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Téma vydání - Cestou necestou 
aneb Kdy opût na silnice?

Vítání dûtí se zúãastnilo i první 
r˘mafiovské miminko roku 2013

Ve Stfiedisku volného ãasu se dûti 
o prázdninách nenudily

KdyÏ se z koníãka stane kÛÀ 
– reportáÏ o psích ‰ampiónech

V RyÏovi‰ti se jel poslední závod âeského
poháru ve snowkitingu
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První vítání dětí v letošním roce

Richard Janoš, Alexandra Janošová, Jana Šopíková, Martin Václavík, Jakub Suchánek, Jan Suchánek, Laura Křížková (rodiče zcela vpravo,
miminko spí v kočárku)

Natálie Jánská, Radim Kouřil, Valerie Pospíšilová, Tomáš Venclík, Zdeněk Kramařík, Daniel Ryšavý, Jáchym Hudec

Vladimír Synáček (zcela vpravo 1. miminko roku 2013), Štěpán Karel Piterka, Elena Chovancová, Julie Jurečková, František Knopp
(Redakce uveřejňuje pouze jména dětí, které se zúčastnily vítání a rodiče k uveřejnění dali písemný souhlas.)
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Pár slov... o listování starou knihou
Dopuštěním osudu a přispěním profesní deformace zakotvila v mých
rukách a poté i v knihovně drobná knížka osmerkového formátu, s roz-
padajícím se, kdysi snad šedozeleným, plátěným hřbetem a hnědými
v rozích pozohýbanými deskami. Její listy už dávno nezáří bělostí, jsou
spíše zažloutlé, místy zvarhánkovatělé s hnědými skvrnami - jako ruce
věkovitého člověka (budiž mi tato poněkud vyčpělá paralela mezi osu-
dem člověka a knihy odpuštěna, ale její nadčasovost opětovně stvrdilo
20. století, když průmyslově likvidovalo nevyhovující lidi v desítkách
a nevyhovující knihy ve stovkách miliónů). Nemohou být jiné, protože
kniha spatřila světlo světa čtyři roky před vznikem Rakouska-Uherska,
v roce 1863, a její autor, Vincenc Dominik Bíba, „učitel při c. k. české
hlavní škole v Praze“, ji sepsal „ku prospěchu žáků v hlavních, nižších
reálních a průmyslových školách“ a nazval ji „Theoreticko-praktické
Navedení k písemnostem“.
Mám pro podobné knihy slabost hned ze dvou důvodů: ten první je mé
člověčí ustrojení - dýchne na mě vždy něco z doby, která se mi nazírá-
na současnou perspektivou jeví být takřka idylická (i když rozumem
vím, že taková nebyla), doby, která zvolna dozrávala k Belle Époque,
tak brutálně přervané světovou válkou. Druhý důvod je profesní - mo-
hu putovat zpět v čase a oživit si, jak se nazírání na češtinu a komuni-
kaci v ní proměnilo, opakovaně žasnout nad tím, jak fascinující a neu-
chopitelný živočich je náš jazyk, kolika metamorfózami již prošel, jak
se posunuly významy slov, slovních spojení, terminologie. Listování 
učebnicemi pak přináší ještě jeden klad - ukazuje, co se v dané době
předkládalo mladým lidem jako vzor hodný následování, a tak vypoví-
dá o hodnotách alespoň vnějškově společností vyznávaných.
Přiznávám, že kniha páně Bíbova mou nostalgii (kdysi pokládanou za
nemoc) poněkud prohloubila.
Víte, že slovesům se tehdy ještě říkalo časoslova, že místo vět příslo-
večných se užívaly příslovkové a dvě věty mohly být v poměru protivy?
Že dým jest výzev z ohně nad plamenem se vznášející, zatímco kouř jest
dým hustý a čmoud jest dým na věcech před pecí se usazující, a proto
nemohou být slovy plně souznačnými? Že zpodky byly totéž co kalho-
ty, kúr byl kohoutem, vlašina žíní a líčka kachnou? A nedosti na tom.
Žák byl tehdy veden k poznání, že Pracovati není hanba; Slíbiti a dáti
jest dvojí; a že Zákony se vydávají k ochraně občanův (kéž by ozvuk
poslední věty dolehl až do dnešních nejvyšších pater politiky). Rozkoš,
považte, nebyla vyhrazena jen činnostem souvisejícím se zachováním
rodu, ale evidentně i věcem duchovním - Sloužiti Bohu jest rozkoš.
Když jste chtěli dát najevo neohroženost, činili jste tak pomocí cito-
slovcí, protože Ho, ho! jest výraz neohroženosti (potměšile se bavím
představou dítka školou povinného, jak pod vlivem přečteného dává 
otci vysvědčení s několika nedostatečnými a vyráží přitom ze sebe ona
slůvka, aby si dodalo odvahu před neodvratným dopadem trestající ro-
dičovské ruky).
Ještě větší poklady a důvod k zamyšlení mi poskytla druhá část učebni-
ce, zaměřená na výuku slohu. Oddíl „Blahopřejných listů“ mi doslova
učaroval, protože v dnešní době prefabrikovaných a předtištěných přá-
ní ke všem možným příležitostem, která stačí jen podepsat (o e-mailech
a SMS nemluvě), působí svou košatostí doslova jako oáza. Navíc jimi
prochvívá něco, co se ze současnosti naší vinou někam vytrácí - sluš-
nost, úcta, respekt. Posuďte sami na něčem zdánlivě tak banálním, jako
je pozvání na výlet: Můj milý Augustine! // Příjemnou povětrností, kte-
rá tento měsíc panuje, vidím se povzbuzen Tebe na budoucí neděli k ně-
jakému výletu vyzvati. Důvěřuji se, že srdečné mé pozvání nejen laska-
vě přijmeš, nýbrž že mne pozítří odpoledne okolo dvou hodin navštívíš,
bychom se umluvili, kam nás cesta naše vésti má. // Pozdravuj své bra-
try srdečně ode mne. // Tvůj upřímný // Arnošt // Dne 4. května 1847. To
je jiná káva než zapípání či zavibrování mobilu s podobnou textovou
zprávou: JXVD? LFG onSun - WOW. HTCU. (Pro nezasvěcené překlá-
dám - Jak se vede? Hledám partu na neděli - na World of Warcraft.
Doufám, že Tě uvidím).
Možná, že za mizející úctou k člověku také stojí mizející úcta ke slovu.
Kdo z nás ještě pociťuje, že při užívání mateřštiny jde zároveň „o úctu
v obcování se Slovem, o nedůvěru k sobě, o úzkost a bázeň ve styku
s ním, o zvědavost a zvídavost - o bázeň tedy a zároveň o špetku rou-
havé všetečnosti, jak se smrtelníkům sluší ve styku s božstvem, se 

Zá-zrakem“, jak kdysi napsal lingvista Pavel Eisner? Komunistická
a nacistická totalita začaly přece také nejprve překrucováním významu
slov, jejich znásilňováním, až pak přešly k násilí na lidech a právě ony
nesou velký díl viny na dnešním neutěšeném stavu.
Čelit důsledkům této devastace ale musí každý sám. Já jsem pro sebe
našel velmi užitečnou radu právě v Bíbově Navedení. Píše se v něm, že
má-li být řeč důstojná, je „třeba se varovati: a) všech neslušných a ne-
mravných výrazů; b) všech hrubých a sprostých slov, přísloví a pořeka-
del, třebas by nic nemravného nenaznačovala. Lépe jest psáti mrva, než
- hnůj; jídlo, než - žrádlo; nalopotil jsem se, než - nadřel jsem se; celý
den naříká, než - fňuká; ustavičně povídá, než - hubou mele atd.“
Důstojný pán ze mě asi nikdy nebude, ale má řeč taková být může. Je
doba postní, ukládám si tedy půst od výrazů neslušných a nemravných.
Snad tím prodloužím aktuálnost tezí svého knihovního přírůstku či 
alespoň trochu napomohu k rehabilitaci zá-zračné funkce jazyka. VlaSt

Foto na titulní straně: Petr Leška - Zimní krajina
(k výstavě v galerii U Stromu poznání městské knihovny)
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Aktuálně z města

Řidiči se dočkají - kraj letos opraví silnici z Ondřejova na Olomouc
Na Bruntálsko zamífiili v úter˘ 
5. bfiezna radní Moravskoslezského
kraje. První v˘jezdní zasedání rady,
po nûmÏ se vedení kraje setkalo
s místními obãany a podnikateli, pro-
bûhlo v prostorách Mûstského úfiadu
Bruntál. Hejtman pak zavítal také do
R˘mafiova. V˘jezdní zasedání rady se
budou opakovat pravidelnû. V kvûtnu
nav‰tíví radní Opavu, v srpnu Nov˘
Jiãín a v listopadu Fr˘dek-Místek.
„Pro naše první výjezdní zasedá-
ní jsme záměrně vybrali Bruntál-
sko, neboť jde o region nejvíce
postižený nezaměstnaností. Oby-

vatelé zde řeší další tíživé problé-
my, o kterých bychom s nimi chtě-
li mluvit přímo, a ne pouze zpro-
středkovaně,“ řekl hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Miroslav
Novák (ČSSD). „Rada kraje,
stejně jako zastupitelstvo, musí
mít ambici vytvářet podmínky pro
rozvoj zaměstnanosti a rovno-
měrný rozvoj území. Bez zpětné
vazby a komunikace se zaměstna-
vateli, představiteli měst a obcí to
lze jen velmi těžko,“ dodal hejt-
man.
Dostane se letos také na opravu

silnic? Také o této problematice
jednali na prvním výjezdním za-
sedání v Bruntále krajští radní,
kterým leží na srdci i dopravní in-
frastruktura bruntálského regio-
nu. V letošním roce plánuje kraj
zahájit na Bruntálsku dvě velké
investiční akce. „Půjde o celko-
vou rekonstrukci komunikace
v úseku z Ondřejova směrem na
Valšův Důl s předpokládanými
náklady přes dvě stě milionů ko-
run a dále o silnici mezi
Bruntálem a Mezinou s náklady
okolo čtyřiceti šesti milionů ko-
run,“ konkretizoval plány Miro-
slav Novák. Opravy výtluků by
se měly podle slov hejtmana do-
čkat i další úseky silnic.
Řidiči se konečně dočkají opravy
dopravní spojnice regionu s olo-
mouckým okresem, kde už zača-
ly přípravné práce na rekonstruk-
ci zmíněného úseku mezi Ondře-
jovem a Valšovým Dolem v délce
více jak jedenáct kilometrů.
Silnice trpí výtluky, trhlinami
a nemá vyhovující šířku. V rámci
oprav mají vzniknout nové opěr-
né zdi a také okolní svahy mají
být vyztuženy. Investice má stát
214,6 milionu korun s tím, že prá-

ce mají skončit v příštím roce.
Tuto stavbu podpoří penězi
Evropská unie. Hejtman dodal, že
se kraj snaží prostřednictvím
vlastních prostředků i dotací
Evropské unie investovat přede-
vším do komunikací druhých
a třetích tříd.
Jelikož pokládají krajští radní ce-
lou oblast Jeseníků, ale i Beskyd
za důležitou oblast v rozvoji tu-
ristického ruchu, bude kraj nadá-
le podporovat i místní podnika-
telské aktivity. I proto se krajští
radní setkali v Bruntále s podni-
kateli ve službách a turistickém
ruchu i ostatními podnikatelský-
mi subjekty z regionu.
Za nejpalčivější problém bruntál-
ského okresu považují radní kraje
vysokou nezaměstnanost. Neza-
městnaných je v regionu již téměř
deset tisíc, přitom v nabídce
bruntálského pracovního úřadu je
pouze sto padesát volných míst.
A to ještě pro nabízené pozice ne-
má většina lidí z okolí potřebnou
kvalifikaci. Krajští radní v Brun-
tále navštívili průmyslovou zónu
a společnost Osram coby největ-
šího místního zaměstnavatele. 

Foto a text: K. Janeček

Hejtman navštívil také Rýmařov
Hejtman kraje zavítal 5. března
v podvečer také do Rýmařova.
Na pozvání místní organizace
ČSSD se Miroslav Novák zúčast-
nil členské schůze v rýmařov-
ském hotelu Praděd, kterou vedl
předseda strany Jaroslav Kala.
Jednání se zúčastnil také posla-
nec Parlamentu České republiky
Ladislav Velebný.
Hejtman stručně informoval
spolustraníky o programu vý-
jezdního zasedání rady kraje
v Bruntále a přiblížil ve struč-

nosti záměry krajských investič-
ních akcí pro letošní rok.
Zdůraznil potřebu rozšíření
středních a větších firem v na-
šem regionu za účelem snížení
nezaměstnanosti. Hejtman se se-
šel v Moravskoslezském Kočově
s asi patnácti zástupci firem, aby
si vytvořil představu o fungová-
ní dobře etablovaných stávají-
cích firem, jakou je například
bruntálský Osram.
„Dalším obrovským problémem
v bruntálském okrese je nedosta-

tečná infrastruktura a dopravní
napojení tak, aby se region za-
traktivnil pro případné investo-
ry,“ řekl v hotelu Praděd hejt-
man Novák. Ujistil při té příleži-
tosti, že jedna z největších inves-
tic kraje - rekonstrukce páteřní
spojnice Rýmařova s Olomouc-
kým krajem - bude letos opravdu
zahájena.
Dodal, že všechny firmy v kraji
si stěžují na úroveň středního
školství, a to v oblasti technic-
kých a učňovských oborů. Ve
chvíli, kdy jsou podle hejtmana
vytvořena nová pracovní místa,
vyskytne se problém najít něko-
ho, kdo je zaškolený nebo vy-
učený v oboru.
„Jsem rád, že tuto vazbu máme,
protože jsme zahájili s Věrou
Palkovou, náměstkyní pro škol-
ství, jakousi resuscitaci učňov-
ského a technického školství.
Chceme znovu žákům a jejich ro-
dičům připomenout, že řemeslo
a technické obory mají opravdu
velkou budoucnost,“ zdůraznil
hejtman.
Připomněl, že tento handicap je

regulován pomocí rozhodnutí
o počtu otevíraných tříd, což se
setkalo s nevolí zejména u gym-
názií. V současnosti se svádí boj
doslova o každého žáka. „Pokles
počtu dětí, které vycházejí zá-
kladní školu, máme snad nejvyš-
ší ze všech krajů. Nemůžeme do-
pustit, aby se nám naplňovala
gymnázia, která by brala ke stu-
diu trojkaře a čtyřkaře, a na dru-
hou stranu se úplně uzavíraly
technické obory. Nechceme rušit
žádnou další školu, dokončí se
proces plánovaného slučování
a cestou otevírání menšího počtu
tříd v humanitních oborech a po-
sílení absolventů technického
vzdělání, po kterých je značná
poptávka, budeme pokračovat
v tomto procesu ozdravění,“ řekl
během své návštěvy hejtman
Miroslav Novák.
Hejtman se také zmínil o tom, že
Moravskoslezský kraj bude vše-
mi dostupnými prostředky usilo-
vat o srovnání financování na 
úroveň ostatních krajů. Náš kraj
podle hejtmana dostává ze všech
čtrnácti krajů včetně Prahy nej-

Náměstci krajského hejtmana Svatomír Recman, Daniel Havlík,
Josef Babka a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák na
bruntálské radnici Foto: Karel Janeček
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Úřad práce sází na aktivní politiku zaměstnanosti, finančních prostředků je dostatek
Okres Bruntál je se 14,1 % na prvním
místû v mífie nezamûstnanosti v âes-
ké republice a na druhém místû v po-
ãtu uchazeãÛ o práci. Na jedno volné
pracovní místo pfiipadá devadesát 
uchazeãÛ, coÏ je historické maxi-
mum. Pfied bruntálsk˘m okresem je
jen okres Jeseník se 129,9 uchaze-
ãi. R˘mafiovské pracovi‰tû úfiadu
práce eviduje nezamûstnanost ve
v˘‰i 12,4 %. Tato alarmující statisti-
ka zaznûla v pátek 8. bfiezna na tis-
kové konferenci bruntálské poboãky
úfiadu práce.
„Nejrychlejší způsob, jak pomoci
tomuto regionu, je cesta aktivní
politiky zaměstnanosti, byť to není
řešení systémové ani dlouhodobé,
ale vzhledem k situaci, ve které se
nacházíme, je to ta nejlepší ces-
ta,“ prohlásil ředitel bruntálské
pobočky úřadu práce Milan Hor-
na. Stát by podle něj mohl pomo-
ci v oblasti daňových úlev za-
městnavatelům, kteří mají v regi-
onu fungovat. Připustil, že toto ře-
šení je během na dlouhou trať,
a pokud by měl systém začít fun-
govat od roku 2014, je důvodná 

obava, aby vůbec měl pro koho
fungovat.
K 28. únoru 2013 bylo totiž 
v evidenci úřadu práce v okrese
Bruntál 9811 uchazečů o práci,

z toho 4 468 žen (45,5 %), což je
historicky nejvyšší počet neza-
městnaných, a k dispozici bylo
pouze 109 pracovních míst.
Uchazeči se základním vzdělá-
ním mají šanci jen v oborech ko-
čí, uklízeči a pomocníci, pracov-
níci ostrahy a obsluha zařízení na
prvotní zpracování dřeva. Ucha-
zečům se středním vzděláním
s výučním listem se nabízí uplat-

nění v oborech číšník/servírka,
tesař a stavební truhlář, obchodní
zástupce, operátor telefonních pa-
nelů, dělník výkopových prací,
nástrojař, zprostředkovatel slu-

žeb, kuchař, seřizovač a obsluha
obráběcích strojů. Uchazečům se
středním vzděláním s maturitou
nabízí úřad práce místo finanční-
ho poradce, pracovníka v pojiš-
ťovnictví, realitního makléře,
strojírenského technika, řídícího
pracovníka ve stavebnictví, me-
chanika a opraváře zemědělských
strojů. Pro vysokoškoláky je na-
bídka oborů ÚP ještě mizivější,

volná místa jsou jen v oborech lé-
kař a strojní inženýr.
Letos bylo v lednu a únoru 
v okrese Bruntál zařazeno šest-
náct uchazečů do rekvalifikací,
z toho třináct v únoru - deset se
rekvalifikuje na operátory call
centra a tři na dřevorubce. Ucha-
zeč o zaměstnání se může roz-
hodnout i pro takzvanou „zvole-
nou rekvalifikaci“, kterou si mů-
že zajistit sám. Za tímto účelem
si zvolí druh pracovní činnosti,
na kterou se chce rekvalifikovat,
a rekvalifikační zařízení, které
má rekvalifikaci provést. Vyna-
ložená finanční částka na zvole-
nou rekvalifikaci nesmí v období
tří let přesáhnout 50 000 Kč. Od
ledna do února letošního roku
nastoupilo v okrese Bruntál do
zvolené rekvalifikace čtyřiašede-
sát účastníků, z toho osmačtyři-
cet v únoru. Do externích pora-
denských činností zajišťovaných
úřadem práce bylo v okrese
Bruntál od letošního ledna do 
února zařazeno devětatřicet 
uchazečů o zaměstnání.

Francouz neuživí vlastní rodinu
Îivotní partnerku na‰el v bruntál-
ském regionu Florent Coudray
z Francie. Jednaãtyfiicetilet˘ rodák
z PafiíÏe nemÛÏe najít práci a uÏivit
své dvû malé dûti.

Nezaměstnaný Francouz není
zvyklý žít s rukama složenýma
v klíně, a tak se vydal tento tý-
den hledat práci do bruntálského
úřadu práce. V nabídce je mo-
mentálně ale jen asi sto padesát

volných pracovních míst a neza-
městnaných je téměř deset tisíc,
takže šance je pro Florenta
Coudraye téměř mizivá.

Chce chránit životní prostředí

Florent Coudray žije v Rýmařo-
vě. „Pokud jsem měl práci, byl
jsem se životem v Rýmařově
i v celém bruntálském regionu
a na Moravě nadmíru spokojen,“
svěřil se. Do Jeseníků se přestě-
hoval z rakouských Alp, kde pů-
sobil jako ekolog pro ochranu je-
řába lesního. A protože se jeřáb
vyskytuje také v Jeseníkách, vy-
dal se do zdejších končin.
Přírody se prostě Francouz ne-
hodlá vzdát nikdy v životě.
„Ve Francii jsem vystudoval
obor ochrana a management
přírody. Bohužel, zde v Jesení-
kách jsem nenašel spolupracov-
níky pro ochranu jeřába lesního,
pro získání fondů Evropské
unie,“ krčil rameny Coudray.
V regionu by se určitě pracovní
místa zaměřená na ochranu ži-
votního prostředí dala vytvořit.

A nejen ta, kvalifikován je
Coudray též v oboru strojírenský
obchod, strojírenská kontrola,
manažerství a spedice.
Jak říká, neodmítl by ani práci
manuální. První pracovní příle-
žitost na území okresu získal ve
fabrice ve Velké Štáhli. „Tehdy
to byla paráda. A pak přišla kri-
ze a zasáhla ponejvíce takové,
řekl bych, zapomenuté kraje, ja-
kým je ten náš. Přišel jsem
o práci, novou nemohu najít,“
uvedl Coudray. Má už nyní potí-
že s uživením své rodiny, man-
želky a dvou malých dětí.

Co na to řekl
krajský hejtman?

Florent Coudray je svou životní
situací natolik ztrápený, že se při-
šel v úterý 5. března poradit
s krajskými radními, kteří pořá-
dali výjezdní zasedání v Bruntá-
le. Co poradil krajský hejtman
nezaměstnaným z Rýmařovska,
potažmo z celého bruntálského 
okresu? Je nějaké řešení této situ-
ace, nebo se mají raději tito lidé za

prací odstěhovat? Mnoho z nich
bylo zvyklých vydělávat v země-
dělství nebo průmyslu, což je
dnes už jen hezká vzpomínka.
Hejtman Miroslav Novák potvr-
dil, že je zásadně proti centraliza-
ci, proti přesunu pracovních míst
z menších do větších sídel. „Pře-
sun pár desítek státních organiza-
cí sloužících lidem do větších sí-
del, jako je například Opava, urči-
tě neslouží k rozvoji regionu. Ale
nejsme vládou ani ministrem, kte-
rý rozhodne o tom, jaká budou
směrná čísla,“ sdělil Novák.
Krajští radní se podle něj snaží
vytvářet podmínky pro příchod
nových investorů do oblasti.
„Problém je strukturální. Tato
oblast byla historicky zaměřena
na zemědělství a tisíce lidí, kteří
dnes právě práci nemají, byly
zaměstnány právě v oblasti ze-
mědělské,“ konkretizoval hejt-
man. Dodal, že k jeho lítosti 
nelze počítat s dotacemi Evrop-
ské unie do zemědělství. „Ev-
ropská zemědělská politika de
facto české zemědělství zabíjí,“
dodal. Foto a text: Karel Janeček

méně peněz ze sdílených daní
„na hlavu“. „Jsme na předpo-
sledním místě s příjmem 3600 Kč,
přitom některé kraje dosahují
příjmu 6800 Kč, například kraj

Vysočina, jsou kraje, které mají
v průměru více jak 5000 Kč.
Přitom chybějící peníze, asi jed-
na miliarda, by se v našem kraji
daly použít právě k rozvoji střed-

ního školství, jeho dovybavení,
rozvoji zdravotnictví, ale přede-
vším k financování dopravních
staveb, aby byl region dostup-
nější a aby stav 2700 km komu-

nikací, které kraj spravuje, byl
daleko lepší, než je tomu napří-
klad teď po zimě,“ doplnil na zá-
věr své návštěvy v Rýmařově
hejtman Miroslav Novák. JiKo

Florent Coudray se obává, že
pokud se mu v brzké době nepo-
daří nalézt zaměstnání, bude nu-
cen se z bruntálského okresu
s ženou i dětmi odstěhovat

Milan HornaTomáš Němec

-05-2013  13.3.2013 16:08  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2013

6

Co je aktivní politika zaměstnanosti a odkud plynou peníze?
Tato oblast je zaměřena na prevenci neza-
městnanosti a zlepšení přístupu k zaměstná-
ní. To znamená, že jsou podporovány rekva-
lifikace, zprostředkování zaměstnání nebo
nové formy zaměstnání pro skupiny lidí zne-
výhodněných na trhu práce. Do těchto sku-
pin patří například dlouhodobě nezaměstna-
ní, mladí lidé a lidé nad 50 let. Na zlepšení
aktivní politiky na trhu práce bylo pro léta
2007-2013 vyčleněno celkem 605,8 milionů
eur. Kdo si může zažádat o podporu?
Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací
a poradenské organizace, zaměstnavatelé,
orgány státní správy, kraje, obce, svazky ob-
cí a jejich asociace, orgány služeb zaměstna-
nosti, nestátní neziskové organizace apod.
„Aktivní politika zaměstnanosti je financo-
vána ze dvou zdrojů, ze státních peněz
a z Evropského sociálního fondu přes tzv.
Národní individuální projekt (NIP), kde je
dostatek peněz, a my jsme této příležitosti
okamžitě využili. Prostřednictvím e-mailové
pošty jsme obeslali sedmdesát šest subjektů
v okrese Bruntál, které využívaly nástroje ve-
řejně prospěšných prací,“ přiblížil financo-

vání aktivní politiky zaměstnanosti Tomáš
Němec, referent zaměstnanosti bruntálské
pobočky úřadu práce. V letošním roce si
podle Němce požádalo o dotace už třiačtyři-
cet subjektů, třiadvacet subjektů využívá ve-
řejně prospěšné práce z roku 2012 a zatím
jen třináct ze šestasedmdesáti oslovených se
nezapojilo. Mezi subjekty, které mohou vy-
užít dotace, jsou například obecní úřady, tě-
lovýchovné jednoty, školy, domovy důchod-
ců, diakonie a podobně.
Obce využívaly nástroj veřejné služby, pro-
tože za uchazeče nemusely hradit žádné pe-
níze. Pokud obce zaměstnávaly uchazeče na
veřejně prospěšné práce (VPP), musely vždy
tuto službu dotovat ze svých prostředků část-
kou 3000 Kč na jedno místo. Situace se však
podle Tomáše Němce diametrálně změnila
a příspěvek úřadu práce na jednoho pracov-
níka VPP může činit až 15 000 Kč. Obec ne-
bo město už nebude mít problém zaplatit mi-
nimální mzdu a odvod zaměstnavatele 
(11 000 Kč) a za kvalitní práci může poskyt-
nout zaměstnanci i určitou odměnu.
„Dali jsme si závazek, že letos vytvoříme mi-

nimálně pět stovek nových míst na VPP, dal-
ších sto třicet čtyři pracovních míst přechází
z loňského roku. V současné době již evidu-
jeme žádosti o vytvoření tří set čtyřiceti míst.
Už dnes by mohlo být zaměstnáno pět stovek
lidí na veřejně prospěšné práce a celkem by-
chom mohli letos vytvořit šest nebo sedm sto-
vek těchto pracovních míst,“ přiblížil Tomáš
Němec. Pevně věří, že by mohl okres Bruntál
díky VPP snížit své celorepublikové prven-
ství v nezaměstnanosti.
Druhou významnou pomocí v zaměstnanos-
ti je vytvoření „společensky účelných pra-
covních míst vyhrazených“. V tomto přípa-
dě se jedná o příspěvky zaměstnavatelům na
mzdy nových zaměstnanců. „Úřad práce
bude pořádat informační dopoledne pro za-
městnavatele, abychom vysvětlili všechny
možnosti a podmínky, jak dosáhnout na tyto
finanční prostředky. První termín worksho-
pu je naplánován na 19. března od 9 hodin
v zasedací místnosti úřadu práce v Bruntále
ve 3. patře - pro zaměstnavatele z Bruntál-
ska a Rýmařovska. Je nám jasné, že firmy
mají dost starostí s tím, jak zajistit práci pro
své stávající zaměstnance. Ale pokud se za-
městnavateli podaří získat tyto ‘levné’ pro-
středky na vytvoření pracovního místa, tak
si zároveň vytvoří prostor pro případnou
další investici, která by mohla druhotně vy-
tvořit další pracovní místa,“ doplnil ředitel
pobočky úřadu práce Milan Horna. Dotační
tituly budou přiděleny na dvanáct měsíců
a na stejně dlouhou dobu by měly být sjed-
návány i pracovní smlouvy za tímto účelem.
Zaměstnanci po skončení smlouvy vznikne
automaticky nárok na podporu v nezaměst-
nanosti. JiKo

Upozornění pro občany
Finanční úřad v Bruntále oznamuje všem občanům města Rýmařova a jeho přilehlých částí, že ve středu 27. března bude 
otevřeno detašované pracoviště FÚ Bruntál v souvislosti s přebíráním daňových přiznání. Pro tyto účely bude pracoviště 

otevřeno v zasedací místnosti Městského úřadu Rýmařov na náměstí Míru 1 (v přízemí) v následujících provozních hodinách:
středa 27. března 13 - 17 hodin

Dálkový výslech
Marek Bocián

Věk: 37 let
Povolání: zástupce ředitele na
SŠ
Záliby: rodina, rybaření, sport,
filokartie
Zvláštní znamení: štír každým
coulem
Charakterizujte se pěti přívlast-
ky.
Pět přívlastků s ne-. Netrpělivý,
nedochvilný, neposedný, nebo-
jácný, neústupný.
Co je pro vás největší odměna?
Moje děti, má žena, má rodina,
moji přátelé a hodní lidé kolem.
Jste „rýmařovská duše“?
V Rýmařově jsem se narodil, vy-

růstal, chodil na základní školu,
mám tu mnoho přátel. Mrzí mě,
že řada přátel již v Rýmařově ne-
bydlí, o to příjemnější je pak set-

kání s nimi. Takže Rýmařov je
má srdeční záležitost.
Co vás dovede rozžhavit době-
la?
Lidé, kteří nemají zameteno před
vlastním prahem, a moralizují 
ostatní.
Co obdivujete na ženách?
Těch obdivů na ženách je mno-
hem více, než uvedu. Žena není
ufňukaná, žena dokáže dělat
v jeden okamžik více věcí najed-
nou, žena má kromě zevnějšku
svou vnitřní krásu...
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Rozečtené knihy na nočním stol-

ku jsem musel na čas uklidit.
Nahradily je pohádkové knížky,
ze kterých čtu dětem na dobrou
noc.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
Nákupní centra nesnáším, před-
nost dávám nákupům v online
obchodech, tam jsem schopen
navštívit všechna oddělení.
Koho byste pozval na večeři?
Celou Partičku.
Které jídlo byste nikdy nepo-
zřel?
Lečo.
Co jste naposledy vyhrál?
Člověče, nezlob se!
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Téma vydání
Cestou necestou aneb Kdy opět na silnice?

Jedna díra vedle druhé, poslepo-
vané kousky asfaltu, hrboly, ne-
zřídka obří výtluky. Tak vypada-
jí některé silnice II. a III. tříd na
Rýmařovsku po právě končícím
zimním období. „Když projíždím
některými kritickými úseky, mu-
sím kličkovat, abych do nějaké
díry nevlítl, je to strašné,“ popi-
sují silnice po zimě řidiči. Mezi
nejhorší úseky, které spravuje
kraj, potažmo Správa silnic Mo-

ravskoslezského kraje, patří sil-
nice vedoucí z Jamartic do
Rýmařova, kde řidiči téměř ne-
najdou souvislou plochu na vo-
zovce či místo bez většího výtlu-
ku, o dalších „propastech“ ne-
mluvě. Lepší situaci bohužel ne-
nalezneme ani u komunikací
spravovaných městem Rýmařov,
takzvaných městských silnic.
Jak jsou na tom další komunika-
ce v našem regionu, kolik pro-

středků letos kraj i město Rýma-
řov uvolní na opravy silnic
na Rýmařovsku i v samotném
městě, jaké jsou priority oprav
a jak stav komunikací po zimě
vidí pracovníci Správy a údržby
silnic Moravskoslezského kraje
a Městských služeb Rýmařov,

jsme se zeptali vedoucího pro-
vozního úseku Správy silnic
Moravskoslezského kraje, stře-
diska Bruntál, Ing. Otakara Pav-
líka, starosty města Rýmařova
Ing. Petra Kloudy a jednatele
Městských služeb Rýmařov Ing.
Luďka Šimka.

Kolik kilometrů silnic má na starosti vaše
středisko Správy silnic Moravskoslezského
kraje a kolik spadá do regionu Rýmařovska?
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.,
středisko Bruntál, provádí údržbu celkem 698
km krajských silnic II. a III. tříd na území 
okresu Bruntál. Z toho rýmařovské cestmist-
rovství udržuje 199 km silnic spadajících do
regionu Rýmařovska.
Máte určen plán oprav komunikací na Rý-
mařovsku? Pokud ano, o jaké úseky komuni-
kací se bude jednat a jaký balík peněz tyto
opravy spolknou v rámci okresu a v rámci
Rýmařovska?
Plán oprav komunikací vlastními pracovníky
budeme v nejbližší době tvořit, musíme nejdří-
ve zmapovat rozsah škod na silnicích po zimě
a zpracovat odhad finančních nákladů na jejich
opravu. Z investičních staveb plánovaných na
tento rok na Rýmařovsku můžeme jmenovat
například Souvislé opravy 2013 - škody po zi-
mě: III/4456 Sovinec za cca 9 mil. Kč a dále
Investiční stavby ROP 2013: II/370 Rýmařov -
Horní Město - Tvrdkov - hranice olomouckého
kraje (cca 46 mil. Kč), II/445 Rýmařov - Dolní
Moravice (cca 30 mil. Kč), II/449 Rýmařov -
Ondřejov, II. stavba (cca 114 mil. Kč).
Velice diskutovanou komunikací je silnice
z Jamartic do Rýmařova, kde už nezůstal
snad ani centimetr rovného úseku. Jaký je
záměr kraje s touto komunikací, kdy se začne
s opravou a kolik bude rekonstrukce nebo
dílčí oprava této silnice stát peněz?
V současné době se aktualizuje projektová do-
kumentace rekonstrukce tohoto úseku silnice

II/370 pro územní řízení, odhad termínu vydá-
ní územního rozhodnutí je červen 2013. Ná-
sledně bude zpracována projektová dokumen-
tace pro stavební řízení a předpoklad získání
stavebního povolení je na podzim 2013.
Zahájení realizace je odvislé od zajištění fi-
nančního krytí ze strany Moravskoslezského
kraje. V současné době se náklady stavby od-
hadují na 130 mil. Kč.
Kdy mohou řidiči počítat s tím, že bude zahá-
jen takzvaný zástřik nejhorších výtluků? Lze
tento zástřik provádět i v chladnějším obdo-
bí? Údajně existuje stroj, který si poradí
s opravami komunikací i při teplotách kolem
nuly, je to pravda?
Vysprávky nejhorších výtluků teplou balenou
směsí by měly být zahájeny pravděpodobně
11. března. Vše je závislé na nejbližším vývo-
ji počasí, neboť je hlášeno prudké ochlazení
a sníh by měl padat i v nížinách. Zástřikem
pravděpodobně myslíte technologii vysprávek
tryskovou metodou „Turbo“, což je vlastně
vysprávka směsí emulze a kameniva. Tento
technologický způsob plánujeme až na měsíc
duben, kdy bude již stálejší počasí. Náš doda-
vatel emulzí nedoporučuje využívat tuto vari-
antu dříve, protože při uložení emulzí do nádr-
ží by mohlo dojít k jejímu promrznutí a zne-
hodnocení materiálu.
Stroj, kterým je možno provádět vysprávky 
ojedinělých výtluků při teplotách kolem nuly,
existuje. V současné době je možno se s ním
setkat při opravách výtluků na I. třídách.
Provádí se nahřátí části vozovky v okolí výtlu-
ku pomocí infrazářičů, doplnění části nahřáté-

ho vyfrézovaného materiálu, jeho promíchání
se stávající směsí a následné zhutnění celé plo-
chy. U Správy silnic Moravskoslezského kraje
byla provedena předváděcí akce, ale po prově-
ření výkonnosti daného zařízení se raději při-
kláníme k operativním vysprávkám studenou
obalovanou směsí.
Jaká byla z vašeho pohledu zimní sezóna, co
se týče údržby, kolik vás doposud stála peněz?
Dá se hovořit o běžném průměru nebo byla
něčím výjimečná?
Zimní údržba prováděná vozidly střediska
Bruntál probíhala po celou sezónu bez vážněj-
ších komplikací. Z pohledu spadu sněhu a ná-
sledného pluhování nebyla až tak náročná jako
sezóna minulá, ale byly také dny, kdy bylo sně-
žení vydatnější. Problémy nám působí hlavně
kombinace hustého sněžení a silného bočního
větru, kdy dochází k tvorbě závějí a sněhových
jazyků, místy k zafukování v celém profilu ko-
munikace. Na některých úsecích silnic, hlavně
na Rýmařovsku, bylo i letos nutno povolat do-
davatelské mechanismy (sypače a nakladače)
k udržení a rozšíření průjezdného profilu zafou-
kaných částí silnic. Nákladově mnohem nároč-
nější byl letos převládající inverzní charakter
počasí, teploty oscilující kolem nuly, časté mrz-
noucí mrholení, déšť či namrzající ranní mlhy
vytvářely plošné náledí, což mělo za následek
nutnost častých výjezdů našich údržbových vo-
zidel a mnohem větší spotřebu posypových ma-
teriálů, soli i drti. Zatím není známa přesná vý-
še nákladů na zimní údržbu, ale leden a únor by-
ly nákladově značně nadprůměrné měsíce.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Ilu
st

ra
ce

Iv
an

So
vi

š

odpovídá Ing. Otakar Pavlík
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Má město určen plán oprav městských ko-
munikací po zimě? Pokud ano, o jaké úse-
ky komunikací se bude jednat především
a jaký balík peněz tyto opravy spolknou?
Letos je v rozpočtu města vyčleněno na 
opravy komunikací 6,6 mil. Kč. To je nad-
průměrná částka oproti minulým letům
a myslím si, že může být ještě vyšší, pokud
se budou výdaje a příjmy města příznivě vy-
víjet. Město již má stanovený plán oprav, ale
nemůžeme se ještě definitivně rozhodnout,
protože ve městě letos budou opět probíhat
ve velkém rozsahu rekonstrukce plynovodů
a my záměry a harmonogram plynařů zatím
bezpečně neznáme. Opravy komunikací mo-
hou proběhnout až po rekonstrukcích a nej-

lépe s odstupem času, aby výkopy dobře
slehly a povrchy komunikací měly pevný
základ. S jistotou lze mluvit jen o opravě ko-
munikace a propojení ulic Revoluční a Žiž-
kovy přes bývalý areál Polygonu a výstavbě
parkovišť pro sídliště Dukelská. Ve hře je
ještě dostavba komunikací na sídlišti Větrná
- Hornoměstská v případě úspěchu žádosti
o dotaci.
Která městská komunikace ve městě je pod-
le vás nejhorší a proč?
Je to celá řada menších úseků chodníků
a cest, ale za nejhorší ucelený úsek považu-
ji ulice Národní - Havlíčkova a Hornoměst-
ská. Právě komunikace na Národní ulici by
měla být letos opravena, ale nemohu teď

bezpečně říci, v jakém rozsahu, protože zde
má proběhnout rekonstrukce plynovodů.
Naléhavost její opravy je obrovská.
Jaká byla z vašeho pohledu zimní sezóna,
co se týče údržby, kolik doposud stála pe-
něz? Dá se hovořit o běžném průměru nebo
byla něčím výjimečná?
Letošní zimu považuji z hlediska úklidu
sněhu za mírně podprůměrnou. Zimní údrž-
ba stojí město ročně asi 4,5 mil. Kč. Jedna
větší kalamita, kterou odstraňují Městské
služby 2 - 5 dní, stojí 200 - 500 tis. Kč.
Nákladná je ale i běžná prevence - posyp
komunikací, když nový sníh nepadá, nebo
odvoz sněhu z náměstí a neprůchodných 
uliček.

odpovídá Ing. Petr Klouda

Kolik kilometrů komunikací má na starosti
město Rýmařov?
Město má na starosti okolo 38 km komunikací.
Kterou městskou komunikaci ve městě bys-
te osobně hodnotil jako nejhorší a proč?
Komunikací, které potřebují generální opra-
vu, je opravdu hodně a vybrat z nich jednu je

velice obtížné. Myslím, že páteřní komuni-
kace ve správě města, která je stěžejní a po-
třebovala by nový kabát, je v ulicích Národní
- Havlíčkově - Hornoměstské.
Kdy mohou řidiči počítat s tím, že bude za-
hájen takzvaný zástřik nejhorších výtlu-
ků? Lze tento zástřik provádět i v chlad-

nějším období?
Podle dodavatele této služby (který prováděl
zástřiky v Rýmařově loni) je možno je apli-
kovat při teplotě nad 5 °C, ideální stav podle
zkušeností firmy je okolo 10 °C. Důležitou
roli při aplikaci hraje i vlhkost vzduchu.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

odpovídá Ing. Luděk Šimko

Co mám dělat, když... je na obzoru rozvod
Dnešní vydání Rýmařovského horizontu přináší ve spolupráci s odborem sociálních věcí Městského úřadu Rýmařov novou pravidelnou rub-
riku pod názvem Co mám dělat, když..., v níž budeme přinášet odpovědi na otázky ze sociální oblasti, nad kterými si mnozí v životě lámou
hlavu, případně nevědí, že došlo k novelizaci konkrétního zákona. Čtenáři mohou zasílat i vlastní podněty a dotazy na e-mailovou adresu rym-
hor@seznam.cz nebo v písemné podobě na adresu Střediska volného času, Bartákova 21, Rýmařov, případně dotazy vhodit přímo do redakční
schránky u vchodu do SVČ. JiKo

Rozvodové řízení a zejména okol-
nosti, které mu předcházejí a kte-
ré ho provázejí, jsou většinou
traumatizující a nepříjemné jak
pro oba partnery, tak pro jejich dě-
ti. Koneckonců samo rozvodové
řízení je důkazem životního ne-
úspěchu nejméně jednoho z man-
želů. V dnešní době ovšem roz-
vod neznamená nic neobvyklého.
Rozvodové řízení se zahajuje po-
dáním návrhu na rozvod manžel-
ství. Předtím by se měli manželé
dohodnout, tedy v případě, že
jsou toho schopni. Soud na návrh
jednoho z manželů pár rozvede,
pokud je manželství hluboce a tr-
vale rozvráceno a nelze očekávat
obnovení ani zlepšení vztahů.

Rozvod manželství
„po dohodě“

Ustanovení § 24a, které přinesla
novela zákona o rodině z roku
1998, vneslo do našeho rozvodo-
vého řízení závažnou změnu.
Přináší zjednodušení rozvodové-
ho řízení pro ty manželské partne-
ry, kteří oboustranně došli k závě-
ru, že je jejich manželské soužití
po všech stránkách neschopné své
společenské funkce - institut tzv.
nesporného rozvodu. Pokud se
manželé rozhodnou ukončit spo-

lečné soužití cestou nesporného
rozvodu, musí splnit následující
podmínky:

l. Manželé se dohodnou na vý-
chově a výživě nezletilých dětí
pro dobu po rozvodu. Poměry
nezletilých dětí upraví opatrov-
nický soud na návrh jednoho z ro-
dičů dětí. Je možné současně za-
hájit i řízení o rozvod manželství,
soud však nemůže v řízení o roz-
vod rozhodnout do té doby, než
jsou pravomocně vyřešena práva
a povinnosti k nezletilým dětem.
Opatrovnické řízení o výchově
a výživě dětí je zdarma a tento ná-
vrh je možné podat prostřednic-
tvím pracovnic odboru sociálních
věcí na MěÚ Rýmařov.

2. Manželství trvalo déle než je-
den rok.

3. Manželé spolu déle než šest
měsíců nežijí.

4. K návrhu podanému jedním
manželem se druhý připojí.

5. Manželé uzavřou písemnou
smlouvu s úředně ověřenými
podpisy účastníků upravující
pro dobu po rozvodu vypořádá-
ní vzájemných majetkových
vztahů, práv a povinností spo-
lečného bydlení a vzájemné vy-
živovací povinnosti.

Složitější je ovšem situace, pokud
si jeden z partnerů rozvod man-
želství nepřeje, ať již proto, že je
dosud k druhému citově vázán ne-
bo hmotně na něj odkázán, chce
zachovat dětem úplnou rodinu 
anebo z mnoha dalších jiných dů-
vodů. V takových případech roz-
hodování soudů není lehké
a soudní řízení přináší účastníkům
nepříjemné zážitky.
Řízení o rozvod manželství je
zpoplatněno částkou 2000 Kč.
Účastníky řízení jsou pouze oba
manželé. Před jednáním by zpra-
vidla soud měl manžele vést nej-
dříve k odstranění příčin rozvratu
a pokusit se o jejich smíření.
V praxi to však znamená, že se 

omezí pouze na konstatování, že
není zájem o usmíření. V případě
tzv. nesporného rozvodu soud ne-
zkoumá příčiny rozvratu manžel-
ství vůbec.
Důležité je se k soudu o rozvod
manželství dostavit a v případě
neúčasti např. z důvodu nemoci
zaslat soudu písemnou žádost
o odročení. Velká část soudů je
v současné době ochotna - v pří-
padě nesporného rozvodu - man-
želství rozvést, i když se účastníci
k jednání vůbec nedostaví. Pokud
se žalovaný k žalobě výslovně vy-
jádří v tom směru, že se k žalobě
připojuje, a jsou splněny i další
podmínky nesporného rozvodu,
soud může manželství rozvést
i v nepřítomnosti účastníků.
Nutno podotknout, že v případě
nesporného rozvodu může být
soudní řízení poměrně krátké
(v řádu měsíců). V případě spor-
ného rozvodu se může táhnout
i roky.
Bližší informace k tématu podají
pracovnice odboru sociálních věcí
MěÚ Rýmařov.

Bc. Iveta Podzemná,
odbor sociálních věcí

MěÚ Rýmařov

-05-2013  13.3.2013 16:08  Stránka 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2013

9

Zpravodajský servis ve zkratce

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
- technika investic

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní
příplatek

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky: • vzdělání: ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na stavebnictví,

• minimálně 3 roky praxe v investiční činnosti,
• znalost rozpočtování investičních akcí,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů),
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti,
• vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• referent vede předepsanou evidenci místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidelné prohlídky a předkládá 

návrhy opatření z nich vyplývající,
• ve spolupráci s Městskou policií Rýmařov dohlíží na dodržování nařízení města Rýmařova č. 02/2012, o roz-

sahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a o úsecích místních 
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí,

• sleduje ztrátovost autobusové dopravy a předkládá návrhy na opatření ke snížení ztrátovosti,
• zajišťuje nezávadnost autobusových zastávek, zastupuje město při projednávání jízdních řádů,
• zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při vybraných opravách,
• zajišťuje obchodní soutěže ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
• provádí činnost koordinátora u vybraných projektů.

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se poža-
davků tohoto výběrového řízení,

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

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem 
odeslání nejpozději 20. března 2013.

Lhůta pro podání přihlášky: 20. března 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly 
(§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho
osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a re-
gionálního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Jedna paní povídala
A co děti, mají si kde hrát?

Dovolte mi, abych zde navázal na poslední do-
bou často zmiňovanou a na letošní rok pláno-
vanou rekonstrukci náměstí Míru v Rýmařově.
Poslední zprávy o této rekonstrukci vyšly
v RH č. 23 ze dne 14. 12. 2012 a v RH č. 3 ze
dne 15. 2. 2013. V prosincovém vydání se sta-
rosta vyjádřil k likvidaci vysloužilých dřevě-
ných stánků v pěší zóně a jejich možnému vy-
užití s novými stánky v místě mezi obchodním
domem Koruna a prodejnou CA&VA. Do-
mnívám se, že by se tento prostor dal využít 
efektivněji. Podruhé jsme si obsáhlejším člán-
kem z února mohli znovu připomenout, jak by
mělo nové náměstí vypadat.
Byť by měli být obyvatelé Rýmařova o celé re-
konstrukci již nějakou dobu informováni, mys-
lím, že by bylo dobré, nežli samotná rekon-
strukce započne, lidem bydlícím v samotném
centru nebo nedalekém okolí připomenout ně-
které informace, případně zveřejnit nové.
Patřím mezi osmdesát čtyři domácností žijí-
cích prakticky celý život nedaleko centra na-
šeho města, v domě na Radniční ulici, jenž byl
postaven v roce 1968 a sousedí s panelovými
domy na Jungmannově ulici, které byly vybu-
dovány v roce 1985. Stejně jako ostatní oby-
vatelé tohoto sídliště tak mohu srovnávat, jak

se tato část města liší od okolí.
Spolu s výstavbou sídliště na ulicích Radniční
a Jungmannově bylo vybudováno v té době
klasické dětské hřiště. Tedy několik ocelo-
vých konstrukcí prolézaček a malého koloto-
če, skluzavky, dvě houpačky, pískoviště a ma-
lé hřiště ohraničené betonovými obrubníky.
Zbylé okolí bylo pečlivě vyasfaltováno.
Děti, které tohoto hřiště využívaly, mají dnes
již své děti, které si ale po bezmála třiceti le-
tech od vybudování hřiště nemají kde hrát.
Pískoviště po létech zarostlo bujnou vegetací
a čas se společně s korozí podepsal i na oce-
lových atrakcích. Ještě do loňského léta moh-
ly děti využít jednu prolézačku, kterou ale
město nechalo údajně z bezpečnostních důvo-
dů odstranit. Nebýt iniciativy některých oby-
vatel panelových domů, kteří si svépomocí
a na své náklady vybudovali nová malá pís-
koviště, zdálo by se, že na našem sídlišti ani
žádné malé děti nežijí.
Otázka chybějícího dětského hřiště není ale
jediná, která trápí zdejší obyvatele. Stejný
problém vidím i v nedostatečném počtu par-
kovacích míst, jež mohou místní obyvatelé
využívat a kterých je zde dvaadvacet. Dalších
devět míst je v místě, kde je možné zaparko-

vat a kudy je průjezd možný pouze složkám
IZS, zásobování, Městským službám a pře-
vážně v místě bydlícím obyvatelům. I tito
však musí mít platné povolení vydané MěÚ
Rýmařov, které se ale, co si budeme povídat,
za tichého a nečinného sledování Policie ČR,
městské policie a městského úřadu pravidelně
porušuje. Vezmeme-li v úvahu, že dnes připa-
dá v průměru jedno vozidlo na domácnost, je
počet jednatřiceti parkovacích míst, z toho jen
dvou pro imobilní řidiče, zcela nedostačující.
Tyto tři nedostatky, tedy chybějící hrací kou-
tek pro naše nejmenší, nedostatečný počet
parkovacích míst a nedodržování dopravních
předpisů, jež může vést k nehodám, které pra-
mení z faktu, že tento průjezd není projekto-
ván jako komunikace klasického silničního
provozu, vnímám jako nejožehavější z témat,
která místní obyvatelé řeší.
Při přípravě tohoto článku jsem byl některými
místními obyvateli požádán, abych zde zmínil
otázku průjezdu vozidel do a z centra města,
a to jak během rekonstrukce, tak i po jejím do-
končení. Panují zde obavy, zda je nejlepším
a nejbezpečnějším řešením vytvořit hlavní
průjezd centrem města přímo skrze naše malé
a klidné sídliště. Miroslav Škoda

Dopis pana Škody obsahuje několik dotazů,
úvah nebo návrhů, jak řešit některé problémy
města. Pokusím se je postupně zodpovědět
nebo problém vysvětlit ze svého pohledu
a svých informací.
Příprava rekonstrukce náměstí Míru vrcholí.
Pravděpodobně v březnu nám předá projekč-
ní kancelář finální prováděcí projekt stavby.
Nato se odbory města a zastupitelé na svém
pracovním zasedání poradí a vzájemně si vy-
světlí všechny aspekty rekonstrukce a budou
hledat co nejvýhodnější postup realizace
stavby. Souběžně již budou běžet termíny
soutěže pro výběr dodavatele stavby, které
jsou pro nás podle zákona o zadávání veřej-
ných zakázek závazné a jejichž výsledkem
bude v optimálním případě (tj. pokud se ne-
budou neúspěšní účastníci odvolávat) zna-
lost vítěze - dodavatele stavby k 14. květnu.
Jsme dohodnuti, že informační kampaň

o stavbě a jejím průběhu spustíme nejdříve
po pracovním zasedání zastupitelů, tj. při-
bližně po 20. březnu letošního roku, a potom
průběžně po podpisu smlouvy s dodavatelem
stavby a odsouhlasení harmonogramu stav-
by. Stavba by měla být v průběhu letošního
roku dokončena. Informace budou občanům
města podávány v Rýmařovském horizontu,
na webových stránkách města, osobním jed-
náním s nájemci nebo majiteli bytů a nebyto-
vých prostor a v informačních letácích.
Pozemek stavební proluky mezi prodejnou
CA&VA a Korunou není majetkem města a je
s majitelem pozemku pouze předběžně ústně
dohodnuto využití pozemku jako náhrady za
tržnici po dobu stavby. Zastupitelé ještě hle-
dají náhradní řešení. Tím zároveň odpovídám
na další otázky a úvahy v dopisu o možném
využití tohoto pozemku. Zkrátka, tento poze-
mek nepatří městu, a nelze ho proto pro měs-

to trvale libovolně využít. Město pozemek
kdysi v minulosti vlastnilo a prodalo.
Dalším problémem je neexistence dětského
hřiště a nedostatek parkovacích míst v oblas-
ti ulic Radniční - Jungmannova - Havlíčko-
va. Dětská hřiště a především pískoviště po-
stupem doby dostala tak přísná hygienická
a bezpečnostní pravidla svojí existence
a provozování, že pískoviště prakticky nelze
bez rizika přístupu domácích zvířat a znečiš-
tění písku postavit a provozovat a také pů-
vodní vybavení dětských hřišť již nelze vyu-
žít. Také počet dětí, které je využívají, se
oproti minulosti mnohem zmenšil. Z těchto
důvodů jsou existující pískoviště ve městě
většinou jen dílem rodičů dětí, které je vyu-
žívají. Výstavbě dětských hřišť pro všechny
věkové kategorie dětí jsme věnovali v minu-
losti velkou pozornost a větší sídliště jsou ji-
mi, domnívám se, dobře vybavena. Je prav-

odpovídá starosta města Petr Klouda
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dou, že ve jmenované části města dětské
hřiště není. Řešením může být docházka
s dětmi např. na sídliště Příkopy, i když jsem
si dobře vědom toho, že ne vždy a ne všich-
ni rodiče mají čas nebo jsou ochotni s dětmi
docházet na hřiště jinam. Musím v této sou-
vislosti ale podotknout, že všichni obyvatelé
města potřebu dětského hřiště v dostupné
blízkosti obytných domů uznávají, ale nikdo
je nechce u „svého“ domu a pod „svými“ ok-
ny, protože to narušuje jejich komfort a prá-
vo na klid a pohodu. Rodiče sami na potřebu
hřišť po dorůstání svých dětí radikálně mění
názor. Odpor k existenci hřiště v daném mís-
tě bývá kromě financí mnohdy zásadní bari-
érou jejich výstavby.
K parkovacím místům: Je to problém většiny
měst a obcí. Plánovači výstavby měst, komu-
nikací a parkovacích ploch v minulosti,
a u historických center měst obzvláště, ne-
mohli předvídat existenci tak vysokého stupně
motorizace, jakého jsme dnes svědky, a prostě
na ně centra měst takto „nedimenzovali“.
Výsledkem pak je, že zde není kde parkovat.
Pan Škoda sám v dopise píše: „Zbylé okolí by-
lo pečlivě vyasfaltováno,“ a jinde zase:
„Stejný problém vidím i v nedostatečném po-

čtu parkovacích míst.“ Už z těchto vět je vidět
vlastní problém. Ten je v otázce, jak velkou
část volných ploch v daném místě máme vě-
novat nebo obětovat cestám a parkovištím, ze-
leným a odpočinkovým plochám, bezpečným
dětským hřištím a případné další zástavbě. Na
tuto otázku máme každý jiný názor. Odpovědi
se navíc mohou měnit, nehledě např. na vlast-
nické poměry pozemků, vedené sítě, záměry
a limity územních plánů, památkově chráně-
ných částí města, historii daného místa atd.
Výsledkem bývá zpravidla kompromis, který
(snad) vyhovuje většině občanů města a regu-
lativům vztahujícím se k danému místu. V mi-
nulosti, když probíhaly stavební akce revitali-
zace sídlišť Příkopy, Dukelská, Žižkova - Re-
voluční a I. fáze Větrná - Hornoměstská, obča-
né většinou nevyužili možnosti připomínkovat
projekty a vyjádřit se k potřebám občanů žijí-
cích v těchto sídlištích v prováděných anke-
tách. Někteří pak navzdory převládajícím po-
žadavkům proti změnám protestovali nebo
s nimi nesouhlasili. V každé ze jmenovaných
akcí došlo po kompromisních jednáních
k podstatnému nárůstu parkovacích míst, která
jsou dnes ale už většinou opět zaplněna a ka-
pacity nestačí. K tomu musím ještě doplnit

svůj osobní názor, že ve jmenované části cent-
ra města již nelze další parkovací místa bez
ztráty jiných cenných ploch a poškození kvali-
ty a přijatelné rovnováhy místa vybudovat
a přetlak aut na parkovací místa bude v této
části už asi navždy přetrvávat.
K zatížení ulic Jungmannova a Radniční
v průběhu realizace rekonstrukce náměstí:
Myslím, že právě tyto ulice budou plánova-
nou rekonstrukcí jako průjezdné zásobovací
trasy dotčeny nejméně, a pokud ano, tak jen
na krátkou dobu. K zásobování a průjezdu
centrem bude sloužit převážně náměstí Míru,
Školní náměstí a ulice Husova, Národní
a Horní. Po dokončení zůstane prakticky za-
chován stávající stav, ale náměstím Míru již
nebude možno projíždět po diagonále, ale
jen po obvodu. Tak bude probíhat i převážná
část zásobování obchodů. Obchod CA&VA
zůstane samozřejmě i nadále zásobovaný
z ulice Jungmannovy. Problém porušování
pravidel silničního provozu zakázaným prů-
jezdem u domu Radniční 2, 4, 6 je samozřej-
mě otázkou neukázněnosti řidičů a zanedbá-
vání kontroly ze strany policie a nemám k to-
mu co doplnit. 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kdo byl kdo

Franz Orlet - učitel, spisovatel a reformátor kalendáře
Stručným medailonem připomíná
publikace Franze Tutsche Römer-
stadt und das Römerstadter
Ländchen dalšího z rýmařov-
ských německy píšících spisova-
telů - Franze Orleta. O dvě gene-
race mladší Brixelův kolega po-
cházel z podobných rodinných
poměrů, narozdíl od Brixela však
ve své domovině vytrval déle
a svůj život spojil s Rýmařov-
skem nejen literárně.
Narodil se 4. března 1882 v rodi-
ně tkalce. Stal se učitelem a půso-
bil mimo jiné na škole v Morav-
skoslezském Kočově. Učitelská
profese se odrazila i v jeho publi-
kační činnosti, v roce 1933 vyšla
tiskem jeho Mluvnice pro učitele
(Sprachbuch für die Hand des
Lehrers), v roce 1936 přednáška
o výuce dějin Kindliches Erleben
des Geschichtsunterrichtes.
Svůj zájem národopisný realizo-
val Orlet jako sběratel kostelních
písní z Rýmařovska. Tutsch při-
pomíná zejména jeho zásluhu na
záchraně andělskohorské hry
o zrození Ježíše Krista a objevení
rýmařovské pašijové hry. Ta pod
jednoduchým názvem Römers-
tädter Passionsspiele vyšla kniž-
ně nákladem spolku Deutsch-
mährische Heimat v Brně roku
1933 a znovu v roce 1978.
Drobnou studii věnoval Orlet ta-
ké tkalcovství - pod názvem Die

Handweberei von einst und ihre
Kulturwelt ji vydal vlastním ná-
kladem v Krnově roku 1936.
Franz Orlet se prosadil také vlast-
ní uměleckou tvorbou. Žánrově
se zaměřil především na výpra-
vnou epiku a dramatickou tvorbu.

V roce 1906 knižně debutoval 
eposem Konradin, poslední Ho-
henštauf (Konradin, der letzte
Hohenstaufe), v němž se inspiro-
val osudy mladičkého potomka
švábského rodu Hohenštaufů ze
13. století, který v pouhých šest-
nácti letech skončil po prohrané
bitvě o rodové dědictví svůj život
na popravišti. V roce 1909 vyšla
pod Orletovým jménem jednoak-
tovka „z vlastnictví Paula Hey-
seho“ Agar (Agar: Schauspiel in
einem Aufzug). Z dalších Orleto-
vých děl Tutsch jmenuje vlaste-

necký epos Mistr Martin (Meister
Martin), operní libreto Annora
pro německého skladatele Euge-
na d’Alberta, mystérium Dušičky
(Allerseelen), tragédii Můj syn
(Mein Sohn) a romantický epos
Vok z Rabštejna (Vocho von Ra-
benstein). Bez uvedení názvu
zmiňuje také Orletovu knihu ba-
jek.
Zvláštní kapitolu Orletova odka-
zu tvoří jeho spoluúčast na refor-
mě kalendáře. Kalendář jako or-
ganizátor ročního cyklu prochá-
zel řadou reforem - k tradičním
kalendářům patří juliánský a gre-
goriánský, mayský, arabský nebo
čínský, krátkodobou existenci
měl francouzský revoluční kalen-
dář i sovětský experiment s pěti-
denními týdny. Ani dnes, v době
globalizace, není roční cyklus
měřen na všech místech světa
stejně, každý kalendář je založen
na jiném principu a po svém se
také vyrovnává s odchylkami me-
zi solárními a lunárními perioda-
mi. Snaha kalendář co nejvíce
zpřesnit vedla k nejrůznějším ná-
vrhům na tzv. věčný či světový
kalendář, jež přijímala Organiza-
ce spojených národů v Ženevě.
Franz Orlet k tomuto tématu na-
psal dvě stati už v letech 1916
a 1918, v roce 1938 vydal Dějiny
našeho kalendáře v matematic-
kých vzorcích (Die Geschichte

unseres Kalenders in mathema-
tischen Formeln) a o rok později
vyšel jeho spis Řecká okaedris
a její nedostatky (Die griechische
Okaedris und ihre Mängel). Po
druhé světové válce publikoval
články v ročence Sudetských
Němců Heimatjahrbuch Ostsu-
detenland. Posmrtně zde vyšla
mimo jiné idyla Poslední podzim
(Letzter Herbst - Ein Engelsberg-
Idyll) věnovaná právníkovi a hu-
debnímu skladateli z Andělské
Hory dr. Eduardu Schönovi, zva-
nému Engelsberg.
Franz Orlet zemřel 26. srpna
1957. ZN
(Prameny: Icha, Roman. Vý-
znamné osobnosti, část prvá.
RING, 1990, roč. 1, č. 12, s. 5;
Orlet, Franz. Die Handweberei von
einst und ihre Kulturwelt. Hei-
matjahrbuch Ostsudetenland,
1956, 3. svazek, s. 98-99; Orlet,
Franz. Letzter Herbst. Ein Engel-
sberg-Idyll. Heimatjahrbuch Ost-
sudetenland, 1960, 7. svazek, 
s. 44-45; Tutsch, Franz. Römer-
stadt und das Römerstadter
Ländchen. Verlag Adolf Gödel,
Wolfratshausen, 1964, s. 165-166
- přel. Jitka Procházková;
www.paichl.cz/paichl/knihy/Ka-
lendar.htm; http://www.hvezdar-
na-fp.cz/astronomie/historie-
obec/kalendar-zmen a-1.htm ad.
Děkuji Lukáši Motyčkovi)
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Školství
Změna cen za stravu ve školní jídelně ZŠ Rýmařov

Školní jídelna ZŠ Rýmařov se stala od 1. března plátcem DPH. V souvislosti s touto změnou dochází k některým změnám stravného.

Stravné žáků:
OBĚDY: SVAČINKY:
I. kategorie: 23 Kč (nemění se) 1. skupina: 12 Kč (změna)
II. kategorie: 25 Kč (nemění se) 2. skupina: 16 Kč (změna)
III. kategorie: 27 Kč (nemění se)

Cizí strávníci: 55 Kč (změna)
Jana Egidová, vedoucí jídelny

V Janovicích se učí lyžovat už v mateřské škole

Naše jednotřídní mateřská škola v Janovi-
cích zahrnuje každoročně do své činnosti
v rámci školního vzdělávacího programu
výuku lyžování. Děti se postupně sezna-
mují s lyžemi, výbavou, obouváním a prv-
ními krůčky na lyžích. Mateřská škola má
k dispozici lyže, boty i hole, které si děti
mohou zapůjčit. Pokud to přírodní pod-
mínky a hlavně počasí dovolí, i ty nejmen-
ší děti v době vycházky nazouvají za naší
pomoci lyže a s nadšením jdou ven. Za zi-
mu se naučí stát na lyžích, udržovat rov-
nováhu, vstát po pádu, sjet menší kopeček,
zatáčet, zastavovat.
Letošní lyžařský výcvik se nám velmi vy-
dařil, byl ukončen 28. února úspěšným
dětským karnevalem na lyžích a v mas-
kách, které si děti za pomoci učitelek ve

školce samy vyrobily a nazdobily.
Některé děti se pro lyžovaní tak nadchly,
že si své zkušenosti jely zdokonalit do
Karlova pod Pradědem do místní lyžařské
školy nebo přesvědčily své rodiče, aby jim
zakoupili lyžařskou výbavu. A dokonce
jsou i rodiče, kteří se díky dětem naučili ly-
žovat a jezdí do Alp. Rodiče lyžování pod-
porují a za jejich spolupráci jim touto ces-
tou děkujeme.
Kolektivu mateřské školy záleží na tom,
aby děti odcházející do základní školy mě-
ly základy lyžování a celkově kladný vztah
ke sportu. Děti se naučí jezdit nejen na
rychlost, ale jak říkají, i „na krásu“. Nej-
větší odměnou je vidět v očích dětí radost,
že něco dokázaly.

Zdeňka Jarmarová a kolektiv MŠ

Lyžařský výcvik aneb Třídenní běžkování
Lyžařský výcvik jsme pro žáky
ZŠ Školní náměstí 1 připravili
poprvé. Byl to tak trochu pokus
srovnat krok s jinými školami
a také výzva, protože příští rok
se chceme i my zapojit do úspěš-
ného projektu Zimních her.

Věřte nevěřte, ale máme na naší
škole opravdu šikovné lyžaře.
Termín lyžařského výcviku jsme
naplánovali na 6. až 8. února, na
starost jej měly třídní učitelka
Anna Kratochvílová a instruk-
torka lyžování Stanislava Ger-

hardová. Termín byl zvolen vý-
borně, protože po celé tři dny
svítilo sluníčko, mrzlo až praště-
lo a všude bylo hezky bílo. Pro
první ročník lyžařského výcviku
jsme vybrali žáky 8. ročníku.
Všichni se moc snažili, vládla
velmi dobrá nálada a nikomu se
naštěstí nic nestalo.
První den jsme se z běžeckého 
areálu zahrady Hedvy nevzdálili,
bylo potřeba si lyže podmanit.
Druhý den už jsme si byli „jistí
v kramflecích“ a vydali jsme se
směrem na Starou Ves, kde nám
bylo odměnou občerstvení v míst-
ní restauraci. Děkujeme Tomáši
Albertovi, že nás nenechal čekat
před hospůdkou a pustil nás do
tepla o hodinu dřív, než začala 

otevírací doba. Tím byla naše vý-
prava korunována jedničkou
s hvězdičkou. Poslední, třetí den
výcviku jsme věnovali hodnoce-
ní, soutěžení a také známkování.
Lyžařské vysvědčení dostali
všichni velmi pěkné.
Poděkování patří Ski klubu RD
Rýmařov za zapůjčení běžecké-
ho vybavení a za poskytnutí tep-
lého zázemí v „lyžařské chalu-
pě“ v zahradě Hedvy. Děkujeme
rodičům za vstřícnost a v nepo-
slední řadě děkujeme naší paní
ředitelce Haně Měrákové, že ly-
žařský projekt uvítala a schváli-
la. Pro velký úspěch si ho může-
me příští rok zopakovat, protože
byl zařazen do osnov hodin TV. 

Mgr. Stanislava Gerhardová

Fota: Jakub Vala

Foto: archiv ZŠ Školní nám.
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Finále Poháru Gymnázia Rýmařov 2013
Letošního Poháru Gymnázia
Rýmařov ve střelbě ze vzducho-
vých pistolí v otočných disciplí-
nách se zúčastnila celá moravská
střelecká špička z Rožnova pod
Radhoštěm, Opavy, Ostravy,
Olomouce, Brna a na silvestrov-
ské kolo dorazili také závodníci
z Duelu Praha. Závodilo se ve
třech disciplínách: rychlopalné
vzduchové pistoli (RVzPi), stan-
dardní vzduchové pistoli (StVzPi)
a sportovní vzduchové pistoli
(SVzPi). Naši závodníci se v kon-
kurenci vůbec neztratili.
V RVzPi se ve sloučené katego-
rii mužů a juniorů (MJ) na prv-
ních místech umístili Petr Staško
z Opavy, Martin Chovančík
z Rožnova a Radomír Šemnický
z Gymnázia Rýmařov. Ve slou-
čené kategorii žen, juniorek

a dorostu (ŽJD) zvítězil čtrnácti-
letý Lukáš Skoumal z Ostravy
a na dalších pozicích se překva-
pivě umístila děvčata z Elánu
Olomouc, Nikola Nezhybová
a Zuzana Křížová.
Ve StVzPi bylo v mužské katego-
rii pořadí stejné jako v RVzPi,
pouze třetí místo vybojoval Ra-
domír Kluka z Olomouce. V kate-
gorii ŽJD se mezi naše děvčata
Jitku Ježkovou a Magdalénu
Žváčkovou vtěsnal Lukáš Skou-
mal z Ostravy.
Ve SVzPi se v mužské kategorii
odehrál tvrdý boj o první místo
mezi Petrem Staškem z Opavy
a Štefanem Janošťákem z Rýma-
řova, přičemž první jmenovaný
zvítězil se stejným počtem bodů,
ale větším počtem „středových“
desítek. V kategorii ŽJD se na

prvních dvou místech umístily
sestry Jitka a Jaroslava Ježkovy
před Nikolou Nezhybovou z Elá-
nu Olomouc.

Celkově lze soutěž, které se 
účastnilo 16 vítězů a medailistů
z mistrovství ČR, považovat za
vydařenou. Štefan Janošťák

Krádež náhradních dílů
Rýmařovští policisté šetří vloupání do objek-
tu firmy v Ryžovišti. Neznámý pachatel ně-
kdy v době od 28. února do 4. března odstra-
nil část laminátové stěny skladu, který se na-
chází v areálu firmy. Dostal se do objektu
a odnesl si odtud množství železných náhrad-
ních dílů potřebných k výrobě nábytku. Škodu
majitel vyčíslil na přibližně 21 tisíc Kč.

Zloději byli přistiženi při činu
V únoru bylo zahájeno trestní stíhání dvou mu-
žů, kteří mají na svědomí poškození aut v Malé
Morávce. 35letý muž z Nymburska je obviněn
z krádeže, poškození cizí věci a maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání, jeho 27letý
komplic z Přerovska je stíhán pro přečin maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Brzy ráno 16. února oba muži projížděli au-
tem přes Karlov, na sněhem zaváté silnici do-
stali smyk a narazili do zábradlí mostku. Po
nehodě ujeli ještě asi 300 metrů směrem do
Malé Morávky. 35letý muž se vydal do obce,

aby si krádeží opatřil nové kolo, které chtěl
vyměnit na havarovaném vozidle. Přitom po-
škodil hned dvě vozidla. Na voze Ford
Mondeo rozbil okno a odcizil rozdvojku, na-
bíječku, z kufru pak snowboard, sjezdové ly-
že, rezervní pneumatiku a zvedák s dalším
příslušenstvím k vozidlu v celkové hodnotě
okolo 15 tisíc Kč. Před jedním z rodinných
domů si vyhlédl další vozidlo, tentokrát Ford
Escort combi, z něhož demontoval zadní ko-
lo a rovněž mu rozbil okno. Na místo mezi-
tím přišel druhý z dvojice. Po chvíli však by-
li vyrušeni majitelem vozidla a dali se na 
útěk. Majitel ihned telefonoval na policii a za-
čal pachatele pronásledovat. Oba prchající
muži nakonec skončili v policejních celách.
Dechovou zkouškou bylo zjištěno, že 35letý
muž řídil v době nehody pod vlivem alkoholu.
Muž přiznal, že před jízdou vypil několik piv.
Šetřením bylo navíc zjištěno, že oba muži mají
zákaz řízení všech motorových vozidel. Během
výslechu vyšly najevo i další skutečnosti.
Trestní stíhání obou je vedeno na svobodě. 

Narazil do zábradlí mostku
V nočních hodinách 9. března došlo k doprav-
ní nehodě mezi Břidličnou a Vajglovem. 36le-
tý řidič s vozidlem Škoda Felicia nezvládl ří-
zení, vyjel za okraj silnice a narazil do most-
ního zábradlí. Policejní hlídka mu naměřila
1,91 promile alkoholu v dechu. Muž poté do-
znal, že požil před jízdou větší množství piva
i jiných alkoholických nápojů. Rovněž uvedl,
že vozidlo si zakoupil teprve nedávno. Hlídce
nepředložil řidičský průkaz ani doklad proka-
zující sjednané pojištění odpovědnosti za ško-
dy způsobené provozem vozidla. Je podezřelý
z  přečinu ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky. komisař por. Ing. Ivana Křištofová

Foto: Š. Janošťák
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O prázdninách jsme se nenudili
Na jarní prázdniny připravilo
Středisko volného času Rýmařov
dvě tvůrčí dílny pro všechny dě-
ti, které se o jarních prázdninách
nechtěly nudit doma. Během
prázdninového týdne je navštívi-
lo více než sto dětí.
Do keramické a výtvarné dílny
Evy Kudlákové přicházely pře-
devším dívky, které si zde mohly
vyzkoušet různé techniky práce
s keramickou hlínou. Vytvořily si
plastiku kočky, vodníka nebo
Ptáka Ohniváka, květináč ve tva-
ru domečku nebo kachel s moti-

vem pohádky O kohoutkovi
a slepičce. Na hrnčířském kruhu
vznikaly pod šikovnýma rukama
křehké vázy a šálky na čaj.
O technickou dílnu měli zájem
hlavně kluci. Jakub Vala je naučil
vyrábět kouzelnické pomůcky
a k tomu přidal pár iluzionistic-
kých triků, mohli si podle návo-
du vyrobit vystřelovací letadélko
nebo loďku. V počítačové herně
se soutěžilo o ceny a ve středu si
v tělocvičně dali sraz lukostřelci
v závodech Robinův šíp. 

ZN

Rozloučili jsme se
Jiří Mrázek - Rýmařov ...................................................... 1942
Marie Rašková - Rýmařov ................................................ 1934
Růžena Ptáčková - Rýmařov ............................................ 1938
Drahomíra Horáčková - Stará Ves ..................................... 1949
Petr Skoumal - Malá Morávka .......................................... 1965
Marie Navrátilová - Malá Morávka .................................. 1932
František Klimeš - Rýmařov ............................................. 1958 

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

30. března 2013 oslaví 50 let společného života
manželé Josef a Ludmila Volkovi.

50 let spolu - to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco.

Ale na vaší lásce nic,
přejeme vám těch let ještě víc.

Přejí syn Jiří, dcery Hana a Ludmila s rodinou.

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Jména nově narozených dětí budou uváděna i s fotografiemi při příle-
žitosti vítání občánků jednou za čtvrt roku (v tomto vydání na str. 2).

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Emilie Tylová - Rýmařov .................................................. 80 let
Tomáš Matera - Rýmařov .................................................. 80 let
Terezie Řehulková - Rýmařov ............................................ 80 let
Ludmila Kinclová - Rýmařov ............................................ 81 let
Margita Dorotková - Rýmařov ........................................... 81 let
Bohumila Teislerová - Rýmařov ........................................ 81 let
Marie Konečná - Rýmařov ................................................ 82 let
Kateřina Bakiová - Rýmařov ............................................. 84 let
Jarmila Toušková - Janovice .............................................. 84 let
Marie Mílková - Rýmařov ................................................. 84 let
Růžena Weinerová - Rýmařov ........................................... 85 let
Naděžda Doleželová - Rýmařov ........................................ 85 let
Růžena Ondrová - Rýmařov .............................................. 87 let
Pavel Bednár - Janovice .................................................... 87 let
Anatolij Kroutil - Ondřejov ............................................... 88 let
Karolina Coufalová - Rýmařov .......................................... 89 let
Františka Hlobilová - Rýmařov .......................................... 90 let

Přehled nejbližších kulturních akcí SVČ Rýmařov
/ssp/ - akce pořádaná ve spolu-
práci s jiným pořadatelským
subjektem

BŘEZEN
18. 3. Bratři Nedvědi - koncert
Městské divadlo Rýmařov /
19:00 / vstupné: 290 Kč

Koncert folkových legend -

Jana a Františka Nedvědů.
Předprodej vstupenek: Městské
informační centrum.

22. 3. Expediční kamera - fil-
mový festival /ssp/
sál ZUŠ / 20.00 / vstupné: 50 Kč

Přehlídka dokumentárních filmů
o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.

23. 3. Jack Cannon Blues Band
(Maďarsko) - koncert
Restaurace Na Růžku / 20.30 /
vstupné: 60 Kč

Maďarská bluesová kapela Jack
Cannon Blues Band přistupuje
inovativně jak ke klasickým stan-
dardům, tak k vlastní tvorbě.
Miláčkové českého a moravského

publika, kteří jsou v České repub-
lice jako doma. Tentokrát do ČR
zavítají v rozšířené sestavě, jejich
akustické blues obohatí speciální
host, bubeník Ákos Kertész.

25. 3. Taliánka - Ať žije Josef! -
koncert
sál ZUŠ / 18.30 / vstupné dobro-
volné
Společenský večer při příležitos-
ti svátku všech Josefů, k posle-
chu a tanci hraje dechový or-
chestr Taliánka.

Další informace o akcích
na www.svcrymarov.cz nebo
www.svcrymarov.cz/jazzclub.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vy-

puzeni. Jean Paul Známá i neznámá výročí
15. 3. Mezinárodní den práv spotřebitelů - od roku 1983
15. 3. 1983 zemř. Oldřich Nový, herec (nar. 7. 8. 1889) - 30. výr. úm.
16. 3. 1908 nar. René Daumal, francouzský básník (zemř. 21. 5. 1944)

- 105. výročí narození
18. 3. 1553 zemř. Václav Hájek z Libočan, kronikář - 460. výr. úm.
19. 3. 2008 zemř. Artur Charles Clarke, britský autor sci-fi litera-

tury (nar. 16. 12. 1917) - 5. výročí úmrtí
20. 3. 1828 nar. Henrik Ibsen, norský dramatik (zemř. 23. 5. 1906)

- 185. výročí narození
21. 3. 1763 nar. Jean Paul, vl. jm. Johann Paul Friedrich Richter,

německý prozaik (zemř. 14. 11. 1825) - 250. výr. nar.
22. 3. Světový den vody - vyhlásilo OSN od roku 1992
23. 3. Světový den meteorologie - výročí založení Světové

meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od
roku 1961

23. 3. 1853 nar. Josef Thomayer, lékař a spisovatel (zemř. 18. 10. 1927)
- 160. výročí narození

22. 3. 1808 zemř. Matěj Václav Kramerius, prozaik, novinář, pře-
kladatel a vydavatel (nar. 12. 2. 1753) - 205. výr. úm.

24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze - vyhlásila
Světová zdravotnická organizace v roce 1982

25. 3. 1918 zemř. Claude Achille Debussy, francouzský skladatel
(nar. 22. 8. 1862) - 95. výročí úmrtí

26. 3. 1908 nar. Betty MacDonaldová, americká prozaička (zemř.
7. 2. 1958) - 105. výročí narození

28. 3. Den učitelů - výročí narození Jana Amose
Komenského v roce 1592

28. 3. 1943 zemř. Sergej Rachmaninov, ruský skladatel a klavíris-
ta (nar. 1. 4. 1873) - 70. výročí úmrtí

29. 3. 1913 nar. Jiří Weiss, filmový režisér a scenárista (zemř. 
10. 4. 2004) - 100. výročí narození
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Jazzclub

Miniturné AllSKApone’s
Tři koncerty během dvou dnů 
odehrála na severu Moravy kar-
vinská kapela AllSKApone’s.
V pátek 8. března se představili
v krnovské hospodě Pod Obra-
zem a rozjařenému davu, lačné-
mu po každém tónu, zahráli jak
něco ze svého běžného repertoá-
ru, tak něco z projektu František
Gellner bez hranic. To se ukázalo

jako nepříliš šťastná volba, neboť
recitace Gellnerových básní v pu-
bliku moc nadšení nevzbudila.
Kapela brzo pochopila, co si lid
žádá, a tak zbytek koncertu už
hrála nepřerušovaně.
Jiná situace nastala v sobotu 
9. března v rýmařovském kon-
certním sále na Divadelní ulici.
Tam měl hudebně-literární pořad

přesně takovou atmosféru, jakou
si zasloužil. Kapela svůj gellne-
rovský projekt prezentuje slovy:
„Rozhodli jsme se zhudebnit ně-
kolik Gellnerových básní. Bez-
prostřednost jeho veršů podporo-
vána jednoduchým, pravidelným
rytmem, připomínajícím popěvky,
přímo k tomu vybízela. Vzniklo
tak deset písní, z nichž některé
zpíváme i v polštině.“
Postavu samotného Františka
Gellnera ztvárnil karvinský herec
Lukáš Adámek. Seznámil poslu-
chače prostřednictvím vyprávění
v první osobě s faktografickými
informacemi z Gellnerova života
a přednesl i několik jeho básní.
Zajímavě komponované pásmo,
jež doprovázely skladby na bás-
níkovy verše, v sobě spojilo
zdánlivě protichůdné - poezii
a hudební žánr ska.
Ačkoli to zpočátku vypadalo, že
sedmičlenné uskupení AllSKA-

pone’s bude vystupovat vůči di-
vákům v přesile, nakonec se di-
vácká účast vyšplhala lehce nad
dvojnásobek účinkujících. Perlič-
kou je, že si všichni příchozí pose-
dali nějak cimrmanovsky - vlevo.
Třetím vystoupením víkendu byl
koncert, který ještě v sobotu ve-
čer odehráli AllSKApone’s v ki-
nokavárně, aneb lidově oblíbe-
ném DJ Stanley klubu 13. Tam již
vše probíhalo v rámci standardů
večírků ve „Třináctce“. Během
večera byla také pokřtěna deska
Vzdušné mé vidiny, nádherná tě-
la, obsahující písně gellnerovské-
ho cyklu.
Otázkou, která mi od soboty leží
v hlavě, zůstává, jestli právě tako-
vé hudebně-literární projekty ne-
jsou pro studenty atraktivnější
než biflování textů z čítanek a zda
by po podobných naučných kon-
certech nemohly sáhnout i místní
školy. Foto a text: Marek Čermák

Městská knihovna

Schody do nebeského pokoje jsou do značné míry autobiografické.
Autor zachytil několik špatných i dobrých okamžiků svého dospívá-
ní, které měly na jeho další život zásadní vliv a které v něm „spaly“
nevyřešeny desítky let. Těmi okamžiky byly strach ze smrti, duchov-

ní samota, fyzické i psy-
chické utrpení způsobené
šikanou, první opravdová
láska, její ztráta a násled-
ný útěk před sebou sa-
mým. Teprve pojmenová-
ním těchto událostí a je-
jich „znovuprožitím“ při
psaní knihy se konečně
stal tím, kým přestal být
v patnácti letech - šťast-
ným, vyrovnaným a zdra-
vým klukem. Příběh
Lumíra je příběh autora,
ale stylizovaný tak, aby
měl obecný přesah, psy-
chologickou i emotivní
pravdivost a reálné ukot-
vení v bouřlivých vodách
konce 60. let 20. století.

Autorské čtení
LUBOMÍR MÜLLER

spisovatel, klavírista, fotograf
Kniha v životě - život v knize aneb

Jak dokáže láska, šikana i psaní změnit život

středa 20. března v 11.30
v sále ZUŠ

Cestopisná přednáška s diapozitivy
NEPÁL - CESTA K MT. EVERESTU

čtvrtek 28. března od 17.00
Městská knihovna

Rýmařov

Dvacet dnů na cestě za nejvyšším vrcholem světa, tajemné buddhis-
tické kláštery, pět osmitisícovek zblízka, po stopách Yettiho, pobyt
s Josefem Rakoncajem, týden v Káthmándú, nepálské zvyky a svát-
ky, setkání s domorodci, neuvěřitelné letiště v Lukle, boj o život
v 5000 m n. m. (300 diapozitivů, poutavé vyprávění, nepálská hudba,
prodej plakátů velehor, prohlídka množství suvenýrů.)

Na vaši návštěvu se těší
PaedDr. Lubomír Turek

www.prednaska.kvalitne.cz
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Fotopoetové otevírají cestu do své hlavy
V bfieznu zve SdruÏení Octopus do
stejnojmenné galerie r˘mafiovského
muzea na v˘stavu dvou ãlenÛ I. Fo-
toPoetického Clubu Brno. Spiritus 
agens brnûnského sdruÏení „foto-
bláznÛ a fotopoetÛ“ Vladimír Sm˘kal,
zvan˘ Havran, pfiedstavuje své ole-
jomalby, slovensk˘ ãlen klubu Andrej
âulák fotografiky.
I. FotoPoetický Club Brno vzni-
kl před necelými třemi lety, v lé-
tě roku 2010, vzájemná spolu-
práce jeho členů je však podstat-
ně delší. Základní platformou,
která jim poskytla prostor pro
prezentaci vlastních prací i pro
navázání bližších kontaktů s po-

dobně naladěnými amatérskými
fotografy, byla virtuální galerie
PhotoExtract, založená v roce
2006. Právě jejím prostřednic-
tvím se mohli fotografové před-
stavit kolegům ze všech koutů
republiky i za hranicemi, sdílet
zkušenosti a názory, postupně se
srocovat v menší fotokluby a po-
řádat setkání, výstavy a spole-
čenské akce.
I. FotoPoetický Club Brno našel
zázemí v Galerii pod Petrovem,
kde se členové pravidelně schá-
zejí. Výstavní příležitost jim
však nabídly vedle oficiálních
galerií i restaurace či kavárny,

a to nejen jednorázově, např.
v hospodě na hřišti v Dobšicích
u Znojma se členové fotoklubu
a jejich přátelé setkávají každo-
ročně na tzv. MASO-Xech
(Moravští amatéři sobě a exter-
nisté).
Už název „fotopoetického“ klu-
bu svědčí o tom, že nesdružuje
pouze fotografy. Jeho členové se
věnují rovněž malbě, grafice,
poezii a hudbě. Nejlepším pří-
kladem této mnohostrannosti je
vůdčí člen klubu Vladimír Hav-
ran Smýkal (1951). Amatérský
muzikant a výtvarník se kromě
fotografií a počítačové grafiky
věnuje malbě, kterou představu-
je právě u nás.
Havran Smýkal v jednom rozho-
voru označil svou tvorbu za sa-
momluvu, kterou se zbavuje vše-
ho, co ho štve i neštve (vyjádřil
se ovšem o něco peprněji). Pod
dojmem této interpretace může
divák očekávat sbírku nejrůzněj-
ších utkvělých myšlenek a neod-
bytných představ včetně těch
nejtemnějších. Havran Smýkal
to vystihuje v názvu jedné malby
- Co je nejošklivější část tvého
těla? ...tvá mysl! - a nabízí pře-
hlídku expresionistických por-
trétů (Máte recht, pane Kafka),

ženských aktů (Lehce rozpadají-
cí se dáma), výjevů s motivem 
ukřižování (Nejasná zpráva
z Golgoty, Podivná pieta) i vyši-
nutých stavů mysli (Obsese).
Nezapře přitom zároveň smysl
pro humor a fakt, že nic, včetně
sebe sama, nebere úplně vážně,
a obrazy tak působí spíš grotesk-
ně než tíživě.
„Námětem obrazů Vladimíra
Smýkala je především člověk.
Člověk hříšný, člověk žrout, člo-
věk opilec, člověk smilník, člo-
věk básník. Vladimír Smýkal je
sám oním člověkem, človíčkem
ze svých obrazů, člověkem hříš-
ným, náruživým pijákem života,“
shrnul v úvodu vernisáže prezi-
dent brněnského fotoklubu Emir
Chali.
V malém sále Galerie Octopus
se představuje Andrej Čulák
(1970). Fotograf ze slovenského
Hlohovce vystavuje výběr z ba-
revných fotografik, jejichž tvor-
bě se věnuje od roku 2004.
Jejich základem jsou fotografie,
vznikající při nejrůznějších pří-
ležitostech - na rockových kon-
certech, při cestě vlakem - a upra-
vované vrstvením, překrýváním,
rytím (série Civilizácia) a další-
mi zásahy. Autora přitahuje rea-

Blízké a vzdálené krajiny Petra Lešky
V bfieznu vystavuje v galerii U Stro-
mu poznání r˘mafiovské knihovny
mlad˘ vsetínsk˘ fotograf Petr Le‰-
ka. Kolekci velkoformátov˘ch ba-
revn˘ch snímkÛ nazval Obrazy blízké
i vzdálené.
Na vystavených fotografiích je pa-
trné, že se Petr Leška (1979) foto-
grafii věnuje profesionálně. Obor
reklamní fotografie vystudoval na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
a poté střídavě působil jako učitel
na střední škole a fotograf na vol-
né noze. Je členem Fotoklubu
Vsetín, Asociace profesionálních
fotografů ČR a České federace fo-
tografického umění. Ve svém zlín-
ském ateliéru vytváří reklamní,
portrétní a reportážní fotografie,
zaměřuje se ale také na výtvarnou
fotografii s náměty architektury,
krajiny a abstrakce.
„Ve své volné tvorbě se od po-
čátku věnuji hlavně krajině
Beskyd a Valašska - míst, která
znám a kde žiji. Fascinují mě
proměny přírody během roku,
koloběh stvoření a zániku,

a v tom všem cítím, že tam je
i moje místo,“ prozradil ke své
výstavě Petr Leška. Jak dodává,
netvoří krajinu nostalgickou, ale
spíš ji zachycuje v netradičních
náladách. Zajímají jej panorama-
tické pohledy do krajiny v různé
denní době, letní, podzimní
i zimní scenerie, vhledy do nitra
lesa, dominanty osamělých stro-
mů. Jen místy vtělí do záběru
vesnické stavení, výjimečně pak
věnuje panoramatický pohled
krajině městské.

Druhým tématem Leškovy vý-
stavy jsou abstraktní kompozice.
Podle svých slov se autor inspi-
ruje moderními malířskými smě-
ry, kubismem, futurismem nebo
expresionismem. „Zde doslovně
naplňuji význam slova fotografie
- tedy snažím se - kreslit či malo-
vat světlem,“ vysvětluje. Obrazy
mají odrážet jeho vnitřní svět,
vyjadřovat nejrůznější emoce
včetně bolesti nad odchodem
blízkých. Názvy snímků přitom
vystihují pocity (Odpuštění), ale

často je jejich sdělení ukryto
v rovině symbolické (Mefisto,
Čaroděj). K mýtům a symbolic-
kým postavám odkazují i někte-
ré krajiny (Souboj titánů).
Snímky Petra Lešky nesou zřetel-
ný punc profesionálního přístupu.
Ačkoliv jsou podle tvrzení autora
„hotové“ už po zmáčknutí spou-
ště digitálního fotoaparátu a pod-
léhají jen malým úpravám jasu,
kontrastu a barevnosti, působí ve
výsledku natolik precizně, až
ztrácejí dojem přirozenosti.
Petr Leška vystavoval ve Vsetí-
ně, Zlíně, Frýdku-Místku, Olo-
mouci, Ostravě nebo Českých
Budějovicích. Od roku 2010 má
stálou expozici v lázních v Tep-
licích nad Bečvou. V roce 2011
získal nejvyšší ocenění v katego-
rii fotografie na Czech Art
Festivalu v Českých Budějovi-
cích.
Prodejní výstava snímků Petra
Lešky bude v rýmařovské kni-
hovně otevřena do 29. března. 

ZN
Foto: Petr Leška

J. Štreit, A. Čulák, V. Smýkal Foto: Emir Chali
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lita určitým způsobem deformo-
vaná, proto ji s oblibou snímá
skrz mokré sklo, vybírá si jen
některé její fragmenty a sestavu-
je je do nových souvislostí, ma-
nipuluje s ní pomocí počítače
(série Palác omylov). Skutečné

předměty nebo postavy jsou ve
výsledku téměř nerozpoznatelné,
vztah k původní realitě se vytrá-
cí a na povrch vyplouvá autorův
vnitřní svět nálad a emocí (Sen).
Emir Chali označil Andreje
Čuláka podle názvu jedné z jeho

fotografických kolekcí za „ar-
chitekta vnútorných priestorov“:
„To, co je nám známo jako ves-
mír, je jen přelud, který nás má
zmást, skutečný vesmír existuje
a skrývá se jen v našem nitru
a nikde jinde. Člověk si tento

vesmír - svůj vnitřní prostor, jako
jeho architekt musí narýsovat
a obhájit sám.“
Výstava Vladimíra Havrana Smý-
kala a Andreje Čuláka je v Galerii
Octopus k vidění do 29. března. 

ZN

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

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

Plavání pro veřejnost v březnu
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.

Celý měsíc probíhá akce 2+1 zdarma

Krytý bazén Břidličná

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

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání ve 13.30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sa-

mi nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):
26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Soutěž Marie Kodovské

Andrea Kučerová: Žijeme u řeky
„Nakreslíš mi tygra za stromem?“
Dívám se z okna na lidi v ulicích.
Prší. Kapky vytvářejí přerušované
čáry. Jsou to nitky. Všichni jsme
loutky na nitkách, ale kde ty nitky
končí? Kam vedou? Kdo s nimi
manipuluje? Kdybych byla lout-
kou, chtěla bych hrát v komedii.
Scénáře by byly po okraje zaplně-
ný vtipama. Žádná z loutek by si-
tuace nebrala vážně, protože co-
pak jsme nějaká zatracená tragé-
die? Jsou to spojnice. Mezi námi
a něčím na konci. Tam nahoře na
obloze. Nikdy nejsme sami. Jsou
to dálnice. Můžeme se v myšlen-
kách na nich nechat unášet a stát
se pasažéry v jedné z kapek.
Obrátit směr jízdy. Převzít řízení.
Je to přeci naše jízda. Kdo by se
chtěl hnát z oblohy strmě dolů na
zem?
„Vrrrr. Roar. Roar. Jsem tygrrr.
Stydlivej tygr a schovávám se za
stromem. Najdi mě!“
Babička mě vede do školky, je
podzim, cestou sbíráme listy.
Okouzleně sleduju vír listů, které
se vznášejí vzhůru. Vypadají jako
točité schodiště, jako by vytvářely
schody pro někoho, kdo chce jít
nahoru. Po chvíli se rozlétnou do
stran a pomalu padají k zemi.
Musí to být nějaké kouzlo! Lámu
si hlavu nad tím tvarem, jak může
vzniknout náhodně něco tak doko-
nalého?
Ve školce schovám bačkory své
nejlepší kamarádce a mnu si ruku
nad svým geniálním vtípkem.
Během dopoledne zapomenu na
schované bačkory a následky se
dostaví až k poledni. Prozíravá pa-
ní učitelka odhalí mě, viníka, a ne-

chápe humornost situace. Také se
už nesměju. Nerozumí mi. Ne-
umím vysvětlit, proč jsem to udě-
lala. Cítím se provinile, jsem špat-
ná. Jsem zloděj. Pošle mě do kou-
ta. Minuty ubíhají a připadají mi
jako věčnost. Koukám se na hrají-
cí si děti. Smějí se a živě se mezi
sebou baví. Přeběhne mi mráz po
zádech. Oklepu se. Cítím chlad.
Napadne mě, že jsem hrozně sa-
ma. Už napořád budu sama.
Každý člověk je sám. Ostatní lidé
jsou tak vzdálení.

„Nakresli mi tygra! Je schovanej
za stromem, protože se stydí.
Chce, abys ho našla.“
Sedím za tátovým stolem v jeho
kanceláři. Je mi šest a něco si kres-
lím. Rozmáchle tvořím nové čáry
a kotouče. Papír je pro čáry ma-
lým prostorem, část jich končí na
stole. Náhle se za mými zády ob-
jeví táta a všimne si pokresleného
stolu. Zlobí se. Křičí. „Až se vrá-
tím, tak tady nebude ani čárka!
A je mi jedno, jak to uděláš!“ Pálí
mě oči, zoufale se snažím vygu-
movat reklamní propisku tátovy
firmy ze stolu. Modlím se v duchu

a slibuju, že už to nikdy neudělám,
když mi ten kouzelnej nahoře po-
může. Propiska vážně zmizela.
„Hledej mě! Hledej mě! No tak!
Hledej mě!“
Je brzo ráno. Jedu vlakem ze
Stověžatý. Cestou pozoruju kopce
a řeku. Prší. Kapky vody padají do
řeky. Jaké to musí být. Spojení.
Nitky vody, přerušované čáry roz-
bíjejí vodní plochu a pronikají do
ní. Další nárazy. Vnikání. Řeka si
nevybírá, přijímá ve své stálosti
a neměnnosti. Nitky vnikají po ce-

lé ploše krajiny. Miliony průniků
v jednu jedinou chvíli. Řeka přijí-
má a vytváří souznění v jednot-
ném proudu vody. Udává směr
dalšího pohybu. Cítím se provini-
le. Žena by měla odmítat, žena ne-
ní řekou. Vlnění děčínský krajiny
za oknem mě uspává, usínám.
„Mami! Ta slečna usnula. Neměli
bychom ji vzbudit? Co když zaspí
a odjede do Německa?“
Z polospánku matně vnímám roz-
hovor asi osmiletého kluka a jeho
mámy.
„Tak ji vzbuď.“
„No, já nemůžu, vzbuď ji sama!“

„A proč nemůžeš?“
„Když... když já se bojim, že by na
mě vybafla!“
„No ale já se taky bojim, že na mě
vybafne,“ směje se máma.
To už se neudržím a začnu se
smát. Kluka tím vyděsím.
Vystupují. Matka se na mě poba-
veně usměje. Usměju se na kluka.
Nesměle vyšeptne: „Nashleda-
nou,“ a utíká za mámou. Chvíli se
ještě musím smát. Vevnitř jsem ale
notně dojatá. Takhle malý klouče
a taková empatie. Snad z toho ne-
vyroste.

„Lenko!“
Odvracím pohled od okna a zare-
gistruju malou sestřenku, která se
mi usadila v pokoji.
„Hm?“
„Našlas ho?“
„Koho, prosím tě?“ Nechápu.
„Přece tygra za stromem!“
„Aha, a kde se tam vzal?“
„Schovává se.“
„Aha. A před kým?“
„Před všema!“
„On se jich bojí? Něco mu uděla-
li?“
„Ne, jen se stydí. Je to stydlivej
tygr!“
„A můžem mu nějak pomoci, aby
se přestal stydět?“
„Noo. Musíš ho nakreslit.“
„Tak jo.“ Vytáhnu papír a tužkou
načrtnu strom, zpoza jedné strany
vykukuje ucho a z druhé zadek ty-
gra. „Teď už se nestydí?“
„Ale stydí. Dyť jsem ti povídala, je
to stydlivej tygr.“
„Takže jsme mu nepomohli?“
„Ale on přece nepotřebuje pomo-
ci. Je prostě takovej.“

Z kapsáře tety Květy

Jen krátká návštěva potěší
Navštěvujeme se často. Doma, v nemocnici,
na pracovišti. Známe také zdvořilostní ná-
vštěvy nebo takové ty účelové, kdy potřebu-
jeme dohodnout nejrůznější záležitosti.
Začneme doma. Měli bychom přijít ohlášeni
ve vhodnou dobu. Přijít ke známým přímo
z večírku ve 22 hodin večer nebo ve 4 hodiny
ráno je nevhodné a neomalené. Přinést lah-
vinku vína nebo květiny pro paní domu, to se
hodí. Měli bychom být dochvilní, tolerance
10 až 15 minut je přijatelná.
A už sedíme u stolu. Na jídlo se nevrháme ja-
ko vlčáci, ale taky se neupejpáme, to by hos-
titelce radost neudělalo. Dobroty pochválíme,
o tom, co nám moc nechutnalo, taktně poml-
číme.

Zvu vás na jednu konkrétní návštěvu. Paní
domu je splavená jako koník po Velké pardu-
bické. Pán domu nás vítá bodře, jen v trenýr-
kách, jsme přece domácí, tedy dobří přátelé,
tak si nebude dělat násilí.
Právě sundal vnoučata z lustru a záclon. Jsou
to přece děti, na ně se nesmíme zlobit. Aby
byl klid, zapíná televízor. Všichni potom jed-
ním okem sledujeme toho společníka, který
se vetřel. Něco jíme, něco popíjíme, pak při-
chází káva, ten voňavý životabudič. K ní je
na programu „kult vlastních dětí“. Naši do-
spělí a dospívající potomci jsou tak skvělí
a báječní, cestují, znají jazyky, mají nadějnou
budoucnost, vynikající partnery... Zosobňují
to, co se nám samotným nepodařilo. Tuto část

návštěvy obzvlášť miluju.
Následujícím tématem jsou choroby. Nás
a našich blízkých a známých. Potom přijde
zvlášť výživná debata - o penězích. Zásada
Angličanů „Mám tolik, abych slušně žil,
o penězích nemluvím“ je nám bohužel vzdá-
lená. Taky si společně zanadáváme na počasí.
Moje radost nezná mezí - vyndávají se totiž
alba a fota z dovolených. Už jsem je viděla
nejméně dvakrát, vymlouvám se tedy, že po-
strádám brýle. Následuje urychlený odchod,
oblékáme se v šeru předsíně. Jednou jsem
přišla domů v cizích botách, v televizi začí-
nala detektivka.
Příště odejdu dřív. Je to osvědčená pravda, že
jen krátká návštěva potěší. Si

Brouzdání Foto: Maxim Zherebov
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Připomínáme si
Voda, obyčejná voda...

Bez ní si život nedovedeme před-
stavit a zacházíme s ní často tak,
jako by byla naším sluhou, při-
tom je vlastně pánem nad námi
všemi. V našich podmínkách jí
máme většinou tolik, kolik potře-
bujeme, dokonce někdy více, než
si přejeme, a jen výjimečně si pod
tlakem okolností uvědomíme, jak
jsme na ní závislí.
Voda, sumárním vzorcem H2O,
je chemická sloučenina dvou
plynných látek, vodíku a kyslíku.
Za normální teploty a tlaku je to
bezbarvá, čirá kapalina bez zápa-
chu, v silnější vrstvě namodralá.
V přírodě se vyskytuje ve třech
skupenstvích: v pevném (led
a sníh), v kapalném (voda) a v plyn-
ném (vodní pára). Voda vzniká
prudkým až explozivním slučo-
váním vodíku s kyslíkem (hoře-
ním bezbarvým plamenem) za
vývinu velkého množství tepla.
Vzniká i jako vedlejší produkt při
neutralizaci kyselin zásadami, je
obsažena ve spalných plynech při
hoření většiny organických látek.
Voda je základní podmínkou ži-
vota. Ve vodě život vznikl a bez
vody nemůže existovat. Jde o roz-
pouštědlo, ve kterém probíhají
veškeré chemické děje v organis-
mu. Lidské tělo obsahuje 70 %
a rostliny až 90 % vody. Je zá-
kladní podmínkou rostlinné a ži-
vočišné výroby a zároveň jde
o nejdůležitější surovinu všech
průmyslových odvětví, používá
se ke chlazení, ohřevu, oplachu,
k výrobě elektrické energie, v po-
travinářství atd. Přítomnost vod-
ních ploch má v krajině vliv
na klima i mikroklima.
Na naší planetě představuje 97 %
celého vodstva slaná voda moří
a oceánů; ta obsahuje průměrně
35 g solí v jednom litru. Sladká
voda tvoří jen nepatrnou část hyd-
rosféry - 3 %, přičemž 69 % této
vody je v ledovcích v polárních
oblastech. Dalších 30 % tvoří vo-
da podzemní a jen necelé procen-
to voda povrchová a atmosférická.
Ve sluneční soustavě existuje vo-
da ve formě ledu na pólech
Marsu, v kráterech Merkuru, na
Saturnových měsících Phoebe
a Enceladus, na Plutu a v jádrech
komet. Na Jupiterově měsíci Eu-
ropa (a snad i Io) se kromě ledu
vyskytuje v nepatrné míře i voda
kapalná. Vodní pára tvoří součást
atmosféry všech planet s výjim-
kou Venuše, kde není voda v žád-

né formě. Atmosféru měsíce
Enceladus představuje ze 100 %
vodní pára. Ve vesmíru se velké
množství vody nachází také
v molekulárních mračnech v me-
zihvězdném prostoru.
Přestože jde o chemicky jednodu-
chou substanci, molekulární stav-
ba a vodíkové vazby představují
pestrou variabilitu, která se proje-
vuje v řadě výjimečných vlastno-
stí vody. U běžných látek hustota
s poklesem teploty vzrůstá, u vo-
dy však toto pravidlo platí jen
zčásti. Největší hustotu nemá led,

který se tvoří při teplotě nula stup-
ňů Celsia, ale tekutá voda při
3,95 °C. Led je tedy lehčí, tvoří se
a zůstává na povrchu vodních
ploch a izoluje nezamrzlou vodu,
díky čemuž v ní mohou přežívat
vodní organismy. Proces zvětšo-
vání objemu vody při ochlazování
je významný pro zvětrávání hor-
nin na povrchu Země a také při
kypření půdy. Pro zmrznutí vody
je podmínkou, aby v kapalině exi-
stovala krystalizační centra. Proto
je možné, aby čistá a ustálená vo-
da byla podchlazena i pod teplotu
tuhnutí nebo aby horká voda
zmrzla rychleji než ustálená voda
studená (tzv. Mpembův efekt).
K náhlému zmrznutí podchlazené
vody pak stačí i mechanický pod-
nět (zatřesení, vhození tělíska).
K těmto a dalším jevům dochází
díky charakteristické geometrii
molekuly vody, vytváření můstků
mezi atomy vodíku jednotlivých
sousedních molekul vody a spo-
jování molekul do skupin zva-
ných klastry s různými struktur-
ními rysy. Podle některých teorií
voda díky těmto vlastnostem mů-
že být paměťovým mediem, přijí-
mat a ukládat informace (včetně
lidských emocí). Voda po půso-
bení magnetického pole údajně
může léčit a stimulovat růst rost-
lin. Tzv. diamantová voda má
svoje neobyčejné, lidskému zdra-

ví vesměs prospěšné vlastnosti
získávat díky zrychlení „vibrační
frekvence“, ke kterému dochází,
když je krystal vody vystaven
písni lidového tance tradovaného
v oblasti japonské provincie
Kawachi po více než 800 let. Dia-
mantová voda má mimo jiné spl-
nit nahlas vyslovené přání svého
uživatele předtím, než ji začne
pít, a má údajně přenést své
schopnosti na jinou vodu, je-li
s ní smíchána minimálně v pomě-
ru 1 : 9; tuto přípravu lze opako-
vat donekonečna.

Podobně propagovaná je pí-voda.
Voda se údajně na jednotlivých 
úrovních základních stavebních
částic hmoty harmonizuje, „pra-
votočivá a levotočivá složka se
vyrovnají“. Dochází tak ke změ-
ně množství informací vodou
přenesených. Čím čistší voda, tím
více vnesených informací je od-
straněno. Pí-voda je údajně
schopna působit jak povrchově,
tak až na úrovni mezibuněčných
a buněčných tekutin v organis-
mech. Nahrazuje „zatíženou“ vo-
du a vytlačuje ji z daného prostře-
dí. Taktéž stabilizuje dané pro-
středí (látku, hmotu) a umožňuje
zvýšit energetický přenos kos-
mické (universální) a zemské 
energie přes lidský organismus.
Z popsaných mechanismů léčeb-
ných a jiných účinků i šíře indi-
kací a zejména ze znalostí struk-
turních, fyzikálních a chemic-
kých vlastností vody je zřejmé, že
v těchto případech nejde jen o pa-
vědu, ale ve většině případů
o šarlatánství a často o nehorázný
byznys. Slovní hrátky se slovem
„informace“ a s jejím zachová-
ním nedávají smysl. Většinu času
je molekula vody vázaná ve
strukturních útvarech, které se
nesmírně rychle přeskupují.
Zachování „paměti“ vody poté,
co skončilo působení vnějších
faktorů, není možné, protože vo-

da je neustále v přestavbě a každá
klastrová struktura je během na-
nosekund zrušena a nahrazena
strukturou novou. Čistá voda po
průtoku magnetickým polem ne-
může mít změněnou strukturu,
nemůže být „zmagnetizovaná“
(maximálně může dojít k jejímu
změkčení). Nelze ani předpoklá-
dat a dokázat, že si voda zachová
ve své „paměti“ např. hydratační
obálku kolem rozpuštěné látky,
jestliže se tato molekula rozpuš-
těné látky odstraní. Proto podle
názorů vědců homeopatické ředě-
ní roztoků nemůže vést k tomu,
že by se zachovala struktura vody
po původní vyšší koncentraci.
V dnešním zkomercializovaném
světě ovšem nejde jen o byznys se
„zázračnými prostředky“, jako je
diamantová voda apod., ale i ve
sféře každodenní nezbytné vazby
lidí na pitnou vodu. Hospodaření
se zdroji vody se stalo předmětem
podnikání nejrůznějších subjektů,
pro které je zákonem nejvyšším
zisk. Do jisté míry je výsledkem
i dnešní boom používání balené
vody v domácnostech za situace,
kdy je naprostá většina vody z ko-
houtku zdravotně nezávadná
a použitelná pro všechny účely.
Voda má hodnotu nejen ekono-
mickou, ale i ekologickou. V sou-
časné době je na naší planetě 
7 miliard lidí, další 2 miliardy při-
budou do roku 2050. S přírůst-
kem světové populace paralelně
vzrůstá spotřeba vody. Od roku
1940 do roku 2006 se zvýšila čty-
řikrát. Ve světě patří mezi největ-
ší spotřebitele vody USA a Au-
strálie, nejméně vody v přepočtu
na obyvatele zužitkují v Indii.
Pětina lidstva nemá přístup k ne-
závadné vodě, 2,6 miliardy lidí
postrádají hygienické zázemí. Tři
miliony lidí ročně umírají na cho-
roby způsobené kontaminovanou
vodou a špatnou hygienou, 90 %
z nich jsou děti do pěti let.
Nejhorší je situace v subsaharské
Africe, kde má přístup k nezávad-
né pitné vodě pouze 56 % obyva-
tel. V absolutních číslech je pro-
blém největší v Asii - jen v Číně
se týká 300 milionů obyvatel.
O to vážnější je skutečnost, že se
zásoby sladké vody na Zemi sni-
žují. Podle odhadu Organizace
pro výživu a zemědělství (FAO)
klesly zásoby vody v Evropě
o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny
a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly
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mezi zásobami vody a její spotře-
bou se neustále prohlubují a lze
přitom předpokládat, že spotřeba
vody bude v následujících letech
stoupat. Značná část znečištění
životního prostředí pochází ze ze-
mědělství (pesticidy, hnojiva
i zvířecí exkrementy) a zasahuje
i vodní zdroje. Pitná voda se stá-
vá strategickou surovinou a do
intenzivně využívaných zeměděl-
ských oblastí se musí přivádět
z velkých vzdáleností. Bohatší
státy řeší problém s deficitem vo-
dy odsolováním mořské vody.
Typickým příkladem je Kuvajt,
který je na odsolenou mořskou
vodu plně odkázán. Tyto techno-
logie jsou sice v praxi realizova-
telné, vyžadují však značné ener-
getické a investiční náklady a ve-
dou k výraznému zvýšení nákla-
dů na zemědělskou produkci.
Přírodní zdroje včetně vody bu-
dou hrát v mezinárodních vzta-
zích 21. století velmi důležitou
roli, nicméně podle odborníků
v nejbližší době nehrozí, že by se
vedly o vodu války. Voda se cho-
vá v geografickém prostoru na-

rozdíl od ostatních surovin zcela
odlišně. Např. ropa a ostatní fosil-
ní paliva jsou k dispozici na časo-
vě omezenou dobu a zůstávají na
jednom místě. Voda je k dispozici
neomezeně dlouho a je jí na Zemi
víceméně pořád stejné množ-
ství. Větší roli než změny v množ-
ství vody bude hrát její kvalita
a také intenzivní sucha nebo zá-
plavy v důsledku klimatických
změn. A především celková ne-
předvídatelnost toho, jak se voda
v geografickém prostoru chová.
V naší zemi obecně není nedosta-
tek vody bezprostřední hrozbou,
na druhé straně všichni citelně
prožíváme její zdražování. Podle
posledních informací Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR
(SOVAK) cena vody za posled-
ních 23 let stoupla stonásobně,
z původních 80 haléřů na dneš-
ních takřka 80 korun (u nás 
74 Kč) za jeden metr krychlový,
přitom spotřeba vody v domác-
nostech stále klesá a v roce 2012
představovala 94 litrů na osobu
a den oproti 170 litrům v roce
1990. V některých regionech ČR

již lidé platí za vodu vyšší ceny
než v Německu, Rakousku, Velké
Británii i dalších evropských ze-
mích. Při stanovování cen za vod-
né a stočné pro domácnosti musí
vodárenské společnosti vycházet
z cenového výměru ministerstva
financí, do cen vodného a stočné-
ho však mohou zahrnout i své in-
vestice a náklady spojené s distri-
bucí vody a připočítat si k tomu
„přiměřený“ zisk. Protikorupční
organizace Transparency Inter-
national (TIC) v roce 2009 upo-
zornila na to, že veřejný sektor
přichází následkem privatizace
ziskové části vodohospodářských
společností o značné prostředky,
které mohly být použity k finan-
cování potřebné obnovy vodáren-
ské infrastruktury.
K řešení celosvětových problémů
se zajištěním vody by měl pomo-
ci i Světový den vody, určený na
22. březen. Organizace spojených
národů tento den navrhla v ro-
ce 1992 na jednání UN DESA
(odbor OSN pro ekonomické
a sociální záležitosti) v Riu de
Janeiru. Propagace agentur OSN

a nevládních organizací věnují-
cích se problémům spojeným
s vodou je zaměřena na čistotu
a ochranu vod a jejich šetření.
Kromě toho je každým rokem
zpracováváno určité specifické
téma. Pro rok 2013 je jím
Mezinárodní rok vodní spolu-
práce.
Nosným principem je, že voda je
nezbytná pro život a zdraví lidí
a hospodářský rozvoj a musí být
rozdělována spravedlivě. Tyto vý-
zvy a problémy poskytují velkou
příležitost k mezinárodní vodní
spolupráci a řešení problémů s ne-
dostatkem pitné vody a odpovída-
jící sanitace. Spolupráce má mno-
ho podob, např. přeshraniční spo-
lupráce, sdílení podzemních zdro-
jů pitné vody a povodí řek, před-
cházení případným sporům o vy-
užití povodí protékajících řek, fi-
nanční a technická spolupráce při
využívání vodních zdrojů, výmě-
na informací a dat, spolupráce
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělá-
vání. Do aktivit je zapojeno mno-
ho mezinárodních organizací. 

Zpracoval M. Marek

Z okolních obcí a měst
Staroveské ženy a dívky se připravovaly na Velikonoce

Na stráních nad Starou Vsí ještě
sice leží sníh, ale Velikonoce bu-
dou letos brzo, a tak lektorky
z našeho výtvarného klubu při-
pravily pro veřejnost první krea-
tivní dílnu - pletení košíků z papí-
rového pedigu.
Ve škole to vypadalo jako v úle.
Sháněly se staré noviny, letáky, te-
lefonní seznamy a motaly se
z nich pomocí špejlí úhledné rulič-
ky pro pletení, které se následně
barvily, mořily a stříkaly lakem.
Některé dámy průběžně hlásily
počty namotaných ruliček a trum-
fovaly se navzájem. Den D byl vy-
hlášen na 26. února a workshop
vedly zkušené lektorky Mirka

Štěpánová a Jana Zieglerová.
Zájem o novou techniku byl ne-
zvykle vysoký: přišlo 22 tvorby-
chtivých žen a dívek. Nechybělo
občerstvení a dobrá nálada.
A co jsme vyráběly? Ošatky, zdo-
bené košíčky, dekorativní obaly
na květináče, pletené misky nebo
velikonoční závěsníky. Pak jsme
se vzájemně chválily, fotografo-
valy výrobky do našeho časopisu
Muchomůrka a pro sponzora,
Nadaci OKD, která v programu
Pro radost financuje naše výtvar-
né a rukodělné snažení. Pro velký
zájem a naprostou spokojenost
budeme kurz pletení ještě jednou
opakovat a trénovat složitější

vzory a způsoby. Ale neděste se
a klidně přijďte také. Zvládnete
to. O dva dny později totiž pletly

z pedigu děti ze základní školy
a moc se jim to povedlo. 

Eva Staňková, ZŠ Stará Ves

Snowkiting finišoval v Ryžovišti
Za krásného počasí se o prvním
březnovém víkendu v Ryžovišti
jel třetí a zároveň poslední závod
Českého poháru ve snowkitingu
2013, jehož hlavním organizáto-
rem byla Česká kitová federace
a kite oddíl Funky Fresh. Vítr
oproti minulému závodu zesílil
a dovolil závodníkům z celé
České republiky i z Polska odjet
dva druhy závodů - freestyle
a race.
Freestylem rozumíme především
skoky a předvádění triků ve

vzduchu, race představuje okru-
hový závod s hromadným star-
tem a časovým limitem. Závody
se jely v kategoriích freestyle
muži a ženy, race závod muži,
ženy snowboard a muži lyže.
Sluníčko a barevní draci vzná-
šející se v oblacích vytáhli na
ryžovišťský kopec desítky divá-
ků, kteří byli podívanou na ne-
obvyklý sport doslova dojati.
Pořadatelé i Ryžovišťáci doufa-
jí, že i v další sezóně bude po-
časí tomuto sportu nakloněno

a na kopcích kolem Ryžoviště
se budou zase vznášet barevní
draci.

Kompletní výsledky závodů:
Freestyle snowboard muži:
1. Marek „Murphy“ Zach
2. Miroslav Hořejší
3. Zdeněk Spisar

Freestyle snowboard ženy:
1. Silvie Šilingerová
2. Dominika Pavlínová
3. Kateřina Lančová

Race snowboard muži:
1. Kamil Peterek
2. Marek „Murphy“ Zach
3. Filip Žvák

Race snowboard ženy:
1. Silvie Šilingerová
2. Kateřina Lančová
3. Dominika Pavlínová

Race lyže:
1. Filip Ševčík
2. Radek Čuba
3. Luděk Konečný Eva Lašáková
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reportáž
Když se z koníčka stane kůň

Nedávno mi známá poradila, že by nebylo na
škodu přinést čtenářům reportáž o psích svěřen-
cích manželů Schenkových z Rýmařova, šampi-
ónech, kteří posbírali mnohá ocenění. Napsala
mi jméno chovatelky a že prý chová druh vlko-
dava. Jistě si dokážete představit, jak vypadá vl-
kodav. Obrovský pes, který byl vyšlechtěn pro
lov vlků a losů. Jeho tělo připomíná anglického
chrta, ale daleko mohutnějšího vzrůstu. V ko-
houtku dosahuje průměrně výšky 90 cm a váží
až 80 kilo. Trošku mě zamrazilo při představě,
že se mám setkat s tak obrovským psem, ještě ke
všemu se dvěma, a už vůbec jsem si nedovedl
představit, že tito „malí poníci“ žijí v paneláku.
Na schůzku s paní Schenkovou jdu přesně v ur-
čenou hodinu. V duchu si opakuji připravené 
otázky, kupříkladu kolik kilogramů granulí
a masa takový „přerostlý punťa“ za den spořádá
a zda má v panelákovém bytě pokoj sám pro se-
be nebo mu stačí „jen“ půl obýváku. Konečně
jsem na místě. Zvonek, vzápětí příjemný hlas
chovatelky oznamuje druhé patro a elektrický
vrátný mě pouští do chodby. Stojím přede dveř-
mi bytu v očekávání, že se o mě za okamžik 
opře téměř stokilový vlkodav.
„Kluky jsem prozatím zavřela, aby na vás moc
nedoráželi,“ hlásí po přivítání jejich majitelka.
To jsem si oddechl. Vcházíme do bytu a já sly-
ším slabé pískavé zvuky. Zřejmě si tito „veli-
káni“ rádi hrají s nějakou gumovou hračkou.
Usedáme na pohovku a já připravuji své otáz-
ky zaměřené na chov vlčích slídičů. Během 
okamžiku se mi „něco“ mihne pod nohama
a rychle to zmizí. A opět se vynoří. Zničehonic
na mě koukají dvě malá chvějící se klubíčka, 
očichávají mě a nedůvěřivě si mě prohlížejí.
Chtěl jsem paní chovatelce namítnout něco
o vlkodavech, ale poté mi došlo, že mi moje
známá se smyslem pro humor připravila „vlčí
léčku“. Přivítat se se mnou přiběhli dva malí
pražští krysaříci - Bastík a Colin.
Později jsme se této historce zasmáli i s chova-
telkou Pavlou Schenkovou, která se v reportáži
stala mou průvodkyní. A jak její rodina ke štěs-
tí přišla? Jejich prvním pejskem byl pudl, který
se dožil třinácti let. Jak si jednou člověk zvykne
na psí přítomnost, těžko si odvyká. Proto začali
manželé Schenkovi hledat pejska nového.
„Chtěla jsem pejska, který by byl nenáročný,
krátkosrstý, menšího vzrůstu. Měla jsem před-
stavu například o čivavě. Jednou jsme se vyda-

li za chovatelkou a ona
měla jak čivavu, tak
několik pražských kry-
saříků a jednu březí
fenku krysaříka. Jsem
člověk, který když při-
jde na návštěvu a je
tam pes, tak padá na
zem a začínám žít psí
život, návštěva nená-
vštěva. Najednou jsem
si ty věčně třesoucí
se pejsky zamilovala.
O fenečky krysaříků je
obrovský zájem a jsou
beznadějně zadané. Padlo rozhodnutí, že pokud
se narodí pejsek, jdeme do toho. Mamince
Bastíka se narodili dva pejsci a jedna fenka
a bylo rozhodnuto. Dodnes nelituji,“ říká s pev-
ným přesvědčením paní Schenková.
S manželem později jen tak z legrace zajeli
zkusmo na první výstavu a úspěchy na sebe ne-
nechaly dlouho čekat. Pomalu, ale jistě vešli ve
známost u svých kolegů chovatelů pražských
krysaříků a zanedlouho nikdo neřekl jinak, než
že přijeli „Bastíkovi“. Je někdy až úsměvné
sledovat zapálení chovatelů, kteří zcela vážně
sledují rody svých svěřenců, jejich strom živo-
ta, a v jejich debatách často uslyšíte: Podívej,
ale že má oči po taťkovi, co?
Pětiletý Bastík a tříletý Colin na mě koukají zví-
davě a prozatím bázlivě, ale postupem času
z nich opadává strach a zanedlouho už jsme ka-
marádi „na život a na smrt“. Ti, kdo mají tzv.
„gaučáky obecné“, určitě vědí, o čem mluvím.
Za chvíli si vás omotají kolem packy, buď mu-
síte něco neustále házet a oni bez omrzení onu
věcičku pracně, oddaně a neúnavně přinášejí
zpět nebo se s vámi chtějí přetahovat o oblíbe-
nou hračku. To byl i náš případ. Během rozho-
voru s paní Schenkovou stačím ovládat dikta-
fon, číst připravené otázky, hladit dožadující se
„mazlíky“ a přetahovat se o hračku.
Dovídám se, že pražský krysařík je zatím neu-
znané plemeno. K uznání je potřeba nejméně
osm linií, v každé alespoň dva psi a šest fen, což
je nejméně 64 jedinců nepříbuzných do třetí ge-
nerace předků. To je při počtu asi 2500 chov-
ných jedinců a 1-3 štěňat na vrh za rok běh na
dlouhou trať. Krysaříky nelze vystavovat na
mezinárodních výstavách v zahraničí, možná je

pouze účast na výsta-
vách v České republice
(na mezinárodních, ná-
rodních, oblastních,
speciálních a klubo-
vých) a na Slovensku.
V prvním roce, co mě-
li Schenkovi Bastiena,
se jim s výjimkou dvou
výstav podařilo objet
vše. To znamená v prů-
měru dvanáct až dva-
cet výstav v měsíci, ale
jak rychle chovatelka
dodává, s manželem to

tenkrát opravdu přehna-

li. Teď si vybírají jen ty nejprestižnější nebo nej-
zajímavější.
„Bastík je pejsek s průkazem původu a na vý-
stavy lze chodit pouze s takovými pejsky. První
jeho ocenění byl titul Český Junior šampión,
který získal v roce 2010. Mezi neuznanými ple-
meny se hodnotí známkou výborný jedna, vý-
borný dvě, výborný tři a záleží na rozhodčím,
zda k tomuto hodnocení ještě přidá titul CAC.
Jedná se o titul spojený s medailí a za tři tyto
tituly má pejsek nárok na ocenění Český Junior
šampión, samozřejmě do určité věkové hrani-
ce,“ dovídám se od chovatelky Bastiena Black
Jongala Pavly Schenkové.
Pokud manželé Schenkovi vydrží jezdit i nadá-
le na výstavy, které stojí nemalé finance včetně
pohonných hmot, může jejich svěřenec získá-
vat další ocenění, medaile a poháry. S dosaže-
ním titulu Českého šampióna je to obdobné ja-
ko s „Juniorem“. Když se podaří získat i tento
titul, tak už nic nestojí v cestě za dobytím titu-
lu Český Grand šampión. „Je potřeba získat
čtyři tituly CAC ve dvou výstavních sezónách,
nelze je získat během jednoho roku,“ vysvětlu-
je dále Pavla Schenková. No a Bastík shrábnul
všechna tato ocenění. A to ještě není vše.
Ocenění, o kterých zde byla řeč, získal také
v Senci a Nitře na Slovensku, tedy titul
Slovenský Junior šampión, Slovenský šampión
i Slovenský Grand šampión. Klobouk dolů,
„pane Bastiene“. Jsem zvědav, jestli se teď bu-
dete se mnou bavit, promiňte štěkat, nebo se
budete tvářit jako některé naše celebrity.
A pozor, náš hrdina si k té vší slávě přivezl
ještě titul klubového vítěze. Oč se jedná?
Třikrát do roka se scházejí registrovaní cho-
vatelé pražských krysaříků na společné výsta-
vě v počtu devadesáti až sta a soutěží mezi se-
bou v rámci jednotlivých věkových kategorií.
Bastík stanul opět „na bedně“ jako vítěz.
Přitom registrovaných chovatelů pražských
krysaříků je u nás kolem sedmi stovek.
Vzápětí se dovídám, že poslední a zřejmě jed-
no z nejcennějších vítězství si přivezli Schen-
kovi počátkem letošního roku z Hanácké ná-
rodní výstavy v Brně, kde se Bastík umístil
mezi krysaříky na prvním místě. A přátelé,
pejskaři, opět pozor! Mezi všemi FCI (Fédé-
ration Cynologique Internationale - Meziná-
rodní kynologická federace) neuznanými ple-
meny (je jich asi třináct), jako je třeba ame-
rický pitbulteriér, patterdale teriér, český hor-

Zleva Bastien Black Jongal, jeho matka a jeho sestra na klubové vý-
stavě v Mílovicích (2011)

Chovatelka Pavla Schenková se svými svěřenci
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ský pes, český strakatý pes, chodský pes, exo-
ticky vyhlížející louisianský leopardí pes,
dlouhosrstá varianta vipeta či krátkosrstá vari-
anta barzoje, se Bastien opravdu neztratil.
„Nastoupili jsme na takový velký koberec,
před vámi sedí celá plejáda rozhodčích a pej-
sci jdou od největšího po nejmenší. Bastík
kráčel na samém chvostu průvodu. Pan roz-
hodčí nás vybral do úzké pětice a z těch pěti
finálových neuznaných plemen jsme si nako-
nec přivezli stříbro,“ říká hrdá chovatelka.
Že je o našeho malého hrdinu velký zájem ze
strany dalších chovatelů, svědčí fakt, že je
Bastík již devatenáctinásobným otcem, za kte-
rým jezdí nápadnice z celé republiky. Pokud
vás zajímá, jak se připravuje na závody, tady je
odpověď jeho majitelky: „Stačí vyčistit uši, vy-
třít oči, přetřít vlhkým hadříkem srst a může se
jít na výstavu. To je opravdu vše. Nemám ráda,
když majitelé některých pejsků provádějí nej-
různější kadeřnické a pedikúrské nevkusnosti.
Sama bych tyto věci nikdy neprovozovala. A co
se týče kondice, stačí, když manžel s oběma
pejsky vyjede někam za město na kole, za tím
účelem jsme pořídili vozíček pro pejsky, a zpát-

ky pak naši kluci běží. Dokáží bez problémů
uběhnout až dvanáct kilometrů. A na to, jak
malého vzrůstu pražský krysařík je, by mu člo-
věk v běhu v žádném případě nestačil.“
Tříletý Colin Braun Jongal neboli Colinek,
mladší kamarád Bastíka, měl trochu pohnutou
minulost, neboť s ním zřejmě bylo ze strany pů-
vodní majitelky špatně zacházeno. Chovatelka,
od které pochází Bastík, si jej vzala zpět, dala
jej do pořádku, a protože viděla, jací jsou
Schenkovi do krysaříků blázni, nabídla jim
Colina do péče. Ten si na nový domov velice
rychle zvyknul, zvlášť když tady měl i kamará-
da. A tak to funguje už nějaký ten pátek. Občas
Colin trumfne v titulu i Bastíka a sem tam při-
veze ocenění z výstavy.
Jsem zvědavý, co čeká svěřence paní
Schenkové v nejbližší budoucnosti. „V neděli
24. března bude klubová výstava v Praze-
Radotíně. Už se nemůžeme dočkat, až uvidíme
elitu nových krysaříků. Z těch malých, půlroč-
ních se vyklubou statní psi a feny a co víc, do
Radotína jezdí chovatelé ze Švédska, Norska
a Dánska, velké zastoupení krysaříků máme
i v Německu a Rakousku. Dále je v plánu vý-

stava v Praze-Letňanech, v Brně na národní
výstavě a mnoho dalších,“ přiblížila plány 
úspěšná chovatelka.
„Pokud byste chtěl vidět i naši garderobu, mů-
žeme se pochlubit,“ říká Pavla Schenková
a v závěru naší reportáže míříme do království
psí dvojice. Na ramínkách vidím úhledně po-
věšené zimní oblečky s kožíškem a svetříky
pro pejsky v různých barvách, v další krabičce
jsou uloženy zimní botičky - pro Bastíka men-
ší, pro Colina nepatrně větší. Zpočátku byl pro-
blém s chůzí, ale časem si na botky podle paní
Schenkové zvykli a dnes už vědí, že pokud je
venku to „bílé studené“, dostanou botky a bu-
de jim teplo. V dalších krabicích mají své hrač-
ky. Ovšem kam se člověk podívá, všude na po-
licích, na skříňkách i na stěnách visí medaile,
ocenění a poháry získané na výstavách.
Je čas se rozloučit. Poslední pohlazení dvou
krásných a milých psích kamarádů, tklivé psí
pohledy a hlavně přání Pavle Schenkové mnoha
úspěšných výstav a ocenění. Budeme se někdy
příště těšit na opětovné setkání. JiKo
(Děkuji Pavle Schenkové za to, že mohla tato re-
portáž vzniknout.)

Akce hradu Sovince

Hradní brány se otevřou
již 23. března

Čtvrtý březnový víkend 23. - 24. 3. se opět otevřou brány hradu
Sovince. Bude tak zahájena nová hradní sezóna 2013, 

tentokrát velikonočními netradičními prohlídkami se zabíjačkou.

23. a 24. března
Balady zbojnické
Tradice a zvyky

od masopustu do Velikonoc

Zahájení sezóny 2013

Vesnická domácí zabijačka
Prodej masa a vepřových specialit, grilované klobásky 

a vepřová kýta na rožni

Neomezený pohyb po hradě včetně vyhlídkové věže
po oba dva dny 9.15 - 17.50

Netradiční prohlídky rytířského sálu a hradních zákoutí 
s folklórními a šermířskými scénkami

Účinkují: šermířské sdružení Špinavci, 
Berušky - Jiřinka, Dadlenka a Lucka

Doprovodný program:
hudební skupina Rabussa, disponující bohatým repertoárem 

lidových a renesančních písní

Oblíbená skupina tentokráte představí:
11.00 - písně z nejnovějšího CD Víno, meč, růže

13.00 - loňské úspěšné koncertní pásmo Balady zbojnické
15.00 - můžete se těšit na Záhorské balady

Prohlídky s průvodci ve středověkých kostýmech
Možná rezervace prohlídky na tel. 725 577 725
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Užitečná informace

Zajímavosti z přírody

Jak nespadnout do pasti 9
Nebavte se s pouličními prodejci

Pouliční prodejci jsou velmi dobře
vyškoleni na „rychlý“ prodej, tak-
že nestihnete ani napočítat do pěti
a již na vás vybalí fantastickou na-
bídku. Máte-li rádi své peníze, tak
se s pouličním prodejcem vůbec
nepouštějte do řeči. V opačném
případě uváznete v síti, neboť jeho
triky i nátlak jsou často tak silné,
že se ani nezmůžete říci „ne“.
Každý prodejce má za prodaný
výrobek nebo službu provizi.
Provize jsou docela vysoké a je-
jich výši samozřejmě odpovídá
motivace prodejce. Nelze se tedy
divit tomu, že jsou pouliční pro-
dejci čím dál agresivnější. Jdou
s vámi dlouhý kus cesty, snaží se
vás zastavit, chytají vás za rukáv,
flirtují, pokřikují. Jde jim pouze
a jenom o to, aby prodali co nej-
více výrobků.

Na jaké triky pouličních prodejců
musíte být připraveni?
„Mám tady poslední čtyři kusy.“
Trik opřený o snahu vyvolat pocit,
že zboží se velmi dobře prodává.
„Jenom dnes si můžete toto zboží
zakoupit za skvělou cenu.“ Ma-
nipulace cenou a časem je dalším
častým trikem. Stává se také, že
prodejce uvede jen cenu částeč-
nou, ta konečná se nakonec vyšpl-
há na dvoj- či trojnásobek.
„Tak vynikající kvalitu nikde jin-
de nenajdete.“ Výrobky, které se
prodávají v rámci pouličního pro-
deje, mají ke kvalitě hodně dale-
ko. Pokud je chce prodejce pro-
dat, musí ve vás vyvolat pocit, že
se jedná o zboží, které nikde jinde
neseženete.
Braňte se před pouličními prodej-
ci, abyste nepřišli o peníze.

Vyhněte se jim.
Nejjednodušší způsob, jak se s ni-
mi vůbec nedostat do kontaktu.
Nemluvte s nimi.
Nevidíte je, neslyšíte je, nenava-
zujete s nimi oční kontakt.
Opakujte „ne“.
Je-li prodejce neodbytný a jde za
vámi, říkejte „ne“, „nemám zá-
jem“ a hlavně se nezastavujte.
Nebuďte zvědaví.
Nejčastějším důvodem, proč lidé
naletí a nechají se zviklat, je zvě-
davost.
Nedávejte na sebe kontakt.
Pokud jste se již dali do řeči s pro-
dejcem a chce po vás kontakt, dů-
sledně odmítněte. Na dlouhou do-

bu byste se ho nezbavili.
Nic nepodepisujte.
Hlavní zásada, které se musíte zu-
by nehty držet. 

Občanské sdružení spotřebitelů
TEST

Občanské sdružení spotřebitelů
TEST se sídlem Černomořská
419/10, 101 00 Praha 10-Vršovi-
ce je vydavatelem časopisu dTest
a provozovatelem webových strá-
nek www.dtest.cz, kde jsou publi-
kovány výsledky nezávislých a ob-
jektivních testů výrobků, varování
před nebezpečnými a zdravotně
závadnými výrobky, informace
o právech, které chrání spotřebi-
tele a posilují jejich postavení vů-
či prodávajícím, a další rady.
Spotřebitelská poradna je k dis-
pozici na tel. 299 149 009 každý
všední den mezi 9. a 17. hodinou.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska podalo žaloby
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska podává žaloby
o zdržení se protiprávního jedná-
ní na firmy Reklamní společnost
SENIOR, s. r. o., a společnost
BECK EUROPE, s. r. o., dříve
vystupující pod obchodním ná-
zvem BECK CZECH, s. r. o.
Obě žalované firmy se zaměřují
na prodej na tzv. předváděcích
akcích, které se konají mimo
vlastní provozovnu prodávající-
ho. Cílovou skupinu tvoří zejmé-
na senioři.
Důvodem podání žaloby na fir-
mu BECK EUROPE, s. r. o., by-
ly poznatky z naší poradenské
činnosti nasvědčující tomu, že
tato firma užívá praktiky, které
naplňují zákonné vymezení tzv.
nekalých obchodních praktik dle
zákona o ochraně spotřebitele
(klamavé a agresivní obchodní
praktiky). Společnost BECK

EUROPE, s. r. o., si účtuje v pří-
padě odstoupení od smlouvy ve
lhůtě 14 dnů ze strany spotřebi-
tele smluvně sjednaný poplatek
ve výši několika tisíc korun. Jde

o poplatek za přiměřené náklady
na „dopravu technika“, který má
za úkol buď dopravu zboží ke
spotřebiteli či vyzvednutí fi-
nančních prostředků, v závislos-
ti na znění konkrétní smlouvy.
Podle SOS MaS má tento popla-
tek vzhledem ke všem dalším 
okolnostem povahu sankce za
odstoupení, a je tudíž účtován
nezákonně.
Reklamní společnost SENIOR,
s. r. o., pro změnu využila ne-

dávné novelizace občanského
zákoníku a mimo kupních smluv
uzavírá se spotřebiteli taktéž
smlouvy o opravě a údržbě věcí,
od kterých nelze po novelizaci
občanského zákoníku do 14 dnů
odstoupit. Cena služeb dle této
navazující smlouvy bývá řádově
vyšší než smlouvy kupní. Do
smlouvy o opravě a údržbě bý-
vají, někdy bez vědomí spotřebi-
tele, zahrnuty i starší spotřebiče,
které má spotřebitel doma. SOS
MaS vyhodnotilo toto jednání
jako obcházení zákona.
Cílem popisovaných praktik 
obou firem je znemožnit či ma-
ximálně ztížit spotřebitelům vy-
užití jejich práva na odstoupení
od smlouvy uzavřené na předvá-
děcí akci do 14 dnů.
Obě firmy byly v závěru loňské-
ho roku sdružením vyzvány, aby
se zdržely uvedeného protipráv-

ního jednání. Byly požádány,
aby se vyjádřily k námi tvrze-
ným skutečnostem. Nabídli jsme
také možnost mimosoudní doho-
dy o předmětu sporu. Žádná z fi-
rem však na naši písemnou vý-
zvu nereagovala. Nezbyla tedy
jiná varianta než věc řešit soudní
cestou. O výsledku řízení bude-
me veřejnost informovat.
Předváděcí akce jsou pro spotře-
bitele potenciálně nejrizikověj-
ším způsobem nákupu. Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska klade velký důraz na
prevenci. V letošním roce plánu-
je ve spolupráci s městskými úřa-
dy a Českou obchodní inspekcí
sérii besed pro veřejnost na téma
Ochrana seniorů při předvádě-
cích akcích a podomním prodeji.

Marcela Reichelová,
předsedkyně Sdružení obrany

spotřebitelů Moravy a Slezska

Předjaří
První týden v březnu vystoupaly
teploty ve stínu až na 13 °C a do
lesů Sovinecka zavítalo předjaří.
Tak můžeme nazvat období na
sklonku astronomické zimy, kdy
teplé sluneční paprsky rozpou-
štějí poslední zbytky sněhu a le-
du a naopak noční mrazíky se
snaží zimní symboly zachovat.
Po zimním spánku se příroda po-

zvolna probouzí.
Na několika skrytých místech
při okrajích lesa ukázaly svoji
krásu první bílé kvítky sněženek
a včely okamžitě zareagovaly
donáškou prvního letošního pylu
do svých úlů. Strakapoudi začí-
nají v lese bubnovat a vyznačují
si tak svá budoucí hnízdní terito-
ria. Brhlíci lesní a sýkory si pro-Sněženky při okraji lesa
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hlížejí různé stromové dutiny
a vyvěšené hnízdní budky a začí-

nají v jejich blízkosti zpívat.
Stále se však vracejí na krmítka
k lidským obydlím, neboť v lese
je potravy (hmyzu) prozatím ne-
dostatek. Při ranním rozbřesku
můžeme již zaslechnout i zpěv
kosů a jim příbuzných brávníků.
Zimní menší hejna krkavců se
rozpadla, a tak lze pozorovat ty-
to velké ptáky již v párech.
V tomto období si opravují stará
nebo staví nová hnízda, ve kte-
rých se brzy objeví první vejce.
Na svá severněji ležící hnízdiště
se ze zimních potulek za potra-
vou začínají vracet hejnka čížků
lesních a pěnkav obecných. To
však nejsou praví tažní ptáci, ti
ještě čekají v teplejších oblas-
tech jižní Evropy a severní
Afriky na skutečné jarní počasí. 

Text a foto: Miroslav Král

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

Brhlík lesní si prohlíží dutinu

-05-2013  13.3.2013 16:09  Stránka 25



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2013

26

Sport

Soukromá řádková inzerce

Konec sezóny Okresního přeboru ledního hokeje
V sobotu 2. března proběhlo na
Zimním stadionu Krystal v Kr-
nově předání putovního poháru
a věcných cen vítězům Okres-
ního přeboru ledního hokeje za
sezónu 2012/2013. Vyhlášení vý-
sledků se konalo před zahájením
třetí třetiny mistrovského utkání
play-off mezi HK Krnov A a HC
Studénka.
Předání putovního poháru se zú-
častnil předseda OSLH Bruntál
Josef Živčák, Martin Ftáček
a zástupci oddílů ledního hokeje.
První místo vybojovalo družstvo

HK Krnov B, které převzalo
z rukou předsedy putovní pohár
a věcnou cenu, na druhém místě
skončilo družstvo HC Kaščák
Lomnice a třetí místo obsadilo
družstvo SK Slovan Rýmařov.
Výkonný výbor OSLH Bruntál
touto cestou děkuje všem druž-
stvům, která se zúčastnila soutě-
že, blahopřeje vítězi sezóny
2012/2013 a těší se na sezónu
příští.

Josef Živčák,
Martin Ftáček,

VV OSLH Bruntál

• Prodám garáž v Rýmařově na Okružní ulici u kotelny s pozemkem
v os. vlastnictví. Nové rozvody elektřiny. Bez vlhkosti, udržovaná, 
izolovaná, drenážní trubky. Prohlídka možná kdykoliv. Cena k jed-
nání. Tel.: 604 639 963.
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Foto: archiv VV OSLH Bruntál
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Okresní volejbalová liga starších žáků a žaček
V sobotu 16. února proběhlo v tě-
locvičně Gymnázia Bruntál druhé
kolo okresní volejbalové ligy star-
ších žáků a žaček. V tělocvičně
panovala uvolněná atmosféra, do-
konce ani naši svěřenci nejevili
známky nervozity a s úsměvem
sledovali první zápas mezi domá-

cími družstvy ZŠ Jesenická
a gymnáziem. Rýmařovské druž-
stvo složené z žáků základní ško-
ly bylo proti minulému kolu posí-
leno o Ondru Kubjáta a na výko-
nu to bylo opravdu znát.
Naše družstvo začalo turnaj zápa-
sem s Krnovem. Chvíli nám sice
trvalo, než jsme se rozkoukali

a rozehráli, ale soupeř na tom byl
obdobně, takže první set skončil
20:11 pro Rýmařov. Ve druhém
setu se karta obrátila a zvítězil
Krnov 20:9.
Následující dva zápasy byly ví-
tězné - s Gymnáziem Bruntál 2:0
po setech 20:15 a 20:5 a se ZŠ

Jesenická Bruntál 2:0 po setech
20:19 a 20:17. Oba zápasy jsme
hráli svědomitě, štěstí nám přálo
a z výsledků jsme měli opravdu
velkou radost.
Na naše poslední utkání dne při-
padlo družstvo Vrbna pod
Pradědem. Potvrdilo své kvality
a post favorita soutěže výhrou 2:0
po setech 20:6 a 20:8. Při tomto
zápase nám fandila velká část
bruntálských hráčů i fanoušků,
všem tímto moc děkujeme.
Zápasy Vrbna jsou stále ještě po-
někud jednostrannou záležitostí.
Rýmařov tak na turnaji vybojoval
pěkné druhé místo a celkově se po
dvou turnajích posunul v průběž-
ném pořadí soutěže na místo třetí.

Dokázali jsme tak, že i když jsme
s volejbalem začali později a zku-
šenosti teprve získáváme, máme
výborné hráče a dokážeme na
hřišti slušně hrát.
Za Rýmařov nastoupili: Adéla
Švikruhová, Martina Ohrádková,
Zlatka Zobalová, Kateřina Seka-
ninová, Veronika Murínová, Ni-
kola Kratochvílová, Adam Kopsa
a Ondra Kubját, trenérky Věra
Kratochvílová a Květuše Švé-
dová.
Děkujeme našim hráčům a hráč-
kám za skvělý výkon, jejich rodi-
čům za pochopení a podporu, tre-
nérům a organizátorům za skvě-
lou organizaci a zázemí.

Foto a text: Věra Kratochvílová

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 29. 3. 2013

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 21. 3. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
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