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Chcete odebírat levnûj‰í elektﬁinu?
Pﬁipojte se do elektronické aukce

Mûsto bourá staré domy, nahradí je
klidová zóna a parkovi‰tû

Na usedlosti v Albrechticích
u R˘maﬁova vzniká ekocentrum
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Festival outdoorov˘ch filmÛ Expediãní
kamera dorazil do R˘maﬁova

Po tﬁiadvaceti letech byl obnoven
nejtûÏ‰í závod svûta – Jesenická 70

-06-2013

27.3.2013 15:34

6/2013

Stránka 2

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Festival outdoorových filmů dorazil do Rýmařova
Tﬁetí roãník filmového festivalu
Expediãní kamera letos v únoru
a bﬁeznu objel pﬁes 150 mûst âeské
republiky. Poprvé se na ‰piãkové filmy s tematikou adrenalinov˘ch sportÛ, cestování a dobrodruÏství mohli
podívat i diváci v R˘maﬁovû.
Středisko volného času Rýmařov
se k putovnímu promítání festivalových snímků z projektu Expediční kamera připojilo poprvé, loni na podzim ale příznivci adrenalinových sportů a krásné přírody
mohli už navštívit spřízněný
Filmový festival zimních sportů.
Snímky o extrémním lyžování,
zimním horolezectví nebo snowkitingu měly poměrně velký
ohlas, a proto se pořadatelé obou
filmových festivalů rozhodli do
Rýmařova přijet i s Expediční kamerou.
Ta letos nabídla sedm krátkých až
středometrážních filmů z domácí
i zahraniční produkce. Jejich spo-

Pískaři

lečným tématem je dobrodružství
při výpravách na hranici lidských
možností a protagonisty vynikající sportovci a cestovatelé.
V nejkratším snímku festivalu
Cesta domů vystupuje třeba skotský freestylový trialista Danny
MacAskill, který divákům předvádí neuvěřitelné kousky na kole
a současně je provádí krásnou
krajinou své domoviny. V nejdelším filmu letošního festivalu Halo
Effect zase vzala skupinka kajakářů včetně Čecha Jakuba Šedivého publikum na výpravu po divokých řekách a vodopádech
Islandu a Norska. Dokument zachytil nejen nebezpečné sjezdy,
ale i všechny nenadálé komplikace, které mohou expedici v panenské přírodě provázet.
Expedici jako objevnou cestu po
nevyšlapaných trasách představuje slovenský dokument Zabijácká
krása o paraglidistech Juraji Kle-

Fota: archiv festivalu

Foli
jovi a Daliboru Carbolovi, kteří
jako první lidé doletěli na bezmotorových křídlech k základnímu
táboru legendární hory K2. Během své dvoudenní vzdušné výpravy překonali více než 200 km
a z výšky až 7 000 metrů spatřili
velehory tak, jak je ještě nikdo neviděl.
Expediční kamera přivedla své diváky i na další civilizací nedotčená místa. V dokumentu australského dobrodruha Tima Copea
mohli putovat napříč Asií po stopách dobyvatele Džingischána,
v českém dokumentu Miroslava
Haluzy zase na indonéský ostrov
Siberut mezi mentawajské kouzelníky. Do rytmu jazyka, tance
a životního stylu afrického kmene
Malinke zasvětil publikum snímek Foli.
Festival Expediční kamera představuje nejlepší filmy velké přehlídky Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Tepli-

cích nad Metují, snímky s horolezeckou tematikou jsou tedy pravidelnou součástí jeho výběru. V letošním ročníku je zastupuje český
dokument Petra Kašpara Pískaři
o kouzlu lezeckých cest v pískovcových skalách na severovýchodě
Čech, oceněný na mezinárodním
festivalu cenou za nejlepší dokument i diváckou cenou.
Snímky představují extrémní
sporty nejenom jako efektní podívanou, nabízejí často i odpovědi
na otázku, proč se někteří lidé vydávají „na hranici propasti“. Díky
výtvarnému akcentu záběrů přírody a ve spojení s hudbou nabízejí
v každém případě nevšední divácký zážitek. Podle slov regionálního pořadatele Rosti Navrátila se
mohou fanoušci na novou porci
filmů těšit na podzim, kdy se do
Rýmařova vrátí Filmový festival
zimních sportů. Promítání by se
mělo uskutečnit už v novém kinosále rekonstruovaného SVČ. ZN

Akce hradu Sovince

Ledový víkend moc návštěvníků na hrad nezlákal
Brány hradu Sovince se letos poprvé otevřely 23. a 24. března.
Tímto víkendem, kdy se denní
teploty pohybovaly kolem deseti
stupňů pod nulou a návštěvníci se
na slibovanou hradní zabíjačku
a netradiční předvelikonoční pro-
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hlídky nehrnuli, byla zahájena nová hradní sezóna.
„Na Sovinci jsem od roku 2000
a každopádně jsem zažila těch otvíracích i zavíracích akcí ‘pod
sněhem’ docela dost, ale počasí,
jaké panovalo o víkendu, kdy jsme

otevírali, doufám už nikdy nezažiju. Můj upřímný obdiv patří nejen
stálému personálu za přípravy na
nadcházející sezónu, ale hlavně
průvodcům a účinkujícím, kteří
přes velký mráz dokázali neméně
statečným prvním - zdráhám se

použít slovo ‘jarním’ - návštěvníkům zpříjemnit pobyt v mrazivých
zdech hradu,“ sdělila k první letošní akci na hradě Sovinci kastelánka Kateřina Jarmarová.
Doufá, že se počasí umoudří a dovolí pořadatelům přivítat návštěv-
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níky následující velké velikonoční
akce s názvem Barrandov na
Sovinci ve dnech 30. března až
1. dubna v příznivějším počasí
a v daleko větším počtu. „Avizova-

ná barrandovská půjčovna kostýmů
a výstava filmových šatů a rekvizit
se bude konat v Jižním paláci, který
se pokusíme maximálně vytopit,
nicméně šermířská vystoupení a du-
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dácký koncert bychom rádi prezentovali na obvyklém místě pod širým
nebem. Těším se tedy, že tu s našimi
návštěvníky zažijeme pravou velikonoční náladu,“ upřesnila kastelán-

ka. Velikonoční akce by se měla
podle meteorologů uskutečnit již za
příjemnějších, jarních teplot, které
by měly dosahovat několika stupínků nad nulou.
JiKo

Pár slov... o konzumerismu
Pojem, se kterým se setkáme zřídka, je běžnou součástí našeho života.
Troufám si ho nazvat skrytým fenoménem uplynulého půlstoletí, i když
ve smyslu nakupování zboží či spotřeby materiálů v součinnosti s agresivními reklamními kampaněmi je u nás znám zhruba posledních dvacet
let. Podle internetové encyklopedie znamená tento pojem tendenci
k nadměrnému nakupování a hromadění předmětů a požitků za účelem
zvyšování osobního štěstí. V konzumerismu však nevidím jen souvislost
s nákupem zboží a požitků, kde svět vypadá jako jeden nákupní košík.
Obrovský rozvoj trhu v polovině minulého století vedl ve většině vyspělého světa ke změnám ve směru vývoje. Postupně se vyvinula společnost, kterou dnes označujeme za konzumní. Jejími hlavními znaky
jsou nestřídmost, nesoběstačnost a neustále rostoucí spotřeba. Tento
stav se však týká jen asi pětiny světové populace, zatímco zbytek řeší
problémy zcela opačného charakteru.
Pojem „konzum“ se z lidového označení socialistické samoobsluhy či
bufetu v dnešní době transformoval a stal se označením pro životní styl,
postoj, množinu názorů na uspokojování vlastních potřeb. Konzumerismus je měřítkem sociálního úspěchu, společenského postavení či
uznání. Lidé nejsou hodnoceni podle toho, jací jsou, zda dobře dělají
dobré věci, ale podle toho, co vlastní a jak konzumují. Jen těžko se pak
vracejí k duchovním hodnotám, které ještě před nástupem trendu konzumní společnosti byly běžnou součástí všedního života.
Často dokonce média označují konzumerismus za ideologii, jehož podstatou je neoliberální kapitalismus. Konzumní ekonomika stojí na principu, že prosperita vzniká a udržuje se neustálým růstem, tedy neustále
se zvyšující spotřebou. Na tom samo o sobě není nic špatného. Každá
ekonomika musí být v zásadě konzumní, neboť dokud někdo od někoho něco nekoupí, nikdo se ničím neuživí. První problém vzniká tehdy,

když příliš mnoha lidem přestane stačit, že se uživí, a začnou chtít bohatnout. Rozdíl mezi uživením se a bohatnutím není ekonomický, ale
psychologický a spočívá v tom, jak má člověk nastaveny svoje potřeby.
Aby se ekonomika udržela při životě, musí lidé nakupovat neustále věci a požitky, které nepotřebují, navíc na ně nemají peníze, a tak si půjčí.
Tak se původně zamýšlená cesta k svobodné prosperitě mění v závislost
lidí žijících na dluh, aby mohli uživit lidi prodávající věci, které nikdo
nepotřebuje a na které nikdo nemá. Existuje určitý tlak, který nás nutí
mít vše, co mají ti, jimž se chceme rovnat, abychom se necítili méněcenní. Tak hromadíme věci, které si nemůžeme dovolit nemít. Ze svobodných konzumentů svobodně volených věcí se tak stávají otroci zbytečností.
Do pasti půjček, které jsou mnohdy na hranici lichvy, se chytá stále víc
lidí, kteří se pak dostanou do kruhu, ze kterého lze jen těžko uniknout.
Tito lidé se dostávají do obtížných životních situací, které je zahánějí až
do chudoby. Dle statistiky ČSÚ je na hranici chudoby již skoro každý
desátý Čech, přičemž počty stále stoupají. Za hranici chudoby se považuje příjem kolem sedmi až desíti tisíc korun hrubého na hlavu dvou- až
tříčlenné rodiny. S tím jde ruku v ruce problematika dluhová - větší počet exekucí a neplacených dluhů, osobních bankrotů. Stále více Čechů
se dostává do finanční tísně, jejich počet se již blíží k milionu. Nejvíce
jsou zasaženy matky samoživitelky, senioři a mladiství.
Možná by stálo za to se zamyslet nad potřebami a požitky, které jsou důležité, oproti těm, které člověk ve skutečnosti vůbec nepotřebuje. Vím,
že je velmi těžké se v současné době odpoutat od konzumní společnosti, snad to není ani možné. Podstatné je, aby každý člověk našel i určité
duchovní hodnoty, které jsou nadřazeny materialismu a jsou nezbytné
pro plnohodnotný a důstojný život.
Boci
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Aktuálně z města

Město Rýmařov připravuje pro občany
elektronickou aukci na dodavatele elektrické energie
Rada města schválila připravit
pro občany a podnikatelské subjekty města a regionu Rýmařovska elektronickou aukci na dodavatele elektrické energie, která
má za cíl ušetřit občanům výběrem nejlacinějšího dodavatele
výdaje za elektrickou energii.
S firmou eCENTRE, a. s., chystáme vysvětlovací kampaň a realizaci záměru, který spočívá
v tom, že majitelé a nájemníci
bytů a podnikatelské subjekty ve
městě se jako odběratelé energie
spojí a vyberou si v elektronické
aukci vítěznou firmu - nového
dodavatele elektrické energie,
který dosáhne nejvýhodnější, tj.
nejnižší ceny, a s tím pak naváží
nový smluvní vztah. Je to praxe,
kterou už použila v naší republice dvě města (např. Říčany, kde
působí mediálně známý starosta
Vladimír Kořen) a řada měst tuto aukci připravuje.
Pro zájemce to v praxi znamená,
že přinesou na smluvené pracoviště (bude po dobu kampaně
sídlit v budově Bytermu na
Palackého 11) kopii stávající
smlouvy s dodavatelem elektrické energie a poslední roční vyúčtování. Prováděcí firma všech-

ny zájemce „spojí“ do jednoho
odběratelského balíku a toto
množství odebírané energie nabídne zájemcům na elektronické
burze k soutěži o nejlacinějšího
dodavatele. Po vysoutěžení dodavatele zajistí firma vypovězení starých smluv, navázání nových smluv mezi domácností

Ilustrační foto
a dodavatelem a zájemci už jen
přijdou podepsat nové dodavatelské smlouvy.
Akci připravujeme tak, že v příštím čísle Rýmařovského horizontu (v prodeji od 12. dubna)
a na webových stránkách města vyjde přesný harmonogram

a údaje o tom, jak mají zájemci
postupovat. Proběhne několikatýdenní lhůta na kontakt zájemců s prováděcí firmou. Po uzávěrce bude následovat elektronická aukce, jejíž průběh budou
moci zájemci pravděpodobně
sledovat v reálném čase na smluveném místě na internetu. Pak
bude následovat příprava a podpisy nových smluv.
Účast v aukci a veškeré zúřadování (vypovězení a uzavření
smluv atd.) jsou pro zájemce bezplatné. Aukce se mohou zúčastnit i zájemci z okolních obcí
v regionu. Pro ně zřídí kontaktní
místa buď příslušná obec, nebo
mohou využít to v Rýmařově.
Pokud mají občané v současné
době uzavřeny různé smlouvy
s různou výpovědní lhůtou na
dodavatele energie, pak firma
smlouvy stávajícím dodavatelům vypoví a po uplynutí výpovědní lhůty naváže nové smluvní
vztahy. Pokud by se stalo, že nově vysoutěžené ceny budou náhodou vyšší než u stávajícího
dodavatele, pak bude trvat původní dodavatelská smlouva.
I tak to bude pro zájemce dobrá
informace, že má v současnos-

ti nejvýhodnějšího dodavatele
elektrické energie. Každý účastník se dozví, kolik je jeho úspora po aukci ve srovnání se starou
cenou.
Aukce je prováděna jen na část
ceny energie, tzv. silovou energii.
Platba za transport zůstává stále
ČEZu, protože je vlastníkem
energetických sítí. Nový dodavatel ale vystupuje k domácnosti
jako jediný samostatný dodavatelský subjekt se svojí cenou.
Elektronická aukce má zpravidla
větší smysl a lepší výsledek, pokud se sejde co nejvyšší počet zájemců, a tedy i velký „balík“
odebírané elektrické energie, protože to je pro soutěžící firmy větší motivace pro boj o zákazníky.
V případě zájmu bychom později chtěli ještě provést pro zbylé
zájemce druhé kolo na elektrickou energii a také na dodávky
zemního plynu. Níže jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy na organizaci a průběh záměru. Pokud máte o úspory za elektrickou energii vážný zájem, pak
sledujte informace v příštím čísle Rýmařovského horizontu a na
webových stránkách města.
Ing. Petr Klouda, starosta

Odpovědi na nejčastější otázky
Je účast v aukci pro podnikatele či domácnosti nějakým způsobem zpoplatněna?
Ne, nehradí žádné poplatky. Aukce je pro
podnikatele i domácnosti zcela zdarma!
Jak velký objem komodity musí být, aby se
dosáhlo očekávaného snížení ceny?
Čím větší bude objem poptávané komodity,
tím nižší ceny je možné dosáhnout.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí podnikatel
či domácnost uzavřít smlouvy s vítěznými
dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená
v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena
klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud
dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích
na dodávky komodit elektřina a zemní plyn
dosahujeme úspor v rozmezí 10-20 %.
Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti
neušetřily.
V jakém termínu bude možné začít s odbě-
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rem energií od nových dodavatelů?
Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách
smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá
výpovědní lhůta tři měsíce počínaje prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce
dubna, může dodávka od nového dodavatele
na základě nové smlouvy začít od srpna.
Pokud má podnikatel či domácnost více
míst odběru (například dvě ve městě
A a jedno ve městě B), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru?
Záleží jen na jeho vůli. Může dát do e-Aukce
obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické
ovšem je mít obě místa za stejnou cenu
a u stejného dodavatele. Větší objem vložený
do e-Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.
Mohou se domácnosti a podnikatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu
na dobu určitou, např. do dubna 2014?
Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období dvou let a tito uživatelé se tedy
mohou k odběru připojit po uplynutí jejich

stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po
uplynulých dvou letech bude opětovně vyhlášena e-Aukce.
Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany
podnikatelů a domácností předat?
Kopii smlouvy včetně případných dodatků
a všeobecných obchodních podmínek (elektřina, zemní plyn), kopii ročního vyúčtování
(elektřina, zemní plyn) a podepsanou smlouvu mezi eCENTRE a klientem.
Kde mohou podnikatelé a domácnosti zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou
smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud
to není z jejich smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel.
Co využitím této možnosti výběru dodavatele podnikatelé a domácnosti kromě snížení
ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti a podnikatelé tímto způsobem také 100%
administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické
aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během
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aukčního kola své ceny.
Máte v plánu řešit takto i další služby, například telekomunikace?
Ano, máme. V případě zájmu podnikatelů
a domácností jsme schopni uspořádat e-Aukci i na jiné komodity, například právě na te-

lekomunikace nebo pohonné hmoty.
Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského
páru, může smlouvu podepsat člen druhý,
nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten,
na jehož jméno je stávající smlouva?

6/2013
Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal
ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva
se stávajícím dodavatelem.
Oldřich Janků, eCENTRE, a. s.

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

oznámení o zrušení

výběrového řízení

na pozici

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
Výběrové řízení bylo zrušeno dne 25. 3. 2013
Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují,
že bude proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
v místních částech Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské - 6. dubna od 8.00
a v Rýmařově z kapacitních důvodů svozové firmy
ve dvou etapách podle ulic:
I. etapa - 13. dubna od 8.00, II. etapa - 20. dubna od 8.00
I. etapa: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční, Jungmannova,
Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova,
nám. Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici U Lomu), Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše
Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na
Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na
Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti těchto ulic.
II. etapa: nám. Svobody, ulice K. Čapka,
Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu,
U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská,
1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická,

Větrná a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti těchto ulic.
Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel,
barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, teploměry a jiné
předměty s obsahem rtuti, chladící zařízení
obsahující freony, fotochemikálie.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných
odpadů, je předají osobně pracovníkům
Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné
odpady nebudou odebírány, tyto lze uložit
pouze v recyklačním dvoře nebo v odpadovém centru.

Objemným odpadem se rozumí takový komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální
odpad. Jedná se především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, televize,
pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na recyklačním dvoře
a v odpadovém centru, směsný komunální
odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu
určených.
Zároveň upozorňujeme, že součástí separačního systému města Rýmařova je:
recyklační dvůr na Palackého ulici, otevřen po-pá 9.00-16.30, so 8.00-13.00,
odpadové centrum na ulici 8. května, otevřeno po-pá 6.00-16.30, so 8.00-13.00.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů je za nepovolené ukládání
odpadů před recyklačním dvorem i na jiných místech možno uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Využití zimního stadionu veřejností v sezóně 2012-2013
Provoz zimního stadionu byl zahájen 20. listopadu 2012, proti
plánovanému začátku byl zpožděn o 20 dní kvůli nadměrně teplému počasí, za kterého nebylo
mrazící zařízení schopno ledovou plochu umrazit. Od tohoto
data probíhal standardní provoz,
ukončen byl k poslednímu únorovému dni roku 2013.
Obsazenost zimního stadionu při
veřejném bruslení v jednotlivých

měsících zaznamenává přiložený graf. Ve srovnání s minulou
sezónou klesla návštěvnost zimního stadionu o 437 bruslařů. Jak
je vidět z grafu, v 58 % chodily
bruslit děti a mládež a v 42 %
dospělí. Celkem za sezónu
2012/2013 proběhlo 121 volných bruslení s návštěvou 3 097
bruslařů.
Ing. Luděk Šimko,
jednatel MěS Rýmařov
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Co mám dělat, když... neplatí alimenty
Alimentační, neboli vyživovací, povinnost
rodičů k dětem vzniká ze zákona a trvá po
celou dobu, po kterou není dítě schopno se
samo živit. Jakou částkou měsíčně má povinný na výživu přispívat, ve většině případů
určuje soud, avšak rodiče se na výši výživného mohou také dohodnout. I v případě dohody vyžaduje zákon o rodině, aby byla
schválena soudem. Základem pro určování
výživného je skutečnost, že dítě má právo
podílet se na životní úrovni svých rodičů.
Neplacení výživného povinným rodičem bohužel není neobvyklým jevem. V případě, že
povinný rodič nehradí výživné řádně a včas,
jsou zde tyto možnosti řešení:
1. vyzvat povinného rodiče k řádnému
placení výživného;
2. podat na Policii ČR trestní oznámení
(lze jej podat po čtyřech nezaplacených
výživných). Trestní oznámení je možné
podat na kterékoli policejní stanici, Policie
ČR oznámení prošetří, předá státnímu zástupci a ten podá k soudu obžalobu, na základě které proběhne soudní řízení o vině
a trestu. Povinný rodič má možnost vyhnout se odsouzení dobrovolným splacením dlužné částky ještě před vyhlášením
rozsudku (jde o tzv. účinnou lítost);
3. není-li výživné stanoveno soudem, pak

podat návrh na určení vyživovací povinnosti;
4. v případě, že již výživné soud určil, pak
podat návrh na výkon rozhodnutí nebo
návrh na nařízení exekuce. Nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce je nuceným vymáháním dluhu (výkon rozhodnutí
provádí soud, kdežto exekuci exekutor),
a to těmito způsoby: srážkami ze mzdy rodiče nebo z jiného příjmu, přikázáním pohledávky z účtu rodiče (např. ze sporožirového účtu), prodejem movitých věcí (automobilu, zařízení apod.), prodejem nemovitých věcí (rodinného domu, bytu, chalupy, pozemku atd.).
Je nutné podotknout, že v případě soudního
výkonu rozhodnutí je řízení v případě nezletilých dětí zdarma, pokud se obrátíte na exekutora, zaplatíte poplatek ve výši od 600 do 1200
Kč podle výše dlužné částky. Tento poplatek
by pak v případě úspěšného vymáhání povinný uhradil společně s dlužným výživným.
Při vymáhání výživného pro nezletilé dítě
poskytuje soud na žádost také pomoc při
zjišťování bydliště toho, komu z rozhodnutí
vyplývá povinnost, dále pomoc při zjišťování plátce mzdy nebo jiného pravidelného příjmu, případně při zjišťování, u kterého peněžního ústavu má povinný své účty a jaká

jsou čísla těchto účtů. Pomoc při vymáhání
výživného včetně podávání návrhu soudu
poskytují také pracovnice sociálněprávní
ochrany dětí na odboru sociálních věcí MěÚ
Rýmařov.
Promlčení nároku na výživné znamená, že
po uplynutí určité lhůty od doby, kdy nárok
vznikl, se nárok stává prakticky nevymahatelným před soudem. Promlčecí lhůta se počítá pro každou dávku výživného zvlášť a její délka je tři roky od doby, kdy měla být
řádně vyplacena.
Od letošního roku je možné při neplacení výživného uvalit exekuci na řídičské oprávnění. To má být motivující pro ty neplatiče,
kteří auto s oblibou používají. Řidičské
oprávnění není možné zabavit někomu, kdo
ho nezbytně potřebuje k práci, resp. zákon
přímo říká, „prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých
a osob, ke kterým má vyživovací povinnost,
nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění“.
Řidičské oprávnění tak zřejmě nebude možné odebírat např. taxikářům, řidičům kamionů atd. Exekuční příkaz bude samozřejmě
v případě, že povinný zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě, zrušen.
Bc. Iveta Podzemná,
odbor sociálních věcí MěÚ Rýmařov

Jedna paní povídala
V této rubrice reagujeme na podněty občanů a zabýváme se tématy, jež jsou podle svých mluvčích nedostatečně řešena. Rubrika by měla sloužit tomu, aby byly problémy občanů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům, pokud budou slušné, neurážející, nevulgární, nebudou porušovat tiskový zákon a budou v souladu se ctí, morálkou a důstojností. Anonymitu lze zachovat před veřejností, redakci však musí být pisatel znám.
Čtenářské náměty budeme postupně zpracovávat a řešit s pověřenými a kompetentními osobami. Příspěvky mohou být redakci zasílány prostřednictvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce Bartákova 21, 795 01 Rýmařov, případně mohou být vhozeny do schránky
redakce u vchodu do Střediska volného času na téže adrese.

Proč město bourá staré domy?
Víte, že město začíná bourat staré domy? Ale nepovídejte, paní, tak místo toho, aby to opravili, tak šup s tím dolů, že? No jo, to je ta dnešní
politika... Podobné dohady bylo možné zaslechnout v ulicích našeho města. Pravděpodobně šlo o reakce na probíhající demolici žlutého rohového domu na křižovatce ulic Bartákovy a Revoluční. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Petra Kloudy.

odpovídá starosta Ing. Petr Klouda
Město Rýmařov má v plánu v letošním roce
demolovat a odstranit dva bytové domy.
V prvním případě jde o bytový dům na
Revoluční ulici č. 15. Důvodem je jeho celková zchátralost a trvalé zavlhání zdiva, které lze odstranit jen v případě vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů. Dům se nachází v zátopové zóně, původně byly v přízemí
nebytové prostory, v 90. letech byl určen
k demolici, ale nakonec byl opraven. Dům je
nepodsklepený, neodizolovaný, vlhký (obvodové i vnitřní zdi, podlahy), má nevyhovující okna, společné prostory, krytinu.
Fasáda byla opravena v roce 2003 nákladem
414 tis. Kč, ale je opět poškozená. Vytápění
bylo na tuhá paliva, resp. elektrické. Do domu a jeho bytů se od roku 2003 investovalo
asi 1,2 mil. Kč bez valného zlepšení stavu,
na kterém se výrazně „podepsali“ i jeho nájemníci. V nově připravovaném regulačním
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plánu je dům označen jako závada v území
a je určen k odstranění. K domu náleží řada
zděných kůlen na sousedních pozemcích.
Odhadované náklady na celkovou generální
opravu domu byly 2,5 mil. Kč při ponechání

Dům na Revoluční ulici č. 15

vytápění tuhými palivy, resp. elektřinou
v bytech. Za těchto okolností nebyla reálná
návratnost ani smysl investice.
Druhým demolovaným objektem je dům na
Žižkově ulici č. 52 se třemi přilehlými garážemi. Je to komplex v bývalém areálu firmy
Polygon, který město v minulosti vykoupilo
pro revitalizaci sídliště Dukelská. Dům se sice podařilo podmíněně prodat, ale nový majitel nepodnikl žádné kroky k jeho renovaci
a využití. Po třech letech, co zájemci propadla sjednaná lhůta k rekonstrukci, se dům opět
vrátil do vlastnictví města. Dům je dlouhodobě opuštěný a zchátralý. Jeho obnova je
také nereálná. Po demolici vznikne ucelené
prostranství jako součást zeleného pásu po
obvodu sídliště Dukelská a spolu s plánovaným vybudováním propojky ulic Revoluční
a Žižkovy a přilehlých parkovišť půjde prakticky o tečku za revitalizací celé oblasti.
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Školství

Matěj Rampula je dvojnásobným mistrem ČR
30+30 si vyměnila pozici s Marcelou Königovou
z Horního Benešova a skočila druhá. Na třetím
místě v obou disciplínách skončila Magda
Žváčková a Jaroslava Ježková byla čvrtá.
Potvrdila se tak naprostá nadvláda bruntálského
okresu v těchto dvou disciplínách kategorie žen.
V nedělním závodě v rychlopalné vzduchové
pistoli (RVzPi 2x30) zakončila svou medailovou sbírku Magda Žváčková druhým místem
za Nikolou Nezhybovou z Elánu Olomouc
a před Renatou Vrtiškovou z Duelu Praha.
Celkem bylo na republikovém mistrovství
v Chomutově rozdáno 36 medailí. Regionální
střelecké centrum (RSCM) Ostrava, pod kterým jsou zařazeni i naši střelci, získalo 26 medailí (RSCM Brno - 2, RSCM Praha - 3, RSCM
Plzeň - 1, RSCM Manušice - 2) a naši střelci
z toho ukořistili 10 medailí. Je třeba poděkovat
za vstřícný přístup městu Rýmařovu. Pouze díky dotaci jsme mohli vypravit na tuto akci tak
početnou výpravu.
Foto a text:
Štefan Janošťák, Gymnázium Rýmařov

Husarský kousek se povedl Matěji Rampulovi
ze sekundy Gymnázia Rýmařov, když na
Mistrovství České republiky 2013 ve vzduchových zbraních v otočných disciplínách, ač
byl jedním z nejmladších, zvítězil ve dvou ze
tří disciplín. Stal se tak dorosteneckým mistrem republiky ve standardní vzduchové pistoli (StVzPi 3x20) a sportovní vzduchové pistoli (SVzPi 30+30).
Neztratili se ani další členové kroužku Gyrym.
Celkem se tohoto mistrovství účastnilo osm našich střelců (Jaroslava Ježková, Jitka Ježková,
Karolína Monincová, Matěj Rampula, Adam
Továrek, Kristýna Vepřeková, Magda Žváčková
a Štefan Janošťák). Jitka Ježková, která od ledna
spolu se sestrou Jaroslavou, Karolínou Monincovou, Alenou Kováříkovou a Milanem Fogašem závodí pod hlavičkou SSK Břidličná
(všichni však zůstávají pod naším trenérským
vedením), zvítězila v kategorii žen ve StVzPi
3x20. Její nástřel 537 je v ženské kategorii novým českým rekordem. V disciplíně SVzPi

Děti vyzdobily chodbu mateřinky
Každý den se vydávají na objevnou cestu z mikrokosmu louky
až do vesmíru planet a hvězd.
Cestou potkávají berušky a vážky,
roztomilé ježky i divokého kance,
proplují hejnem barevných rybek,

vznesou se balonem mezi ptáky
a nad přívětivou září slunce se ponoří do modrých hlubin kosmu.
Každé ráno putují tam a odpoledne zase zpět. Žáky mateřské školy
na Jelínkově ulici provázejí ob-

Foto: Š. Lupečková

rázky z přírodní říše kolem celého
schodiště - od vchodu v přízemí
až do šatny oddělení pro nejmenší děti v podkroví.
„Nápad vyzdobit chodbu mateřské školy na Jelínkově ulici vznikl
hned po její rekonstrukci. Museli
jsme malovat za provozu školky,
což ovlivnilo dobu tvoření.
Malování trvalo tři roky,“ řekla
k výzdobě výtvarnice a učitelka
Šárka Lupečková.
Začala „loukou“ v přízemní části
schodiště s žáky základní školy,
pokračovala „lesem“, „oblohou“
a „vesmírem“ s výtvarnými třídami na ZUŠ a do malby „vodního
světa“ zapojila i děti z mateřské
školy. Vyráběly pro něj plastické
rybky, které se počátkem letošní-

ho roku zabydlely na nástěnné
malbě moře a výtvarný projekt
tak oficiálně završily. Na výzdobě
chodby se za tři roky vystřídalo
kolem padesáti dětí ve věku od
čtyř do patnácti let.
„Děti z mateřské školy se při tvorbě rybek podívaly k nám do ZUŠ
a některým se tady tak zalíbilo, že
začaly od září pravidelně chodit
do výtvarky. Chtěla bych ale pochválit všechny děti, které se do
výzdoby zapojily,“ dodala Šárka
Lupečková.
Mateřská škola Jelínkova 3 spolupracuje se ZUŠ Rýmařov i v dalších směrech. Děti mohou začít už
v předškolním věku navštěvovat
přípravné ročníky literárně-dramatického nebo tanečního oboru. ZN

Festival souborů v ZUŠ Rýmařov
Stalo se již zvykem, že na začátku jara připravují učitelé a žáci naší ZUŠ koncert, na
kterém se představují soubory a komorní
uskupení, jež v naší škole pracují. Nejinak
tomu bude v letošním roce. Tato tradiční
akce však prodělala jednu významnou změnu. Jak již návštěvníci našich koncertů jistě
zaznamenali, komorní a souborová hra zaujímá ve výuce hudebního oboru čím dál významnější roli. V současné době pracuje ve
škole sedm souborů a můžeme směle tvrdit,
že jejich kvalita s každým vystoupením roste. Není tedy divu, že k prezentaci všeho, co
se žáci při společné hře naučili, nemůže
v žádném případě stačit čas vyhrazený pro
jediný koncert. Proto jsme se rozhodli pro
rozsáhlejší akci a připravili jsme pro naše
příznivce festival, v jehož průběhu se

všechny soubory postupně představí.
Festivalové koncerty se budou konat v sále
ZUŠ na Divadelní ulici v následujících termínech:
3. dubna v 18 hodin vystoupí orchestr Zuškaband a pěvecký sbor dospělých příznivců
a přátel naší školy Vox montana. Obě tělesa
řídí ředitel školy Jiří Taufer a můžeme se těšit na zbrusu nový repertoár klasických, filmových i populárních skladeb, na kterém děti i dospělí od podzimu pilně pracují.
10. dubna v 17 hodin dostanou prostor naši
rockeři pod vedením Karla Cvrka. Pro své
vystoupení si připravili výběr písní ze světové rockové klasiky i populární hudby.
Závěrečný festivalový koncert, který se
uskuteční 17. dubna v 17 hodin, bude pestrou přehlídkou různých hudebních stylů

a žánrů. Zazní skladby z oblasti klasické
hudby, lidové i populární písně, to vše v podání kytarového souboru Jiřího Taufera, skupiny Chaotics pod vedením Jana Kučery
a komorních souborů Zdeňka Štěpánka
a Jaroslava Rašky. Posledně zmíněný soubor
podpoří svým zpěvem také zpěvačky ze třídy
Jany Sedláčkové. Program zpestří i vystoupení rytmického orchestru. Naši bubeníci
v čele s Karlem Cvrkem vybrali ze svého repertoáru pro tento koncert ukázku afrických
rytmů i několik zajímavých skladeb, které si
sami vytvořili.
Všechny srdečně zveme k poslechu festivalových koncertů a věříme, že bohatá programová nabídka posluchače zaujme a přinese
jim příjemné a zajímavé hudební zážitky.
Lenka Janoušková, ZUŠ Rýmařov
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Dálkový výslech

Ilona Krupová
Věk: 36
Povolání: administrativní pracovnice
Záliby: kočky, příroda, starožitnosti, historie, cestování
Zvláštní znamení: náčokolád-

nost, neboli obdoba náměsíčnosti, akorát místo bloudění ve
spánku pojídám přes den čokoládu, aniž bych si to plně uvědomovala, a pak se divím, že se kolem kupí obaly od fidorek, kaštanů, orion čokolád, bonboniér.
Jaká je první věc, kterou spatříte po probuzení?
Kožich Seveny, stříbrošedé britské
kočky, která mne už několik let
noc co noc utiskuje v posteli. Teda
vlastně, která mne nechává milostivě přespávat ve SVÉ posteli.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené místo?
Ano, projdu kolem zahrádek za
městem, u balvanu připomínajícího tvář zasmušilého dvanácteráka zahnu doprava, po 500 m se

vydám na sever, u velkého smrku to stočím na severozápad a za
deset minut jsem v cíli. Je odtud
hezký výhled na celý Rýmařov.
Ve kterém literárním díle byste
chtěla chvíli žít?
V Postřižinách.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
V kavárně u dobré kávy. Nejsem
nakupovací typ a v brblání předčím leckterého muže.
Co byste si pořídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
Secesní vilu plnou nádherných
starých věcí s velkou zahradou,
kde by se dal postavit kočičí útulek.
Kdy jste naposledy překonala
strach?

Před rokem při návštěvě zubaře.
V čekárně jsem slyšela kvílivý
zvuk vrtačky, po několika hodinách se z ordinace vypotácel mrtvolně bledý pacient, kterému z kapesníku u pusy kapala krev na podlahu, ale překonala jsem se a do
zubařského křesla se posadila,
i když poblíž ležely nástroje, nad
kterými by zaplesalo srdce nejednoho sadisty či masového vraha.
Co jste naposledy vyhrála?
Dvoukilový pytel brambor na
vánočním večírku zaměstnanců
Diakonie ČCE, kde pracuji.
Někteří zaměstnanci přinesli jako dárky diamantové prsteny,
brože a poukázky na Maledivy,
ale tyto věci skončily bez losování u paní ředitelky.

Hasiči radí občanům

Činnost obyvatelstva při povodních
Voda je základem Ïivota, ale i nespoutan˘m Ïivlem,
proti kterému je tﬁeba se úãinnû a preventivnû bránit. Povodnû jsou v podmínkách Moravskoslezského
kraje nejv˘znamnûj‰í hrozbou.
O výsledku síly vodního živlu jsme se všichni
v uplynulých letech přesvědčili při ničivých povodních na Moravě i v Čechách. Úkoly k ochraně před povodněmi na daném území řeší povodňové komise, které zřizují orgány státní správy
a obce na základě zpracovaných povodňových
plánů.
Rozsah prováděných opatření při řešení ochrany před povodněmi a vývoj povodňové situace
na území je určován třemi stupni: I. stupeň stav bdělosti, nastává při nebezpečí povodně;
II. stupeň - stav pohotovosti, kdy nebezpečí povodně přerůstá v povodeň; III. stupeň - stav
ohrožení, kdy dochází k nebezpečí vzniku škod
velkého rozsahu, ohrožení životů a majetku
v záplavovém území. Informace o vyhlášených
stupních podávají povodňové komise, lze je

získat ze zpráv hromadných informačních prostředků, u správců vodních toků i na internetu.
V případě ohrožení nebo při vzniku povodní je
obyvatelstvo varováno signálem sirén, u mluvících sirén s pokračující slovní informací „Nebezpečí zátopové vlny“. Dále jsou občané průběžně informováni o situaci hromadnými informačními prostředky, místními rozhlasy apod.
Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity určuje činnost obyvatelstva na povodní zasaženém území. Při vyhlášení stavu pohotovosti je
potřebné neustále sledovat vývoj povodňové situace v hromadných informačních prostředcích
a zjišťovat informace o způsobu a místě případné
evakuace. Dále je nutno aktivně se zapojit do
ochrany před povodní dle pokynů povodňových
komisí, policie a záchranářů, připravit si pytle
s pískem a další těsnící materiály na utěsnění nízko položených dveří, oken a odpadních potrubí
u rodinných domků. Při vyhlášení stavu ohrožení je nutné zaměřit se na přípravu evakuačního

zavazadla pro celou rodinu, přemístit potraviny,
nebezpečné látky a cenný nábytek do vyšších pater domku, připravit vyvedení hospodářských
zvířat, odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál, zabezpečit dům nebo byt a připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci.
Vznikne-li povodeň působením jiných vlivů,
například protržením hráze vodního díla nebo
vypouštěním vodního díla při nouzovém řešení
kritické situace na tomto díle, jde o povodeň
zvláštní. Hlavní činností při vzniku této povodně je zahájení okamžité, rychlé a úplné evakuace osob a zvířat z ohroženého území. Mějme
vždy na paměti, že v tom případě nejde o obyčejnou povodeň, že největší hodnotu má lidský
život a zdraví a až potom záchrana majetku.
Povodním se v budoucnu jistě nevyhneme. Proto
se snažme popsanou činností zmírnit její důsledky při ochraně života, zdraví a majetku svého
a svých spoluobčanů.
por. Ing. Václav Komárek, HZS MSK

O letošní Tříkrálové sbírce
Ráda bych využila příležitosti vyjádřit se k letošní Tříkrálové sbírce. Potkávám přátele
a známé, kteří se na mě obracejí s otázkou, jak
je možné, že se v našem městě vybralo proti
jiným, mnohem menším obcím v této známé
sbírce tak málo peněz. Rýmařov vybral 4 696
Kč, zatímco Ryžoviště s méně obyvateli 9 642
Kč, Světlá Hora 14 966 Kč, Václavov
u Bruntálu 11 000 Kč, Břidličná dokonce
32 381 Kč, Dolní Moravice 14 554 Kč. Každý
si může údaje ověřit v přehledu, který vyšel
v Rýmařovském horizontu č. 3/2013.
Není to opravdu radostná zpráva. Dříve jsem
také chodila na Tříkrálovou sbírku, pro
Diakonii, pro Domov odpočinku ve stáří
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v Dolní Moravici, pro opravu našeho kostela
sv. archanděla Michaela. Vždy jsme vybrali
50 000 až 70 000 Kč i více. Lidé, starší
i mladí, byli ochotní přispět, i když sami měli finanční problémy.
Na otázku spoluobčanů odpovídám, že se
vybralo tak málo proto, že chodili také falešní Tři králové. Neměli kartičku totožnosti od
biskupa Františka Václava Lobkowicze, ani
odznak, cukřík, kalendářík pro rok 2013, posvěcenou křídu, aby mohli dát požehnání na
dveře. Byli i u mě, zazpívali krásně tři sloky
koledy, v ruce měli velkou igelitku. Přišli
o den dříve než praví zástupci sbírky. Zeptala
jsem se jich, kde mají kasičku a vše, co ke

sbírce patří. Když odpověděli, že nemají, odmítla jsem jim dát peníze s tím, že okrádají
lidi a lžou ve vánoční době. Smutně odešli.
Bylo by potřeba před sbírkou informovat
o tom, jak budou skuteční Tři králové vypadat. Mohlo by se tím předejít zklamání všech
lidí dobré vůle, kteří chtěli přispět na pomoc
nemocným a potřebným.
Děkuji za pochopení - sama nemám se sbírkou již nic společného, ale všem oklamaným
lidem se za falešné koledníky omlouvám.
Přeji všem občanům našeho krásného města
Rýmařova radostný příchod vzkříšeného
Ježíše Krista a veselé Velikonoce.
Olga Schreiberová
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Rýmařovské kuriozity ve fotografii
Od II. pololetí loňského roku otevřela redakce Rýmařovského horizontu novou nepravidelnou rubriku pod názvem Rýmařovské kuriozity
ve fotografii. Chceme i v letošním roce touto rubrikou dát prostor těm, kdo jsou vnímaví ke svému okolí. Rubrika, do které svými vtipnými i kritickými fotografiemi mohou přispívat sami čtenáři, by měla s nadsázkou zrcadlit místo, ve kterém žijeme. Fotografie mohou zachytit skrytá zákoutí, pozoruhodnosti, absurdní předměty nainstalované ve městě nebo absurdní či komickou činnost. Podmínkou je uvedení fotografované lokality. Autor může zůstat pro čtenáře anonymní, pro potřeby redakce však musí být znám. Přejeme hodně štěstí při pořizování vtipných snímků.
Vaše redakce

Rýmařovská dvojčata - Opavská ulice

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

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

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.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý
v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Krytý bazén Břidličná
Plavání pro veřejnost v dubnu
Pondělí
Středa
Pátek

14.00 - 20.00
Úterý
14.00 - 18.00
14.00 - 20.00
Čtvrtek
14.00 - 19.00
14.00 - 18.00
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

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 sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):
9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
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Připomínáme si

Letošní den ptactva patří břehuli říční
Prvního dubna si ochránci a milovníci ptactva pﬁipomenou mezinárodní svátek v‰ech opeﬁencÛ,
kter˘ je slaven ve v˘roãní den podepsání Mezinárodní konvence o ochranû uÏiteãného ptactva
v roce 1906.
Ptáků se týkala vůbec první mezinárodní
úmluva s enviromentálním zaměřením, tzv.
Úmluva na ochranu ptactva pro zemědělství
užitečného, uzavřená 19. března 1902 v Paříži. Československá republika k ní přistoupila v roce 1924. Prvního dubna 1906 byla
podepsána Mezinárodní konvence o ochraně
užitečného ptactva. U nás je však tradice
aprílového slavení Dne ptáků ještě o něco
starší a sahá až do dob rakousko-uherské monarchie. Založil ji slovenský přírodovědec
Oto Herrmann (1835-1914), který působil
v Brezně. Prvně byl Den ptáků vyhlášen jako akce pro školy v tehdejším RakouskuUhersku 1. dubna 1900 a spolu s opeřenci se
oslavovaly i stromy.
Jedním z cílů Mezinárodního dne ptactva je
obrátit pozornost k nebezpečím ohrožujícím
ptáky na celém světě. Nestačí pouhá ochrana
jednotlivých druhů, ale také jejich stanovišť.
Všichni víme, jak rychle z české krajiny mizí „zanedbané a zpustlé“ kouty přírody,
drobné mokřady v polích, stará stromořadí
a sady, vzrostlá zeleň ve městech, břehové
porosty okolo toků i rybníků. Všude se staví,
prostředí se „zkrásňuje“, zefektivňuje se využití ploch rybníků a polí, z evropských peněz se ve velkém rekonstruují a zateplují budovy a málokdo si přitom uvědomuje, že tím
nenávratně zanikají biotopy mnoha druhů
ptáků.
Největší hrozby na ptáky ale číhají v době jejich často velmi dlouhých cest. Někteří letí
až 10 tisíc kilometrů, rekordmanem je rybák
dlouhoocasý, který dokáže překonat až 40 tisíc kilometrů. Nejohroženější jsou druhy cestující přes Středozemní moře, zejména křepelky polní, chřástalové polní, vlaštovky
obecné, drozdovití ptáci a další malí ptáci,
táhnoucí v noci. Podle údajů BirdLife International ve Středomoří (především na Kypru) každoročně v období jarního a podzimního tahu zahyne více než milion ptáků. Ne
však vyčerpáním z dlouhé cesty - jsou zabiti
místními lovci v rámci pochybných loveckých „tradic“.
Ornitologové slaví svátek ptáků v terénu.

Začátkem dubna je tah ptáků v plném proudu.
Je to jedno z ornitologicky nejzajímavějších
období: v přírodě můžeme pozorovat jak řadu zimních hostů, kteří od nás ještě nestihli
odletět, tak migrantů, protahujících přes naše
území na svá severská hnízdiště, i našich druhů, které se právě vracejí na svá hnízdiště
a někteří už dokonce naplno hnízdí.
Spring Alive je mezinárodní kampaní největšího sdružení na ochranu ptáků
BirdLife International. Hlavním cílem
kampaně je podpořit zejména u dětí zájem
o přírodu, ptactvo a jeho ochranu. V současnosti probíhá každé jaro ve více než
třiceti zemích Evropy, Blízkého Východu
a Afriky. V České republice je kampaň
pořádána Českou společností ornitologickou pod názvem Jaro ožívá. Principem
kampaně je sledování příletu pěti poslů
jara - čápa bílého, vlaštovky obecné, kukačky obecné, rorýse obecného či vlhy
pestré. Zúčastnit se projektu je jednoduché - stačí si zaznamenat svá první pozorování zmíněných druhů a vložit je do online formulářů na webu www.birdlife.cz.
V České republice si projekt získává stále
větší oblibu a v současnosti se držíme
v první desítce nejaktivnějších zemí.
Převzato: www.zpravodajstvi.ecn.cz
Z teplých krajin se k nám houfně vracejí někteří stěhovaví ptáci, ale krajina je místy ještě
pod sněhem. Ptáci se velmi těžko dostávají
k potravě, proto je dobré právě nyní přikrmovat. Jarní sníh, který nedávno zasypal naši republiku, vydrží v závislosti na teplotách zřejmě ještě několik dní, zejména na stinných
místech a ve vyšších polohách. Pro ptáky,
hlavně pro menší druhy, to může znamenat
velké komplikace. Zdroje potravy jsou přes
zimu vyčerpané a to málo, co zbylo, je někde
přikryté sněhem. Na současnou nabídku sněhu tak mohou doplatit životem nejen skřivani,
špačci, čejky nebo konipasi, kteří se k nám již
vrátili, ale i sýkorky, pěnkavy, zvonci a další
druhy, které u nás přečkaly celou zimu. Vrstva
sněhu představuje překážku i pro dravce a sovy, kteří se těžko dostanou ke kořisti.
„Konec zimy bývá pro řadu ptáků kritický,
zvláště pokud se náhle zhorší počasí,“ říká
Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnos-

Vlaštovka obecná

Foto: Robert Doležal

ti ornitologické. „Je proto zcela na místě
ptáky intenzivně přikrmovat a pomoci jim,
aby se dočkali skutečného jara.“
Přikrmovat můžeme osvědčenými slunečnicovými semínky, lojovými koulemi a běžně
dostupným zrním pro ptáky, ale někteří navrátilci, jako špačci a drozdi, ocení i brambory
uvařené v nesolené vodě, rozkrojená jablka
a ovesné vločky krátce namočené v tuku. Tyto
pochoutky dáváme ptákům spíše na zem, nejlépe na kryté místo, kde je méně sněhu.
„Přikrmování má ještě jednu velkou výhodu,“ doplňuje Vermouzek, „ptáky můžeme

Sluka lesní

Foto: Eduard Studnička

snadno pozorovat a těšit se z jejich krásného
opeření. V současné době totiž již vyměnili
fádní zimní šat za pestrý šat svatební.“
Ptactvo obdivujeme nejen z důvodů hlasových a letových projevů, ale zároveň je jeho
výskyt i jedním z ukazatelů stavu životního
prostředí. To je potřebné chránit nejen pro
volně žijící živočichy, ale i pro člověka samotného.
(Převzato:
www. ekovychovalk.cz, www.rozhlas.cz)

Ptákem roku 2013 je břehule říční
Každým rokem Česká společnost ornitologická vyhlašuje v rámci Mezinárodního dne
ptactva „ptáka roku“, kterým se pro rok 2013
stala břehule říční, zákonem chráněná nejmenší vlaštovka v České republice, bydlící
v pískovnách. Počet břehulí se v devadesátých letech minulého století výrazně snížil.
Nejmenší vlaštovka je v Česku zcela závislá
na lidské činnosti.
Břehule říční je jediným druhem břehulí,

10

Foto: Profimedia.cz

pěvců z čeledi vlaštovkovitých, hnízdících
v České republice. Dříve obývaly především
říční břehy, do kterých si hrabaly až metr
dlouhé nory. Jejich početnost se trvale snižuje, v současnosti se velikost hnízdní populace na českém území odhaduje na 15 000 až
30 000 párů.
Břehule je tažná, přilétá během dubna a května, odlet probíhá od konce července do září.
Měří na délku 12 centimetrů. Samec i sami-
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ce jsou na horní straně těla hnědí, na spodní
bílí. Charakteristickým znakem je zemitě
hnědý příčný proužek na hrdle a mělce vidlicovitě vykrojený ocas. Břehule žije v Evropě, Asii, severní Africe a Severní Americe.
Patří mezi ohrožené druhy. Během hnízdního
období břehulí je ničení jejich kolonií zákonem zakázáno. Pod tento paragraf spadají

i časté případy technické rekultivace zavezením pískovny i s hnízdícími břehulemi.
Břehule se živí výhradně drobným létavým
hmyzem, vzácně sbírá potravu za letu i z povrchu vody.
„Naším přáním bylo představit tohoto drobného světoběžníka, který za svou nenápadností skrývá neuvěřitelnou houževnatost.

6/2013
Břehule se nevzdávají ani poté, co člověk téměř úplně zničil jejich přirozené prostředí
říčních břehů, a dokázaly si najít mnohé jiné,
neočekávané možnosti hnízdění,“ řekla šéfredaktorka časopisu Ptačí svět České společnosti ornitologické Alena Klvaňová.
(Převzato:
www.zpravy.idnes.cz, www.birdlife.cz)

Jazzclub

Bratři Nedvědi vyprodali rýmařovské kino
Folkové legendy Jan a František Nedvědi se
opět spojili! Po dlouhých patnácti letech vydali nové společné album! Hesla lákající posluchače na koncert slavných exBrontosaurů zabírají, přestože rozchodů a opětovných setkání
mají Nedvědi za sebou bezpočet. Dvojice bratrů-písničkářů úspěšně objíždí koncertní pódia
po celé republice už druhý rok. Rádoby senzace, která věstí, že dlouhá léta rozhádaní bratři
hrají zase společně, je věrnému fanouškovi
vlastně fuk - hlavně když zahrajou Stánky...

Ať patříte mezi příznivce trampské muziky, nebo vás kotlíkářská romantika nechává chladnými, jedno se bratrům Nedvědům musí nechat patří mezi stálice žánru, které z pódia nesmetla
žádná aféra. I v důchodovém věku dokážou
přilákat posluchače a naplnit sál do posledního
místa, což se obzvlášť v Rýmařově podaří málokomu. Publiku umí dát přesně to, co od nich
očekává: precizní kytarovou souhru, podpořenou vynikajícím doprovodem kapely Tiebreak
(baskytarista Milan Plechatý, kytarista a zpě-

vák Petr Kocman, Vojtěch Nedvěd, hrající na
dvanáctistrunnou kytaru, bubeník Jaroslav
Petrásek), přívětivou poetiku písní o lásce
a trampském toulání, iluzi přátelské atmosféry
v kruhu dobrých lidí, ozvuk mládí, které odvál
čas. Melodie bratrů Nedvědů jsou chytlavé,
texty se dobře pamatují, a tak není divu, že se
sál už při první písni, jedné z evergreenů, rozezpíval. Pocit sounáležitosti je příjemný
a Nedvědi ho umí vyvolat.
Nostalgie se ale musí dávkovat s citem, a tak se
během koncertu hrály nejen Stánky nebo Růže
z papíru, ale také písně ze sólových desek obou
bratří, novinky z jejich posledního společného
alba Souhvězdí jisker (2011) a ke slovu se dostali i členové doprovodné kapely Petr Kocman
a Vojtěch Nedvěd. Kapela se navíc postarala
o vtipné, někdy až drsné komentáře, kterými se
trefovala do vlastních řad i obou „staříků“.
Ostatně i Nedvědi si vzájemným bratrským
špičkováním přisadili; zda přitom vycházeli ze
svých skutečných vztahů nebo jen šikovně využili pověsti rozhádanců, je vedlejší.
Podle slov staršího Jana byl koncert bratrů
Nedvědů v rýmařovském kině posledním.
Přestože tím narážel na svůj věk a zdraví
a možná také na to, že koexistence dvojice je
dočasná, měl s největší pravděpodobností pravdu. Rýmařovský kinosál totiž jejich vyprodaným koncertem zazpíval svou labutí píseň. ZN

Jack Cannon hraje blues s příchutí paprikáše
Po necelém roce se do R˘maﬁova
vrátila maìarská kapela Jack Cannon Blues Band, tentokrát v roz‰íﬁeném sloÏení. Trio kytaristy Adama
Bíró, baskytaristy Pétera Gyergyádesze a zpûváka a hráãe na foukací
harmoniku Györgye Zozó Zoltaie doplnil uÏ loni avizovan˘ bubeník - Attila
Lakatos.
Jack Cannon Blues Band je v Česku jako doma. Tady v roce 2008
vyhráli prestižní soutěž Blues
Aperitive a dostali se do povědomí
fanoušků i pořadatelů. V roce 2008
a 2009 si zahráli na proslulém
šumperském festivalu Blues Alive
a od té doby se do Česka pravidelně vracejí. Sami tvrdí, že tu hrají
skoro častěji než doma.
V rýmařovském jazzclubu vystoupili poprvé loni v květnu
a okamžitě si získali místní publikum. Trojice muzikantů v kov-

bojských botách vytvořila úžasnou atmosféru a předvedla, že
akustické blues se dá hrát temperamentně a šťavnatě.

Letos se během českého turné,
vedoucího ze Šumperka (festival
Echo Blues Alive) přes Rýmařov
do Prahy a Ústí nad Labem, kde

vystoupí v doprovodném programu festivalu Jeden svět, předvedli v ještě pikantnější verzi.
Adam Biró vyměnil akustickou
kytaru za elektrickou, Zozó se
opásal zásobníkem s pěticí foukacích harmonik a přibrali bubeníka, který okořenil jejich blues
o další ingredienci.
Výsledný souzvuk byl stejně
precizní, ale ještě energičtější.
Bluesové standardy, celá řada hitů Jimiho Hendrixe, ale i vlastní
skladby včetně ukázek z nejnovějšího alba v interpretaci maďarské čtveřice nenechaly návštěvníky sedět v klidu. Kapela
se v prostoru hospody Na Růžku
patrně taky cítila dobře, protože
nakonec vydržela za mocného
aplaudování posluchačů hrát se
dvěma přestávkami čtyři hodiny.
ZN
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Přehled nejbližších kulturních akcí
SVČ Rýmařov

Společenská kronika
Narodili se noví občánci
Jména nově narozených dětí budou uváděna i s fotografiemi při příležitosti vítání občánků jednou za čtvrt roku.

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Božena Lišková - Rýmařov ...............................................
František Pochylý - Rýmařov ............................................
Zdenka Dobrovičová - Rýmařov ........................................
Anna Fajnorová - Rýmařov ...............................................
Jiřina Grebeníčková - Rýmařov ..........................................

80 let
81 let
81 let
82 let
84 let

Dne 30. března oslaví své krásné
90. narozeniny
naše milovaná maminka, teta, babička a prababička,

Z důvodu stěhování SVČ do
rekonstruované budovy budou
kulturní pořady dočasně omezeny. Děkujeme za pochopení.
/ssp/ - akce pořádaná ve spolupráci se soukromým pořadatelem či jiným subjektem
DUBEN
11. 4. Jak se Honza učil čarovat - divadlo / pohádka
Městské divadlo / 9.45 / vstupné:
40 Kč / hraje: Divadlo Pohádka,
Praha

paní Šarlota Hebláková ze Staré Vsi.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a spokojenosti
ze srdce přejí
děti, vnoučata a pravnoučata

Přejeme plno pevných kroků
na cestě do dalších roků.
Když půjde vše tak, jak chceš,
nejmíň stovky dožiješ.
Ať ti zdraví bezva slouží,
ať si splníš, po čem toužíš.
Přátelé ať s tebou jsou
a k šedesátpětce ti popřejou.
Dne 22. března oslavil své 65. narozeniny

pan František Harenčák z Rýmařova.
Vše nejlepší do dalších let, mnoho zdraví,
spokojenosti a životního elánu ze srdce přejí
manželka, rodina Adámkova s vnoučaty,
Rostík a Marta, Kája, Judita, vnučka Karolínka,
rodina Pekova, vnuk Rostislav a Jaroslav s přítelkyní

Pohádkový muzikál na motivy
českých pohádek o Honzovi, kouzelníkovi, rozpustilé princezně
Ofélii a o tom, že bez práce nejsou
buchty, vychází z klasické postavy
českých pohádek vystupující s nelichotivým přízviskem Hloupý,
které bylo takřka vždy překonáno
skutky, jichž byl Honza schopen.

Brémští muzikanti, aneb Zvířátka a loupežníci - známá pohádka
o tom, jak zvířátka přelstila loupežníky.
24. 5. ECHT! + Svatý Jidáš koncert
SVČ Rýmařov / 20.00 / vstupné:
130 Kč
Koncert
pražské
skupiny
ECHT! a šumperského šramlu
Svatý Jidáš. ECHT! rekrutující
se před pětadvaceti lety z hudebníků, kteří navštěvovali pražskou restauraci Sokolovna Klamovka, bývá označován krom
undergroundové i za pubrockovou, pubpunkovou nebo dokonce za countrypubovou legendu. Všechny tyto termíny patří
spíše do uvozovek.
Akci rozjede čím dál populárnější zdomácnělé těleso Svatý
Jidáš, které s Echty spojuje
kladný vztah k typicky české
„hospodské kultuře“.

KVĚTEN
17. 5. Zvířátka a loupežníci divadlo / pohádka
Městské divadlo / 9.45 / vstupné:
40 Kč / hraje: Divadlo Kapsa,
Andělská Hora

Rozloučili jsme se
Jaroslav Trochta - Horní Město ........................................ 1929
František Ovčačík - Rýmařov ........................................... 1954
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Více informací o akcích
ve městě najdete
na www.svcrymarov.cz/jazzclub nebo www.svcrymarov.cz
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát:

Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny.
Francois Rabelais

Známá i neznámá výročí
30. 3. 1853 nar. Vincent van Gogh, holandský malíř (zemř.
29. 7. 1890) - 160. výročí narození
31. 3. 1973 zemř. Ota Pavel, vl. jm. Otto Popper, prozaik a sportovní publicista (nar. 2. 7. 1930) - 40. výročí úmrtí
1. 4.
Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání Konvence
o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku 1906
1. 4. 1873 nar. Sergej Rachmaninov, ruský skladatel a klavírista
(zemř. 28. 3. 1943) - 140. výročí narození
1. 4. 1918 nar. Ján Kadár, slovenský filmový režisér a scenárista
(zemř. 1. 6. 1979) - 95. výročí narození
2. 4.
Mezinárodní den dětské knihy - výročí narození
Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen
Mezinárodním výborem pro dětskou knihu (IBBY)
roku 1967
5. 4. 1723 zemř. Johann Bernard Fischer z Erlachu, rakouský
architekt, malíř a sochař (pokřtěn 20. 7. 1656) - 290. výročí úmrtí
6. 4. 1483 nar. Raffael, vl. jm. Raffaello Santi, italský malíř
(zemř. 6. 4. 1520) - 530. výročí narození
6. 4. 1528 zemř. Albrecht Dürer, německý malíř a rytec (nar.
21. 5. 1471) - 485. výročí úmrtí
6. 4. 1958 zemř. Vítězslav Nezval, spisovatel (nar. 26. 5. 1900)
- 55. výročí úmrtí
7. 4.
Světový den zdraví - výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950
7. 4. 1943 zemř. Jaroslav Havlíček, prozaik (nar. 3. 2. 1896)
- 70. výročí úmrtí
8. 4.
Mezinárodní svátek Romů - vyhlášen na 1. romském
kongresu v roce 1971, v ČR se slaví od roku 2001
8. 4. 1973 zemř. Pablo Picasso, španělský malíř, grafik a ilustrátor (nar. 25. 10. 1881) - 40. výročí úmrtí
9. 4. 1553 zemř. Francois Rabelais, francouzský renesanční prozaik (nar. kolem 1494) - 460. výročí úmrtí
10. 4. 1878 nar. Eduard Štorch, autor historických próz pro mládež (zemř. 25. 6. 1956) - 135. výročí narození
10. 4. 1928 nar. Ota Hofman, filmový scenárista a spisovatel, autor
knih pro děti (zemř. 17. 5. 1989) - 85. výročí narození

Letní tábory SVČ v roce 2012
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Městská knihovna

Lubomír Müller: Začínající spisovatel by se měl nešťastně zamilovat
Svou první knihu vydal Lubomír
Müller v tﬁiapadesáti letech a stal se
tak Ïiv˘m dokladem faktu, Ïe spisovatelem se mÛÏe stát kdokoliv a kdykoliv. Staãí b˘t gramotn˘, mít téma
a umût mu dát tvar. O své první knize
i o tom, jak taková kniha vlastnû vzniká, vyprávûl Lubomír Müller pﬁi besedû Kniha v Ïivotû, Ïivot v knize, kterou
ve stﬁedu 20. bﬁezna uspoﬁádala
pro Ïáky osm˘ch tﬁíd základní ‰koly
r˘maﬁovská knihovna.
Spisovatelem se stal Lubomír
Müller poměrně nedávno, k psaní
měl ale vždycky blízko, stejně jako k hudbě, fotografování a filmu.
Vzděláním hudební a divadelní
vědec pracoval roky jako redaktor
hudebního měsíčníku, učitel, novinář, ale také jako ladič pian nebo kabaretní klavírista. Dodnes
skládá a nahrává hudbu různých
žánrů, fotografuje, vede ochotnické divadlo, natočil amatérský
film. A píše a vydává knihy.
K psaní beletrie se přitom dostal
vlastně z nouze. Na radu přítele
terapeuta začal sepisovat své traumatické vzpomínky na období
dospívání, aby se s nimi po letech
konečně vyrovnal. Pohnuté události, které provázely jeho pubertu
počínaje čtrnáctým rokem života,
rekonstruoval díky dochovaným
zápisům z deníku, který si tehdy

psal. Autobiografický román
Schody do nebeského pokoje,
jímž v roce 2008 debutoval, k deníku odkazuje i formálně a usiluje
tak o maximální autenticitu.
Lubomír Müller se v postavě dospívajícího Lumíra vrací do kraje
kolem severočeských Teplic na
konci šedesátých let 20. století, do
doby, která byla dramatická pro
něj osobně i celospolečensky.
Události srpna 1968 se však děje
dotýkají jen okrajově, stejně jako
se kdysi dotýkaly sotva patnáctiletého chlapce, prožívajícího první velkou lásku a také drsnou šikanu ze strany spolužáků. Agresivní útoky vůči hlavnímu hrdinovi, jeho první erotické dobrodružství, stejně jako tragickou smrt
blízkého člověka a s ní spojené
pocity viny popisuje autor velmi
otevřeně. Obnažuje tak vlastní
nitro a předkládá je současné mladé generaci, která v jiných podmínkách, ale vlastně podobně
prožívá tutéž životní etapu.
Autor tak činí nejen proto, aby
osobně prožitým příběhem ovlivnil mladé čtenáře a předal jim své
zkušenosti, ale současně aby je
inspiroval k psaní. „Všichni jste
spisovatelé,“ tvrdí Lubomír Müller svým posluchačům a dodává,
že tématem budoucí knihy mo-

hou být jakékoliv vlastní zážitky,
třeba první velká, „nejlépe“ nešťastná láska. Tvorbu knih představuje jako svobodný proces, jehož se může zúčastnit v podstatě
kdokoliv, kdo se chce vyrovnat se
svými traumaty, vyjádřit pocity
a touhy, naplnit svoje sny. Případným zájemcům o spisovatelskou dráhu při besedě nabídl
i stručný návod, jak knihu vydat.
Sám vydal čtyři vlastní knihy
a připravil k publikování knížky
několika debutantů.
Na prvotinu, která vyšla letos ve
druhém vydání v nakladatelství
Egmont, navázal volným pokračováním Oběti milostného nerozumu (2009), v němž ztvárnil

Lumírův neúspěšný pokus o emigraci z normalizačního Československa. V „ženském“ románu
Světlo mé samoty. Příběh Sáry
Wittensbergové (2011) se znovu
vrací k motivu postavy-oběti potlačených přání, křivd a pocitů viny. Kromě románů vydal Lubomír Müller sbírku básní Láska je
všechno, láska je nic (2010).
V současnosti pracuje na knize
povídek Proč by muži měli nosit
sukně a dokončuje první díl trilogie pro mládež s názvem Bílá perla na černém srdci. Ukázku z mysteriózního příběhu, odehrávajícího se na hradě Karlštejně, si mohou naši čtenáři s autorovým svolením přečíst už nyní.
ZN

Lubomír Müller: Bílá perla na černém srdci (ukázka)
Veronika si dala prst na ústa a počkala, až se
žáci ztiší.
„Uděláme to takhle,“ pokračovala. „Rozhodnete si sami v tajném hlasování. Tušila jsem,
že to nebude s vámi snadné, tak jsem připravila lístečky. Rozdejte si je a každý sám za sebe
napíše, jestli chce jet, nebo nechce. Stačí napsat ano, nebo ne. Víc nic. A bez podpisu.
Lístek pak přehněte, pokud nechcete, aby někdo druhý viděl, co jste napsali. Když se sejde
víc jak polovina lístků s ano, tak pojedete na
Karlštejn a do okolí se mnou a s panem učite-
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lem Brázdilem. Když se nesejde polovina, tak
nepojedeme a jediné, co vám v tom případě
mohu slíbit, je to, že si uděláme ve škole volný den s promítáním. Ale to jen v případě, že
něco do konce školního roku neprovedete.
A Jakubovi s Jirkou teď svěřím, aby lístky rozdali. Jak to budete mít, doneste mi každý svůj
lístek na stůl. Je vás dvacet pět, nikdo nechybí,
takže se tu sejde dvacet pět lístků. Jasný?
Jakube, prosím, pojď si pro lístky.“
Jakub se neochotně, ale tentokrát bez řečí vyklátil z lavice, vzal od učitelky papírky a část

dal spolužákovi, který seděl v lavici vedle něj.
Jmenoval se Jirka, nosil podobné oblečení jako Jakub, maloval graffiti a nechal si říkat
Džiko. Byl Jakubovou pravou rukou. Oba si
něco pošeptali a pak začali lístky rozdávat třídě. Když Jakub přišel k Adrianě, tiše řekl:
„A ty radši nejezdi, lebko, nebo se ti něco stane...“
Adriana na Jakuba pohlédla a uvnitř se zachvěla. Ne proto, že by se vylekala jeho výhrůžky, ale v posledních dnech v sobě potlačovala nepříjemné tušení. Nevěděla si s ním ra-
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dy. Uklidňovala se, že je to třeba jen reakce na
nedávný zlý sen. Ale teď, když na ni Jakub sykl: ...radši nejezdi, lebko, nebo se ti něco stane, její tušení dostalo konkrétnější tvar.
Neodpověděla, jen se za ním smutně podívala.
Vzala lístek a okamžitě ho zmuchlala.
Po chvíli žáci lístky vrátili na stůl a učitelka je
spočítala.
„Čtyřiadvacetkrát ano,“ sdělila třídě. „No, tak
to je překvapení. Nechci vás podezírat, ale co
jste si to zase na mě vymysleli?“
„Nic, jen chceme na výlet!“ zaznělo ze třídy.
Veronika se na žáky nevěřícně podívala:
„To by bylo poprvé, co byste mne mile překvapili.“
„Všechno je jednou poprvé!“ vyhrkl František,
alias Frapo, malý, zavalitý kluk, který se při
chůzi legračně klátil a oči mu stále hrály nezbedností. Nebyl zlý, jen prostořeký. Prostě
třídní vtipálek a klaun.
„To máš pravdu, Františku,“ usmála se učitelka. „Ale že jsem si na to poprvé od vás musela počkat celý rok. No, věřím, že se to čekání
vyplatilo...“
„Určitěéééééé!“ ozvalo se z jiné části třídy.
„Tak dobře. Věřím vám,“ zasmála se. „Ale je
vás pětadvacet, takže jeden lístek chybí. Kdo
lístek neodevzdal?“
„Já,“ odpověděla bez zaváhání Adriana.
„No jasně, emóóó...,“ posměšně vykřikl Jirka
a vedle sedící Jakub vyštěkl: „Lebkárna!“
Téměř všichni ve třídě začali situaci hlasitě komentovat.
„Tak klid! Klid!“ okřikla je učitelka. „Vyřešíme to bez komentářů, ano? Adriano, proč jsi
lístek neodevzdala?“
„Protože Zdráhal s Kotrbou hlasování ovlivni-

li.“ Ani nechtěla vyslovit jejich jména, tak se jí
protivili.
„Co kecáš!“ vykřikl Jakub.
„Jakube, dost!“ rázně jej napomenula učitelka.
„Ticho prosím! Teď má slovo Adriana. Můžeš
k tomu říct něco víc?“
„Všem přikazovali, aby napsali ano.“
„To je blbost, paní učitelko. Vona kecá! Nic
jsme nikomu nepřikazovali!“ ohradil se Jakub.
Aha, takže takhle to asi je, řekla si v duchu
Veronika. Jakub s Jirkou všechny nějak ovlivnili. Ale proč to udělali? Z lásky ke mně určitě
ne. Takže co teď? Zrušit platnost hlasování,
i když jsem si ničeho podezřelého nevšimla?
No, uvidíme, budu si muset dávat víc pozor.
A nakonec třeba je opravdu zlákalo vidět
Karlštejn...
„No, Adriano, máš nějaký důkaz pro své tvrzení?“ zeptala se jí.
Adriana jen nesouhlasně zavrtěla hlavou a pomyslela si: Stejně by mi nevěřila.
„Tak se posaď, nebudeme to řešit,“ řekla učitelka a obrátila se ke třídě. „Je to sice překvapivé, že všichni nakonec chcete na Karlštejn
jet, ale nebudu pátrat proč. Věřím, že to je
opravdu proto, že chcete něco vidět a zakončit
těch devět let ve škole něčím opravdu pěkným.
Moc bych si přála, aby to byla pravda. A můžu vám slíbit, že Karlštejn bude stát za to, protože v červnu jsou tam speciální akce pro školy, kdy se budete moct podívat i tam, kam většina návštěvníků nechodí.“
„A kam třeba?“ zeptal se někdo ze třídy.
„Třeba na půdu, nebo do posvátných prostor,
nebo do sklepení...“
„Hlavně aby tam s náma nepajdali hůlkoplazi
nebo písklata,“ namítl jiný a ozval se smích.

Výstavy a besedy v knihovně
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„Prosím?“ zeptala se učitelka.
„Aby tam nebyli důchodci nebo uřvaný děcka,
to by byl vopruz!“ vysvětlila předešlý komentář další žákyně.
„Aha, no aspoň v hodině českého jazyka bychom všichni mohli mluvit česky, co říkáte?
A teď už to ukončíme, ano? Karlštejn jsme si
schválili, tak doufám, že nic do té doby nepokazíte. Podrobnosti vám sdělím později. A taky kolik nás to bude stát, abyste včas mohli
donést peníze. Adriano, ty bys měla ještě říct,
jestli chceš jet, nebo ne.“
„Nechci,“ odpověděla tiše.
„Můžu vědět proč?“
„Já vám to neřeknu....“
Z několika úst vylétla posměšná slova.
Veronika gestem ruky všechny utišila a pohlédla na Adrianin zádumčivý a smutný obličej. Nepřekvapil ji, byla na něj u Adriany zvyklá. Překvapily ji Adrianiny oči. Oči vystrašené a rozechvělé nejistotou. Oči kočky, která
potkala obrovskou myš a uvědomila si, že ji ta
myš v příští chvíli sežere.
Na malý okamžik ustrnula. V páteři pocítila
mravenčení. Oči žákyně, černě nalíčené
a s jantarovým leskem duhovek, vypadaly
opravdu věštecky.
„Jak chceš, povinnost to není,“ vzpamatovala
se a rychle se odpoutala od Adrianina pohledu,
který ji zneklidnil. „Ale je škoda, když už chtějí jet všichni, abys ty jediná nejela. Máš opravdu nějaký vážný důvod, proč nechceš jet?“
Adriana se dívala na učitelku a cítila, že se rozpláče. Vlastně se jí nic nedělo, a přesto se pomalu v koutcích očí hromadila neznámá bolest, jež se měla brzy přeměnit v slzy.
Vzpomněla si na sen, z něhož si v paměti udržela už jen nejasný pocit fyzického strachu
a krátký obraz dětí padajících z vysoké skály.
Padaly velmi pomalu hlavou dolů a s rukama
vzájemně svázanýma. Na skále nad nimi se
objevila nezřetelná postava s rozšklebenou
umrlčí lebkou. Ještě teď jí z toho snu tlačil kámen na prsou a v žaludku bodaly řeřavé uhlíky. Jakmile se první slzy přestaly choulit
v koutcích očí a rozeběhly se po tváři, řekla tiše:
„Protože se mi zdálo, že tam všichni umřeme...“

Městské muzeum a Galerie Octopus

Rýmařovsko na veletrzích cestovního ruchu
I v letošním roce se město Rýmařov a region Rýmařovska prostřednictvím informačního centra
představily na třech veletrzích cestovního ruchu.
Veletržní maraton odstartovalo
Brno přehlídkou Regiontour - Go
2013, která nabídla návštěvníkům největší prezentaci možností
trávení aktivní dovolené nejen
v České republice. Na veletrhu se
představila v nové podobě tradiční soutěž pro mladé odborníky
v cestovním ruchu Profi Go 2013.
O titul Region Regina se soutěži-

Foto: archiv IC Rýmařov

lo přímo na pódiu. Součástí veletržního programu byly přednášky probíhající v sálech Kongresového centra.
Regiony z celé České a také
Slovenské republiky se předháněly v atraktivitě svých stánků
a různých upoutávek, pavilonem
procházely historické postavy,
pohádkové bytosti, maskoti sportovních akcí a další figury, hrála
hudba, ochutnávaly se místní speciality. Výraznými tématy byly
letos gastronomie, lidová řemesla, folklór a církevní památky.
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Další veletrh cestovního ruchu
pod názvem Holiday World Praha 2013 se uskutečnil v únoru
v hlavním městě, v areálu holešovického výstaviště. Probíhal společně se 7. ročníkem gastronomické akce Top Gastro & Hotel
a s 18. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v České
republice Golf Show. Cílem spojení jednotlivých veletrhů bylo
předvést vzájemné souvislosti

mezi cestováním, golfem a stravováním a představit je v co nejširší paletě odborníkům i laikům.
Závěrečná propagace našeho regionu se uskutečnila v krajském
městě Ostravě na veletrhu
Dovolená a region 2013. V rámci
doprovodného programu byla
připravena výstava fotografií
a předmětů z Jižní Ameriky,
ochutnávka pravých argentinských steaků přímo od cestovate-

le Boba Stupky nebo herynků
u vystavené lodi, ukázky z Mezinárodního festivalu outdoorových filmů nebo ukázka nejmenší kuchyňky v hotelbusu, která je
zapsána v České knize rekordů.
Na pódiu se představila řada cestovních kanceláří se speciálními
programy. Velkým lákadlem byly
soutěže o atraktivní ceny, například o zájezdy nebo wellness pobyty. Pro odborníky v cestovním

ruchu se 8. března konala v sále
konference s názvem Příležitosti
pro rozvoj cestovního ruchu v ČR
a Moravskoslezském kraji v novém programovacím období
2014+.
Pevně věříme, že naše účast na
těchto veletrzích přiláká do našeho regionu nové návštěvníky.
Růžena Zapletalová,
Jitka Šašinková, IC Rýmařov

Pavel Herynek a Jiří Krtička: Sdílení prostoru
Pavel Herynek (*1943) a Jiří
Krtička (*1954) jsou dávní přátelé už z doby první společné výstavy tehdy ještě mladých výtvarníků Olomoucka. Oba vyučovali na katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého
a Jiří tam ve výuce stále pokračuje. Sdílejí podobné výtvarné
cítění. Oba jsou členy Klubu
konkretistů 2 a Spolku olomouckých výtvarníků sdružených při
Galerii Caesar. Jsou i našimi přáteli. Pavla v Olomouci mnozí
dobře znají z jeho letitého působení v Divadle hudby a Jiří, který mě vystřídal na akademii
v ateliéru krajinomalby u Františka Jiroudka, je původně ze
Šumperka.
Pavlova práce je směsicí preciznosti a uvolněné hravosti. Je prostoupena radostí z nových objevů. Dlouho se věnoval šperkům
v podobě malých, sochařsky cítěných objektů z ušlechtilých
dřev a vzácných kovů či kamenů, později obohacených a od-
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lehčených využitím jakýchkoliv,
i odpadových materiálů. Dávno
k tomu přibyly i jeho kresby, ať
cirkulární a rotokaligrafie, ať
volné záznamy rytmů „psaných“
krouživým pohybem ruky nebo
vytvářených jiným postupem.
Doprovází jimi někdy knihy,
především poezii, často v překladu své ženy Jitky. Podobně jako
kdysi jeho brněnský profesor
Dalibor Chatrný rád zkouší a experimentuje s kdečím. Staršími
modulátory, vlastně krasohledy
bez náplně, ale naplněnými tím,
na co se v jejich dosahu zaměříme, obohacuje divákovo vidění.
Nejnověji vystavuje své koridory s pohyblivými i pevnými prvky, navozujícími proměny uvnitř
prostoru vlivem pohybu ruky
a směru světla, které do nich
proniká. Otáčivým pohybem
černo-bílých dřevěných desek
dynamicky proměnlivých kruhových „artikulací“ s oblou křivkou drátu v roli větve vyvažuje
prostorově protilehlé, statické

kruhy obrazů Jiřího Krtičky.
A přidává i řadu zmíněných rotokaligrafií.
Jiří vyšel ze syrově zemité krajiny, zpočátku ovlivněné studiem
u Františka Jiroudka a volně
i dřívější zkušeností ze šumperské LŠU u Lubomíra Bartoše,
rovněž absolventa Jiroudkovy
školy, aby si v ní navzdory proměnám to podstatné uchoval.
Trvale se jí inspiruje v promalování ploch i v zastřeném, a přece
zřetelném rukopise, ve způsobu
hnětení barev i ve vyznění dávno
už strohých, až přísných obrazů.
V jejich členění i ve splývání do
barevně potemnělé hmoty cosi
z hutné tíhy baladické krajiny jesenických plání zůstává. Nahradil je geometrií kruhu a čtverce,
dělením vertikálou anebo častěji
diagonálou. Uzavřel krajinu do
linií a ploch, ať v oleji větších
pláten nebo v pastelu na papíře
obvyklého rozměru A1. Sen
o krajině, prostoupený skrytou
hudebností, i do nich ale proni-

ká. A nejenom variace meditativní geometrie v grafitu navozují
zjitřený stav mysli, podobný naslouchání Rachmaninovu Nočnímu bdění či skladbám Pärtovým. Střídmá důslednost mísí se
tu s vážností. Monochromy v lomeně bílé, téměř v černé, ale nejraději v hlubinné modři vysokého nebe jsou pro něho typické.
Tady ale vévodí především kruh.
Je společný oběma a mnoha dalším výtvarníkům jako věčné téma soustředění, niterného ponoření a vymezení místa. Tradičně
i symbol citu anebo pradávný
znak samotné matky země. Už
název výstavy mluví za ni; prostory rýmařovského muzea stanou se jejich společně sdíleným
prostorem, místem setkání v důvěrném hovoru beze slov. Svou
řečí jinou: výmluvným střetem
hravosti a vážnosti nehybného
obrazu s pohyblivým objektem
se navzájem harmonicky doplňují.
Miroslav Koval

-06-2013

27.3.2013 15:35

Stránka 17

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

6/2013

Organizace a spolky

Na usedlosti v Albrechticích u Rýmařova vzniká ekocentrum
Před necelými dvěma lety se Tereza
Bělíková a Lukáš Stránský rozhodli přesídlit
z Liberecka do Jeseníků. V Albrechticích
u Rýmařova, malé vsi s minimem stálých
obyvatel, zchátralým kostelem a nefungující
školou, koupila dvojice starou zemědělskou
usedlost. Vysekali ji z kopřiv a pustili se do
renovace. Za rok už se na pozemku usedlosti s poetickým názvem Jasanka proháněly
děti na koních, první členové jezdeckého
kroužku. Loni v létě na zahradě vyrostlo teepee pro účastníky dětských táborů, zaměřených na jezdectví a ekologickou výchovu.
„Protože nám situace místní komunity není
lhostejná, rozhodli jsme se přispět k jejímu
rozvoji. Vypracovali jsme koncept využití našeho starého statku nejen k vlastnímu bydlení, ale i s cílem otevřít a nabídnout jeho prostory místní komunitě a turistům. A tak se
z nás stala neziskovka,“ popisuje Tereza
Bělíková, zakladatelka obecně prospěšné
společnosti Usedlost Jasanka. Nerozšířili tedy zástup rekreantů z města, kteří na venkovské chalupě naplňují osobní potřebu návratu
k přírodě, ale rozhodli se vytvořit prostor
i pro ostatní - hlavně pro děti a mladé rodiny.
Tereza Bělíková, vystudovaná bioložka, postavila svůj projekt veřejně přístupného venkovského areálu na myšlence ekologické výchovy. Zaklínadlo současných vzdělávacích
programů na všech typech škol nemá podle
ní na Rýmařovsku příliš rozvinuté zázemí,
a právě to by v podobě ekocentra chtěla vytvořit na Jasance. Základem je malá farma
s domácími zvířaty a biozahrádkou. Stěžejním prvkem je trojice koní, kterou využívá

jezdecký kroužek. Děti se na koních neučí
jen jezdit, ale také starat se o ně a navazovat
s nimi přirozenou komunikaci.
„Pravidelná péče o koně rozvíjí u dětí pocit
zodpovědnosti, užitečnosti a vztah k pořádku. Přímý kontakt s koněm je nutí k sebekázni a k dodržování určitých pravidel. Kůň se
navíc chová neutrálně, neposuzuje děti podle výsledků ve škole nebo podle moderního
oblečení,“ vysvětluje Tereza Bělíková.
Jezdecký kroužek se v Albrechticích znovu
otevře letos v dubnu.
Podobně blahodárný vliv na děti má podle
Terezy Bělíkové i kontakt s dalšími zvířaty

Foto: Tereza Bělíková

a samotný pobyt venku, na čerstvém vzduchu. Rozhodla se proto založit klub, který by
dětem nabídl všestranný program - na biozahrádce se mohou naučit pěstovat zeleninu
a bylinky, na farmě starat se o koně, kozy
a ovce, volnému pohybu i odpočinku poslouží přírodní hřiště. Děti by se v klubu měly
dozvídat leccos o přírodě, jejích zákonech,
ale i o tom, jak se k ní chovat co nejšetrněji.
Budou třeba využívat kompostovací toalety
a mýt se solárně ohřívanou vodou.
Výsledkem by měly být nejen nové zkušenosti, ale hlavně vytvoření vztahu k přírodě
pomocí zážitků a vcítění se.
„Otevřením se veřejnosti, vytvořením komunitního ekocentra, chceme být živou ukázkou
toho, že sdílet společný prostor má smysl.
Chceme působit hlavně na děti a mládež, aby
si vybudovali vztah k místnímu kraji, a motivovat je k jeho budoucímu rozvoji,“ dodává autorka projektu. Myslí přitom i na děti ze sociálně slabých rodin. Vznikající klub by jim měl
umožnit věnovat se volnočasovým činnostem,
které by pro ně jinak byly nedostupné.
Usedlost Jasanka nemá být jen ekocentrem;
jako místo určené k setkávání celé komunity
nabízí prostor i pro společenský a kulturní život. V loňském roce se obyvatelé Jasanky zapojili do Noci kostelů nebo Pásma kostelního, přispívajícího k obnově albrechtického
kostela Nejsvětější Trojice, a na sv. Martina
uspořádali akci pro děti. I letos se chtějí soustředit hlavně na svátky, nejen ve spojení s lidovými zvyky, ale i v souvislosti s ekologií na září například plánují oslavu svátku
sv. Františka, patrona zvířat.
ZN

Nabízíme
jezdecký kroužek
pro děti
ve věku 4 - 15 let
• Děti tráví jedno odpoledne týdně ve venkovních prostorách
statku.
• Budují si kladný vztah k domácím zvířatům.
• Získávají základní jezdecké dovednosti a znalosti z chovu
koní.
• Pečují o koně a rozvíjejí pracovní návyky a smysl pro odpovědnost.
• Zlepšují svou fyzickou kondici a imunitu.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat,
rádi vám poskytneme bližší informace.

www.jasanka.ic.cz, usedlost.jasanka@seznam.cz, 725 969 527
Usedlost Jasanka, o.p.s.,
Albrechtice u Rýmařova 30, 793 51 Břidličná
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Přehled velikonočních bohoslužeb
ve farnostech Rýmařovska

Občanské sdružení Stránské pořádá
Velikonoční zdobení
30. března od 13 do 17 hodin
v Nedělní škole řemesel ve Stránském
Program:
• výroba jarních dekorací
• zdobení kraslic
• použití tradičních technik
• moderní a kreativní nápady
• tvoření pro děti i dospělé
• návštěva stáda valašských
ovcí s nově narozenými jehňaty
Těšíme se na vás
Další informace na: krenkovavladimira@seznam.cz

POMOZTE PROSÍM KOČIČÍMU ÚTULKU
KOČKY BRUNTÁL, O. S., Žlutý kopec 3, Bruntál

Římskokatolická farnost
Ruda u Rýmařova zve na

V útulku přežívá celkem 100 koček
včetně koťátek
Útulek potřebuje prostředky na nutné léky,
vakcinace, kastrace a krmivo
V těchto zimních měsících chybí finance na uhlí a dřevo

křížovou cestu

Pomozte prosím i materiálními dary:

z farního kostela
Panny Marie Sněžné

Jar, Savo, papírové ubrousky, igelitové pytle,
staré povlečení a deky

POMOZTE KOČIČKÁM!
Dagmar Veselá, tel: 776 839 044,
č.ú.: 236711407/0300,
www.kockybruntal.blogspot.com

na Křížový vrch
na Velký pátek 29. března 2013
ve 20 hodin.

Březnové zasedání rybářů
V sobotu 9. března se konala ve
školní jídelně na ulici 1. máje
v Rýmařově výroční členská
schůze Místní organizace Českého rybářského svazu Rýmařov.
Předseda Vojtěch Zábranský přivítal přítomné členy, kteří poté
uctili minutou ticha památku zesnulých kolegů. Za dlouholeté
členství a práci ve prospěch organizace byli vyznamenáni Franti-

šek Hladiš, Radomír Bajgr a Jiří
Prášil, kteří k pamětní medaili
rovněž obdrželi peněžní odměnu.
Vojtěch Zábranský ve své zprávě
zhodnotil práci výboru za rok
2012 a nastínil plán práce na rok
2013. Vyzdvihl činnost rybářských kroužků a přislíbil mladým rybářům plnou podporu.
Výbor vnímá tuto činnost jako
jednu ze svých priorit. Dále in-

Foto: archiv MO ČRS Rýmařov
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formoval o přípravě oficiálních
internetových stránek MO ČRS
Rýmařov, které by měly být veřejnosti zpřístupněny od dubna.
Současně informoval, že příští
výroční členská schůze bude volební, bude zvolen nový předseda
výboru, a předal slovo jednateli
Ing. Jiřímu Volkovi, který dále řídil schůzi.
RNDr. František Čermák jako
hospodář organizace seznámil
přítomné se sumarizací úlovků,
vyzdvihl významné úlovky našich členů a provedl vyhodnocení
zarybňovacích plánů. Přednesl
výsledky kontrolního monitoringu na šesti úsecích pstruhových
revírů, kde se stav pstruhů zlepšil,
a konstatoval, že cesta samovýtěru pstruha byla správná. Tyto výsledky jsou však mařeny přemnoženými predátory, především vydrami. Dále informoval o pokusu
navrátit do našich revírů lipana.
Jiří Rožňák seznámil přítomné
s výsledky hospodaření organizace, účetní rok byl ukončen
s přebytkem. Zároveň předložil

vyrovnaný rozpočet na rok 2013,
který opět počítá s kladným výsledkem hospodaření.
Vedoucí kroužku mládeže Jaromír Čech informoval o činnosti
rybářského kroužku, který je rozdělen do dvou skupin - jedna skupina pracuje v Rýmařově, druhá
v Břidličné. Členové kroužku se
zúčastnili soutěže Zlatá udice,
v níž dosáhli dobrých výsledků.
Na vedení mládežníků se podílejí tři vedoucí, kteří zorganizovali
návštěvu hrází Kružberk a Slezská Harta s výkladem, letní tábor
s rybolovem, vycházky do přírody, úklid místních revírů, odborné přednášky, poznávání ryb,
studium rybářského řádu a znalostní testy. Zároveň vyjádřili poděkování městu Rýmařovu za
podporu své činnosti.
Předseda dozorčí komise Antonín Vlček informoval, že komise
nemusela řešit žádné přestupky
členů MO ČRS Rýmařov a seznámil přítomné s finanční kontrolou celého účetnictví nezávislým finančním kontrolorem, kte-
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rý v hospodaření organizace nezjistil žádné závady.
V diskuzi bylo řešeno několik témat, např. vysazování ryb, nesouhlas s lovem z loděk na Hartě,
webové stránky, ceny povolenek
a placení členských příspěvků.
Předseda návrhové komise Ing.
Jaroslav Kala přednesl návrh

usnesení, v němž výroční členská
schůze schválila výše uvedené
zprávy a vzala na vědomí zprávu
dozorčí komise, zvolila Vojtěcha
Zábranského (náhradník Ing. Jiří
Volek) za delegáta na územní
konferenci ČRS v Ostravě a uložila všem členům vracet v termínu povolenky, včas platit podle

6/2013

rybářského řádu, výboru MO
a delegátovi, aby tlumočil nesouhlas organizace s rozšířením lovu
z loděk na revíru Harta 1 A, a výboru zveřejnit ve vývěsce termín
vysazení pstruha duhového.
V závěrečném slovu jednatel
organizace Ing. Jiří Volek poděkoval členské základně za aktivní

přístup při plnění povinností
a úkolů roku 2012 a vyslovil přesvědčení, že cíle a usnesení, které
byly stanoveny, budou splněny.
Jménem organizace se s členy rozloučil a popřál hodně rybářských
úspěchů a hodně zážitků u vody.
Vojtěch Zábranský,
MO ČRS Rýmařov

Užitečná informace

Jak nespadnout do pasti 10
Dobře míněná rada
Jednoho dne uslyšel pan Josef (81) v telefonním sluchátku příjemný ženský hlas, který mu
sděloval, že byl jako dlouholetý uživatel pevné
telefonní linky vylosován a získává výhru ve
výši 50 000 Kč. Stačí jen zavolat na číslo, které mu nadiktuje, a dohodnout podmínky. Když
si promítl, co všechno bude moci za vyhrané
peníze pořídit, jal se vytáčet nadiktované číslo. Po několika desítkách minut různých otázek, přepojování a omluv byl hovor ukončen
suchým konstatováním, že o dalším postupu
bude informován později. Příjemný ženský

hlas se již neozval a rovněž slíbenou výhru
pan Josef nikdy neobdržel. Jak drahá může
být lidská důvěřivost, pochopil v okamžiku,
kdy přišlo vyúčtování telefonních hovorů.
Pan Josef volal pravděpodobně na telefonní
číslo začínající číslicí 9. Ze skladby telefonního čísla lze poznat cenu hovoru, návod naleznete na www.dtest.cz/placenelinky.
Nejlepším přístupem k zájezdům spojeným
s předváděním zboží a k podomním prodejcům, kteří zazvoní u vašich dveří, je negativistická zásada 3N („tří en“). Naučte
se ji, opakujte si ji a vždy se podle ní
řiďte!
Nejezdit / Nezvat
Nejezděte na předváděcí zájezdy.
Nečeká vás na nich nic dobrého. Svůj
čas můžete trávit jinak a lépe a hlavně bez rizika. Podomní prodejce nepouštějte přes svůj práh. Důrazně odmítněte jejich snahu vetřít se do vašeho soukromí. Važte si sami sebe.
Naučte se být zdravě sebevědomí.
Nepodepisovat
Neodoláte-li pozvánce na předváděcí
zájezd, pustíte-li přece jenom podomního prodejce přes práh, buďte informovaným, až lehce pobaveným
a nezúčastněným pozorovatelem celé

akce. Buďte si ale vědomi toho, že proti sobě
máte velice dobře vyzbrojeného protivníka.
Jeho jediným cílem je donutit vás k podpisu.
Nerezignovat
Neodolali jste, podlehli a podepsali kupní
smlouvu. Všeho litujete a hrozíte se toho, co
bude dál? Neztrácejte čas, již víte, jak postupovat při odstoupení od kupní smlouvy.
Hlavně se nesmíte vzdávat! I když je téměř
jisté, že to bude běh na dlouhou trať, nevzdávejte se!
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Občanské sdružení spotřebitelů TEST se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10Vršovice je vydavatelem časopisu dTest
a provozovatelem webových stránek
www.dtest.cz, kde jsou publikovány výsledky
nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které
chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím, a další rady.
Spotřebitelská poradna je k dispozici na tel.
299 149 009 každý všední den mezi 9. a 17.
hodinou.

Nebezpečná éčka lze nyní odhalit již při nákupu potravin
âasopis dTest spou‰tí on-line databázi pﬁídatn˘ch
látek, takzvan˘ch éãek. Údaje jsou dostupné
i v rámci mobilní aplikace, ãehoÏ mohou zákazníci
vyuÏít pﬁímo pﬁi nakupování.
Databáze je k dispozici na www.dtest.cz/ecka a obsahuje všechny dosud známé přídatné
látky spolu s jejich oficiálními i případnými
alternativními názvy. Spotřebitel se dozví
i o původu látky a případných rizicích, která
při požití mohou hrozit. Nechybějí ani údaje
o běžném výskytu přídatné látky a případném legislativním omezení jejího použití.
Informace jsou dostupné také v rámci bezplatné mobilní aplikace, kterou lze stáhnout
v Google Play a Apple App Store pod názvem „dTest“. „Zákazníci v obchodech mohou kvalitu potravin odhadovat pouze z deklarovaného složení jednotlivých výrobků.
Zpravidla si ale nepamatují, která éčka jsou
škodlivá a která ne, a proto se staví podezřívavě ke všem potravinám, ve kterých se tak-

to označené látky vyskytují. Aplikace jim jejich výběr může výrazně usnadnit,“ říká spolupracovník dTestu Jan Richtr.
V databázi lze snadno vyhledávat nejen podle názvu a označení dané látky, ale také podle původu a zařazení do skupin (např. konzervanty, antioxidanty, stabilizátory).

Katalog bude průběžně propojován i s údaji
o potravinářských výrobcích testovaných časopisem dTest, takže spolu s výsledkem testu získá zákazník i informace o použitých
přídatných látkách. „Jedná se o jedno z dílčích opatření, jímž chceme přispět k větší informovanosti o složení a rovněž kvalitě potravin, která české spotřebitele trápí,“ dodává Jan Richtr.
Právě kvalitu a bezpečnost potravin označilo
za nejpalčivější spotřebitelský problém 56 %
z téměř 26 tisíc respondentů. Dotazování
mezi českými spotřebiteli provedlo sdružení
dTest v lednu letošního roku. Za pravdu zákazníkům dávají i spotřebitelské testy potravin provedené v uplynulém roce. Nálezy
pesticidů v černých čajích, insekticidní přípravek DDT v olivovém oleji či kávy s rezidui jedovatých plísní jsou jen některými ze
závažných zjištění.
Nikola Švábová, Public relations - dTest
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Úvod
(přeložila Jitka Procházková)
Okolo poloviny minulého století
byla ještě mezi lidmi, především
mezi obyvateli mé vlasti, obvyklá
náboženská, křesťanská prostota
a vzájemná láska. Někdejší obyvatelé naší krajiny si navzájem
pomáhali radou i skutkem, jak jen
mohli. V nouzi pomohl okamžitě
jeden druhému a čestné slovo či
podání ruky platilo jako svaté!1
Samozřejmě že existovali i pacholci, zištní lidé nebo podvodníci. Jedni však byli společností
opovrhováni, druzí pak byli přísně trestáni soudní pravomocí.2
Tuto dobu lze právem nazvat
„zlatým věkem“. Už proto, že jen
polovina dnešního obyvatelstva
sídlila ve zdejší krajině. Bylo méně řemeslníků, kteří méně, minimálně ale tak namáhavě jako dnes
pracovali, aby měli slušný výdělek a aby se jim lépe žilo.
V těchto časech nebylo možné,
aby horský sedlák měl na růžích
ustláno, neboť ještě pořádně neexistoval průmysl, a tím také žádné
lnářství. Co se vypěstovalo, to se
spotřebovalo v domácnosti. Pokud se podařilo prodat něco
z dobré úrody, tak to nemělo takřka žádnou cenu. Věřilo se však,
že výtěžek odpovídá vynaložené
námaze a práci. Musí se také vzít
v úvahu, že tenkrát měla malá
částka peněz poměrně větší cenu
než dnes a že za malý obnos se
mohl koupit dům nebo pozemek.
Tenkrát také nebyly ani luxusní
domy, ani oblečení či zařízení do-

Rýmařov 1693 - veduta děkana L. E. Schmidta
mu. Životní styl byl skromný
a jednoduchý, a přece s tím byl
člověk spokojený.3 Stejně jednoduché jako způsob života byly také domácí náčiní či nářadí a hospodářské nástroje. Takže se často
stalo, že dva až tři sedláci měli dohromady jeden vůz, který střídavě
používali, neboť většina polí byla
10 až 15 let neobdělána, než na
nich bylo opět něco zaseto.
Tu se potom často přihodilo, že na
těchto neobdělaných polích rostl
všelijaký jedovatý plevel, jedovaté houby, plíseň apod. Skot, který
se zde pásl, toho požral a poté dojil krvavé mléko. Neznalí lidé věřili na čarodějnictví, a proto byl
povolán kat jako osvícený muž,
aby jim pomohl od zla.
Když se takovýto případ stal, majitelé skotu pastýře přísně vyslýchali, jaké osoby potkali při vyhá-

nění skotu na pastvu. Pokud to
byla nešťastnou náhodou stará žena, byla ihned považována za čarodějnici, obzvláště pokud si náhodou dobytek změřila přísným
okem a divila se dobrému stavu
skotu se slovy: „Ty máš ale pěkné
krávy!“ V tom případě byla nešťastnice bezpochyby čarodějnice,
která uhranula dobytek, a byla jí
přiřknuta zodpovědnost za všechny křivdy obyvatelstvu. Měla-li
náhodou sama dobytek, o který se
dobře starala, takže se mu dařilo
a dobře vypadal, potom zcela
určitě byla hlavní čarodějnicí, která škodí druhým, sobě přivolá jen
užitek, je spolčena s ďáblem
a v noci vyvádí čertoviny, jako např. že vyletí komínem a tančí
s kočkami u křížové cesty čarodějnické tance.
Proto se jich velmi báli a opovr-

hovali jimi. V dřívější době byli
však tito lidé také mučeni a upalováni. Což se, jako i jiným, stalo
šumperskému děkanovi Kryštofu
Aloisi Lautnerovi v roce 1685,
jenž znal magické umění a často
se jím předváděl ve společnosti
mužů a žen. Byl zrazen a udán
svým nejlepším přítelem, čemuž
následovalo odsouzení a upálení
na hranici. Toto se stalo mnoha jiným osobám, poté co proti nim
vzniklo jen to nejmenší podezření.
To ale nebyla ta největší pověra,
která všude panovala.4 Vedle ní
existovaly ještě strašidelné historky, které však měly svůj reálný
základ. Tak např. tehdejší hřbitovy byly malé a stavěly se většinou
okolo kostela. Často se tak přihodilo, že mrtvoly v nerozloženém
stavu byly vyhrabány, kosti dříve
pohřbených příbuzných se zavázaly do šátku a odnesly do tzv.
kostnice, která se nacházela na
hřbitově. Na každém byly tři až
čtyři takové kostnice.
Nejednou se přihodilo, že zde
v noci řádili psi, kočky, krysy
a myši, přičemž přirozeně vznikal
rámus. Když tudy někdo v noci
šel, zavětřil okamžitě kouzla a čáry. Navíc začala působit fantazie
vystupňovaná hrůzou a děsem.
Takže kolemjdoucí viděl a slyšel
ještě více, než se ve skutečnosti
dělo. Stejné to bylo i u šibenice,
jež stála v každém malém městě
a představovala soudcovské místo. Zločinci, kteří byli oběšeni,

Poznámka: Výklad svého otce jsem doplnil o některé poučné a doplňující poznámky pod čarou na těch místech, kde se mi zdálo vhodné je připojit
k textu. Prosím laskavého čtenáře, shledává-li je zbytečnými, aby je jednoduše přeskočil. D. H. (Der Herausgeber, tj. vydavatel - pozn. red.)
1
Je to nejen křesťanské jednání, jde také o staré německé zvyky, které se v této horské krajině udržely mnohem déle než jinde. Dnes sám ničivý materialistický pouštní vítr zcela vysušil tato srdce. D. H.
2
V současné době mohou soudy jen stěží tuto práci zvládnout, neboť se podvádí všude, jeden druhého. D. H.
3
Viz pořekadla od Armina Frankeho; u Hugo Schuberta v Rýmařově: „Největší skromnost, nejvyšší blaženost“!
4
Autorovi se zdá být neznámo, že pověry ještě dnes, stejně jako za všech časů, pořád vládnou mezi lidem a že se jen změnila jejich forma. Co znamenají pověry tehdejší temné doby, kdy byli hypnotičtí náměsíčníci nebo tajnými vědami obdaření lidé ničeni, a toto bylo považováno za oprávněné, vůči strašnému omylu očkovací pověry, kterou je celé lidstvo už v raném nejkřehčím dětství otráveno a zamořeno? Čarodějnické bludy byly ve
srovnání s tímto gigantickým betlémským vražděním dětí neškodné! Kdo pro to potřebuje důkazy, ať si přečte příslušnou literaturu, nebo ať si minimálně předplatí levný časopis: „Der Impfgegner“, roční předplatné 75 krejcarů, u Dr. H. Oidtmanna, Lünnich, Německá říše (Deutsches Reich).
Co byla krutost inkvizice a hranice ve srovnání s rafinovanou ohavností naší doby, kdy je v největším rozkvětu vivisekce! Čistě dětská hra! - Kdo
cítí chuť objasnit toto sprosté jednání, ten ať si objedná zadarmo ofrankované příslušné letáky od Ernsta von Webera, Drážďany, Marschallstrasse 39,
prezidenta mezinárodního svazu pro boj proti vivisekci. Kromě toho výtečná knížka: Kejklíři vivisekce (Die Vivisektion-Gaukler) od Adolfa Grafa
Zedtwitze, cena 18 kr., tamtéž. Není to nejnesmyslnější pověra, která je stále v plném květu, očekávat od jedů medicíny a lékárnických substancí
uzdravení nemocného těla? -
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často viseli tak dlouho na těchto
hrozných kůlech, až z nich částečně rozloženi sami spadli dolů! - - V mém rodném městě Rýmařově
stála přímo na místě, kde se vyháněl dobytek na pastvu, také jedna
šibenice. Současně se v horním
předměstí naproti bráně špitálu
nacházela stínadla.
Rýmařov měl tehdy 200 domů,
měl městského soudce, starostu
a dva radní. Toto kolegium vykonávalo hrdelní soud. Poslední, komu kat Sigmund Schwan na stínadlech setnul hlavu, byl mladý
myslivec.
Zločin popraveného myslivce
spočíval v tomto:
Miloval dívku z domu obchodníka
Schrifta. Právě když ji chtěl navštívit, viděl naneštěstí oknem, jak sedí na lavici u kamen s jinou mužskou osobou a baví se s ní. V mladém myslivci vzplála žárlivost,
chopil se své nabité pušky, kterou
měl na zádech, vstoupil do domu
a vystřelil. Kulka proletěla topnými dvířky, kachli a zasáhla obě
osoby. Myslivec byl ihned zadržen
a odsouzen k smrti mečem. U popraviště se sešlo nesčetné množství
lidu zblízka i zdaleka. Na náměstí
před sochou Jana (Nepomuckého pozn. red.) mu byl přečten ještě
jednou rozsudek, poté byl předán
katovi a následně doprovázen duchovním na popraviště.

Moje babička Becková byla malé
děvče, když se toto stalo.
Ostatně tenkrát byly tresty velmi
přísné. Už při malém přečinu,
hlavně na venkově, se dostal proviněný do tzv. „Kowake“, což bylo vězení velké jako prasečí chlív,
vyrobené ze dřeva, ale bez oken,
a stálo na cestě, kudy prošlo mnoho lidí. Existovaly také „skřipky“,
něco na způsob dřevěné kozy nebo jha, které měly povícero vyhloubenin vedle sebe. Jimi byla
prostrčena hlava provinilcova.
Druhý díl byl přiklopen a uzamčen, takže byl odsouzený stoje
s hlavou v tomto kusu dřeva sevřen. Delší nebo kratší dobu musel vydržet v tomto sevření a být
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zábavou kolemjdoucím.
V Janovicích na zámeckém náměstí stál u vjezdu železnou bránou „osel“, mučicí nástroj, který
byl určen pro lehká provinění.
Tento „osel“ byl na zádech opatřen umělecky kovanou obrubou
a odsouzený k trestu musel být na
ni připoután. Navíc byl morálně
mučen okukujícím davem, který
se mu posmíval. Takto sedě si odpykal svůj trest. V Rýmařově na
náměstí byl sloup hanby, neboli
pranýř, kamenný sloup dokola
opatřený silnými železnými kruhy
a dole podstavcem, takže se odsouzený nacházel výše nad zemí
a byl viditelný pro dav.
Především zloději, kteří kradli na

Rýmařov na přelomu 14. a 15. stol. (rekonstrukce)
zdroj: J. Karel: Příběh lesů a lidí Rýmařovska

jarmarku, byli připoutáváni na
pranýř, aby je každý mohl vidět.
Sám jsem tento sloup hanby na
náměstí viděl stát, i když už se
dávno nepoužíval.5 Když však nastoupil nezapomenutelný císař
Josef II. jako spoluvládce, byly
zneužívání a podobné tresty zrušeny. Přesto lid stále trval na starém dobrém systému.
Tenkrát existoval mezi duchovenstvem zvyk jít koledovat na Nový
rok. Také tento nesmysl byl zákonně zrušen, avšak přesto trval dále.
To šli na náměstí tři, v předměstí
dva a na vesnicích jeden duchovní,
oblečeni v kompletním duchovním
rouchu, s učitelem a ministranty od
domu k domu. Kam přišli, musel
být prostřen stůl a na něm servírováno pečivo. Současně byl požadován peněžní dar podle toho, kolik lidé sesbírali. Toto všechno muselo být připraveno na stole. Zpívající procesí pak vstoupilo do domu, přálo šťastný nový rok, na dveře napsalo „K.M.B.“, přijalo své
dary a šlo se dále.
Poté, co bylo doneseno císaři, že
jeho příkaz není dodržován, poslal sem své dragouny. Přistihli-li
toto darebáctví, musel děkan ihned zaplatit 300 fl. pokuty, což se
v Rýmařově také stalo. Posléze
byl konec s tímto zneužíváním,
jež bylo těžší vymýtit než obtížný
hmyz.6

Jak tyto drastické tresty doby minulé, tak dnešní soudnictví jsou z lidské pošetilosti vyplývající nesmysl a nemravnost, protože tyto tresty bojují proti
spáchaným zločinům. Příčina společenských neduhů však zůstává zcela přehlížena. Těmito tresty nebyl napraven žádný zločinec ani nikdy nebyla prokázána služba společnosti. Naopak zločinci každé kategorie jen přibývali a přibývají. Stačí se zúčastnit různých soudních přelíčení a pozorovat. D. H.
6
Zneužívání všeho druhu se bude vyskytovat jen tam, kde je lid hloupý a nevědomý, a dojiči se budou nacházet tam, kde budou krávy k dojení, to
je zákon zla. Osvěta a humanita, resp. opravdové křesťanství nás ochrání před všemi těmito neřády. D. H.
5

Z kapsáře tety Květy

Dáte si polévku?
Většina dětí a hodně dospělých odpoví, že ne.
Chyba. On takový táhlý masový vývar i hustá,
krémová zeleninová polévka mají hodně společného. Umí pohladit chuťové buňky, zahřát, zasytit i pomoci v boji proti chřipce. Vzpomínám si,
jak maminka vytáhla hluboký hrnec, vhodila do
něj kus masa a kosti, zeleninu, cibuli, která nesměla nikdy chybět, koření, postavila to vše zalité vodou na kamna a dlouho, dlouho vařila. Na
utěrce se sušily domácí nudličky, v troubě se pekl svítek z vajec a bylinek.
Sváteční byla slepičí, oblíbená zelňačka, dobrá
obyčejná česnekačka. Nahlédla jsem k paní
Magdalence Rettigové, ta má ve své kuchařce
polévek šedesát. Doba se mění, třeba brokolicovou jsem nenašla.
Naši předkové na vesnici si i k snídani pochutnali na polévce s maxikrajícem chleba. Masité
polévky dodávají tělu potřebné bílkoviny a tuky, které zahřejí organismus. Maso případně
nahradily luštěniny a lžíce domácího sádla ne-

bo másla. Nikdy nechyběly brambory, velký
zdroj vitamínu C, dále česnek, čerstvé bylinky,
nové koření, bobkový list a pepř. Ona i obyčejná bramboračka a houbovačka, kmínová, rajská, selská nebo květáková dovedou udělat pořádek v zažívacím traktu (nebo traktoru?).
Sto lidí, sto chutí. Někdo si pochutná na polév-

ce, ve které stojí lžíce, jiný upřednostní vývar.
Vyzkoušejte kulajdu: potřebujete na ni brambory, houby, kuřecí vývar, smetanu, mouku,
máslo, ocet, čerstvý kopr, trochu cukru, pepř,
sůl a zastřená vejce. Ta uděláte v menším kastrolku, ve vroucí vodě s octem. Vajíčka rozklepněte do malého šálku nebo mističky, každé do
své vlastní. Vodu rychle zamíchejte, aby vznikl
vír, a doprostřed víru vlijte jednotlivá vejce.
Vodní octový vír krásně zabalí bílek okolo
žloutku. Po třech minutách nechte mimo plotnu dojít, vyjměte plochým sítkem, nechte okapat a „pošlete“ do talířku s kulajdou.
Našim školákům se ale v jídelně nezavděčíte
ničím. Lákáte, domlouváte, přesto pohrdlivě
míjejí mísu s dobrou polévkou. Někdy se mi
zdá, že oběd jen rozvrtají a rychle odnesou.
Kolik lidské snahy, práce a peněz jde do zbytků... Nepřestává mě to mrzet. Děti pak s radostí běží na hamburger, párek v rohlíku a colu.
Si
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Můj šálek čaje

Olga Černá: Poklad starého brouka
Od doby, kdy jsem se naučila číst, mě různě
zasáhla spousta knih, ale v poslední době mě
moje práce a nadělení Adina mají k tomu,
abych více četla knížky pro děti. A věřte, že
to rozhodně není ztracený čas - jsou krásné!
Třeba takový Poklad starého brouka. Napsala ho moje nadanější kolegyně knihovnice z Nadějkova Olga Černá a luxusními ilustracemi doprovodila Alžběta Skálová, vždyť
má být po kom šikovná! Knížka krásně vypadá, vejde se i do malé ruky a má tu výhodu, že ji přečtete bez potíží na jeden zátah je totiž napínavá a zaujme i čtyřleté děti.
V hodnocení knížek pro děti mám jedno kritérium - musí bavit i dospělé.
Takže malá Julča přijede na prázdniny k tetě
na vesnici (představuju si Nové Pole). Teta
krmí slepice, králíky, v kuchyni cinká nádobím a poslouchá rádio, na zahradě cosi okopává a večer u televize háčkuje dečky. To nejsou zrovna atraktivní činnosti a Julča se velice nudí. Jednou v lese na borůvkách, když
už teta tu Julčinu nudu nevydržela, navrhla
jí, aby postavila domeček pro trpaslíky. To
dělám se sousedkou Kamilou a dětmi taky,
takže jsem ráda četla, jak Julča z mechu, klacíků, šišek a kamínků staví u pařezu domeček. Do domečku se brzy přestěhoval brouk
Ivan Poustevník a teď se dozvíte o jeho pokladu:
Julča odhrnula jehličí a narazila na něco
tvrdého. „Kamínky,“ řekla zklamaně. Leželo

jich tam několik, různých tvarů a barev,
a mezi nimi střípek zeleného skla, skořápky
strakatého vajíčka, zrezavělé víčko, kousek
potrhaného alobalu, pár pecek z třešně
a malá šnečí ulita. „Mohla jsem se pořezat,“
vyčetla broukovi. „A vůbec, tohle není žádný
poklad.“
„To teda je,“ rozzlobil se brouk. „Ty věci
jsou všecky moc vzácný a taky čarovný,
a když něco potřebuju, prostě si jednu vyberu a ona mi to zařídí. Sama! Schválně, co ty
by sis přála?“
Julča se zamyslela. „Aby se tu něco dělo,“
řekla potom. „Aby tu nebyla taková otrava.
Abych tu nebyla pořád sama.“
„Aha,“ radoval se brouk, „tak na to je bezvadnej tendle šutrák.“ A vytáhl z hromady
bílý oblázek s modrošedým proužkem. „Nos
ho u sebe a uvidíš,“ nakazoval. „Ale nesmíš
ho ztratit ani nechat nikde jen tak válet! A taky mi teď musíš pomoct přestěhovat můj poklad do mýho novýho baráku.“
Co měla Julča dělat. Pomohla broukovi vyhrabat všechno, na co ukázal, a nakonec to
k domku přenesla i s ním, protože si stěžoval,
že ho bolí nohy.
„A kdy začne působit?“ ptala se ho cestou.
„Kdy se tu začne něco dít?“
„Zejtra,“ řekl brouk. „Dneska už se toho
stalo dost.“
Teta už měla bandasku plnou a šly s borůvkami domů. Julča tiskla kamínek v kapse.

„To jsem zvědavá,“ myslela si. Pomohla tetě
uvařit knedlíky, snědla jich pět, a dokonce
šla spát brzo, jen aby bylo zejtra co nejdřív.
(Černá, Olga. Poklad starého brouka. 1. vyd.
Praha: Baobab, 2007. 68 s.)
A věci se opravdu děly, ale to si přečtěte sami. Příběh je vlastně jednoduchý, skoro běžný, když přistoupíte na to, že zmatený mravenec potřebuje mapu, aby trefil domů, pavoučice potřebuje vzorník na háčkování,
flegmatická housenka se odmítá zakuklit.
Pro mě z knížky velmi vyčnívá sdělení
o tom, jak moc je v životě důležitá fantazie
a hra. A Julčina teta mě naučila vydlabat
vnitřek rohlíku a do díry nasypat borůvky. Je
to dobré.
Doporučuji přečíst si od Olgy Černé i další
knihy, například Kouzelnou baterku nebo
Z domu a zahrady.
A když mám tuto příležitost, ještě bych chtěla vytvořit drobný nátlak na rodiče malých
dětí - neochuzujte je o zážitek ze čtení, vždyť
v tomto věku nejde jen o čtení textu, ale
o vytvoření pevného pouta a z vlastní zkušenosti vím, že chvilky v peřinách s knížkou
jsou ty nejlepší. A čas letí zběsile, v páté třídě už s vámi dítě do peřin pravděpodobně
nezaleze.
Tož to je můj šálek čaje. Jeden z mnoha, poněvadž nepiju jenom bylinky, ale taky Earl
Grey nebo třeba Pu-erh. Petra Klimentová

SDH Ryžoviště
srdečně zve na

v sobotu 30. března od 20.00
v Multifunkčním domě
Ryžoviště
Hraje kapela ROTOR Rýmařov
Vstupné: 40 Kč

Oddíl ledního hokeje Horní Město
pořádá
30. března od 20 hodin
v sále Kulturního domu v Horním Městě

Velikonoční zábavu
se skupinou Arkonat
Vstupné 60 Kč
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Desetibojaři bojovali u zelených stolů
V sobotu 23. března se sešli desetibojaři v tělocvičně na Národní ulici u sedmé disciplíny letošního 37. ročníku - stolního tenisu. Pořadatelské funkce se zhostil na výbornou Josef Vosyka.
Ráno změřily síly ženy kategorie A a B. V kategorii A si nejlépe vedla Karolína Hřívová. O umístění na druhém a třetím místě se ucházely tři závodnice, které dosáhly stejného počtu bodů. Rozhodovala tedy vzájemná utkání. Nejlépe na tom byla Marcela Žáková, která obsadila druhé místo, třetí skončila Kateřina Sedláčková a bramborová
medaile zbyla na Hanu Svatoňovou.

Foto: archiv Rýmařovského desetiboje

V kategorii žen B se sešlo deset závodnic. Zde se strhl velký boj o vítězství mezi Markétou Míčkovou a Marií Pitorovou. V napínavém
souboji se štěstí přiklonilo na stranu Marie Pitorové, která v rozhodujícím utkání porazila do té chvíle neporaženou Markétu Míčkovou
a odsunula ji na druhé místo. V boji o třetí místo uspěla Alena
Jurášová, která zdolala Jarmilu Urbanovou.
Během dopoledne zasáhli do bojů muži kategorií B a C. V kategorii
B potvrdil papírové předpoklady na vítězství Josef Vosyka, který zvítězil před druhým Josefem Kočnarem a třetím Miroslavem Egidou.
V kategorii C potvrdil suverenitu Václav Orlík, druhý skončil Ivo
Volek a třetí Jaroslav Lachnit.
Odpoledne patřila tělocvična mužům kategorie A. Jejich boje poznamenala nižší účast, což však neubralo na dramatičnosti vzájemných
soubojů. Nejlépe si vedl Pavel Svatoň, který všechny své zápasy vyhrál. Druhý skončil Jan Hnilo a třetí místo vybojoval Pavel Holub.
Nyní čekají desetibojaře atletické disciplíny. První z nich, vrh koulí,
je na programu v sobotu 27. dubna od 9.00 na hřišti za školní jídelnou.
Pořadí po sedmi disciplínách:
Ženy A: Sedláčková Kateřina Mácková Eva
Továrková Andrea
Ženy B: Pitorová Marie
Jurášová Alena Míčková Markéta
Muži A: Holub Pavel
Soviš Ivo
Chalcař Milan
Muži B: Jaroš Jiří
Svedoník Josef Křimský Lubomír
Muži C: Hofman Jaroslav
Volek Ivo
Janků Hynek
Alena Jurášová

Nejtěžší závod světa - Jesenická sedmdesátka - byl obnoven
Po dlouhých třiadvaceti letech se
podařilo obnovit závod v běhu
na lyžích klasickou technikou
pod názvem Jesenická sedmdesátka. Patřil k nejtěžším lyžařským maratonům, jaké se kdy
v českých zemích jezdily. Podle
organizátorů a závodníků byl
nejtěžší nejen u nás, ale i na světě. Letošní 25. ročník se konal
v neděli 10. března a zúčastnilo
se ho sto patnáct běžkařů na sedmdesátikilometrové trati a třiadevadesát běžců na vložené čtyřicetikilometrové trati.
Závod se neběžel po stejné trase
tak, jak si ji bývalí účastníci
Jesenické sedmdesátky pamatují, protože v posledních dvaceti
letech se výrazně změnily zákony o ochraně přírody, které nedovolily vést trať v původní podobě, zejména v Národní přírodní rezervaci Praděd. To byl také

jeden z důvodů, proč měl závod
tak dlouhou pauzu.
„V minulosti byly Jeseníky
‘strašně daleko’ od Prahy, takže
se tady prakticky nic nedělo, jinde se už jezdily různé závody, tak
jsme museli něco vymyslet.
Říkali jsme si, že to musí být něco speciálního, proto to byl tenkrát cross - Jesenická sedmdesátka. Trasa byla celkem jasná,
protože jsme chtěli závod vést
z jednoho konce Jeseníků na
druhý, ze Skřítku do Starého
Města pod Sněžníkem u prvních
závodů,“ řekl zakladatel Jesenické sedmdesátky a bývalý náčelník Horské služby Jeseníky
Zdeněk Zerzáň.
Mezi závodníky zavítal také čtrnáctinásobný vítěz Jesenické 70
Josef Břinčil, který neskrýval radost z toho, že se tento závod po
téměř čtvrt století obnovil, ale na

Zahájení závodu
letošní trať si netroufnul, protože
prý nemá dostatečně natrénováno.
„Závod měl v 80. a 90. letech
minulého století velkou tradici,
proto jsme se rozhodli jej obnovit. To se podařilo zejména díky
velké vstřícnosti
Ilustrace: Ivan Soviš vedení Chráněné
krajinné oblasti Jeseníky. Věříme, že
jsme tím položili
kámen k nové tradici Jesenické sedmdesátky,“ sdělil
k závodu hlavní organizátor Michal
Hájek.
Pořadatelé byli nadmíru spokojeni

Foto: Šárka Blahutová
s účastí jak v hlavním závodě,
tak ve vložené čtyřicítce. I když
bylo mlhavo na startu i v cíli,
sníh byl těžký a pomalejší, zážitky byly pro mnohé nezapomenutelné. Na obtížnou trať bylo umění zvolit správnou kombinaci lyžařských vosků. Některým se to
podařilo, ostatní buď „klouzali“,
nebo jim to nejelo. Převýšení kolem pěti set metrů s sebou přineslo i teplotní rozdíly.
Trasa vedla ze Skřítku na Alfrédovu chatu, dále na Ovčárnu,
Švýcárnu a Červenohorské sedlo,
kde byla otočka, a přes Jezerníky
na Švýcárnu, odkud se již stejnou
trasou závodníci vraceli zpátky na
Skřítek. Až po chatu Švýcárnu je-
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la pospolu v čele pětičlenná skupina, která se pak roztrhala. Do cíle jako první dorazil po zdolání
sedmdesáti kilometrů Jaroslav
Ehl ze Ski klubu Skuhrov nad
Bělou v čase pět hodin a jedna minuta. Čtyřicetikilometrovou trať
ze Skřítku na Alfrédku, Mravencovku a zpět zdolal nejrychleji
Patrik Thomas ze Sportovního
klubu Vrbno pod Pradědem v čase dvě hodiny a padesát šest minut.
Závodu se zúčastnili také rýmařovští běžkaři. Na čtyřicítku vyrazila Kateřina Sedláčková
(Fortex-Ski Moravský Beroun),
která si vedla skvěle a v kategorii žen do 40 let s náskokem

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT
osmnácti minut vybojovala prvenství, celkově pak dosáhla
v silné konkurenci na desátou
příčku v čase tři hodiny a dvanáct minut. Za Ski klub RD
Rýmařov na trati zápolil také
Pavel Šalmík, ten v kategorii
mužů do 50 let dosáhl na šestou
příčku a celkově skončil osmnáctý (3:20:17), jeho týmový kolega Tomáš Gerhard (Ski klub
RD Rýmařov) skončil pětadvacátý. Z dalších našich běžkařů se
umístili Luděk Macháček z Janovic na 36. místě a Vítězslav
Šopík na třiapadesátém místě.
Na sedmdesátce byl Rýmařov
zastoupen čtyřmi závodníky,
z nichž pouze jediný byl bodo-

ván, a tím byl Tomáš Gromus
(Horal Rýmařov), který závodil
v kategorii mužů do 40 let a dosáhl na čtyřiadvacáté místo; celkově skončil pětatřicátý v čase
6:04:35. Ostatní běžkaři - Lumír
Kusák (muži do 60 let), Ivan
Soviš (muži nad 60 let) a Hana
Kovalovská (ženy do 50 let) by
přijeli na kontrolní stanoviště na
Červenohorském sedle po časovém limitu (více jak čtyři hodiny), proto některé z nich pořadatelé zastavili již na Ovčárně
a v závodě nemohli pokračovat.
„Absolvoval jsem všechny závody světového poháru, proto mohu
porovnávat, a říkám, že Jesenická 70 je nejtěžší závod na světě,“

řekl Ivan Soviš, který kromě jednoho ročníku - prvního v roce
1966 - žádný nevynechal.
Za zmínku stojí nejstarší účastník závodu, jednasedmdesátiletý
Otakar Srovnal z Lokomotivy
Zábřeh, který v kategorii mužů
nad 60 let zvítězil a celkově ze
sta závodníků zaslouženě vybojoval pětačtyřicáté místo. Velký
obdiv zaslouží také nevidomá
běžkařka Lenka Zahradníková
ze Salomon Nordic Teamu se
svým „vodičem“. Její výkon patřil k vrcholům tohoto závodu.
V náročném porovnávání sil víc
než kdy jindy platí sportovní
motto Není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se.

Co napsali v tehdejším krajském tisku Nová Svoboda o Jesenické sedmdesátce
V roce 1966 uspořádala hrstka nadšenců první závod jednotlivců pod názvem „Severomoravská sedmdesátka“. Současně bylo tehdejším Krajským výborem Československé tělovýchovy (KV ČSTV) dohodnuto pořádání
závodu střídavě v Jeseníkách a Beskydech.
Počasí tehdy po tři týdny před závodem bylo
vskutku jarní a trať musela být zkrácena na
45 km. Hromadný start byl na Skřítku, odtud
se jelo po hřebenech přes Ztracené kameny,
Vysokou holi, Švýcárnu, Červenohorské sedlo
a Vozku až po hranici sněhu na Branné.
Startovalo 49 závodníků, přihlásilo se ale a poměrně vysoký vklad zaplatilo - přes 80
závodníků. Nepřijeli jen proto, že nevěřili, že
při trvalém jarním počasí bude dostatek sněhu. Druhý ročník byl uspořádán v Beskydech
a shromáždil na startu už 150 závodníků.
Tamní organizátoři se však zachovali patriotsky a v rozporu s ujednáním použili názvu
„Beskydská sedmdesátka“ a chtějí ji pořádat
každým rokem.

V Jeseníkách - oproti Beskydům - máme pro
sedmdesátikilometrový závod lepší předpoklady, trasa tratě je položena o 300 metrů výše, takže má lepší sněhové podmínky. Jsou
zde menší výškové rozdíly a Šumperk - kde je
shromaždiště závodníků - leží blízko hlavní
železniční tratě. Proto se dohodli lyžařští
pracovníci okresu Bruntál a Šumperk spolu
s Horskou službou, že budou závod pořádat
každým rokem nezávisle na Beskydech pod
názvem „70 km Hrubým Jeseníkem“.
Hromadný start bude na Skřítku směrem na
Ztracené kameny, trasa však nepovede po
hřebenech, ale na jejich bruntálské straně
vrstevnicovým chodníčkem ve výši 1100 m až
do úpatí Velkého kotle, odtud k Ovčárně, na
Švýcárnu, Červenohorské sedlo kolem Vozky
na Volskou louku do Ramzové a dále kolem
Paprsku do Starého Města pod Sněžníkem,
kde bude cíl. Závod se bude konat 3. března,
muži pojedou v kategoriích do 35 let, do 45
let a nad 46 let. Nově se pojede také katego-

rie žen se startem na Skřítku a s cílem na
Červenohorském sedle, délka trati 32 km.
Před nedávnem se konala na Kursovní chatě
oblastní schůze ČSTV, které byl rovněž přítomen předseda ústředního výboru ČSTV, doc.
dr. Bosák. Zalíbily se mu Jeseníky a projevil
zájem o „sedmdesátku“. Přislíbil, že ji pojede také jako závodník. Pořadatelé tento příslib s radostí přivítali. Bude to jistě ta nejlepší propagace závodu i Jeseníků. Je si jen
přát, aby v den závodu byl pěkný prašan
a dobrá viditelnost. Očekáváme účast 200
závodníků z celé republiky.
-ep(Zdroj: archiv Ivana Soviše)
Ivana Soviše, nestora běžeckých maratonů
atletických i lyžařských, jsme se zeptali na
dojmy z obnoveného závodu Jesenické sedmdesátky. Pro zajímavost: nejlepšího času
dosáhnul na Jesenické sedmdesátce v roce
1980 (24. 2.), kdy tento závod zajel v čase
pět hodin a tři minuty.

rozhovor
Co tě vedlo, Ivane, k tomu, že jsi
stanul opět po třiadvaceti letech
na startu obnoveného závodu
Jesenické sedmdesátky?
Vedla mě k tomu skutečnost, že
jsem s tímto závodem, dalo by se
říci, srostlý. S výjimkou prvního
ročníku jsem jel všechny. Musím
se ale přiznat, že kromě letošního závodu jsem nedokončil třetí
v pořadí. Tenkrát jsme ještě jezdili na dřevěných lyžích a někde
před Velkým kotlem se mi jednu
podařilo zlomit. Nebyla šance
získat náhradní, tak jsem se dobelhal na Alfrédku a tím jsem
skončil. Letos nás zastavili na
Ovčárně, protože bychom to na
Červenohorské sedlo už nestihli
v časovém limitu. Bylo nás tam
asi šest nebo sedm. Důvodem
mého letošního neúspěchu bylo
špatné namazání lyží. Na Skřítku
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to jelo dobře, ale jakmile jsem
začal stoupat, tak jsem to tahal
většinou rukama a na hřebenech
jsem toho měl opravdu plné zuby, takže jsem se ani moc nebránil. Navíc jsem byl v dost mizerné kondici, léčil jsem se z nějaké
virózy, zkrátka to „nejelo“.
V čem se lišila letošní trasa
oproti předchozím ročníkům?
Teď nemyslím první trasy, kdy
se jezdilo ze Skřítku do Starého
Města pod Sněžníkem. Došlo na
trase jen k takové změně, že
ochranáři sedmdesátku nepustili přes Velký kotel?
Ano, i když mohla letošní sedmdesátka jet po hřebeni, bohužel
přes Velký kotel, který leží
v Národní rezervaci Praděd, se
jet nesmělo. Spatřuji v tom pouze nepochopení ochranářů.
Nedokážu si představit, co by

mohla, byť i větší skupina lyžařů
způsobit na 1,5-2 metry vysoké
sněhové vrstvě. V zimě většina
tvorů, které ochranáři monitorují, spí zimním spánkem pod touto masou sněhu. Navrhuji spolu

s dalšími lyžaři, kteří máme za
sebou prestižní světové závody,
aby se naši ochranáři zajeli podívat, jak to dělají ochranáři v zimě například v Alpách, v australském Falls Creeku nebo na

Ivan Soviš v rozhovoru pro Českou televizi

Foto: Š. Blahutová
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nejvyšší hoře Austrálie Mt.
Kosciusko. Tam by se naši
ochránci přírody zřejmě chytali
za hlavu.
Který úsek z tvého pohledu je na
sedmdesátce nejobtížnější?
Příjemný, ale těžký je úsek kolem Orlího hnízda, to je nad
Alfrédkou pod Jelení studánkou.
To je ještě každý při síle, takže
se to celkem dá zvládnout, ale
asi nejhorší úsek, co se týká
stoupání, je na zpáteční cestě na
Jezerníky a pak z Ovčárny nahoru na Petrovy kameny. Co se týče sjezdu, tak docela nebezpečná
trasa je ze Švýcárny ke Koksu
a pak z Jelení studánky k Alfrédce - je to obtížný úsek na schůdnost i pro turisty.
Máš za sebou všechny tratě světového poháru, tzv. Worldloppet, v Austrálii, Japonsku, Kanadě a USA a všechny evropské
včetně populárního Vasova běhu. To potvrzuje i titul Global
Worldloppet skier, který jsi získal
jako čtvrtý Čech a dodnes ho získalo jen sedm Čechů. Existuje
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nějaký delší nebo těžší závod než
Jesenická sedmdesátka?
Neřekl bych, že těžší, ale delší je
určitě Vasův běh ve Švédsku,
který měří 90 kilometrů. Nemá
ale tak velké převýšení jako naše
Jesenická sedmdesátka. Takže
odpověď zní, že v kategorii lyžařských běhů typu Worldloppet
není na světě těžší závod než
Jesenická sedmdesátka.
Na který z těch čtyřiadvaceti
ročníků vzpomínáš nejraději?
Na všechny závody mám pěkné
vzpomínky. Na některé míň, protože například v roce 1985, kdy
startovalo na louce pod Skřítkem
směrem na Klepáčov asi 400 závodníků, došlo po sjezdu ke
Žlutému potoku k hromadnému
pádu a já jsem tam utrpěl natržení kolenních vazů, což jsem zjistil až později. Doběhnul jsem
s tím do cíle a druhý den mi to
dávali do sádry. Jinak všechny
dojezdy a doběhy do cíle jsou asi
tou nejpříjemnější stránkou
sportovního snažení.
Děkuji za rozhovor.
JiKo

Soukromá řádková inzerce
• Prodám garsonku v prvním patře panelového domu na Pivovarské
ulici v Rýmařově. Dům je na výhodném místě a v příjemném prostředí, blízko centra, obchodů, polikliniky i lékárny apod. Je zateplen,
má plastová okna, balkón, vyměněny stupačky, k dispozici je výtah.
Cena: 200 000 Kč. Informace na tel. čísle: 731 387 377.

V-club R˘maﬁov
program duben 2013

• 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 jednání. Tel.: 604 639 963.
• Pronajmu byt 2+1, 70 m2, v podkroví nově opraveného rodinného
domu. K dispozici dvorek a zahrádka. Poloha: v centru sportovněkulturního areálu na Sokolovské ulici. Kontakt: 774 668 468,
554 212 197.

* Plastová okna a dveﬁe
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady
I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

5. 4.

80-90 léta

DJ Mark

6. 4.

Harlem Shake party DJ Geppy

12. 4. Rocková noc

DJ Mark

13. 4. Amundsen 1+1

DJ Fuller

19. 4. CZ+SK

DJ Mark

20. 4. I Love Music

DJ Lucash

26. 4. 80.-90. léta

DJ Mark

27. 4. Light Stick párty

DJ Fuller

...za panáka svítící náramek
Vstup: 30 Kã
Julia Sedláka 14, R˘maﬁov
tel.: 604 764 545
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Na Farmě soutěžili nejlepší výčepní
âtrnáct nejlep‰ích hospodsk˘ch z Moravy
a Slezska se v pondûlí 25. bﬁezna utkalo v ãepování piva. Finále soutûÏe Gambrinus Mistr v˘ãepní
probûhlo v restauraci Farma v Moravskoslezském Koãovû u Bruntálu a zastoupení mûl
i R˘maﬁov.
Výčepní Libuše Konečná z Tipsport baru
Rýmařov si pečlivě uklidila výčepní pult,
utřela jej a pak se zhluboka nadechla. Start!
Soutěžní čas se jí rozběhl. Tři minuty. Umyla
si sklenice a houbičkou otřela hrdla. Před načepováním je ještě opláchla studenou vodou.
Pak se pustila do čepování. Nejprve desítku,

pak půllitr odstavila, aby trochu klesla pěna,
a začala čepovat hladinku dvanáctky, tady
musí načepovat půllitr najednou. Pak dočepuje desítku, tu může točit nadvakrát. Hotovo.
Tři načepované půllitry nese porotě, kteří jí
za její výkon přidělí body.
„Udělalo mi radost, jak soutěžící dbali o výčep a čisté sklo. To je předpoklad pro dobré
načepování. Někteří i přes nervozitu dokázali přidat úsměv a prohodit slovíčko s porotou.
A to je cesta, jak posunout gastronomii výš,“
hodnotil soutěž šéf poroty, sládek Plzeňského
Prazdroje Václav Berka.

Vítězové: zleva Libuše Konečná - Tipsport bar Rýmařov, Roman Chybík - Sport restaurace
Hradec nad Moravicí a Anna Štiaková - Hotel Nodus Jeseník
Foto: Dalibor Otáhal

Letos se koná druhý ročník soutěže
Gambrinus Mistr výčepní. V umění dobře načepovat pivo se utkali výčepní z hospůdek
a restaurací, kde se prodává tato značka piva.
Finále pro Moravu a Slezsko proběhlo v restauraci Farma v Moravskoslezském Kočově
u Bruntálu. Pořadatelé si ji vybrali záměrně.
Konalo se tu již semifinále a nakonec i finále, které mělo původně proběhnout v Olomouci. „Tahle hospoda je úžasná, je to velké,
co se tu majiteli povedlo, potřebuje to hodně
úsilí a nápadů, jak to udržet. Ale mají tu výborné pivo a dal jsem si k obědu svíčkovou
a také byla skvělá. Dobrá kuchyně a pivo, to
je základ,“ pochválil hostitelskou restauraci
plzeňský sládek Václav Berka.
Prozradil, že zástupci pivovaru jezdí po hospodách, kde se snaží proškolit hospodské ve
správném čepování a v péči o pivo. Současně
v hospůdkách školí i štamgasty. „Host je ten
nejdůležitější, ten má v kapse peněženku.
A když ví, na co se má zaměřit, tak si umí
i říct o dobré pivo,“ konstatoval Berka.
A na co by si měl dávat host pozor? Jak hospodský dbá o čistotu výčepu, jak pečlivě
umývá sklenice, zda otírá hrdla, jestli náhodou při čepování nekouří. Velkým prohřeškem také je, když pod kohoutkem stojí sklenice, do kterého pivo odkapává.
Za nejlepšího výčepního porota zvolila
Romana Chybíka ze Sport restaurace Hradec
nad Moravicí, z druhého místa se těšila
Libuše Konečná z Tipsport baru v Rýmařově
a třetí skončila Anna Štiaková z Hotelu
Nodus Jeseník.
JiKo, zdroj Deník
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Nejtěžší závod světa - Jesenická sedmdesátka

Vítěz závodu na 40 km Patrik Thomas

Nevidomá běžkařka - jeden z vrcholných výkonů v závodu

A je tu Jaroslav Ehl, vítěz Jesenické sedmdesátky

Na startu

A tento borec Tomáš Tvarůžek
sklidil největší uznání mezi diváky

Vítězka kategorie žen Kateřina
Sedláčková z Rýmařova

Fota: Šárka Blahutová, Marek Formánek

27

-06-2013

6/2013

28

27.3.2013 15:37

Stránka 28

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

