školy.
K zápisu laskavě vezměte

rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.
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Zdravotnictví

Podhorská nemocnice zakoupila moderní přístroj
Nový rehabilitační přístroj zakoupila v těch-
to dnech Podhorská nemocnice, člen skupiny
Agel. Neuroortopedický léčebný přístroj no-
vé generace Posturomed na oddělení chro-
nické bolesti a rehabilitace nemocnice
v Rýmařově pomáhá při řadě zdravotních
problémů, zejména při léčbě poruch a boles-

tí páteře či pohybového ústrojí. Je určen pro
všechny pacienty bez rozdílu věku.
„V dnešní době se setkáváme stále častěji
s monotónním držením těla při práci, jak ve
stoji, tak v sedě, a s jednostrannou zátěží.
Následkem tohoto chronického přetěžování
je svalová dysbalance (nerovnováha), nesta-
bilita kloubů a bolesti zad,“ říká primář od-
dělení chronické bolesti a rehabilitace
MUDr. Stanislav Horák.
Přístroj dokáže velkou měrou pomoci zlepšit
zdravotní stav pacientům s bolestmi páteře,
s bolestmi a nestabilitou kyčlí, kolen, kotníků,
po úrazech a operacích kotníků, páteře nebo
po implantacích kolenních a kyčelních náhrad.
U dětí a mladistvých pomáhá při léčení vadné-
ho držení těla, skolióz, kulatých zad, odstáva-
jících lopatek či jako přídatná léčba při poru-
chách klenby nohy. Léčba pomocí tohoto pří-
stroje je rovněž výhodná u sportovců k doléče-
ní poranění a při následném oslabení svalů
břišních a sedacích, svalstva dolních končetin
a páteře, při poúrazových poruchách chůze či
k doléčení po sejmutí sádrové fixace a ortéz.
Posturomed je léčebný přístroj, který se sklá-
dá z labilní čtvercové nášlapné plochy se
dvěma brzdami a z rámu, kterého se pacient
může přidržet při ztrátě stability. Jakmile pa-
cient vstoupí na labilní plochu Posturomedu,
plocha se vychyluje tím více, čím je pacien-

tův postoj nestabilnější. Labilita stojné plo-
chy se reguluje brzdnými systémy. „Cílem
přístroje je dosažení kvalitní koordinace
všech svalových skupin, které zajišťují stabi-
litu stoje a balanci. Následně se zlepšuje sta-
bilita kloubů, funkční poruchy držení těla.
Zlepšují se i stavy po operacích kloubů a pá-
teře, které jsou provázeny funkční nestabili-
tou,“ uvádí primář s tím, že přístroj pomáhá
především zlepšovat celkové držení těla, 
účinně aktivuje hluboký stabilizační systém,
vyrovnává svalovou dysbalanci, zlepšuje
celkově stabilitu a svalovou koordinaci.
Cvičení na přístroji trvá zhruba osm minut
a provádí se pod odborným vedením. „Tato
terapie se hodí pro všechny věkové skupiny
od dětí až po seniory. Počet cvičení na pří-
stroji záleží na charakteru onemocnění či po-
ranění pacienta,“ sděluje primář Horák.
Cvičení je možné doplnit o instruktáž správ-
ného držení těla a především samostatným
domácím cvičením pacienta podle pokynů
lékaře či fyzioterapeuta.
Vyšetření i léčba s pomocí nového přístroje
jsou hrazeny pojišťovnami a není k nim po-
třeba doporučení praktického ani odborného
lékaře. Objednat se je možno na čísle 545
254 764 nebo přímo na nemocniční ambu-
lanci léčby bolesti v Rýmařově.
Ing. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu Agel

Výjezdová činnost rýmařovských záchranářů za rok 2011
Posádky Územního střediska zá-
chranné služby Moravskoslez-
ského kraje ze stanoviště
v Rýmařově řešily během roku
2011 celkem 1628 událostí.
Ošetřily přitom celkem 1621 pa-
cientů.
Důvodem velké části výjezdů po-
sádek bylo náhle vzniklé nebo
prudce zhoršené tělesné onemoc-
nění. Těchto pacientů ošetřili rý-
mařovští záchranáři loni 828.
V šesti případech bylo nutno ne-
mocné resuscitovat, neboť u nich
došlo k selhání základních život-
ních funkcí, dalším dvěma desít-

kám již bohužel záchranáři nedo-
kázali pomoci. V necelých pěti
desítkách případů byli voláni
k nemocným s cévní mozkovou
příhodou. Sedm pacientů s tímto
postižením přitom posádky tran-
sportovaly na specializovaná ik-
tová centra. Více než 30 pacientů
bylo ošetřeno s akutními koronár-
ními obtížemi. Mezi další důvody
výjezdů patřily dechové obtíže,
bolesti na hrudi, epileptické nebo
astmatické záchvaty a jiné.
Záchranáři rovněž ošetřovali
329 pacientů, kteří utrpěli úraz či
nehodu. Většinou šlo o lehká či

středně těžká zranění, která bez-
prostředně neohrožovala život
postiženého. Šest zraněných by-
lo ve vážném stavu.
Záchranáři vyjížděli také k ne-
mocným s psychickými obtížemi,
kterých ošetřili 62. Pomáhali pře-
devším pacientům s depresemi,
akutními psychotickými stavy,
ale také se závislostmi. Ve dva-
nácti případech zasahovali u lidí,
u nichž došlo k sebepoškozování
nebo se pokusili o sebevraždu.
K pacientům ze stanoviště
v Rýmařově vyjíždějí dvě posád-
ky: s lékařem a bez lékaře.

Lékařská posádka, zasahující
v systému rychlé lékařské pomo-
ci (RLP), v roce 2011 uskutečnila
šest stovek výjezdů. V režimu ry-
chlé zdravotnické pomoci (RZP),
v němž pracuje posádka ve slože-
ní zdravotnický záchranář a řidič,
bylo minulý rok realizováno více
než tisíc zásahů. Průměrný čas
potřebný pro dojezd k pacientovi
na Rýmařovsku činil sedm minut.
Patnáctiminutový limit dojezdu
na místo události splnily posádky
záchranné služby v 97 % případů. 

PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Záchranná služba v zimním období zasahuje 
u řady případů, kdy dojde ke zranění při zim-
ních sportech. Velmi častými jsou úrazy na ly-
žích, které se odehrávají nejčastěji v horských
oblastech. V úterý 24. ledna však museli zá-
chranáři řešit situaci běžkaře, jenž potřeboval
jejich pomoc v lesnatém terénu.
Před půl dvanáctou volal na linku 112 osmapa-
desátiletý muž a oznámil, že se zranil při jízdě
na běžkách. Poranil si dolní končetinu a nebyl
schopen pohybu. Ukázalo se, že se nalézá
v lesnatém terénu několik kilometrů od
Bruntálu. Dispečeři se pokoušeli upřesnit mís-
to, kde se zraněný nachází. To se díky dobré

spolupráci s volajícím mužem podařilo, proto-
že dokázal podat informace o trase svého po-
hybu i současné poloze. Operátoři tak mohli
zjistit a zadat přesné GPS souřadnice. Přitom
však zjistili, že jde o lokalitu aktuálně nedo-
stupnou pro pozemní posádky. Muž byl sice na
asfaltové lesní cestě, ta však byla dle jeho od-
hadu pokryta přibližně padesáti centimetry sně-
hu. Nejbližší místo, kam by mohlo dojet sanit-
ní vozilo, tak bylo vzdáleno více než kilometr. 
Operátoři tísňové linky se proto rozhodli vyslat
vrtulník LZS Ostrava. Do doby příletu letec-
kých záchranářů udržovali s pacientem opako-
vaně telefonní kontakt, aby mohli sledovat jeho

aktuální zdravotní stav. Zranění muže sice ne-
byla bezprostředně život ohrožující, v kombi-
naci s vyčerpáním, podchlazením a časovou
prodlevou, způsobenou obtížnou dostupností
místa, však bylo nutno událost řešit urgentně.    
Posádka vrtulníku zraněného v terénu nalezla,
přistála v jeho blízkosti, a mohla mu tak po-
skytnout potřebné lékařské ošetření. Po zajiště-
ní pacienta provedli letečtí záchranáři jeho pře-
pravu do Fakultní nemocnice v Ostravě-
Porubě, kde byl půl hodiny po poledni předán
do další péče. 

PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Letečtí záchranáři ošetřovali zraněného běžkaře

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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Z myslivny odcizil jelena
Vloupání do myslivny šetří rý-
mařovští policisté v Dětřichově
nad Bystřicí. V noci z 11. na 12.
ledna vnikl neznámý pachatel do
myslivecké chaty a odcizil sko-
leného stokilového jelena. Zvíře
střelili členové mysliveckého
sdružení ve večerních hodinách
předchozího dne a odložili ho na
chodbu chaty. Způsobená škoda
činí 16 tisíc Kč.

Vloupání
do recepce hotelu

Policisté šetří vloupání do recep-
ce hotelu v Dolní Moravici.
Pachatel či pachatelé zde způso-
bili škodu za více než 100 tisíc
Kč. V brzkých ranních hodinách
14. ledna pachatel násilně vnikl
do hotelu a dostal se až k recep-
ci. Z trezoru odcizil přes 100 ti-
síc korun, číšnický flek s hoto-
vostí a také peněženku s doklady
a platební kartou, která byla ulo-
žena v kabelce.

Spor kvůli sněhu skončil
rozbitým sklem

Vydatné sněžení komplikuje do-
pravu i mezilidské vztahy. Na
Hutní ulici v Janovicích odhrno-
val v pátek 13. ledna 32letý muž
s traktorem sníh pro obec. Kvůli
nahrnutému sněhu se dostal do
sporu s 35letým mužem a ten mu

měl lopatou rozbít čelní sklo
traktoru. Způsobená škoda činí
50 tisíc Kč, útočník je podezřelý
z přečinu poškození cizí věci.

Vtrhl do bytu a napadl
bývalou družku

Rýmařovští policisté sdělili 35le-
tému místnímu muži podezření
z přečinu porušování domovní
svobody. Muž měl 26. prosince
2011 na třídě Hrdinů zazvonit
a zabouchat na dveře bytu 38leté-
ho muže. Po otevření měl vtrh-
nout dovnitř, zatlačit poškozené-
ho na konec chodby a projít do
pokoje, kde spala jeho bývalá
družka. Ženu údajně slovně i fy-
zicky napadnul a poté z bytu ode-
šel. Při útoku nebyl nikdo zraněn.

Opilému řidiči hrozí
až rok vězení

Dne 18. ledna sdělili policisté
podezření z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky 49le-
tému muži, který loni v prosinci
řídil opilý auto. Hlídka jej zasta-
vila na Bruntálské ulici
v Břidličné a při dechové zkouš-
ce mu naměřila nejprve hodnotu
1,55 a následně již 2,53 promile.
Policisté řidiči na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Nyní mu hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, zákaz
činnosti či peněžitý trest.

V domě chybí
radiátory, elektrická

skříň i zárubně
Policie šetří okolnosti krádeže
zařízení rodinného domu na ulici
8. května v Rýmařově. Na zákla-
dě smlouvy v něm od loňského
dubna bydlela skupina uživatelů.
V téže době z domu zmizelo
prakticky všechno kovové příslu-
šenství. Zloděj odcizil 7 radiáto-
rů, 60 metrů trubek, 27,5 metrů
měděných elektrických vodičů,
elektrickou skříň s jističi, vypína-
če, kovové zárubně, dveře, kotel
na tuhá paliva, kovové zábradlí
a další zařízení. Z pozemku do-
mu navíc zmizelo vozidlo Alfa
Romeo, které nechal majitel po
odjezdu do zahraničí zaparkova-
né na zahradě. Klíče a doklady
svěřil jednomu z nájemníků, ale
nedal mu souhlas s možným uží-
váním, protože auto nebylo po-
jištěné. Vozidlo nájemník půjčil
svým příbuzným, kteří s ním ha-
varovali a poté ho nepojízdné od-
táhli zpět na zahradu. Poškoze-
nému muži vznikla škoda ve vý-
ši přes 170 tisíc Kč.

Zadlužená žena lhala
kvůli úvěru

Policejní komisař SKPV zahájil
trestní stíhání 50leté ženy pro
přečin úvěrového podvodu. Loni
v dubnu měla v Rýmařově uza-
vřít úvěrovou smlouvu na částku
10 tisíc Kč, kterou se zavázala 
uhradit ve třinácti měsíčních
splátkách. Při jednání však vědo-
mě zamlčela předchozí nespla-
cené závazky v celkové výši pře-
sahující 480 tisíc Kč. Finanční
částka jí byla společností po-
skytnuta. Na obviněnou je vy-
hlášen osobní bankrot.

Napadl ho vidlemi
Krátká návštěva skončila napa-
dením vidlemi. Policisté přijali
17. ledna ve večerních hodinách
oznámení, že v Malé Morávce
v objektu obývaném místními
bezdomovci došlo k fyzickému
střetu mezi dvěma muži. Po pří-
jezdu na místo policisté zjistili,
že jeden z mužů má bodné pora-
nění břicha. Přivolaná rychlá lé-
kařská pomoc raněného 64letého
muže převezla do nemocnice
k ošetření. Druhý muž ve věku

37let byl zajištěn. Při dechových
zkouškách bylo útočníkovi na-
měřeno 1,44 promile a byl pře-
vezen na záchytnou stanici k vy-
střízlivění. Poškozenému muži
policisté naměřili dokonce 3,82
promile.
Z vyšetřování vyplývá, že poško-
zený přišel do domu na návštěvu
za svým známým, ten ale nebyl
doma, a tak chtěl počkat u mlad-
šího muže. Ten ho však po pár
minutách bezdůvodně napadl vi-
dlemi a chtěl ho píchnout do hla-
vy. Poškozený útok vykryl, došlo
však k poranění břicha.
Policejní komisař sdělil agreso-
rovi obvinění ze zločinu těžkého
ublížení na zdraví ve stádiu po-
kusu. Hrozí mu trest odnětí svo-
body až na deset let. Obviněný je
zapleten i do majetkové trestné
činnosti, policie dala na státní
zastupitelství podnět k návrhu na
jeho vzetí do vazby.

Z kanceláře 
odcizil peníze

Krádež peněženky šetřili v pon-
dělí 9. ledna rýmařovští policisté
v jedné z firem v Břidličné.
Pachatel odcizil v době od 5. do
6. ledna z brašny, která byla od-
ložena na stole v kanceláři, pe-
něženku s finanční hotovostí 
7 tisíc Kč, platební kartou a do-
klady. Po zjištění krádeže majitel
platební kartu ihned zablokoval.   

Z peněz 
se dlouho neradoval

V těchto dnech bylo sděleno po-
dezření 23letému muži z přečinu
krádeže. V nočních hodinách 
4. ledna vnikl přes skladové pro-
story do prodejny potravin na
Nábřežní ulici v Břidličné. Z po-
kladny pak odcizil finanční ho-
tovost ve výši okolo 10 tisíc Kč.

Z tašky 
zmizela peněženka

Dne 17. ledna zmizela z volně
přístupné šatny na zimním stadi-
onu v Rýmařově, kde probíhalo
veřejné bruslení, peněženka.
Zloděj si ji vzal z odložené taš-
ky. V peněžence byla finanční
hotovost 1200 Kč, doklady
a platební karty.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové

U Velké Štáhle se srazily nákladní vozy
Nedání přednosti bylo příčinou nehody, která se stala ve čtvrtek
12. ledna v poledne mezi Velkou Štáhlí a Rýmařovem. 20letý ři-
dič nákladního vozidla Iveco nedal přednost v jízdě 39letému ři-
diči, který jel po hlavní silnici v nákladním vozidle Iveco s pří-
věsem. Došlo ke střetu, při němž byl mladší řidič lehce zraněn.
Škoda se vyšplhala na částku 280 tisíc Kč.

Foto: archiv PČR Bruntál
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Hasiči radí občanům

Úsměvně

Hasiči nás chrání při mimořádných událostech

Redakce Rýmařovského horizontu přivítala nabídku plk. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., náměstka krajského ředitele pro prevenci a civilní no-
uzovou připravenost, k mediální spolupráci a prostřednictvím této nové rubriky budeme přinášet užitečné rady a informace Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kraje.

K mimořádným událostem patří
živelní pohromy, požáry, havárie
s únikem nebezpečných látek
a další situace, které ohrožují ži-
voty a zdraví obyvatel a způsobu-
jí značné materiální škody.
Ochrana obyvatelstva je zaměře-
na i na další rizika, jakými jsou 
epidemie, ekologická nebezpečí,
klimatické změny, úbytek pitné
vody a jiná ohrožení, z nichž nej-

závažnější je terorismus.
V záchranném systé-
mu působí řada insti-
tucí a orgánů, jež
mají odpovědnost za
organizaci ochrany
obyvatelstva v přípa-
dě vzniku mimořád-
ných událostí. Jsou
to především orgány
obcí a složky inte-

grovaného záchranného systému.
Příslušné činnosti
v ochraně obyvatel-
stva, mimo zajišťo-
vání vnitřní bezpeč-
nosti a veřejného po-
řádku, vykonává
i hasičský záchranný
sbor (HZS).
Úkolem hasičů není
jen reakce na kon-

krétní události či likvidace jejich
následků. Hasiči také realizují
program prevence a přípravy 
obyvatelstva k sebeochraně a vzá-
jemné pomoci a snaží se o pro-
hloubení veřejné informovanosti.
Cílem je umožnit občanům získat
základní znalosti o způsobu cho-
vání v případě, kdy se ocitnou
v ohrožení zdraví či života při mi-
mořádných událostech.

Víme, co nás ohrožuje?
Katastrofy a různá neštěstí se
vyskytovaly, vyskytují a vysky-
tovat budou. Je třeba s nimi
počítat a naučit se s nimi žít.
Jsou události, které zasahují do
života lidí. Přímo nebo nepřímo
ohrožují život, zdraví, životní
prostředí a majetek. Jen z nedáv-
né minulosti známe mnoho pří-
kladů katastrof: rozsáhlé povod-
ně na Moravě v roce 1997,
v Čechách v roce 2002 a opět
v Moravskoslezském kraji v le-
tech 2009 a 2010, teroristický 
útok na Světové obchodní cent-
rum v New Yorku 11. září 2001,
tsunami s následnou jadernou ha-
várií v Japonsku, častá ze-
mětřesení v Turecku, tornáda
a hurikány v Americe, katastro-
fická havárie v jaderné elektrárně
v ukrajinském Černobylu v roce
1986 a další. Takové katastrofy či
neštěstí nazýváme mimořádné 
události a dělíme je na:

živelní pohromy (povodně, otřesy
nebo sesuvy půdy, vichřice, tor-
náda, extrémní chlad, teplo, su-
cho, rozsáhlé přírodní požáry);
havárie (havárie s únikem nebez-
pečné látky, radiační havárie,
ropné havárie, havárie plynovo-
du, vodovodu, elektrických roz-
vodů aj., destrukce staveb, únik
metanu, velké dopravní nehody);
ostatní události (teroristické úto-
ky, epidemie, nákazy mezi zvířa-
ty a další).
Podívejme se na to, jaká ohrože-
ní existují v Moravskoslezském
kraji. V důsledku vydatných
dlouhotrvajících dešťů či rychlé-
ho tání sněhu mohou vznikat při-
rozené povodně na řekách Odře,
Ostravici, Opavě, Moravici, Olši
a na jejich přítocích. Také existu-
je ohrožení povodněmi při protr-
žení přehradních hrází vodních
děl Slezská Harta, Kružberk,
Šance, Žermanice, Těrlicko,

Morávka a Olešná i mnoha men-
ších. Nesmíme zapomínat na
možnost vzniku přívalových (tzv.
bleskových) povodní i na men-
ších potůčcích.
Další možné ohrožení představu-
je únik nebezpečných plynů
a dalších látek při haváriích
v hutních, koksárenských a che-
mických provozech, ve skladech
chemikálií a při přepravě těchto
látek. Určitým nebezpečím je
i chlór používaný v úpravnách
vody a v zařízeních bazénů, čpa-
vek na zimních stadionech
a v chladírnách i další chemické
látky. Typickým pro Ostravsko,
Karvinsko a okolí je možnost ne-
kontrolovaného výstupu metanu
na zemský povrch.
Nelze opomíjet ani možnost tero-
ristické akce - nastražení běžné
výbušniny, bomby nebo použití
chemických či biologických pro-
středků. Mezi mimořádné udá-

losti řadíme také vznik epidemií.
Jak se dovídáme ze zpráv, vědci
a odborníci se stále obávají pan-
demie chřipky. Dalším důvodem
k obavám může být přenos náka-
zy mezi zvířaty, např. chřipky
ptáků, slintavky a kulhavky, pří-
padně tzv. nemoci šílených krav.
Občan by se měl zajímat, nakolik
je místo jeho bydliště z dlouho-
dobého hlediska bezpečné, čím
se vyznačuje (např. lidnatost, za-
plavování, zatížení dopravou),
jak daleko od zdroje nebezpečí se
nachází a zda mu umožňuje únik
před poškozujícím, nebo dokonce
zničujícím vlivem konkrétní udá-
losti. Měl by si uvědomit existují-
cí možnosti ohrožení a s konkrét-
ními riziky se blíže seznámit. 
Příště: Překvapí nás mimořádná
událost?

por. Ing. Václav Komárek,
koordinátor preventivně-

výchovné činnosti HZS MSK

Právě pod okny projela houkající sanitka.
Ten zvuk se mi prodral až do paty. A tak mě
napadá, které zvuky jsou nejotravnější.
Nemusím dlouho přemýšlet. On takový na-
vztekaný komár při usínání... Dovedla bych
tu otravnou bzrklu systematicky zabíjet; to
znamená: zabít - vzkřísit, zabít - vzkřísit.
Mlaskání, srkání, frkání, funění. Škrábání
nehtem po tabuli, nožem po talíři, ostrým
předmětem po skle, hasičské auto se sirénou,
cirkulárka v provozu, výstřel, hrom, dělo,
motor, páv. Kočky v májové noci, hlasité te-
lefonování, užívání mobilu kdekoliv a kdy-
koliv, infantilní šišlání dospělých, protivný
budík ráno...
Průzkum univerzity v americkém New
Paltzu ukázal, že nejméně příjemným zvu-

kem je dětské kňourání a pláč. „Slyšíme-li,
jak dítě kňourá nebo natahuje, ihned nám
v mozku sepne, že musíme přerušit svou prá-

ci a nějak zasáhnout. Tenhle zvuk přijde 
otravnější než mlaskání, na které nemusíme
nijak reagovat.“ Účastníci pokusu měli pra-
covat v různých zvukových kulisách.
Nejvíce práce udělali v tichu nebo při posle-
chu hudby. Když se však v místnosti objevi-
lo brečící dítě, lidé dělali mnohem více chyb,
jejich celková výkonnost klesla na úplné mi-
nimum.
Vůbec nezáleželo na tom, jestli šlo o muže,
či ženy, jestli mají dítě, či ne, reagovali stej-
ně. Ve všech se probudil pravěký ochranitel-
ský pud, když slyšeli dětský pláč. A to i přes
to, že to bylo mnohým proti srsti.
Takže vám nepřeji žádné skřípavé zvuky
dveří ani zubařské vrtačky, ale pouze dobrý
zvuk vašeho jména! Si

Nepříjemné zvuky?
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Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Štěpánka Anna Beránková ...................................... Stránské
Martin Alexandr Čuška ........................................... Rýmařov
Natálie Dolejšová .................................................... Horní Město
Adam Lašák ............................................................ Stará Ves

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Štěpánka Smetanová - Rýmařov ....................................... 80 let
Elena Cetkovská - Rýmařov ............................................. 81 let
Vlastimil Kokeš - Janovice ................................................ 82 let
Hermína Holčapková - Rýmařov ...................................... 83 let
Jaromír Všianský - Rýmařov ............................................. 84 let
Jiřina Tomanová - Rýmařov ............................................... 85 let
Emil Murarik - Rýmařov ................................................... 86 let
Erna Laštůvková - Rýmařov .............................................. 88 let

Rozloučili jsme se
Oldřich Vraspír - Rýmařov .............................................. 1935
Josef Straka - Rýmařov ................................................... 1931
Ing. Vladimír Pavlíček - Rýmařov .................................. 1965
Marie Bernátková - Žďárský Potok ................................ 1934
Miroslava Skipalová - Rýmařov ...................................... 1963
Bedřiška Bernátková - Ondřejov ..................................... 1918

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 11. 1. 2012 oslavila 
naše drahá maminka, 
babička a prababička

Jiřina Tomanová
85. narozeniny.

Co nejvíce zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let

přeje rodina

Vše nejlepší 
k významnému jubileu 70 let

Marušce Ihnátové,
hodně zdraví, štěstí, lásky 

a spokojenosti
přejí synové Michal
a Marek s rodinou

Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování
všem přátelům, kamarádům a obchodním
partnerům za účast a květinové dary při
posledním rozloučení s panem Vladimí-
rem Pavlíčkem. Moc si toho vážím a do-
dalo mi to hodně sil vyrovnat se s touto
ztrátou. Budu ráda, když si občas na něj
vzpomenete. Ještě jednou děkuji všem za
účast při posledním rozloučení.

Přítelkyně Zuzana Kurková, Hradec nad Moravicí

Vzpomínáme 12. výročí úmrtí našeho drahého tatínka a manžela
Petra Peka

z Tvrdkova.
Manželka, děti a další členové rodiny

Díky za to, čím jsi pro nás byl.
Za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Měl jsi rád život, lidi kolem sebe
a my zase milovali tebe.
Kdybychom mohli pohladit vlasy tvé
a milou líc a k tomu pár milých slov říct,
pár květů krásných do dlaní dát
a za život s námi ti poděkovat.
Těžko je vzpomenout, když slzy v očích stojí.
Těžko je zapomenout, když srdce, můj milý, stále bolí.

Poděkování
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: S hloupostí se nepouští do boje ani pánbůh.

Marie Majerová
Známá i neznámá výročí

27. 1. Významný den ČR - Mezinárodní den památky obě-
tí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti -
výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi
v roce 1945, od roku 2005 (OSN)

27. 1. 1832 nar. Lewis Carrol, vl. jm. Charles Lutwidge Dodgson,
anglický logik, matematik a spisovatel (zemř. 14. 1.
1898) - 180. výročí narození

28. 1. 1912 nar. Jackson Pollock, americký malíř (zemř. 11. 8.
1956) - 100. výročí narození

31. 1. 1797 nar. Franz Schubert, rakouský skladatel (zemř. 19. 11.
1828) - 215. výročí narození

31. 1. 1962 zemř. Vlasta Burian, herec, zpěvák a divadelní režisér
(nar. 9. 4. 1891) - 50. výročí úmrtí

1. 2. 1882 nar. Marie Majerová, spisovatelka a novinářka (zemř.
16. 1. 1967) - 130. výročí narození

2. 2. 1882 nar. James Joyce, irský prozaik píšící anglicky (zemř.
13. 1. 1941) - 130. výročí narození

2. 2. 1942 zemř. Daniil Ivanovič Charms, vl. jm. D. Juvačov,
ruský spisovatel (nar. 30. 12. 1905) - 70. výročí úmrtí

3. 2. 1887 nar. Georg Trakl, rakouský básník (zemř. 3. 1. 1914) 
- 125. výročí narození

3. 2. 1997 zemř. Bohumil Hrabal, prozaik (nar. 28. 3. 1914) 
- 15. výročí úmrtí

4. 2. Světový den proti rakovině, od roku 2000
4. 2. 1677 nar. Giovanni Santini, vl. jm. Jan Blažej Santini Aichl,

architekt italského původu (zemř. 7. 12. 1723) 
- 335. výročí narození

6. 2. 1932 nar. Francois Truffaut, francouzský filmový režisér
(zemř. 21. 10. 1984) - 80. výročí narození

7. 2. 1812 nar. Charles Dickens, anglický prozaik a publicista
(zemř. 9. 6. 1870) - 200. výročí narození

7. 2. 1862 zemř. František Škroup, skladatel (nar. 3. 6. 1801) 
- 150. výročí úmrtí

7. 2. 1922 nar. Jan Skácel, spisovatel (zemř. 7. 11. 1989) - 90. vý-
ročí narození
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00

Plavání pro veřejnost v únoru
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 18.00
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
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén v Břidličné

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Provoz zimního stadionu
Rozpis bruslení pro veřejnost

Denní bruslení:
Po: 14.00 - 16.30
Út: 14.00 - 16.30
St: 14.00 - 16.30
Čt: 14.00 - 16.30
Pá: 14.00 - 16.30
So: 13.00 - 16.30
Ne: 13.00 - 16.30

Večerní bruslení:
Podle rozpisu

provozu
zimního stadionu

Po: 20.00 - 21.30
Čt: 20.00 - 21.30
So: 19.30 - 21.00
Ne: 20.30 - 21.30
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1965
Průmysl
Hned na začátku roku byl zahájen provoz kravatárny Hedva.
Oficiálně byl uveden do činnosti 1. ledna, ale ve skutečnosti začal
pracovat již na konci předchozího roku. Byl umístěn v bývalé kože-
lužně na Bartákově ulici a do konce roku 1965 zde pracovalo 110 za-
městnanců, především žen. Vedoucím provozu byl Jindřich Klvaňa.
Přehled průmyslových závodů ve městě:
Název Sídlo podnikového Počet

ředitelství zaměstnanců
Hedva, dříve Brokát Moravská Třebová 1100
Geologický průzkum Brno, později Ostrava 410
Okresní stavební podnik Bruntál 90
Oblastní komunální podnik Rýmařov 265
Mlékárna Bruntál 22
Modelárna Kovohutí Břidličná 32
Čemolen (Malá Štáhle) Humpolec 130
Opravna ČSAO Bruntál 28

Celkem 2077

Tolik pracovních míst bylo v Rýmařově v 65. roce. A to zde nejsou
započtena všechna. Chybí Jednota, Restaurace a jídelny, nemocnice
a další, opět několik set pracovních míst.
K výrazné změně došlo u Brokátu. Od 1. ledna přestal být samostat-
ným podnikem, název se změnil na Hedvu a podnikové ředitelství
bylo v Moravské Třebové. Byla to změna, která našemu městu ne-
přinesla nic dobrého ani v pozdějších letech.
Okrsková spartakiáda 1965 se v Rýmařově uskutečnila 6. června na
hřišti TJ Jiskra. Vystoupilo na ní 1598 cvičenců. Diváci viděli sedm
skladeb dětí z MŠ, žáků ZŠ, dorostu i mužů a žen. (Skladby: Na slu-
níčku - MŠ a 1. - 3. tř. ZŠ, Má země je kvetoucí louka - dívky ze 
7. - 9. tříd ZŠ, Jaro země mé - dorostenky atd.)
Budování obce
Akce Z - název, místo Hodnota díla Náklady
Veř. osvětlení v Ondřejově, 
M. Štáhli a Jamarticích 60 000 Kč 22 000 Kčs
Úprava prostoru na Pivovarské ulici 35 000 10 000
Nářaďovna u 2. ZŠ, Jelínkova 1 80 000 25 000
Oplocení hřiště Jiskry 80 000 25 000
Sociální zařízení na koupališti 48 000 32 000
Úspěšní byli občané všech tří připojených obcí, sportovci TJ Jiskra,
ale zejména vedení a žáci 2. ZDŠ. Postavili celou nářaďovnu u těloc-
vičny čistě vlastními silami. Byla to hlavně zásluha ředitele školy
Františka Vychodila, který celou akci organizačně zajišťoval a sám na
ní odpracoval nejvíce brigádnických hodin. Pomáhali mu i žáci vyš-
ších ročníků ZŠ. Všechny brigádnické hodiny, jak bylo v tehdejší do-
bě zvykem, byly odpracovány zadarmo. Nutno říci, že zájem ze stra-
ny závodů i občanů o tyto akce značně klesal.

Generální opravy a investice Náklady v Kčs
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
- pokračování 102 000
Dláždění chodníků 164 000
Pokračování kanalizace 1 900 000
Bytová výstavba:   tř. Hrdinů, 12 družst. bytů 774 000

Hornoměstská ulice, 24 bytů 1 284 000
Jesle, Hornoměstská ulice, hrubá stavba 585 000
a některé další akce
Kultura
Mahen k 20. výročí osvobození uvedl Čapkovu Matku. Hlavní roli vy-
nikajícím způsobem ztvárnila Marie Süsserová, František Vychodil ro-
li otce. 20. ledna sehrál soubor velmi zajímavou hru Ženy na
Niskauvori, jejíž obsah byl podpořen skvělými výkony Elišky Slabé,
Boženky Poláchové a Evy Roztomilé. Hrála se celkem sedmkrát.
V dubnu se Mahen s touto hrou zúčastnil krajské přehlídky
v Bordovicích u Frenštátu pod Radhoštěm, kde získal 1. cenu. 
K 8. březnu MDŽ sehrál soubor hru Je Mary Dagenová vinna? A na po-
čest 20. výročí své činnosti nacvičili Vojnarku. K dvacetiletému výročí
činnosti získali ochotníci čestné uznání a medaili 1. stupně ONV. Úspěš-
ný rok zakončili hrou Naši furianti, ve které hostoval národní umělec
Jaroslav Vojta. Od svého založení do roku 1965 odehrál soubor 61 pre-
miér a 138 představení. Většinu z nich režijně zvládl Zdeněk Dršťák.
Sport
TJ Jiskra měla ke konci roku téměř 300 členů v osmi oddílech:
- kopaná, předseda Ilja Barák, 1. mužstvo hrálo I. A třídu
- lední hokej, předs. Vlad. Liebars, hráli v krajském přeboru
- lyžování, předs. Josef Vlach, mimo jiné připravili Rýmařovskou tři-

cítku, v níž Jiří Kubita dojel třetí ze 48 závodníků
- oddíl vzpírání, předs. B. Hilbert, 12 členů, bojovali v krajském přeboru
- oddíl šachistů, předs. Fr. Ošlejšek, rovněž krajský přebor
- oddíl kuželkářů, předs. B. Zapletal, bojovali v okresním a krajském

přeboru
- stolní tenis, předs. Oldřich Chrobák, vybojovali 2. místo v okresním

přeboru
- tenis, předs. Adolf Strakoš, účastníci okresního přeboru
Lyžařský oddíl uspořádal mimo „třicítky“ i okresní přebor
Sportovních her mládeže a pracujících. V kategorii starších doro-
stenců vybojovali rýmařovští studenti první tři místa v pořadí
Holzman, Domanský a Nešpor.
Počasí
Průměrná roční teplota dosáhla 6,8 °C, maximální teplota 30,2 °C
(26. 6.), minimální -22,7 °C (6. 2.), nejteplejším měsícem byl červe-
nec s průměrnou teplotou 18,6 °C, nejstudenějším únor (-6,6 °C), cel-
kem napršelo 834 mm.
A v příštím pokračování se dovíme něco o historii textilní výroby
v Rýmařově. Vratislav Konečný

6. 6. 1965, okrsková spartakiáda

Duben 1965, soutěž Znáš své město Foto: archiv městského muzea

-02-2012  25.1.2012 13:55  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2012

18

Soutěž Marie Kodovské

Organizace a spolky

Pavel Martinec
Primae noctis

První noc hříchu byla rozmařilá,
Lilith se smála, kouřila a pila
rubíny Burgund na ex přímo z lahve
v sobotu Večer po práci, když Jahve
doplácal z hlíny bídu člověka,
věděl už o Potopě, zpil se, halekal,
pak studem zvracel, vítr letěl sadem,
opilá Lilith vsázela se s Hadem
a Adam-dítě olizoval paty,
opilá Lilith strhla před ním šaty
a slanou vlhkost ustlala mu v klíně,
pak její vlasy, struny koňské žíně,
člověku ostny bičovaly záda,
vypila Lilith z číše jedu hada
a tři dny nato v křeči povila.

Té noci vyhnanství,
kdy svět upálil masku,
shořely jabloně a Jahve
uznal Lásku.

Tamburinista
Tamburinistova levá ruka
oblékala vzletnou mlhou
její vlasy.

Let balónem
s barevnými kulisami pádu;
Viděla HO nad propastí
s rozevřenými dlaněmi
jak říká:

Na tamburinu
břišní stěny zamrzlého
jezera
marně se dobývala
měděnými prsteny
ústa ryb.

Pole zelenala
máky. A pravá
ruka zachřestila.

Na její povel
obzor obsadili ptáci.
Aby si připadala
dostatečně volná

až dojde ke kraji.

Carmina vitae
A srdce?

katafalk s dvojitou rakví

dvěma věnci

a dvojím zkurveným životem

za zavřenými vraty krematoria

je ti tě líto?! plač!

myslel sis na vavříny?

ubožátko ... jak je mi líto tišiny tvých snů

ostřiny zobohlavých stínů

rozetnou tvé loučení s kapilárou života

a červi-karmelitáni

si vymodlí

na zohaveném těle příslib smrti

směj se - i já se směji

parafín úsměvu -

carmina mortis!

Svátky v azylovém domě Bethel Rýmařov
Každý z nás se určitě každý rok těší na
Vánoce. Svátky pohody a klidu, kdy se
setkávají rodiny a je čas se na chvíli zasta-
vit, zapomenout na všední starosti a užívat
si příjemné chvíle.
Připadá nám to naprosto samozřejmé a ani
nás nenapadne, že by tomu mělo být jinak.
Jsou ovšem mezi námi lidé, kteří takové
štěstí nemají a z jakéhokoliv důvodu se 

ocitli do slova a do písmene na ulici.
Azylový dům Bethel v Rýmařově funguje
pod patronací Slezské diakonie od 1. 1.
2010. Jeho posláním je poskytovat ubyto-
vání a další služby mužům, kteří se ocitli
bez přístřeší, a pomáhat klientům ve sví-
zelné životní situaci. Kapacita ubytování
je 13 míst. Pro vaši představu - klienti 
v azylovém domě nejen bydlí, ale také se

s nimi pracuje a oni pracují na sobě,
aby po ukončení pobytu byli schop-
ni vykročit do nového života.
Vánoční atmosféru zažil i rýmařov-
ský azylový dům. Spřízněné duše
nám pomohly uskutečnit vánoční
posezení u stromečku s cukrovím,
bramborovým salátem, řízkem a ta-
ké malým dárkem. Bez jejich po-
moci by se nám to sotva podařilo.
Velké díky patří panu Jaroslavu
Podlasovi a jeho spolupracovní-
kům, kteří jsou v kontaktu s azylo-
vým domem po celý rok, dále pak
panu Alfredu Heinischovi, panu
Marku Mačudovi a v neposlední řa-
dě panu Daliboru Kamenskému.
Ještě jednou všem velké díky.
Přejeme všem našim klientům, aby
příští vánoční svátky prožili v kru-
hu své rodiny nebo s lidmi blízkými
jejich srdcím.

Za azylový dům Bethel Rýmařov
Renata Karlová

Z okolních obcí a měst
HoMe motoklub AČR Horní Město

si vás dovoluje pozvat

na 9. kolo Mistrovství ČR
v motoskijöringu v sobotu 4. února 2012
ve sportovním areálu v Horním Městě.

Trénink od 10.30,
start závodu ve 12.30

Vstupné: 30 Kč

Přestože se má jet už 9. kolo z jedenácti,
do 22. ledna

se z důvodu nedostatku sněhu
zatím žádný závod neodjel.

Proto očekáváme velký počet závodníků
a zajímavý souboj.

Občerstvení pro všechny návštěvníky
je zajištěno.

Eva Machová, starostka obce Horní Město
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Z historie okolních obcí
Zkoumání nevěst se „zaječími zadky“

Na počátku všeho byl sen a sny,
jak každý může potvrdit, se jen
stěží dají ovlivnit. Jedné paní se
zdává o růžích, a dokonce ve snu
cítí jejich jemnou vůni. My, kte-
rým se zdává něco jiného a často
„mládeži nepřístupného“, jí mů-
žeme jen závidět.
Do naší množiny patřil i jistý
Hans Frank, takto šindelářský to-
varyš ve „veřtatu“, tedy dílně stá-
vající ve středu Lomnice, v cha-
lupě u potoka (dř. čp. 79), který si
v r. 1740 vzal za ženu Barboru
Dröscherovou z nedaleké chalu-
py čp. 80, jejíž zbytky kryjí stav-
bičky tzv. horních okálů.
Dramatický příběh o „čarodějni-
cích“ začal nevinným plkáním
snad při svačině, když se jeden
z tovaryšů zmínil o tom, že ve
snu spal se ženou, která měla „za-
dek chlupatý, se srstí, jako třeba
zajíc“. Vzápětí přišla udivená re-
akce tovaryše Franka ve smyslu
„No a co má být, moje žena to má
také a její sestra rovněž!“.
Dá se odhadnout, že v tu chvíli
všichni v dílně zkoprněli a někte-
rým proběhlo hlavou to, co se ve
vsi jen šeptalo: prababičkou ho-
lek Dröscherových byla Hoff-
manka, proslulá lomnická čaro-
dějnice, odsouzená na popraviště
a skončivší sebevraždou... Tak to
bude pravda!
Reakce tovaryšů v šindelářské
dílně byla „na úrovni doby“: 
obecně se věřilo na čarodějnice,
vědmy, vampýry a vlastně nedáv-
no v sousedním Dětřichově upáli-
li na kopci nad kostelem svou ča-
rodějnici. Šindeláři kvapem 
opustili dílnu, ač mladý ženáč ni-
komu nic neudělal. Ale pocit, že
opodál v chalupě s ním žije kraj-
ně podezřelá osoba, zapůsobil.

Neváhali vše sdělit rychtáři
Heinrichovi a též kostelníku
Gausovi, takto „zástupci na ze-
mi“ faráře Schwaba z Ryžoviště,
kam byla Lomnice s Tylovem
přifařena.
Farář Schwab byl relativně vzdě-
laný a pokrokový člověk, ale do-
ba byla už taková (kdy nebyla?),
že platilo heslo „udávat vás nebu-
du, ale hlásit to musím!“. Tak se
horká novina donesla zčerstva
pánům ze Sovince, přesněji pan-
skému úřadu řádu německých ry-
tířů se sídlem v Dlouhé Loučce.
Těžko se vmýšlet do chodu teh-
dejší úřední mašinérie, leč faktem
je, že úřady začaly jednat, jak se
kdysi říkávalo, promptně. Nějaký
den to ovšem trvalo a v Lomnici
se mezitím začaly dít věci!
Barbora i její mladší sestra Anna,
obdařená patrně toutéž genetic-
kou vadou, si začaly být vědomé
určité odlišnosti a snad na radu
vyzrazením šokovaných rodičů
vyhledaly „odbornou“ pomoc na
úrovni doby - u vědmy, léčitelky
a vůbec podezřelé osoby, selky
Haubfleischové z Tylova, řečené
„Hagatscha“. Často v tehdejších
spisech zmiňovaná „Hagača“ ne-
zůstala nic dlužna své pověsti
a její rada zněla takto: jakmile bu-
de první jasnější měsíční noc, jít
pod lomnický kostel ke kameni
s velmi špatnou reputací a jadr-
ným lidovým pojmenováním,
řekněme „dvojpecen“ (podle po-
dobnosti s lidským pozadím),
a na ten kámen se posadit svým
holým zadkem, dívat se na měsíč-
ní těleso a pomodlit se třikrát ot-
čenáš. Pak seskočit a jít domů za
potok do rodné chalupy a ani je-
denkrát se neotočit, děj se co děj
a slyš co slyš. Pak ulehnout pod

peřinu a ráno by měla být zadnice
hladká, bez „zaječí“ srsti.
Jak jistě a správně tušíte, kouzlo
neúčinkovalo a navíc se objevili
panští drábi a obě mladé ženy od-
vedli v poutech do Dlouhé
Loučky. Právě pro ten „sichr“, je-
den neví, čeho by byly schopné,
to dá rozum.
Zpráva o dvou zjevných čaroděj-
nicích se donesla neprodleně až
ke knížeti C. Augustu Bádenské-
mu, představenému zást. řádu ně-
meckých rytířů, a jak archivní
složka dokládá, nařídil tento
„přísné, leč spravedlivé přede-
vším vyšetřování jevu tohoto“.
Zde je nutno upozornit, že bylo
řečeno „jevu“, nikoliv „strašného
zločinu“, jak bývalo ještě o gene-
raci dříve zvykem.
Pokud máte dohady, jak vše pro-
žívala Lomnice, pak vězte, že 
obec měla jiné, důležitější staros-
ti kvůli velké neúrodě, deštivému
létu a tvrdému vyžadování robot-
ních povinností a církevních de-
sátek. Ostatně, kdo by nosil zprá-
vy z daleké Loučky?
Je znám pouze závěrečný verdikt
„znalecké“ komise vedené vrch-
nostenským aktuárem (snad Bös-
sem), a tak se pokusíme o jakou-
si rekonstrukci na základě docho-
vaného, špatně čitelného zápisu
o celé věci.
Vycházejme z toho, že veškeré,
byť jen mírné, obnažování těla
z důvodu třeba velkých veder by-
lo považováno za šokující ne-
mravnost a dotýkání se osoby ji-
ného pohlaví mimo uzavřenou
místnost bylo nepřípustné. Dají
se vyhledat dokonce brožurky rad
snoubencům před vstupem do
manželství, kde jsou přísně zapo-
vězeny „hříchy“, jako odhalování
se před manželem za světla,
a končí se detaily, jak moc málo
se může muž odhalit při pro po-
četí dítěte nezbytné kopulaci...
A představte si komisi složenou
jistě ze starých pánů, kteří mají
řešit něco tak nesmírně delikátní-
ho, jako je zkoumat, zda obě mla-
dé ženy mají vskutku své „zadní
tváře“ porostlé srstí jako ti za nic
nemohoucí zajíci. A jak vyřešit
dilema, co s tím v případě, že to
bude pravda? Od doby řádění in-
kvizičních magorů uplynulo sice
teprve půl století, nicméně lidské
vědomí bylo už opravdu o kus
dál, v daleké Anglii začaly praco-
vat první parní stroje.

Tož se přenesme do síně zámku
v Dlouhé Loučce: před komisí
stojí dvě tvrdou vazbou pozna-
menané „čarodějnice“. Výslechy
nevedou k ničemu, obě žily v do-
mnění, že „to“ tak mají všichni li-
dé, obě chodí ke zpovědi, neprak-
tikují žádnou magii a Hagaču vy-
slechly na radu rodičů a z čirého
zoufalství, vždyť se při tom „léče-
ní“ úpěnlivě modlily!
Řečeno dnešní terminologií ne-
zbývalo nic jiného než provést
u obou žen prozkoumání, zda
mají opravdu ty znaky, ke kterým
se nakonec i přiznaly. Rozhodnutí
bylo na nejvyšší soudní autoritě.
Aktuár povstal, nechal si od
soudního sluhy zavázat oči šát-
kem (přece se nesmí dívat na ob-
nažené hýždě), ostatním bylo při-
kázáno se otočit obličejem ke zdi,
načež Barbora a Anna pozvedly
sukně a úředník třesoucí se rukou
zašmátral (jak vám by se sahalo
na čarodějnici?) a vzápětí vynesl
verdikt: „Nebylo ničeho proti
Bohu, Božímu pořádku, jakož
vrchnosti nalezeno!“
Aby to nebylo zase jenom tak,
byla oběma ženám doporučena
návštěva kněze a hluboce pokor-
ná zpověď a zákaz „o věci té vy-
šetřované mluviti“. Nezbývá než
dodat, že slib věčného mlčení do-
držovaly. Při podrobném zkou-
mání starých lomnických, na faře
v Ryžovišti vedených matrik žil
další léta šindelář Frank i manžel
mladší sestry Richter v relativním
poklidu a není u nich žádná po-
známka.
Příběh tak šťastně skončil, možná
i díky tomu, že obě obžalované
prokázaly osobní statečnost, ne-
boť v době jejich zatčení platily
stále ještě nelidské předpisy 
umožňující používat při výslechu
krutého mučení, při kterém bylo
procento doznání mnohdy ke zce-
la absurdním obviněním téměř
stoprocentní. Nevíme, do jaké
míry bylo v našem případě použi-
to, ale o něčem vypovídá věta ze
zápisu, kde navíc dodaly, že
(s prominutím) onen čarodějný
kámen „pokropily“, snad pro vět-
ší účinnost kouzla.
Zajímá-li vás, jak z celé té šla-
mastyky vyšla vědma Hagača,
tak to by bylo téma někdy pro
příště. Nedočkavé odkazuji na ča-
sopisy Römerstädter Ländchen
po r. 1920, lomničtí autoři o ní ví-
cekrát psali. Jaroslav Chytil

Zbytky domu, kde žily Barbora a Anna. Perfektní kamenné zdivo
z r. 1625 slouží dnes k posezení Foto: archiv Jaroslava Chytila
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Čtení ze stoletých novin
Rýmařovský horizont přináší vedle aktuálních zpráv také pravidelné rubriky z historie. Naši čtenáři mohou společně s námi poznávat dějiny
města a okolních obcí, historii zajímavých budov i osudy významných obyvatel nebo číst z poválečné rýmařovské kroniky. Předválečné ně-
mecké kroniky, v nichž je uchováno mnoho zajímavého o životě na Rýmařovsku před odsunem, jsou běžnému čtenáři těžko dostupné a čekají
na český překlad. Všem, které přesto lákají exkurze do doby před sto lety, nyní nabízíme ukázku toho, jak vypadal a o čem psal týdeník České
illustrované noviny v roce 1912. Vedle půvabného slohu (texty jsou téměř bez jazykových úprav) zaujmou zprávy i svým obsahem, který se
v mnohém příliš neliší od toho, co čteme v současných periodikách. Svět se za sto let zkrátka příliš nezměnil. Tady je úvodník:

Vedeni poctivou snahou poskyt-
nouti českým rodinám zejména
vídeňským dobré české čtení a při
tom zároveň také pečlivě sestave-
ný obraz všeho, co za týden se 
událo v životě veřejném u nás
i za hranicemi, budeme se o to při-
čiňovati, abychom jak možná br-
zy k vytknutému cíli se přiblížili;
ale i nejlepší vůle málo by zmohla
bez součinnosti našeho českého
obecenstva. Obracíme se ke všem
svým přátelům s prosbou, aby
v kruzích svých na „České illust-
rované noviny“ upozorňovali
a aby jim zjednávali příznivce no-
vé. Neběží tu o podnik výdělečný
i čím více zmohutní naše „kniha
odběratelů“, tím dokonalejší bu-

dou naše noviny, tím lépe sloužiti
budou svému úkolu. V novém
ročníku podávati budeme vedle
dosavadních prací belletristických
přehledy politické, národohospo-
dářské, zprávy o českém rozvoji
osvětném, budeme seznamovati
s pokroky ve všech oborech věd,

pokud se dotýkají zájmu širokých
vrstev obyvatelstva a kromě toho
doufáme se zavděčiti tím, že zařa-
zovati budeme do „Českých 
illustrovaných novin“: obrazy
českých měst, to jest obrazem
provázené popisy měst českých
a cizích krajin Čechy obydlených,

jimž ukázáno býti má, co ve všech
oborech snažení lidského vzešlo
za posledních let z pilných rukou
a z bystrých hlav českých.
Na Vídeň se nedíváme jako na ci-
zinu a sebe zde nepokládáme za
emigranty. Proto čtenáři naši na-
leznou v našich novinách zázna-
my o všem, co populaci zdejší za-
jímá, neboť počtem 400 000 tvoří-
me nemalou část kmenového 
obyvatelstva a jsme těsně slouče-
ni s celým ústrojím veleměsta na
Dunaji.
S nejlepšími úmysly a se zvýše-
nou chutí k práci nastupujeme no-
vou pouť ke stolům drahých kraja-
nů svých. 

Ve Vídni 1. ledna 1912, redakce

Máme za sebou rok v ohledu po-
litickém hodně pohnutý, ale
marně se ohlíží, kdo hledá jaký-
koliv i sebe menší výsledek a ús-
pěch. Co to bylo krisí, co to bylo
otřesů ve sněmovně a mimo ni
a vše se rozběhlo beze stopy ja-
ko voda na písčité půdě. Třetí
ministerstvo Bienerthovo na-
stoupilo dne 8. ledna 1911, ale
bylo to jen „třetí, nezměněné vy-
dání“ prvního úřednického kabi-
netu bar. Bienertha, neboť byť
i některé osobnosti byly vymě-
něny - duchy, system zůstával
nezměněn. (...) Vláda mnoho sli-
bovala na všechny strany, ale čí-
tala, že nemá pevné půdy pod
nohama a také sněmovna byla
plna neklidu a nejistoty.
Barometr politický vládě i parla-
mentu ukazoval na „bouřlivo“.
A brzo nastal konec nejistoty.
Jakkoliv sněmovna vydatně pra-
covala (vyřídilať reformu spol-
kového zákona, zákon o noční
práci žen, ve výboru skoro do-
končila práce o socialním pojiš-
tění), byla v březnu rozpuštěna
a všeobecné nové volby vypsány
byly na 13. a 20. června. (...)
V ulicích vídeňských vyvolala
rostoucí drahota bouře, krvepro-
lití! V parlamentě stala se neslý-
chaná věc, pět ran z revolveru
vypáleno z galerie na ministra
justice - staly se mnohé věci,

o nichž jako o sensacích byla řeč
i daleko za hranicemi, ale při
tom všem nestalo se nic, zcela
nic, co by za řeč stálo, ve pro-
spěch sanování vnitropolitic-
kých poměrů. (...)
Minulý rok byl rokem četných
napjetí, vzrušení a nerozřeše-
ných otázek také, pokud máme
na zřeteli život hospodářský. Na
počátku roku 1911 bylo možno
sledovati zcela jisté zlepšení
konjunktury, ale jak to už je
u nás chronickou chorobou, byly
slibné, nadějné zjevy brzo zapu-

zeny politickými zmatky nejen
zahraničnými, ale i vnitropolitic-
kými. Vlivem mezinárodní poli-
tické nejistoty došlo k velice
značným, hluboce zasahujícím
posunům na mezinárodním pe-
něžním trhu. Zaznamenáváno
bylo ustavičné stupňovaní nedo-
statku peněz a zdražování jich.
Netoliko vzhledem k opatřování
peněz byl rok 1911 rokem velké
drahoty. Utváření cen roku 1911
ukázalo jak nevhodny jsou nové
obchodní smlouvy a zřejměji
než kdykoli jindy je patrno, že je

přímo zhoubným dosavadní
systém zvýšené jednostranné 
ochrany agrární. V roce tak veli-
ké, všestranné drahoty přivozené
nabylo zásobování masem, do-
vážení masa zahraničného veli-
kého významu, ale i tato otázka
jako mnohé jiné zůstala nevyří-
zena. Výhledy do nového roku
jsou - jak jinak za daných pomě-
rů ani býti nemůže - velmi neve-
selé. (...)

*
Nynějšímu století dostalo se pří-
domku století sociální. Ale as-
poň pro Rakousko titul ten do-
sud oprávněnosti nemá, neboť
sociálních oprav, sociální péče je
vidět velmi málo. Všeho všudy
lze z posledních dnů zazname-
nat, že rakouský zákonník uve-
řejnil doplňky k ustanovením
o práci dětí, žen a dívek v závo-
dech hornických. Zákonem pro-
hlášeno zaměstnávání dětí, žen
a dívek při hornictví v době od 
8. hod. večerní do 5. hod. ranní
za nepřípustné. Výjimku tvořiti
mohou toliko dělnice, jež pře-
kročily rok 18., a to tím, že prá-
ce jejích v eventuelní druhé vrst-
vě smí trvati do 10. hodiny ve-
černí. Děti pod 14 roků staré
v hornictví vůbec zaměstnávány
být nesmí a ochrana šestinedělek
byla rozšířena.

Z veřejného života
Ve Vídni 9. ledna 1912.
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Dne 30. prosince dopustil se mys-
livec František G e i r i n g e r
v Malém Neusiedlu u Fischa-
mendu u Vídně hrozného činu,
kterým obyvatelstvo oné obce
bylo nanejvýše rozrušeno.
Myslivec Geiringer dlel dne 
30. prosince v Malém Neusiedlu
v hostinci Hardingrově, kde do-
stal se do sporu s ostatními hosty
a byl proto několikráte hostin-
ským vyzván, aby se choval klid-
ně. Přes všechny žádosti hostin-
ského povykoval myslivec
Geiringer dále, takže konečně
hostinský myslivcovi nařídil, aby
z hostince se vzdálil.
Myslivec odešel z hostince nej-
výše rozrušen a namířil rovnou
cestou do svého obydlí, aby si
vzal pušku a aby pomstil se hos-
tinskému. Doma zastavil se jen
na okamžik, zavěsil si svou ostře
nabitou pušku přes rameno a uří-
cen hnal se zpátky do hostince.
Nešťastná náhoda přivedla mu do
cesty dávného nepřítele jeho
Karla Lobenweina, jenž je jako

průvodčí vlaku zaměstnán v pa-
pírně v Malém Neusiedlu. Lo-
benwein stál právě na stupátkách
nákladního vlaku sestávajícího ze
tří vagonů, tažených koňmi po to-
vární trati.
Sotva myslivec Geiringer spatřil
svého nepřítele, namířil a střelil po
něm ze vzdálenosti asi tří metrů.
Trefil Lobenweina do hlavy.
Lobenwein skácel se mrtev na

schůdky vagonu a odtud spadlo
bezduché tělo na trať. Náboj z puš-
ky vniknul Lobenweinovi do hla-
vy, kterou zohavil k nepoznání.
Vrah rozběhl se nyní do Hardin-
grova hostince. Sotva vstoupil do
místnosti, ihned přiložil pušku
k líci a vypálil ostrou ránu mezi
hosty. Náboj zasáhl myslivce
Karla Kramera do hlavy; Kramer
byl těžce zraněn a skácel se

v bezvědomí k zemi.
Vrah chtěl nyní svou dvouhlav-
ňovou pušku znovu nabíti a sáh-
nul do kapsy pro náboje. Hosté
v hostinci stáli jako přimrazeni
a žádný se ani nehnul. Jediný
Josef Oberer, desátník u dragou-
nů, měl tolik duchapřítomnosti,
že vrhnul se na vraha, který právě
pušku nabíjel, povalil ho k zemi
a zbraň mu vyrval.
Také ostatní hosté zatím se vzpa-
matovali, vrhli se na vraha
a stloukli ho do krve. Zatím při-
běhl také četnický strážmistr
Schnecker do hostince, vraha vy-
svobodil z rukou hostů a zatknul
ho.
Vrah byl lékařem obvázán a dopra-
ven k zemskému soudu do Vídně.
V jeho kapse nalezeno bylo ještě
pět patron, což svědčí o tom, že
chtěl postřílet ještě více lidí.
Zastřelený vlak vedoucí Leopold
Lobenwein jest otcem čtyř dětí,
těžce zraněný myslivec Karel
Kramer má   t ř i n á c t  dětí, vrah
sám má dětí deset!

Hrozný čin pomstychtivého
(K titulnímu obrazu.)

Haličské město Żywiec (Say-
busch) bylo tyto dni jevištěm 
úrazu, jakých způsobil již zimní
sport. Nedaleko Starého Žywce
jela na rohačkách čtyřčlenná spo-
lečnost - Marie Terezie, choť ar-
civévody Karla Štěpána, se svý-
mi dvěma dětmi, arcivévodkyní
Eleonorou, arcivévodou Vilé-
mem a důstojníkem Kastnerem.
Saně, sjíždějící po prudkém sva-
hu, narazily na kámen a vjely 
na sráznou stráň. Následkem
ohromné rychlosti, se kterou ro-
hačky sjížděly k údolí, byly při
nárazu všechny osoby se saní vy-
mrštěny a daleko odhozeny. Tři
osoby zapadly do sněhu, odkud

se brzy vybavily. Jediná arcivé-
vodkyně Marie Terezie utrpěla

vážný úraz. Byvší se saní vymr-
štěna, narazila obličejem na tele-

grafní tyč, a to s velikou prud-
kostí; utrpěla bolestné a krvavé
zranění. Lékaři zjistili roztříštění
čelní kosti, poškození kosti nos-
ní, vyražení několika zubů, krva-
vé odřeniny na tvářích a lehké
otřesení mozku. Arcivévodkyně
byla převezena do zámku a ihned
podrobena operaci. Operace trva-
la plné dvě hodiny a bylo odstra-
něno z četných ran veliké množ-
ství větších či menších úlomků
kostí; na to byly rány obvázány.
Podle posledních zpráv pokraču-
je hojení velice dobře, komplika-
ce se nedostavily ani není pozo-
rovat horečku. Přes to hojení po-
trvá alespoň dva měsíce.

Těžký úraz při jízdě na rohačkách.
Arcivévodkyně Marie Terezie vážně zraněna.

(K titulnímu obrazu.)

Obrovský požár v Novém Yorku
V Novém Yorku vyhořel tyto dni nádherný
palác pojišťovací společnosti „Equitable
Life Assurance Company“. Při požáru zahy-
nulo sedm osob a celá řada hasičů utrpěla
těžká zranění. Palác „Equitable“ byl velmi
podoben vídeňskému paláci téže společnos-
ti na rohu Korutanské třídy a Příkopů (Stock
in Eisen) a byl postaven ve středu finanční
čtvrti novoyorské. Ve sklepeních paláce by-
ly uloženy cenné papíry v ceně mnoha mili-
onů, které zůstaly bez pohromy, neboť byly
chráněny ocelovým klenutím. Škoda požá-

rem způsobená páčí se na 30 milionů korun.
Otiskujeme v dnešním čísle našem obraz
paláce „Equitable“, jak vypadal před požá-
rem. Na druhých dvou obrazech vidět ha-
sičskou práci při požáru, která byla neoby-
čejně stižena silným mrazem. Vytopená par-
ní stříkačka byla obalena ledovým kruný-
řem, voda, tryskající z hadic, ihned mrzla
a tvořila rampouchy; na zemi voda zmrzla
do výše jednoho metru. Nejvíce trpěli hasi-
či, kteří z horka hořící budovy přecházeti
musili do ledové temperatury na ulici.
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Útulna pro lid přístřeší nemající otev-
řena byla v neděli dne 31. prosince
1911 a účelu svému odevzdána byla
na Nový rok na Triesterstrasse. Novou
útulnou je vlastně stará nemocnice
Alžbětina, kteráž byla toliko poněkud
upravena a přispůsobena. Jižní část
staré budovy byla přestavena, vyboře-
ny byly totiž příčky a z nemocničních
cel zřízeny byly velké sály. Asi 500 
osob může se v nich na chvíli uchrá-
niti před mrazy a plískanicemi.
Maličká splátka na ohromný dluh...
Časné zavírání hostinců. Obec Kly
u Mělníka kráčí dnes vlastně aspoň
v jednom směru v čele všech obcí
a veleobcí českých. Obecní zastupi-
telstvo její se usneslo, že hostince její
mají býti každým dnem nejdéle 
o 10. hodině večerní uzavírány, jen
v neděli a ve svátek o hodinu později.
Usnesení toto jest hodno, aby došlo 
úvahy i jinde.
Účastník zatčení Karla Havlíčka
v Něm. Brodě zemřel. V těchto dnech
zemřel v Praze trafikant Josef Krejčí,
který jako četnický strážmistr asisto-
val při zatčení Karla Havlíčka
Borovského v Němec. Brodě. Havlí-

ček, jak známo, v Tyrolských elegiích
strážmistra Krejčího, jehož ovšem ne-
jmenoval, zvěčnil. Pan Krejčí dojel
před dvěma lety do Německého
Brodu, aby na místě samém naznačil,
jak vypadalo zařízení Havlíčkova by-
tu před jeho odvezením do Brixenu.
Růžena Svobodová, známá spisova-
telka česká, vážně onemocněla, takže
nejsou vyloučena trapná překvapení
pro veřejnost naši.
Nový prales na Šumavě. Na panství
knížete Hohenzollerského na Šumavě
má dle nařízení knížete ponecháno
býti sto hektarů lesa státi na vypěsto-
vání pralesa. Bude tedy Šumava obo-
hacena opět o zajímavou krásu přírod-
ní. Nový prales má býti mezi jezerem
Černým a Čertovým.
Svatyně o deseti tisících zvonů.
V Hondurase v Americe byly vykopá-
ny zbytky starožitné svatyně pohan-
ské, v níž bylo deset tisíc zvonů.
Některé jsou větší, jiné menší.
Největší rovnají se kostelním zvonům
na věži, nejmenší jsou jako náprstek.
Mají podobu lidské hlavy, lebek zví-
řecích, ryb, netvorův a jiných.

Oběti drahoty
(S vyobrazením na str. 4.)

Bída ve velikých městech jest nezměrná. V každém vel-
koměstě jest denně, i v zimě, sta lidí úplně bez přístřeší
a beze stravy. Ve Vídni jest dlouhá řada spolků, jež vytkly
si úkolem, bídě ulevovat. Vidíme na našem obrázku čin-
nost „Císařského spolku jubilejního“, jenž ze svých skrov-
ných prostředků denně v Petržilkově hostinci v Hernalsu
podělí chlebem čtyry sta osob. Jest však mnoho a mnoho
těch, na které se již nedostane ani zde ani ve spolcích 
a ústavech jiných. Stát, země a obec mají zde širé a vděč-
né pole činnosti.

Pestré zprávy
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Moravskoslezský kraj informuje

Dopravní stavby realizované v roce 2012 až 2013
Moravskoslezsk˘ kraj se snaÏí plnit plán dobudo-
vání dopravní infrastruktury kraje v návaznosti na
krajské i státní finanãní moÏnosti, které jsou velmi
omezené. Proto se vedení kraje v této oblasti za-
mûfiuje také na ãerpání penûz z EU.
„Můžeme konstatovat, že se nám podařilo
v oblasti dopravy v letech 2008-2011 přinést
do kraje finanční prostředky z Evropské unie
ve výši 1 523 mil. Kč, které bychom ze státní-
ho rozpočtu nezískali,“ řekl náměstek hejtma-
na pro dopravu Miroslav Novák a dodal:
„Moravskoslezský kraj každoročně také vyna-
kládá ze svého rozpočtu na opravy a údržbu
cest cca 750 mil. Kč. Patříme mezi kraje, kte-
ré se údržbou krajských silnic, zvláště po zim-
ním období, systematicky zabývá.“
Kraj se intenzivně zabývá zkvalitněním a mo-
dernizací silnic II. a III. tříd v našem regionu.
Proto ve spolupráci se Správou silnic
Moravskoslezského kraje připravil projekt
„Silnice 2011“, jehož předmětem je rekon-
strukce 11 úseků komunikací II. a III. třídy na
území kraje za cca 508,41 mil. Kč, z toho fi-
nanční prostředky EU jsou ve výši 355,887
mil. Kč. Na Rýmařovsku jde o tyto úseky: -
silnice č. II/440 Sovinecko a silnice č. II/445
Sovinecko. V současné době probíhá výběro-
vé řízení, které bylo napadnuto neúspěšným

uchazečem. Předpokládáme, že projekt by
mohl být realizován od března do srpna 2012.
Je připravena také II. etapa projektu „Silnice
2011“ - rekonstrukce dalších čtyř úseků, které
jsou v současnosti v havarijním stavu. V rám-
ci projektu je plánováno zřízení krajnic, pří-
kopů, vodorovného dopravního značení, zří-
zení a výšková úprava svodidel, zřízení přípo-
loží ze žulové kostky, obrubníků, odvodnění,
rekonstrukce propustků, zřízení bezpečnostní-
ho zařízení, kácení a ořez silničního stromoví,
výstavba hospodářských sjezdů a napojení na
místní komunikace v celkové délce rekon-
strukce cca 25,37 km. Celkové náklady stav-
by, která bude realizována v roce 2012, činí
189 mil. Kč, z toho finanční prostředky EU
jsou ve výši cca 70 %. Na Rýmařovsku se to
týká komunikací II/445 Rýmařov - Dolní
Moravice a II/370 Rýmařov - hranice
Olomouckého kraje.
V roce 2012 bude zahájen také projekt
II/449 Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce
silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba. Jedná se
o rekonstrukci dopravního propojení
Rýmařovska s Olomouckým krajem.
Současný stav komunikace tvoří bodovou zá-
vadu ve sjízdnosti a bezpečnosti silničního
provozu. Niveleta komunikace je značně zde-

formována a porušena výtluky a trhlinami.
V rámci projektu dojde k rozšíření komunika-
ce na kategorii 7,5/60. Součástí stavby je i re-
konstrukce a rozšíření propustků a mostů, dá-
le vybudování nových opěrných zdí a vyztu-
žení svahů. Realizací projektu dojde mimo ji-
né ke zvýšení bezpečnosti dopravy, omezení
prašnosti a hlučnosti z dopravy a zlepšení do-
pravního napojení do Olomouckého kraje.
Celková délka rekonstrukce činí cca 4,06 km.
Dokončení stavby se předpokládá v roce 2013
s celkovými náklady cca 214,5 mil Kč včetně
DPH, z toho 144,9 mil Kč činí prostředky EU.
Radou Moravskoslezského kraje byl schválen
také plán Rekonstrukcí mostů na silnicích 
II. a III. tříd hrazený z rozpočtu Správy silnic
MSK, na nějž je vyčleněna částka 82 mil. Kč.
K rekonstrukci jsou navrženy mostní objekty
ve velmi špatném nebo havarijním stavu.
Předpokládá se, že zahájení rekonstrukcí
a rektifikace by měly být realizovány po 
ukončení výběrových řízení, s předpokladem
zahájení prací v dubnu 2012. Na Rýmařovsku
se rekonstrukce týká mostu v Břidličné
(předpokládaná cena 21,8 mil. Kč).

Bc. Šárka Vlčková,
tisková mluvčí,

odbor kancelář hejtmana kraje

Jací lidé žijí mezi námi!
Vážení spoluobčané, dovolte, abych touto ces-
tou vřele poděkovala panu Františku Filipovi
za důstojné poslední rozloučení s mou jedinou
dcerou Monikou, kterého se zhostil nejen
v kanceláři své pohřební služby, ale i v kostele
sv. Michaela zde v Rýmařově dne 25. 11. 2011.
Se vší úctou vám, pane Filipe, děkuji za vaši
vstřícnost, lidské porozumění a hlavně za ve-
dení celého obřadu. Rovněž děkuji firmě
Horymas a jejím majitelům, manželům
Kinclovým i se synem Josefem, a dalším spo-
luobčanům, kteří se podíleli na přípravách
a posléze na samotném obřadu v kostele i mi-
mo něj.

Nemohu se ale nezmínit o přístupu našeho no-
vého duchovního, když jsem s ním byla pře-
dem vše vyjednat na faře. S takovým bezcit-
ným, nadřazeným, arogantním a cynickým jed-
náním ze strany pana faráře jsem se za celý
svůj život nesetkala. O detailech se rozepisovat
nechci, protože některé jeho poznámky byly
tak nechutného charakteru, že jsem nebyla
schopna jej ani odkázat do patřičných mezí.
Pane faráři, můžete mít i víc než tři tituly, kte-
rými se tak pyšníte a dáváte je na odiv, ale ani
na jedné škole vás nenaučili lidskosti a pokoře,
která odjakživa duchovním náleží, ať jsou jaké-
hokoliv vyznání. Vy k nim, pane faráři, oprav-

du nepatříte a doufám, že brzy opustíte naši far-
nost. Jak jste mi sám sdělil, jste již na čtvrté far-
nosti, což hovoří samo za sebe.
Ještě jednou děkuji těm, kteří si to opravdu za-
slouží, a pohrdám těmi, kteří se nezasloužili
vůbec o nic. Jana Šmirková

(Pozn.: Redakce v souladu se Zásadami pro
vydávání RH poskytla článek k vyjádření
Římskokatolické farnosti Rýmařov, ta své sta-
novisko do uzávěrky tohoto vydání nesdělila.
Celé znění Zásad pro vydávání zpravodaje
Rýmařovský horizont lze najít na www.svcry-
marov.cz/horizont.php)

Užitečná informace

Pozor na nabídku krému za korunu
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslez-
ského kraje opětovně upozorňuje spotřebitele
na nekalý trik obchodních zástupců firmy
Streemsun, s. r. o., kteří se snaží nabízet údaj-
ně léčivý krém na křečové žíly za jednu koru-
nu a takto z důvěřivých lidí lákají peníze. Na
tyto praktiky upozorňují v poradnách SOS
MS kraje sami oklamaní spotřebitelé.
Po přesvědčování a vysvětlování o výhodnos-
ti nabídky krému předloží na ulici obchodní
zástupci firmy spotřebitelům k podpisu před-
tištěný formulář, který prezentují jako potvr-

zení o převzetí krému a souhlas se zasíláním
nabídek a novinek firmy. Formulář nechají zá-
stupci firmy údajně spotřebitele podepsat, ale
podepsaný formulář jim nedají.
Formulář skrývá smlouvu o členství v klubu
za úplatu. Po nějaké době dostanou rozčarova-
ní spotřebitelé doporučený dopis, v němž fir-
ma Streemsun, s. r. o., požaduje zaplacení část-
ky 4650 Kč za registraci členství v drogerijním
klubu. Pro případ, že požadovaná částka nebu-
de zaplacena, vyhrožuje firma exekucí.
Firma Streemsun, s. r. o., má oficiální sídlo

v Nádražní ulici v Ostravě. Zde však již ne-
sídlí a výzvy k zaplacení členství v drogerij-
ním klubu chodí z Karviné. Ale ani zde není
nikdo k zastižení, poštu nikdo nepřebírá a te-
lefonní číslo uvedené ve výzvě k zaplacení je
nedostupné.
Formulář, který spotřebitelé podepsali, je
ve skutečnosti Smlouva o členství v droge-
rijním klubu a zavazuje je zaplatit do 
30 dní od podpisu smlouvy 4650 korun.
Spotřebitelé ale tvrdí, že svým podpisem
pouze potvrzovali převzetí krému a sou-
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Zajímavosti z přírody

Čím krmit a nekrmit v zimě naše opeřence
Zimní přikrmování ptáků je zají-
mavá a zároveň smysluplná čin-
nost, kterou se zabývá čím dál
více lidí. V supermarketech se dá
vybrat z několika druhů krás-
ných krmítek a každý šikovný
kutil umí takové krmítko vyrobit
sám.
Krmítka je vhodné instalovat na
parapety oken, balkóny, na stro-
my nebo jen tak je postavit do
prostoru na zahradu. V blízkosti
by se měly nacházet vyšší stro-
my nebo keře, které slouží jako

útočiště pro ptáky, když zrovna
na krmítku nejsou. Krmítko by
mělo mít jednoduchou střechu
a po obvodu závětrné lišty, aby
bylo krmení uvnitř chráněno
před klimatickými vlivy.
Nevhodná jsou zcela uzavřená
krmítka, která se mohou stát pro
ptáky pastí, když se na blízku
vyskytuje kočka. S krmením je
vhodné začínat při prvním sněhu
nebo prvním mrazu a končit by
se mělo nejpozději koncem dub-
na.

A to nejdůležitější: co do krmít-
ka dát? Úplně nejvhodnějším kr-
mením je neloupaná slunečnice
nebo speciální krmné směsi, kte-
ré se dají koupit v každém zveri-
mexu. Dobré je na krmítko po-
věsit několik lojových koulí ne-
bo kousky jablek. Zcela nevhod-
né je krmit ptáky suchým peči-
vem, cukrovím a dalšími zbytky
jídel. Je třeba mít na paměti, že
jediné zrnko soli z pečiva může
usmrtit ptáka velikosti vrabce.
Jaké ptáky můžeme na krmítku

pozorovat? Různé druhy sýkor,
vrabce, kosy, zvonky, čížky, hrd-
ličky, sojku, strakapouda, brhlí-
ky, dlasky a jiné u nás přezimují-
cí opeřence.
Nejdokonalejší krmítko jsem vi-
děl u bývalé ředitelky našeho
gymnázia paní profesorky
Žižkové, která jej má umístěné
uprostřed zahrady naproti oknu,
a všechny opeřence tak může
krásně sledovat a zapisovat si
jednotlivé druhy, které se na kr-
mítku objeví. Miroslav Glacner

Redakce obdarovala úspěšné soutěžící
Ve středu 18. ledna redakce Rýmařovského
horizontu předala věcné dary vylosovaným
luštitelům vánoční soutěže o ceny, kterou
každoročně připravuje Ing. Jaroslav Bezpa-
lec, CSc. Do slosování bylo zařazeno cel-
kem sedmnáct správných odpovědí.
Ceny do soutěže věnovali sponzoři: Market
CA&VA, knihkupectví U Radnice, prodejna
výpočetní techniky PC servis Michala
Ihnáta a Jana Elšíka a Sdružení obcí
Rýmařovsko.
Redakce se zároveň omlouvá za technickou
chybu při zveřejnění správného znění taje-
nek vánoční soutěže. Správná tajenka rám-
covky měla znít - vánočka, cukroví, místo
chybně uvedené tajenky vánoční cukroví.
Redakce se za tiskovou chybu omlouvá.
Vylosovaným luštitelům blahopřejeme. JiKo

hlas se zasíláním reklamních letáků.
Právnička informačního a poradensko-osvěto-
vého Centra Ostrava, které vzniklo na základě
Dohody o spolupráci mezi SOS MS kraje
a ESI, o. p. s., JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D., ře-
ditelka ESI, k celé situaci říká: „Smlouvu lze
považovat od počátku za neplatnou, jelikož
spotřebitelé neprojevili vůli jakoukoli smlouvu
uzavřít a stát se členy klubu. Při podpisu for-
muláře byli záměrně uvedeni v omyl. Jsem

přesvědčena, že se jedná o neplatný právní
úkon, o to více, že povinnost uhradit částku za
aktivaci tzv. aktivačního kódu je skryta ve vše-
obecných obchodních podmínkách psaných
výrazně menším a málo čitelným písmem.
Doporučuji všem spotřebitelům, kteří tak ještě
neučinili, podat trestní oznámení u Policie
České republiky. Zároveň doporučuji obratem
písemně a s doručenkou zaslat firmě námitku
neplatnosti smlouvy neboli sdělení, že tuto

smlouvu neměli a nemají v úmyslu uzavřít
a jednání společnosti považují za podvodné.“
Centrum Ostrava při SOS MS kraje je připra-
veno pomoci oklamaným spotřebitelům.
Zvažujeme podání hromadné žaloby, proto ti
spotřebitelé, kteří se do této nepříjemné situa-
ce dostali a mají zájem, nechť se obrátí s dota-
zem na poradny SOS MS kraje. 

Marcela Reichelová,
předsedkyně SOS MS kraje

Foto: Miroslav Glacner

-02-2012  25.1.2012 13:56  Stránka 24



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 2/2012

25

Výsledkový servis týmů 3. tříd

Turnaj v Rýmařově 14. 1. 2012
1. HC Rýmařov x HC Přerov A 2:12 (2:3, 0:4, 0:5)
První třetina naprosto vyrovnaný zápas. Od druhé třetiny se projevi-
la zkušenost soupeře.
2. HC Rýmařov x HC Přerov B 1:17 (1:7, 0:4, 0:6)
Únava po prvním utkání vykonala své hlavně po první třetině.
3. HC Uničov x HC Přerov A 3:10 (1:1, 1:1, 1:8)
Vyrovnané utkání do začátku třetí třetiny, kdy již přerovští excelova-
li.
4. HC Uničov x HC Přerov B 1:8 (0:2, 1:6, 0:0)
Opět jednoznačný průběh utkání ve prospěch HC Přerov.
Celý turnaj proběhl za hustého sněžení, který komplikoval hru.
Turnaj v Rýmařově 21. 1. 2012
1. HC Rýmařov x HC Šumperk B 0:13 (7:0, 0:0, 6:0)
Nádherné vítězství, kdy čaroval domácí gólman Kováč a hosté měli
v brance náhradníka.
2. HC Rýmařov x HC Uničov 19:2 (4:0, 8:0, 2:5)
Opět vítězství, o které se zasloužil domácí brankář.
3. HC Uničov x HC Šumperk A 9:2 (3:1, 3:0, 3:1)
Hráči Uničova neustále útočili na hosty, systematický tlak jim přine-
sl vítězství.
4. HC Šumperk A x HC Šumperk B 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)
Více ze hry měl tým A.
Dne 14. 1. byl odehrán mistrovský zápas okresního přeboru mužů
skupiny A na stadionu v Rýmařově mezi HC Rýmařov x TJ Horní
Benešov B 8:4 (0:0, 4:0, 4:4)
První utkání druhého kola letošního ročníku okresního přeboru,
v němž se dvoukolově utkají nejlepší týmy soutěže.
Střelci Rýmařova: 2x Klíč, 1x Jeřábek, Šrutka, Berka, Šuba, Axmann
V sobotu 21. ledna byl odehrán další mistrovský zápas okresního
přeboru mužů skupiny A na stadionu v Bruntále mezi TS Slavoj
Bruntál x HC Rýmařov 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Hráči HC Rýmařov nastoupili do utkání s jasnou taktikou a té se po
celé utkání dokázali držet, což jim přineslo kýžený výsledek. Střelci
Rýmařova: 2x Šuba,1x Čada, Navrátil

V Rýmařovské obrlize bylo dohráno první kolo soutěže, kdy hrály
všechny týmy společně. Podle výsledků tohoto kola byly rozděleny
na A a B skupinu, kde by měli odehrát dvě kola. Vzhledem k počasí
a množství sněhu to není jisté.

Sport

Hokejový servis

Podrobné výsledky, rozpis utkání a statistiky jsou na www.obrliga.cz.
V sobotu 28. 1. 2012 se od 17 hodin na stadionu v Rýmařově hraje
utkání okresního přeboru mužů v ledním hokeji mezi HC Rýmařov
a HK Krnov B. Jiří Slováček

Okresní přebor ledního hokeje skupina A
1. HK Krnov B 3. TJ H. Benešov B
2. HC Rýmařov 4. TJ Slavoj Bruntál
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Akreditované rekvalifikaãní kurzy

Pofiádá: Ing. Lenka Kozáková

Kontakt: telefon 776793398,

lenka.kozakova@seznam.cz

www.kurzy-ucto.cz

Kurz „Úãetnictví“ zaãíná 14. 3. 2012
V˘uka probíhá - pondûlí, stfieda, pátek,

od 15.00 do 18.20 v Bruntále

Úãetnictví
Mzdové úãetnictví 
DaÀová evidence
Základy podnikání

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

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady
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Soukromá řádková inzerce
• Pronajmu byt 2+1, 70 m2, v přízemí rodinného domu v blízkosti
sportovně-kulturního areálu na Sokolovské ulici. Byt po rekonstruk-
ci, podlahové topení s možností krbového vytápění, k dispozici dvo-
rek a zahrádka. Kontakt: 774 668 468, 554 212 197.

• Prodám dvě garáže na ulici Okružní (u kotelny), v osobním vlast-
nictví i s pozemkem, nové střechy, nová el. instalace v mědi. Garáže
jsou vedle sebe, možná úprava na dvojgaráž, nyní průchozí (futra 70
cm). Garáže je možné prodat samostatně. V jedné z nich je montáž-
ní jáma a kolejnice s pojezdem na manipulaci např. s motory. Cena
k jednání. Tel.: 604 639 963.

• Prodám samostatnou polovinu rodinného domu k možnému nastě-
hování. Velikost 2+1 + podkroví, garáž, zahrada. Cena dohodou.
Stará Ves, Mlýnská 22, tel.: 776 199 714.

Foto: archiv HC Rýmařov
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Reklama v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE

Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 10. 2. 2012

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 2. 2. 2012 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
3/2012

Zve všechny příznivce bílé stopy
na krajský závod v běhu na lyžích

KDY:   28. 1. 2012
KDE:   zahrada Hedvy, Sokolovská ulice

Prezence: od 8:00 do 9:30 v závodní kanceláři
Start závodu: první kategorie  10:00

Vyhlášení výsledků: po doběhnutí poslední kategorie
Propozice závodu na: www.skiklubrymarov.cz
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MMMM oooo tttt oooo rrrr eeee ssss tttt     ZZZZ aaaa ssss tttt áááá vvvv kkkk aaaa
ÎÎÎÎ ììììáááá rrrr ssss kkkk ˘̆̆̆     PPPP oooo tttt oooo kkkk     6666 3333

vás srdeãnû zve
na Dny ruské kuchynû

ve dnech 3. - 5. 2. 2012

Obûdy podáváme od 11.30

Tû‰it se mÛÏete na prav˘ ‰a‰lik,

pirohy, bor‰ã apod.

V‰e ve stylu ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství!

- podáváme ruská jídla
- stakan vodky zdarma

„Vyrostla malá jedliãka tam mezi modfiíny...
Éj, ty VáÀo, Ivane, jablíãko ti dáme, pak si zazpíváme...“
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