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Na radnici se opravuje fasáda,
obnoveny budou i vûÏní hodiny

âlen „zlatého t˘mu“ z MS kuchaﬁÛ
v Thajsku Davídek vaﬁil v jídelnû

Kulturní stánek R˘maﬁova byl
po rekonstrukci slavnostnû pﬁedán

r o č n í k X V.

Spoleãná pﬁehlídka mateﬁinek dostala
letos mezinárodní punc

Poslední dubnovou sobotu zahájili
autokrosaﬁi novou sezónu
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Akademie mateřských škol 2013

MŠ Stará Ves, Afrika

MŠ Ozimek

MŠ Janovice

MŠ Jelínkova, Tři čuníci jdou

MŠ Velká Štáhle, Hasiči

MŠ Ozimek

MŠ Horní Město, Zebra

MŠ Malá Morávka, O smutné princezně
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Společná přehlídka mateřinek dostala letos mezinárodní punc; kromě školek z regionu Rýmařovska
se na ní představily i děti z polského Ozimku. Na pódiu rýmařovského kinosálu se ve dvouhodinovém pásmu pohádek, písniček a tanečních vystoupení vystřídalo sto dvacet dětí z devíti mateřských škol. Publikum provedly
pohádkovým světem dětské fantazie, který obývají nejrůznější
zvířátka, africká i ta domácí, stateční mládenci zachraňují princezny před smutkem, myslivci
Karkulky před vlkem, strašidla

9/2013

jsou rozpustilá a do vesmíru se létá balónem.
Přehlídka mateřinek byla zároveň
prvním pořadem projektu Kulturní stezkou pohraničí, díky kterému se budou letos i v příštím roce při koncertech, výstavách,
workshopech a dalších kulturních
akcích setkávat obyvatelé Rýmařova a partnerského Ozimku všeho věku. Projekt Kulturní stezkou
pohraničí je spolufinancován
Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím OP
Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko.
ZN

MŠ Revoluční, Balonem na vesmír

MŠ 1. máje, Vánoční

MŠ Jelínkova, O červené Karkulce

MŠ Horní Město, Strašidýlko Emílek

MŠ 1. máje, Pohádka o řepě

MŠ Revoluční, Šmoulové

MŠ 1. máje, Zelená je tráva

Fota: ZN a Jakub Vala
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Pár slov... o plasticích
Skalní fanoušky legendární undergroundové kapely zklamu (nebo uklidním): o „Plasticích“ psát
nebudu, vlastně je ani neposlouchám. Na mušce tentokrát nemám ani oběti snu o dokonalém
vzhledu, které si dobrovolně lehají pod nůž estetických řezníků.
Obě témata jistě mají mnoho co
nabídnout a někdo povolanější by
je mohl rozvinout do nebývalé šíře i hloubky. Pro mě osobně je
však, krom jisté bizarnosti, spojuje pouze ozvuk slov „plast“ či
„plastický“, slov mlaskavě měkkých, ohebných, s matnou příchutí tajícího igelitu.
Pocházím z Vrbna pod Pradědem, z městečka v malebném
údolí uprostřed lesnatých kopců.
V dobách mého blaženého dětství to však bylo především město průmyslové, ze všech stran
obklopené nejen kopci, ale i fabrikami na všechno: dřevo, sklo,
textil a - na plasty. Lisovny nových alias plastických hmot dávaly práci stovkám lidí, stejně
jako sousední Dřevokombinát
nebo Moravolen. Všichni dospělí, s výjimkou učitelů samozřejmě, které si z dětství vybavuju,
pracovali v některé z těch továren. Lisovny byly také mou první školní exkurzí - už nevím, co
všechno se tam vyrábělo, odnesla jsem si odtud jen sytě růžovou plastovou kartičku na památku (možná by se mezi suvenýry z dětství ještě našla). A taky
ten zvláštní teplý, malátný chemický odér, který si v čichové
paměti nesu napořád.
Má druhá školní exkurze, gymnaziální, do moravskoberounského Granitolu mi zvláštní pach
plastu připomněla. Pod vedením
chemikáře jsme prošli celý výrobní proces a načpěli mikrotenovou vůní do sytosti. Vybavuji
si dlouhé pásy průsvitné hmoty,
kádě s drobnými barevnými granulemi a pak hlavně sbírku různotvarých zmetků. Jeden z nich,
sytě červený, špekovitě pokroucený, připomínající pohled do
útrob obří duté žíly, funguje dodnes na naší chatě jako popelník.
Prakticky založený vedoucí školní výpravy si z Granitolu odvezl
zásobu mikrotenových sáčků pro
celou třídu. Až do příští exkurze
měl do čeho balit svačinu.
Dnes mi takové křečkovství připadá úsměvné až protismyslné.
Kdo by se potřeboval zásobovat
něčím, čeho se mu denně dostává
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nadmíru? Stačí vyrazit na nákup
potravin. Co není v plastovém
obalu primárně, je pečlivě zabaleno v obchodě - pečivo (chleba
zvlášť, rohlíky zvlášť, koláče
zvlášť), ovoce a zelenina (v jednom nejmenovaném Globusu mi
do sáčku zabalili i banány - prý povinně). Mražené kuře nebo zeleninu vám paní u pokladny ochotně
zabalí taky - asi aby od nich nenastydlo ostatní zboží. Do sáčku se
pro zachování čerstvosti balí krájená uzenina, sýr, zavináče, ale taky
třeba uzavřený igelitový pytlík
s kysaným zelím (co kdyby vytekl!). A to všechno po sečtení a zaplacení skončí v dalším igelitu - reklamní tašce prodejny.
Co s tím pak doma? Když nákup
vybalíte a uložíte, zůstane vám
po něm denně několik kusů plastových sáčků. Pokud nejste primitiv, neskončí v popelnici, ale
ve žlutém kontejneru nebo v patřičném šuplíku „na další použití“. Je však zřejmé, že při příští
návštěvě obchodu si je s sebou
nevezmete a použijete nové.
A tak se šuplík plní a plní.
Plasty nejsou jen mikrotenové
pytlíky a igelitky. Všechny ty
PVC, PE, PS, PET a další polymery jsou všude kolem nás.
Chodíme po nich, sedíme na
nich, píšeme jimi, oblékáme je,
jíme jimi, pijeme z nich, držíme
je v rukou skoro neustále. Část
oněch předmětů má dlouhou životnost, ale sáčky a tašky jsou na
jedno použití. Jakmile se roztrhnou - a to je velmi snadné - jsou
k ničemu. Pak už do nich neposbíráte ani psí bobky.
Je jistě možné a žádoucí plastové obaly recyklovat. Nebylo by
ale lepší jich produkovat co nejmíň? Čína, oblíbený varovný
příklad, ročně vyrobí 3 miliardy
igelitek a spotřebuje na ně 37
milionů barelů ropy. Zní to astronomicky, ale vzhledem k počtu obyvatel země jsou to tři igelitky na jednoho Číňana. Kolik
jich za rok projde rukama průměrného Čecha?
Nepatřím k nostalgikům, kteří
teskní po dobách před listopadem. Jedno se ale musí nechat tehdy vládly síťovky a vratné
lahve. Dnes si v zálohovaném
skle koupíte leda pivo a síťovka
je retro výstřelek. Po době kamenné, bronzové a železné nastala doba plastová. Jaké vykopávky budou za pár set let ilustrovat naši éru?
ZN
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Aktuálně z města

Kulturní stánek Rýmařova byl po rekonstrukci slavnostně předán
V úter˘ 23. dubna se uskuteãnilo slavnostní pﬁedání budovy Stﬁediska volného ãasu na OkruÏní ulici, jehoÏ celková rekonstrukce zaãala v bﬁeznu
2011. Stavba byla financována z Renálního operaãního programu Moravskoslezsko, zbylé náklady dofinancovalo mûsto pﬁijetím úvûru. Pﬁedání
stavby pﬁedcházelo kolaudaãní ﬁízení
a zku‰ební provoz zaﬁízení.
Cílem rozsáhlé rekonstrukce budovy SVČ bylo kompletní zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a dveří, renovace plochých střech, obnova veškerých
sítí a výměna zařízení kotelny,
přestavba vnitřních prostor do několika funkčních celků a rozšíření
budovy o čtyři vnější přístavby.
V přízemí budovy vzniklo mateřské centrum a centrum pro
mentálně postižené, zvukově
izolovaná zkušebna pro hudebníky a zůstaly zde zachovány
technické místnosti nutné pro
provoz střediska. Z jihovýchodní
strany byla přistavěna dvojgaráž
se schodištěm do prvního podlaží, odkud vedou dveře do jednotlivých funkčních celků - do nových šaten posilovny, rozšířené
šatny velkého sálu, do prostor
kanceláří a kluboven ve vestibu-

lu a do školící místnosti.
Výuková místnost, která vznikla
v prostorách nevyužívané restaurace, je navržena jako multifunkční sál se stupňovitým hledištěm pro 108 osob, kinoprojekcí, vlastní šatnou a sociálním
zázemím. Nechybí zde moderně
vybavený bufet, další je v přízemí u velkého sálu.
Ten rovněž prošel celkovou renovací a je obklopen novými přístavbami. Přibyla prosklená přístavba zkvalitňující zázemí velkého sálu (šatny, sklady, čajová kuchyňka, úklidová komora, WC)
a na severní straně zasklené únikové schodiště, vedoucí na galerii
sálu ve druhém podlaží. Poslední
přístavbu tvoří půlkruhové atrium
s horolezeckou stěnou na straně
obrácené do Lipové ulice.
Ve vestibulu zůstaly zachovány
kanceláře i klubovny, které doplnila čajová kuchyňka a nově upravené sociální zázemí včetně WC
pro vozíčkáře. Druhé podlaží prošlo rovněž proměnou, především

Zuškaband a Vox montana na slavnostním koncertu

malý sál byl upraven pro potřeby
sportovního využití. Přístup do rekonstruovaného Střediska volného času je zcela bezbariérový, nově byl vybudován výtah.
Slavnostního předání rekonstruované budovy se zúčastnil hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který spolu s poslancem Parlamentu České republiky
Ladislavem Velebným a starostou
města Petrem Kloudou přestřihl

pásku. Pozvání na slavnostní předání budovy přijali také zastupitelé města, zástupci realizačních
firem, školských a kulturních zařízení, starostové okolních obcí, partnerských měst a další
hosté. Kulturní program připravil školní orchestr Základní umělecké školy Rýmařov Zuškaband se sborem dospělých Vox
montana.
Pro veřejnost, zejména pro děti,
bude Středisko volného času po
rekonstrukci slavnostně otevřeno
v rámci Dne dětí 1. června 2013.
Převzato z webových
stránek města

Zleva: hejtman kraje Miroslav Novák, starosta města Petr Klouda
a poslanec Parlamentu České republiky Ladislav Velebný

Starosta Petr Klouda a ředitelka SVČ Marcela Pavlová přebírají dary ozimeckého starosty Marka Korniaka

13. a 20. května bude poslední možnost zapojit se do elektronické aukce
na elektřinu a plyn
Jak už jsme občany a majitele firem ve
městě a regionu informovali, v Rýmařově
probíhá elektronická aukce na dodavatele
elektrické energie a zemního plynu, která
má za cíl ušetřit občanům výběrem nejlaci-

nějšího dodavatele výdaje za tyto energie.
Princip výběru spočívá v tom, že majitelé
a nájemníci bytů a podnikatelské subjekty
ve městě se jako odběratelé energie spojí
a vyberou si prostřednictvím firmy

eCENTRE, a. s., v elektronické aukci nového dodavatele elektrické energie a zemního plynu, který dosáhne nejvýhodnější,
tj. nejnižší ceny, a s tím pak naváží nový
smluvní vztah.

Co musí zájemce udělat, aby se mohl aukce zúčastnit?
V pondûlí 13. a 20. kvûtna bude spoleãnost eCENTRE
v kanceláﬁi pﬁíspûvkové organizace Byterm v prvním patﬁe budovy na Palackého 11 vybírat v dobû

od 10 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. kopie stávajících smluv a posledních vyúãtování na dodávky
elektrické energie a zemního plynu. Zájemce zde po-

depí‰e souhlas klienta se zpracováním osobních
údajÛ, smlouvu o poskytování sluÏeb optimalizace
v˘dajÛ klienta a dohodu o plné moci.
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Účast v aukci a veškeré zúřadování (vypovězení
a uzavření smluv atd.) jsou pro zájemce bezplatné. Zúčastnit se mohou i zájemci z okolních obcí v regionu. Pro ně zřídí kontaktní místo buď příslušná obec, nebo mohou využít to v Rýmařově.
Pokud mají občané v současné době uzavřeny
různé smlouvy s různou výpovědní lhůtou na dodavatele energií, 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 nebo stejné jako u stávajícího dodavatele,
pak bude trvat původní dodavatelská smlouva.

Každý účastník se dozví, kolik je jeho úspora po
aukci ve srovnání se starou cenou.
Aukce je prováděna jen na část ceny za energii, platba za transport zůstává stále vlastníkům sítí. Nový dodavatel ale vystupuje k domácnosti jako jediný samostatný dodavatelský
subjekt se svojí cenou.
Po aukci bude každý zájemce vyzván, aby na
tomtéž místě podepsal novou smlouvu s novým dodavatelem. Smlouva s vítězným dodavatelem bude podepsána na dva roky s možností prodloužení.
Pozor! Pokud se zájemce nedostaví nebo bez-

důvodně odmítne podepsat novou smlouvu, pak
bude muset uhradit smluvní pokutu ve výši 9 %
ze své dražené spotřeby energie. To proto, aby
nezodpovědní účastníci aukce bezdůvodně neodstupovali od podpisu smlouvy a vítězného
dodavatele, který soutěžil o předem deklarovaný objem dodávek, tak nepoškozovali.
Lze si jen přát, aby se aukce zúčastnilo ve
městě maximum domácností a podnikatelských subjektů a výběr nového dodavatele byl
úspěšný. Kopii smlouvy a propagační materiály aukce naleznete na webových stránkách
města.
Ing. Petr Klouda, starosta

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 25. dubna se konalo v sále Střediska volného času na
Divadelní ulici osmnácté řádné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Na programu jednání byl závěrečný účet města za rok
2012, zpráva o hospodaření organizací Městské služby, Teplo,
Spojené lesy a Byterm za rok 2012, projednání situace v BRVOSu,
s. r. o., a VaKu, a. s., Bruntál, věcný rámec akcí (integrovaný dokument) na období 2011-2014, majetkové záležitosti a bod různé.
V úvodu jednání popřál starosta Petr Klouda k narozeninám zastupiteli Alfrédu Heinischovi.

Prodej pozemku pro výstavbu
obchodního centra nebyl schválen
Zastupitelé neschválili prodej pozemku č. 1078/2 v katastrálním území Rýmařov v lokalitě za poslední zástavbou ulice U Rybníka ve
směru do Janovic společnosti Hortaner, s. r. o., Praha o přibližné výměře 3,5 ha za účelem výstavby obchodního centra o prodejní ploše
cca 5000 m2. Starosta Petr Klouda uvedl, že město Rýmařov získalo
pozemek formou bezúplatného převodu od Pozemkového fondu
České republiky s tím, že daná lokalita je územním plánem určena
k výstavbě rodinných domů.

Letošní investice města budou rekordní
Na jednání zastupitelstva starosta uvedl, že letošní rok lze označit
z pohledu financování a organizace jeho plnění za mimořádně náročný. Investice letos dosáhnou přibližné výše 100 milionů korun
a v různé míře bude v souběhu až dvacet staveb. Zároveň by na konci roku měla být splněna rozhodující část čtyřletého plánu.
Správní rada Místní akční skupiny Rýmařovsko přidělila dotaci zamýšlenému projektu atletické dráhy a sportoviště u ZŠ 1. máje a příslušné odbory připravují soutěž na dodavatele stavby. Ke stavbě je
zhotovena prováděcí dokumentace a vydáno stavební povolení.
Jsou podány žádosti na akce Cyklostezka Ondřejov a Revitalizace
sídliště Hornoměstská - Větrná. Ve fázi přípravy projektu a stavebního povolení je akce zastřešení umělé ledové plochy. Nejpozději pro
zářijové zasedání zastupitelstva bude nutné připravit scénář realizace
a financování stavby v souvislosti s přípravou nového rozpočtu na
rok 2014. Bude také třeba rozhodnout o osudu zatím nerealizovaných
staveb uvedených v integrovaném dokumentu města.
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Výsledek hospodaření Bytermu za rok 2012
Plánovaný příjem z nájemného z bytů a nebytových prostor ve výši
35 570 tis. Kč byl už v průběhu roku 2012 korigován na částku 34 350
tis. Kč. Důvodem bylo to, že město od 1. srpna 2012 snížilo s ohledem na ekonomickou situaci podnikatelům nájem u nebytových prostor. Tato sleva byla schválena na jeden rok a o jejím prodloužení z důvodu přetrvávající ekonomické situace budou zastupitelé ještě jednat.
Veškeré příjmy z nájemného jsou zahrnovány do rozpočtu města
a z rozpočtu města je pak Bytermu poskytován příspěvek na opravy
a údržbu (neinvestiční činnost) v částce 26 316,4 tis. Kč, na vlastní
činnost organizace (2 713 tis. Kč) a na splátku úvěru, který byl v průběhu roku 2010 a 2011 čerpán jako spoluúčast na zateplování bytových domů města (2 826,36 tis. Kč).
Příspěvek Bytermu na opravy a údržbu je z téměř osmdesáti procent
použit na úhradu jmenovitých akcí, běžnou údržbu bytového a nebytového fondu a na výměnu zařizovacích předmětů v bytech (sanitární vybavení, kuchyňské linky, kotle atd.). Částku 2,4 mil. Kč Byterm
vynaložil na komunální a ostatní služby (odstraňování sněhu, vývoz
jímek, revize, vyúčtování tepla atd.). Částka 1,9 mil. Kč je použita na
úhradu úroku z úvěru na zateplování. Oproti plánu došlo k nárůstu
nákladů na správní a soudní poplatky, které byly novelou zákona
o soudních poplatcích navýšeny až pětinásobně.
Během roku bylo realizováno několik velkých dlouhodobě plánovaných oprav objektů (tzv. jmenovitých akcí). Byl zateplen dům Větrná
9 a 11, opravena historická garáž, dříve hospodářská budova, na Lipové ulici, vyměněny střešní pláště objektů na třídě Hrdinů 4, Opavské 22, Julia Sedláka 18A, Opavské 15 a Národní 9. Proběhla výměna oken v domech třída Hrdinů 1 a 43, U Rybníka 2 a Sokolovská 24
za plastová. Byly rekonstruovány výtahy v domech Dukelská 1 a 2,
přičemž poslední původní výtah v domech v majetku města
Rýmařova na Dukelské 6 byl vyměněn počátkem roku 2013.
Z plánovaných akcí nebyla uskutečněna výměna střešního pláště domu Revoluční 15, který byl z rozhodnutí zastupitelstva určen k demolici. Naopak navíc bylo provedeno oddělení rozvodů tepla domu
Větrná 9 a 11 v bloku domů Větrná 1, 3, 5, 7, 9 a 11, které měly původně společné měření, což bylo po provedení zateplení vchodů ve
vlastnictví města nadále neúnosné. Ke kanalizačnímu řadu byl dodatečně připojen dům na Sokolovské ulici 38 a 40.
Byterm aktuálně spravuje pro město 1 263 bytových jednotek a 145
nebytových jednotek. V bytech města bydlí cca 2,8 tis. nájemníků.
Byterm dále spravuje a vede účetnictví pro 153 jednotek v soukromých domech a společenstvech vlastníků.
Hospodaření organizace skončilo ziskem ve výši 124,2 tis. Kč, který byl
převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Ing. Lenka Vavřičková

Hospodaření Městských služeb Rýmařov
za rok 2012
Městské služby hospodařily v roce 2012 po zdanění se ziskem 732 tisíc Kč. Dlouhodobě udržují stav stálých zaměstnanců v počtu okolo
padesáti, přičemž v letním období se tento počet navyšuje o pracovní místa pro veřejně prospěšné práce (VPP).
V loňském roce Městské služby pořídily nový automobil na svoz ko-
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munálního odpadu a zařízení na údržbu zeleně (křovinořezy, pilu
apod.). V plánu na rok 2013 je vybudování překládací rampy v odpadovém centru s tím, že odvoz komunálního odpadu na skládku
v Rapotíně by byl prováděn ve velkoobjemových kontejnerech.
Vybudování překládací rampy by umožnilo snížit cenu za svoz komunálního odpadu.
Ing. Luděk Šimko

Zastupitelé i občané se zajímali o rekonstrukci
náměstí a opravy cest
Zastupitelé i občané se na zasedání zajímali o průběh rekonstrukce náměstí Míru a především o to, jakým způsobem bude probíhat zásobování
prodejen a přístup zákazníků do těchto prodejen. Na dotazy odpovídala
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Renata Vyslyšelová,
která uvedla, že firmy provádějící rekonstrukci náměstí včetně obnovy
plynových přípojek mají ve smlouvách stanoveny podmínky, za kterých
musí umožnit podnikatelům a veřejnosti bezproblémový přístup do prodejen. V případě, že se vyskytne v rámci oprav jakýkoliv problém s přístupností, měli by se podnikatelé obrátit na odbor dopravy a silničního
hospodářství, který se bude snažit o okamžitou nápravu.
V těchto dnech se také naplno rozběhly práce na opravách komunikací ve správě Moravskoslezského kraje, zejména ve směru
z Ondřejova do Valšova Dolu. Konkrétně tato rekonstrukce si vyžádala úplnou uzavírku komunikace. Objízdná trasa pro osobní vozidla vede obcemi Stránské, Křížov a Sovinec a právě kvalita těchto objízdných tras byla předmětem kritiky ze strany některých zastupitelů.
Místostarosta Jaroslav Kala k tomu řekl, že Správa silnic Moravskoslezského kraje bude monitorovat nejhůře sjízdné úseky objízdných tras a závady ve sjízdnosti bude operativně řešit alespoň provizorní opravou. Zřejmě nejhorší situace ve sjízdnosti byla na komunikaci mezi Jamarticemi a Rýmařovem. Silničáři již nejhorší výmoly
ve vozovce opravili.
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Živá debata o odkoupení pozemku
pro novou tržnici
Rekonstrukce náměstí Míru přinese změny. Staré, nevyhovující stánky tržnice musely na počátku letošního roku ustoupit plánované klidové zóně s lavičkami a zelení. Tržnice nicméně ke koloritu města
patří a lidé si na ni zvykli. Projekt rekonstrukce náměstí však s její
výstavbou nepočítal, proto bylo potřeba nalézt řešení, kde a za jakých
podmínek by nová tržnice mohla vzniknout. Podle starosty města se
řešení nabízí v podobě pozemku ležícího v proluce mezi bývalým hotelem Koruna a prodejnou Ca&Va. Vlastníkem pozemku je firma
Interiér Vlasta, která s prodejem souhlasí. V živé diskusi zastupitelé
jednali o tom, zda pozemek odkoupit, či nikoliv. Diskuse se stočila
i na podobu stánků, přípojek vody a další témata. Starosta zdůraznil,
že podobná nabídka koupě takového pozemku se už nemusí opakovat. Zastupitelé většinou hlasů nakonec odkoupení pozemku pro vybudování nové tržnice schválili s tím, že na příštím jednání zastupitelstva by měla být předložena vizualizace prodejních stánků v jednotném provedení.

Občané chtějí vyhlášku o „nedělním klidu“
V diskusi, ve které dostávají prostor i občané účastnící se veřejného
zasedání zastupitelstva, zazněl návrh vydat obecně prospěšnou vyhlášku o zachování nedělního klidu. Podle slov diskutující by alespoň
neděle měla být určena k odpočinku a klidu nejen místních obyvatel
a jejich návštěv, ale také víkendových návštěvníků. Místo toho mnozí musí i v neděli snášet hluk sekaček, motorových pil či cirkulárek.
Podobné protihlukové vyhlášky vydala další města v naší zemi.
Starosta tuto iniciativu, která byla v minulosti již vícekrát projednávána, uvítal a přislíbil, že se budou zastupitelé touto problematikou
zabývat na příštím zasedání, které se koná 20. června.
JiKo

Zpravodajský servis ve zkratce
Na radnici se opravuje fasáda,
obnoveny budou i věžní hodiny
Mûsto R˘maﬁov získalo dotaci z Programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón Ministerstva kultury âR na
opravu fasády radnice a ciferníku hodin na vûÏi.
Ve výběrovém řízení na opravu fasády zvítězila firma Svovaltrend,
s. r. o., která provedla očištění fasády tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči, opravu omítky vápenným štukem a doplnění chybějících
částí římsy. Na základě studia vrstev omítky byla stanovena barevnost fasády této významné kulturní památky města.
Při obnově věžních hodin radnice bude obnovena historická podoba
ciferníku, který byl původně celokovový, černý s římskými číslicemi. Cifry i ručičky budou zlaceny 24karátovým zlatem. Opravář starožitných a věžních hodin Daniel Macháč opraví také ručičkové soukolí a zrenovuje převodovku.
Převzato z webových stránek města

Husova ulice bude jednosměrná
V rámci rekonstrukce náměstí Míru a po jejím dokončení dojde k výraznému snížení počtu parkovacích míst na náměstí. Rada města uložila odboru dopravy a silničního hospodářství a komisi dopravy vytvořit návrh nových parkovacích stání. Podle tohoto návrhu dojde
k úpravě provozu na Husově ulici - tato ulice bude jednosměrná od
prodejny Teta k poště. Tím bude možné využít část komunikace k podélnému stání vozidel. Mělo by zde vzniknout asi sedm parkovacích
míst. V návrhu se dále počítá se vznikem dalších osmi parkovacích
míst úpravou plochy za budovou České spořitelny. V současné době
je zpracováván návrh a podmínky pro realizaci těchto parkovacích
ploch.
Bc. Renata Vyslyšelová, odbor dopravy MěÚ Rýmařov

Bezpečné parkování na Husově ulici
Stavební úřad přijal opatření, které má zajistit bezpečné parkování na
Husově ulici. Vlastníkovi rozestavěného objektu banky - firmě
Deneinvest, s. r. o., z Litovle, nařídil provést neodkladné zabezpečovací práce proti opadávání zvětralého tvárnicového zdiva a částí konstrukce střechy na komunikaci. Stavební úřad stanovil termín, do kterého musí být tyto práce provedeny.
Ing. Iveta Pochylová, odbor stavební úřad MěÚ Rýmařov
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Co mám dělat, když... manžel odešel a já nemám z čeho žít!
Tentokrát se budeme věnovat výživnému
mezi manžely. O vyživovací povinnosti se
hovoří zejména ve vztahu matka dítěte
a otec, kteří spolu nežijí, popř. jsou rozvedeni. Není to však jediná situace, v níž může
potřeba výživného nastat, a rovněž zákon zná
některé další druhy vyživovacích povinností.
Vyživovací povinnost mezi manžely vzniká uzavřením manželství a trvá i v případě rozvodu. Pokud spolu manželé žijí
a manželka zajišťuje běžný chod domácnosti, měl
by mít každý z manželů
po sečtení příjmů obou
a po odpočtu výdajů stejnou částku pro svou potřebu. Jestliže však má
jeden z manželů vyšší
příjmy a ty používá pro
své potřeby nebo je jen
ukládá na svůj účet, pak
se chová v rozporu se zákonem. Druhý manžel se
pak může obrátit na soud
a žádat soudní úpravu
výživného.
Soud při určování výše výživného přihlédne
i k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby
hmotná a kulturní úroveň obou manželů
byla zásadně stejná. Není tedy možné, aby
jeden z manželů „živořil“, a druhý žil v luxusu. Požadavek stejné hmotné a kulturní
úrovně obou manželů v praxi znamená, že
pokud by manželé sečetli své příjmy, odečetli od nich nutné výdaje na bydlení, výživu
svou a dětí a pravidelně se opakující platby,

pak by zbylá částka měla být rozdělena na
dva díly pro potřeby každého z manželů.
Tato matematická operace neplatí ovšem
absolutně, soud vždy přihlédne k individuálním potřebám obou účastníků, např. ke zdravotním omezením a s nimi souvisejícímu
hrazení poplatků za léky apod.
Vyživovací povinnost však někdy může přetrvat i po rozvodu. Pak už ale jde o vyživovací povinnost rozvedených manželů.
Pokud není jeden z rozvedených
manželů
schopen se živit sám, je
oprávněn požadovat po
bývalém
partnerovi,
aby mu přispíval podle
svých schopností, možností a majetkových poměrů na přiměřenou výživu. Toho může využít
např. matka celodenně
pečující o děti anebo
starší žena, která se za
trvání manželství věnovala výhradně péči o rodinu a domácnost,
a ztratila proto eventuelně možnost pracovního uplatnění. Opodstatněný by byl požadavek
i od osoby dlouhodobě nemocné nebo invalidní. Musí ale vždy jít o objektivní neschopnost se živit sám.
Soud přitom zkoumá, zda se žalovaný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího
zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu. Tato podmínka například znamená, že soud nebude přihlížet k tomu, že manžel podnikatel je coby úspěšný

obchodník formálně ve ztrátě nebo že těsně
před ústním jednáním dal výpověď z pracovního poměru a nyní je veden na úřadu práce.
Obdobně soud zkoumá také poměry žalobce.
Ten, kdo se úmyslně vyhýbá obživě prací, by
proto s žalobou neuspěl.
Výživné pro rozvedeného může být nižší než
výživné za trvání manželství. Jde toliko
o příspěvek na výživu, jenž má postačovat
k zajištění existenčních, nikoliv nadstandardních potřeb. Manžel nebo manželka si po
rozvodu už nemůže nárokovat zajištění stejné hmotné a kulturní úrovně s bývalým protějškem.
Právo na příspěvek na výživné rozvedeného
manžela zaniká uzavřením nového manželství oprávněného. Zákon o rodině nestanoví
žádné časové omezení pro podání žaloby ve
vztahu k rozvodu, což znamená, že žalobce
může žádat o příspěvek na výživu rozvedeného manžela teoreticky i dvacet let po rozvodu manželství. Domnívám se však, že
v podobných případech by soudy mohly
použít ustanovení o rozporu požadavku žalobce s dobrými mravy.
Pro oba uvedené typy výživného platí, že pokud se zásadním způsobem změní výdělková
či osobní situace žalobce či žalovaného, je
možno se obrátit na soud a žádat o novou
úpravu výživného. V současné době neexistují žádné tabulky pro způsob výpočtu výživného ani procento valorizace. Konkrétní výše výživného záleží na mnoha okolnostech
a mezi jednotlivými případy se mohou vyskytovat značné rozdíly.
Bc. Iveta Podzemná,
odbor sociálních věcí MěÚ Rýmařov

Dálkový výslech

Marie Volková
Věk: již pár let 50
Povolání: porodní asistentka
Záliby: knihy, voda, kultura, zahrádka - rovnoměrně rozloženo
Zvláštní znamení: znamení střelce mi sedí

Kdy jste netrpělivá?
Nebývá to často, ale dá se říci, že
jsem spíše napjatá a nervózní,
když nevím, do čeho jdu nebo kde
jsem. Rychle se ale přizpůsobuji
a nepříjemné pocity zmizí.
Charakterizujte se pěti přívlastky.
Empatická, srdečná, umíněná, vy-
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bíravá, někdy taky pohodlná.
Co lidi na vás štve?
Někdy říkám věci, které někteří
neradi slyší.
Co je pro vás největší odměna?
Když cítím, že jsou všichni kolem
mě v pohodě, zdraví a spokojení.
Jaká je první věc, kterou spatříte
po probuzení?
Budík.
Jste „rýmařovská duše“?
Jednoznačně ano. Narodila jsem
se tady, strávila zde školní léta
a po studiu na střední zdravotnické škole jsem jako zdravotní sestra začala pracovat v rýmařovské
nemocnici. Tady také stále pracuji. Ráda vycestuji, ale ještě raději
se vracím. Mám tady mnoho přátel, rodinu a známé a nemám potřebu na tom cokoliv měnit.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené
místo?
Je to zahrádka na Stráni. Je z ní
krásný výhled na město a na část

Vysoké hole.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Moralizování lidí nadávajících
kdykoliv kdekoliv na cokoliv.
Na co se vás nikdy nikdo nezeptal?
Co bych změnila na svém životě.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Nemám noční stolky a v ložnici
nečtu. Tam hned usnu. Mám rozečtenou knihu Možná, možná ne od
Roberta Fulghuma.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
Netrávím víkendy v nákupních
centrech, ale bere mě IKEA.
Které jídlo byste nikdy nepozřela?
Dršťkovou polívku.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekla? Květiny, nebo bonboniéra?
Víno, v mém případě muži a zpěv
- to jsou sklípky na Jižní Moravě.

Mám tam dobré přátele, které ráda vídám a navštěvuji. V každém
případě vyloučím bonboniéru.
Chutě se mění, jako dítě jsem čokoládu milovala. Dnes ji vyměním za cokoliv.
Co jste naposledy vyhrála?
Napařovací žehličku na plese
Podhorské nemocnice. Troufám si
říct, že na každém plese, který
jsem navštívila, jsem něco vyhrála. Štěstěna mě má ráda.
Kdy jste se naposledy dobře najedla?
Jsem v jídle hodně vybíravá, alespoň to o mně známí říkají. Pokud
v jídle není cibule, zelí, tučné maso, červená řepa, plíčka..., tak se
dobře najím.
Kdybyste měla něco udělat naposledy, co by to bylo?
Mávla bych kouzelnou hůlkou
a všem bych nadělila to, co potřebují pro to, aby v Rýmařově byli
spokojeni.
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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 Okružní 10, 795 01 Rýmařov, případně mohou být vhozeny do schránky
redakce u vchodu do Střediska volného času na téže adrese.

Proč ještě nemá město vlastní fotovoltaickou elektrárnu?
Proč ještě nemá město Rýmařov vlastní fotovoltaickou elektrárnu, která by částečně
umožnila snížit náklady na spotřebovanou
elektrickou energii a tím i snížit náklady
na výrobu jednoho gigajoulu (GJ)? Proč
nevyužíváme solární kolektory pro předehřívání TUV, a to hlavně v letním období? Účinnost těchto kolektorů v našich klimatických podmínkách je značně vysoká.

Tato instalace by vedla v důsledku opět ke
snížení nákladů na GJ. Domnívám se, že je
úkolem všech členů zastupitelstva, členů
dozorčí rady i ředitele společnosti vytvářet
optimální podmínky pro co nejnižší náklady na GJ. Slunce svítí a hřeje pro všechny
stejně. Je na nás, jak tuto energii smysluplně využijeme. Děkuji předem za odpověď.
Ing. Josef Švéda, člen OSBD

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda
Město nemá fotovoltaickou elektrárnu a myslím si, že by rozhodně ani žádnou stavět nemělo. Město má pořizovat investice, které
naplňují základní potřeby jeho obyvatel, spojené s jeho životem,
velikostí a významem, jako je funkční školství, úřady, mateřské
školy, zdravotnictví, kultura, sport, doprava, zásobování pitnou vodou, kanalizace, veřejné osvětlení atd. Výroba elektrické energie je
byznys, který je vhodný pro podnikatelské subjekty.
Přitom je potřeba říci, že výroba ve fotovoltaických elektrárnách je
v podmínkách našeho města (a celé republiky) energetickým
a ekonomickým nesmyslem, jenž v našich zeměpisných šířkách
nemá ve světě obdoby a který je ekonomicky průchodný jen z dů-

vodu nesmyslně nastavených výkupních cen, na které se musí občané celé republiky v nejbližších 20 letech skládat asi jedním bilionem korun. Fotovoltaika v režii naší vlasti je v podstatě záležitost
několika zájmových skupin, které si na politicích vynutily nesmyslně příznivé podmínky pro svoje „podnikání“, na které teď všichni doplácíme v cenách za elektrickou energii a o kterém se politici
dohadují, kdo za to může. Nicméně nebráníme svým dceřiným
subjektům - podnikatelským subjektům, školám a dalším, aby si
fotovoltaickou elektrárnu z ekonomických, učebních nebo osvětových důvodů pořídily, pokud je to pro ně výhodné a zajišťuje jim
to návratnost.

odpovídá Ing. Miloslav Marek za dozorčí radu Tepla, s. r. o.
Problematika alternativních zdrojů energie se vlivem nejrůznějších
lobbistických a politických aktivit dostala do velmi nepřehledné situace s negativními dopady na celou naši společnost. Je to o to smutnější, že je to nepochybně jedna z cest, která je v obecné rovině jednou ze zásadních pro možnost dalšího rozvoje lidské společnosti.
Město obecně není podnikatelem, nevytváří zisk a nemá k dispozici
volné investiční prostředky. Vyvíjí velké úsilí na získání dotací na zajištění základních potřeb města a na realizaci jednotlivých akcí se
vždy zároveň podílí i prostředky z vlastního rozpočtu. Akce jsou realizovány na základě schváleného, rozpočtově vyváženého dlouho-

dobého integrovaného dokumentu a tento dokument s vybudováním
fotovoltaické elektrárny nepočítal. Je otázkou, zda by ve stávajícím
velmi nestabilním ekonomickém prostředí v této oblasti podnikání
mohla tato aktivita zajistit pozitivní efekt. Kompetentní odpověď na
tuto otázku ovšem může dát jen vedení města.
Ve společnosti Teplo nejsou pro budování fotovoltaické elektrárny
s dlouhodobou návratností podmínky (příslušná plocha apod.) a umístění fotovoltaických článků na střechách budov by připadalo v úvahu pouze v případě uhelny, tam však jsou nevyhovující konstrukční podmínky
a bylo by nutné zpevnit strop, což by vyžadovalo značné náklady.

Jak byla po technické stránce zajišťována objížďka Rýmařov - Paseka
z důvodu opravy silnice přes Ondřejov?
Asi by se mělo zeptat více řidičů, kteří museli tuto trasu absolvovat.
Mimo opravených úseků je tam neopravená část a ta je v hrůzném
stavu. Při tom provozu, který tam teď probíhá, je spousta lidí pěkně
vytočená. Díra střídá díru. Myslím si, že pokud se objízdná trasa plánovala, měla být připravena pro „nadměrný“ provoz - tedy opravena
přiměřeně! Lituji ty, kteří tudy musí jezdit denně, hlavně jejich auta.
Podobná situace je i mezi obcemi Skály a Horní Město. Osazení

značkami snížené rychlosti není řešení! Výmluva, že nejsou peníze,
je hloupá a jednoduchá, na nejnutnější opravy se peníze jistě najdou.
Nebo se čeká na neštěstí?
Pokud jste tudy v poslední době nejeli, zkuste si to. Kdo trasu plánoval? Stav je den ode dne horší a potkal jsem tam i kamion, který tam
neměl co dělat. Policie nikde!
Jindřich Poulík

odpovídá vedoucí odboru dopravy Bc. Renata Vyslyšelová
Z důvodu dokončení II. etapy rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov Ondřejov - hranice Olomouckého kraje bylo nutno komunikaci úplně uzavřít. Majetkový správce komunikace, kterým je Správa silnic
Moravskoslezského kraje, středisko Bruntál, zná technický stav objízdné komunikace, ale z důvodu zahájení prací na silnici II/449 a silnici II/370 není možno určit jinou objízdnou trasu do Rýmařova.
Správa silnic již zahájila výspravy komunikací po zimním období.
V současné době jsou prováděny lokální výspravy na silnici
Rýmařov - Jamartice, pokračovat se bude silnicemi Břidličná Vajglov - Ryžoviště a Křížov - Sovinec.

Jak jsme již informovali, 15. dubna došlo k částečnému uzavření silnice II/370 hranice Olomouckého kraje - Rýmařov, km 17,122 29,138, s předpokládaným koncem uzávěry 31. srpna. Stavba bude
prováděna v jednotlivých etapách a provoz bude řízen světelnou signalizací. Oprava komunikace se dotkne obcí Horní Město, Tvrdkov
a Okružní ulice v Rýmařově.
Celý problém vznikl v důsledku klimatických podmínek, neboť
Správa silnic nemohla zahájit údržbu a úpravu komunikací po zimním období dříve, čímž došlo k termínové kolizi pro zahájení rekonstrukce silnice II/449 s opravami objízdných tras.
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Zdravotnictví

„Se zdravotní péčí jsme spokojeni, zapracujte na čekacích dobách,“
vzkázali Podhorské nemocnici pacienti
Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři? Nakolik
byly sdílné sestry a jak často se
na vás personál nemocnice usmíval? Jak vám vyhovovaly porce

jídla? S takovými dotazy se loni
obrátila nezisková organizace
HealthCare Institute na pacienty
159 nemocnic v České republice.
Z jejich názorů vznikl žebříček,
ve kterém bodovala také Podhorská nemocnice, která je členem
skupiny Agel.
Podhorská nemocnice nyní od
organizace HealthCare Institute
obdržela detailní analýzu, která

ukázala, že v Moravskoslezském
kraji jsou hospitalizovaní pacienti nejspokojenější právě s péčí
v Podhorské nemocnici. V celostátním žebříčku se nemocnice
umístila na třetím místě. Rezervy má nicméně v ambulantní péči, kde skončila na 31. místě.
Pacientům se nelíbí hlavně čekací doby.
Nezisková organizace HealthCare Institute pořádá každoročně
průzkum mezi pacienty, kteří
v anketě hodnotí spokojenost
s poskytnutou zdravotní péčí. Od
chování a komunikace personálu, přes čistotu ve zdravotnickém
zařízení až po kvalitu stravy.
Podhorská nemocnice se co do
spokojenosti s hospitalizační péčí v posledním průzkumu umísti-

la na prvním místě v kraji a třetím místě v republice.
„Jsme rádi, že pacienti v poslední době hodnotí takto příznivě
naši práci. S ohledem na toto
umístění jsme potěšeni, že i celková atmosféra v nemocnici je
vnímána velmi dobře. Péči poskytovanou v naší nemocnici se
snažíme v posledních letech neustále zlepšovat. Součástí tohoto
procesu je i snaha o lepší a hlavně vlídnou komunikaci s našimi
pacienty,“ vysvětluje ředitel
Podhorské nemocnice MUDr.
Marián Olejník, MBA, s tím, že
výsledek podrobné analýzy ukazuje, že tyto hodnoty aplikované
v praxi pacienti přece jen vnímají. „Všem zaměstnancům patří
velký dík, ušli jsme skutečně vel-

ký kus cesty,“ vzkazuje ředitel.
„Na druhou stranu výsledky analýzy přijímáme s velkou pokorou.
Jsme si plně vědomi, že je stále
mnohé co zlepšovat,“ naráží
Marián Olejník na detailní výsledky analýzy, které mimo jiné
ukázaly, že ne vždy jsou pacienti
spokojeni s čekací dobou. Jen necelá polovina z nich ve vyplněných dotaznících uvedla, že před
vstupem do ordinace musela čekat na ošetření méně než deset
minut. „Samozřejmě na tom zapracujeme a budeme nadále usilovat o spokojenost každého našeho pacienta,“ slibuje ředitel
Podhorské nemocnice.
Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel

Školství

Strávníci si pochutnali na thajské kuchyni
Poslední dubnový den byl pro
strávníky školní jídelny při
Základní škole Rýmařov tak trochu výjimečný. Měli možnost pochutnat si na thajském menu, které tvořila polévka Tom Kha Kai
připravená z kokosového mléka
se žampiony, rajčaty a limetkovými listy, citronovou trávou a koriandrem. Pro hlavní chod Sa Tay
Kai kuchaři použili kuřecí prsa,
římský kmín, kari, sladké mléko,
thajskou rýži a arašídovou omáčku. A kdo byl hlavním mistrem
thajské kuchyně? Své kulinářské
umění předvedl člen „zlatého týmu“ z mistrovství světa kuchařů
v Thajsku v roce 2012 a „bronzového týmu“ z letošního roku Jan
Davídek, který nejenže s kuchařkami školní jídelny chutné menu
uvařil, ale sám si také vyzkoušel
vydávání obědů nejmladším

10

strávníkům - žákům školy.
Odpoledne od 16 hodin zorganizovalo vedení školní jídelny zajímavou besedu s Janem Davídkem, na které se posluchači dověděli, jak to vlastně čeští kuchaři
dokázali, že si z Thajska v konkurenci patnácti týmů z celého světa přivezli zlatou medaili. Kuchař
Jan Davídek před očima účastníků besedy předvedl, jak se správně připravuje voňavé Kaeng Phed
Yang - pečená kachní prsa v červeném kari a kokosovém mléce,
s hroznovým vínem, čerstvou bazalkou, ananasem a nápojem.
Vedoucí jídelny Jana Egidová
představila Jana Davídka a jeho
asistentku. Mistr kuchař pozdravil přítomné thajsky a zahájil přípravu pokrmu. „Na vaše stoly teď
budeme servírovat tradiční nealkoholický nápoj z vodního melou-

nu s ledovou tříští. S alkoholem
by to samozřejmě bylo lepší.
V Thajsku, kde jsou velká vedra
a nadměrná vlhkost, se nápoj pije
všude, na ulici i v restauracích,
a je velmi osvěžující,“ řekl
s úsměvem na úvod Jan Davídek
a zeptal se publika, zda někdo ví,
které koření je typicky thajské?
Padaly různé návrhy - chilli nebo
kari, ovšem správnou odpovědí
bylo kokosové mléko. „Kari je
indického původu a u nás je známe hlavně ve žluté formě.
Existuje kari zelené, oranžové
i červené. Kari je vlastně mix několika druhů koření, a i když je
indického původu, my jej dnes
použijeme pro přípravu našeho
thajského pokrmu ve formě červené barvy,“ zahájil Jan Davídek
přehled ingrediencí potřebných

k přípravě pečených kachních prsou. Pro přípravu thajského pokrmu Kaeng Phed Yang potřeboval
předpečené kachní maso, sušené
chilli papričky, římský kmín, sůl,
koriandrová semena, česnek, galangu (kořen podobný zázvoru),
citrónovou trávu, limetové listy,
thajskou bazalku, hroznové víno,
cherry rajčata, šalotku, ananas,
palmový cukr a krevetovou pastu, přílohou byla thajská rýže.
Všechny ingredience kromě česneku byly thajské. Hotový pokrm
všem strávníkům náramně chutnal.
„Co se týče soutěží, vyjíždíme jako pětičlenný tým - já, tři kuchaři
a jeden cukrář, a většinou se
účastníme světových soutěží v přípravě rautu. Nikdo ze soutěžících
není nijak zvýhodněn, ať finančně
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nebo materiálně. Všichni mají
stejné nádobí, místní přísady, stejnou gramáž a suroviny. Raut se
připravuje pro dvacet osob. Je potřeba podle předem stanoveného
menu připravit dva předkrmy, dva
saláty, tři teplá jídla, přílohu, dva
druhy mini dezertů, jeden dort

a tři druhy tapas - malých ‘chuťovek’ do ruky. Celkový čas na přípravu jsou čtyři hodiny,“ prozradil kuchař Jan Davídek. Pokrmy
hodnotí dvě poroty - technická
a degustační. Technická bedlivě
sleduje práci s potravinami, zda se
například ryby ledují, jak se suro-
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viny přebírají, ukládají, jak se
s nimi pracuje.
Je potřeba dodat, že Jan Davídek
nebyl hostem školní jídelny
v Rýmařově poprvé. Asi před pěti lety zde připravoval pokrmy
asijské kuchyně. Vaří v pražském
kuchyňském studiu firmy Unile-

ver, spolupracuje se školními jídelnami, nemocnicemi, všude
tam, kde se vaří ve „velkém“,
a měl možnost také pracovat
s mediálně známým kuchařem
Zdeňkem Pohlreichem v pražském hotelu Renaissance.
JiKo

Jak si druháci zaletěli do knihovny
Ptáte se, jak to, že žáci druhé třídy
základní školy dovedou létat?
Přece na koštěti!
V úterý 30. dubna jsme šli do školy v čarodějnickém, s košťaty, pavouky, zahnutými nosy a bradavicemi. Přece se nebudeme v takový den jenom „obyčejně“ učit!
Chtěli jsme se poučit o životě čarodějnic, a tak jsme se vypravili
na místo, které bylo před érou počítačů velkým zdrojem poznání
i zábavy - do městské knihovny.
Knihovnice Petra Klimentová
nám vybrala několik knih o čarodějnicích, přečetla nám zajímavosti o tom, proč lidé odjakživa
na čarodějnice věřili. Pak nás trochu vystrašila zmínkou o upalování a mučení čarodějnic v dáv-

ných dobách. Dobrou náladu nám
vrátilo čtení z legračních knížek
o čarodějkách, křížovka se strašidly a vybarvování omalovánek.
Některé děti si samy vyrobily čarodějničky z papíru, vlny a textilu.
Ty nejparádnější měly dokonce
koště z klacíku!
Dětem udělala velkou radost také
ředitelka
knihovny
Lenka
Žmolíková, která se na nás přišla
podívat a prohlásila, že kdo má
v tento den masku čarodějnice,
ten může klidně zlobit! Byla jsem
ráda, že moji druháci zlobili jenom trošku a bez nehody jsme
přiletěli včas do školy na oběd.
Děkujeme Petře Klimentové za
příjemně strávené dopoledne!
Mgr. Marcela Tauferová a 2. D

Sběr starého papíru
21. a 22. května, 7.00-7.40 14.30-17.00
Místa sběru: ZŠ na Jelínkově ulici a ZŠ na ulici 1. máje
Kvalita sběrového papíru: noviny, letáky, časopisy, knihy bez
tuhé vazby, knihy s měkkou vazbou, použitý kancelářský papír, tiskopisy, použité sešity, staré písemky
Sběr nesmí obsahovat: fólie, jiné plasty, kovové součásti (např.
kovové zakladače v šanonech), role (tzv. dutinky)

Foto: archiv ZŠ Rýmařov

Praktická maturita na Střední škole Rýmařov
Ve dnech 25. a 26. dubna proběhla na Střední škole Rýmařov
praktická maturita pro žáky
z oboru hotelnictví, kteří se rozhodli absolvovat zkoušku z gas-

Foto: archiv SŠ Rýmařov

tronomie. V letošním roce k ní
přistoupilo dvanáct žáků. Zbývajících devět se rozhodlo pro
zkoušku z cestovního ruchu, která
proběhne v bloku ústních maturit.

Uběhly tři měsíce od doby, kdy se
žáci dozvěděli téma praktické maturity. Jejich úkolem bylo zajistit
raut pro třicet osob s ukázkou vyšší formy složité obsluhy. Důraz
byl kladen na spolupráci v kolektivu i na samostatnost při individuálních úkolech. Skupina vytvořila pozvánky pro hosty, které jim
osobně předala. Podrobně si museli promyslet harmonogram práce na oba maturitní dny, zajistit
potraviny, nápoje i potřebný inventář. Žáci se dohodli, že každý
z nich připraví dva pokrmy
a předvede jednu činnost z vyšší
formy složité obsluhy.
Důležité bylo, aby žáci dodržovali
všechna pravidla pro sestavování
rautového menu a vybrali surovi-

ny, které se v jednotlivých pokrmech nebudou opakovat. A to se
jim tentokrát opravdu povedlo. Při
slavnostním rautu nabídli svým
hostům takové výrobky, jako je indická samosa, italská panna cotta,
kachní prsa na pomerančích, roládky z lososa, řapíkatý celer s pěnou
z tuňáka, citrónové řezy a mnoho
dalších. Před hosty se předvedli jako dokonalí dranžéři i barmani.
Ukázali servis ovoce, míchání salátů i flambování úžasných masových špízů či panenské pečeně.
Tuto část zkoušky dospělosti
všichni úspěšně zvládli. Přejeme
jim i ostatním maturantům, aby
byli stejně zdatní i v ostatních částech maturitní zkoušky.
Mgr. Miroslava Koreníková
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Studenti na workshopu o mezigeneračním poznávání
Motto: Vzdělání je jako most spojující dva břehy. Jeden, který známe - druhý poznáváme.
V letošním roce přijala SSOŠ
Prima Rýmařov pozvání občanského sdružení Rest, jehož posláním je podporovat aktivity, které
napomáhají osobnímu rozvoji
mládeže, přispívají pomoci seniorům a rozvoji občanské společnosti v naší zemi. Sdružení uspořádalo 18. dubna v Praze na

Zbraslavi workshop pro studenty,
do něhož se nám podařilo zapojit
i naši partnerskou školu Zespól
szkól w Ozimku.
Z 80 zúčastněných mladých lidí
ve věku 15 až 19 let bylo vytvořeno pět pracovních skupin. Jejich
úkolem bylo reagovat na současný vývoj naší společnosti. Všichni
se shodli, že v mezilidských vztazích mizí ochota pomáhat druhým, tolerance, porozumění, roste
agresivita a nezájem o dění kolem

Foto: archiv SSOŠ Prima

Michael Morávek - nejsympatyčtější student

sebe. V pracovních skupinách studenti diskutovali o problémech se
seniory a hledali cestu k řešení.
Závěrem dopoledne všechny skupiny vystoupily a prezentovaly
své návrhy.
Naše skupina se společně s polskými partnery zaměřila na situaci velkoměsta. V etudě, kterou
studenti se seniory nacvičili, vytyčili cíl, aby si mladí i senioři uvědomili, jaké je jejich postavení ve
společnosti, naučili se chápat je-

den druhého a v diskutovaných
otázkách nalézt konsensus. Úroveň workshopu byla vysoká, nebylo vítězů ani poražených. Z naší
skupiny obstál Michal Morávek,
který získal titul nejsympatičtějšího studenta. Tečku za první částí
workshopu, který měl posílit mezigenerační poznávání, udělala
přednáška známého psychologa
PhDr. Jara Křivohlavého.
Mgr. Jarmila Labounková,
SSOŠ Prima, s. r. o., Rýmařov

Zuškaband a sbor Vox montana předvedly své umění v Německu
Základní umělecká škola Rýmařov se účastní projektu Wanderung v rámci programu Comenius, který spojuje školy z různých
evropských států. Rýmařovské
ZUŠ (souborům Zuškaband a Vox
montana) se díky navázaným
kontaktům otevřela cesta do srdce
Bavorska, konkrétně do švábského městečka Zusmarshausen poblíž Augsburgu, na společný koncert v místní základní škole.
Zusmarshausen má pouhých

6,3 tis. obyvatel, ale do zdejší
Staatlichen Realschule dojíždějí
i děti z okolí. Panelová dvoupatrová budova, otevřená roku
2002, působí jako opravdové
centrum pro výuku, školní i mimoškolní aktivity.
Jednou z nich je provozování solidního hudebního souboru, který koncertoval společně s námi.
Podle předvedeného repertoáru
jsou zaměřeni na populární hudbu a mnohem větší prostor věnu-

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov
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jí žesťovým nástrojům. Jsou dobří - mají z čeho vybírat. Večerní
koncert začínal jejich vystoupením (bigband nasadil laťku docela vysoko) a poté dostaly prostor
naše spojené soubory. Soudě
podle přizvukování a potlesku
jsme byli docela úspěšní.
Večer jsme poseděli se zástupcem ředitele školy a většina pěveckého souboru ochutnala něco
málo bavorského piva. Při posuzování jeho kvality jsme došli
k názoru, že Bavoři jsou vlastně
Češi, kteří nezůstali odpočívat
na Řípu, ale pokračovali směrem
na západ, kde nakonec splynuli
s jinými kmeny.
V sobotu před návratem do
Rýmařova jsme si prohlédli také
Augsburg, především Fuggerai,
zajímavé sociální sídliště z roku
1516, kde se platí 1 rýnský zlatý
(0,88 s) ročně a tři modlitby
denně za majitele sídliště Jacoba
Fuggera. Někteří členové sboru
si zazpívali v tamním kostelíku,
čímž jsme potěšili nejen sebe,
ale i průvodkyni a místního faráře. Menší část výpravy navštívila radnici v Augsburgu, v níž je
renovovaný skvostný sál (Golden Saal) postavený v 17. století, zničený ve válce v roce 1944

a teprve v roce 1996 znovu otevřený pro veřejnost.
Rýmařovské hudební soubory
Zuškaband a Vox montana za
krátkou dobu své existence získaly vysokou úroveň a naše malé
město v zahraničí reprezentují
více než dobře. Poznali jsme nové lidi a jejich prostředí a snad
i my jsme v jejich mysli zanechali jistou informaci, že na východ
od nich nežijí barbaři, ale lidé
jim podobní a blízcí. Dobrým poznatkem pro dospělé, ale i pro
děti bylo, jakou jazykovou vybaveností disponují naši němečtí
sousedé - schopnost mluvit anglicky se tu pokládá za samozřejmost, a tak bylo možné běžnou
komunikaci i moderování koncertu vést právě v angličtině.
Přes všechnu snahu o skromnost
ve výběru ubytování nebyl zájezd
nejlacinější a zvlášť rodina, která
má v souboru třeba dvě děti, by
musela citelně sáhnout do rozpočtu, nebýt sponzorského daru
Michala Šopíka z firmy Vesper
Homes, který snížil náklady na cestu dětským účastníkům zájezdu.
Upřímně děkujeme, taková podpora opravdu není samozřejmá.
Ing. Zdeněk Rychlý,
Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
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Hedva otevře výstavu o mizející kráse
textilního průmyslu
Základní umělecká škola Rýmařov a závod Hedva zvou na výstavu fotografií a kreseb pod názvem Mizející krása textilního průmyslu v Rýmařově ve vstupním vestibulu závodu Hedva na Opavské ulici. Vernisáž se uskuteční ve středu 15. května v 16 hodin.
Spolu s touto výstavou bude otevřena malá expozice tkalcovství, včetně původního vybavení pražské prodejny z roku 1926, kulturní památky, která až do roku 2010 sloužila k prodeji kravat. Zajímavostí bude
vystavení největší a nejmenší kravaty v ČR.
Martina Kohoutková

Základní umělecká škola upozorňuje na přijímací zkoušky
Rádi bychom informovali rodiče i děti, že
Základní umělecká škola Rýmařov se v posledních letech potýká s nedostatkem volných míst pro žáky, a proto bude
pro zájemce pořádat přijímací
zkoušky.
Velký zájem je jistě dán vysokou
úrovní poskytovaného vzdělávání. Připomeňme dlouhotrvající
vynikající výsledky tanečního
oboru, které několikrát vyústily až v účast na
mistrovství světa, skvělou výstavní činnost
výtvarníků v rýmařovských galeriích Octopus, Pranýř, U Stromu poznání a Na Schodech či v různých dalších místech celé re-

publiky, zajímavá divadelní představení literárně-dramatického oboru, koncerty Zuškabandu, bubeníků, pěveckého sboru Vox montana, kytarového souboru, rockové kapely. Zmiňme se též o projektové činnosti na mezinárodní
úrovni - v Polsku, Německu, Itálii, Rumunsku, Turecku, Finsku,
Norsku nebo Litvě.
Z těchto důvodů je o vzdělávání
rýmařovských mladých umělců u nás zájem
větší, než umožňuje kapacita školy. Proto
chceme rýmařovskou veřejnost upozornit, že
v týdnu od 10. do 14. června budou v odpoledních hodinách probíhat přijímací zkoušky

do všech oborů ZUŠ - hudebního, výtvarného, literárně-dramatického a tanečního.
Přihlásit se může každý, kdo má o výuku
uměleckých oborů zájem a 1. září následujícího školního roku dosáhne věku alespoň
5 let. Vybírat budeme děti, které při zkouškách prokáží svůj umělecký talent - až do
možností kapacity školy. Naši stávající žáci
přijímací zkoušky pochopitelně skládat nemusí - ti již přijatí jsou a budou ve studiu pokračovat. Ten, kdo nechá přihlášku do ZUŠ
až na září, riskuje, že na něj již nezbude místo.
Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.,
ředitel ZUŠ Rýmařov
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Základní umělecká škola chystá velký koncert v kapli V Lipkách
Základní umělecké škole se blíží jeden z vrcholných okamžiků letošního školního roku.
V pondělí 27. května v 18 hodin bude pořádat
velký koncert na počest rýmařovské návštěvy
zahraničních partnerů, více než padesáti učitelů a studentů z Polska, Německa, Itálie,
Rumunska a Turecka. Na koncertu budou účinkovat sólisté z řad učitelů, dětský orchestr
Zuškaband a pěvecký sbor Vox montana, který
ale bude - stejně jako na listopadovém

Koncertu na schodech - doplněn mnoha dalšími dobrovolníky, kteří svým zpěvem naše děti
podpoří.
Rád bych využil řádků v Rýmařovském horizontu k tomu, abych právě tyto zpěváky
„rýmařovského supersboru“ pozval k setkání, abychom si zpěv Beethovenovy Ódy
na radost po čase připomněli. Přijít mohou
zcela dobrovolně každou středu v 19 hodin
do ZUŠ na Čapkově ulici na zkoušky sboru

Vox montana, v každém případě ale na generální zkoušku v sobotu 25. května v 10 hodin do kaple V Lipkách. Najde-li se
v Rýmařově někdo další, kdo by chtěl svou
účastí a zpěvem podpořit skvělý mezinárodní
projekt a především naše děti, bude samozřejmě vítán. Čím víc nás bude, tím to bude lépe
znít a tím víc ukážeme celé Evropě, že my,
Rýmařované, dokážeme společnými silami
velké věci!Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel ZUŠ

Chcete nás?
V útulcích po celé republice čeká na svou
šanci plno štěňat i dospělých psů. Jsou zde
nechtěná štěňata, psi, kteří přišli o své pány, nepovedené dárky k Vánocům nebo za
vysvědčení. Nové opatrovníky potřebují
všichni psi z útulků, čistokrevní stejně jako inteligentní kříženci. Pokud tedy nutně
nepotřebujete pejska z encyklopedie, ale
hledáte věrného přítele, zkuste hledat
v útulcích. Provizorní záchytný kotec pro
nalezené a opuštěné pejsky má i město
Rýmařov. Ve spolupráci s městskou policií
a Městskými službami Rýmařov budeme
představovat aktuální „nalezence“, kteří
čekají na svého pána nebo na nového lidského přítele.

Fota: Pavel Ujfaluši

Prvním psím nalezencem, kterého do záchytného kotce přivezli začátkem letošního března, je tento hodný a krásný kříženec většího
vzrůstu s moudrýma a oddanýma očima.
Pejsek byl nalezen v ulicích Rýmařova.

Přehled nejbližších kulturních akcí
SVČ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let
Jaroslav Stránský - Rýmařov .............................................
Růžena Mlčůchová - Rýmařov ..........................................
Veronika Ujfaluši - Janovice ..............................................
Jiří Lašák - Rýmařov .........................................................
Juraj Furiš - Janovice ........................................................
Žofie Rovňaníková - Rýmařov ..........................................
Juraj Gajdoš - Janovice ......................................................

Druhým klidným a hravým pejskem, který
byl nalezen 8. dubna, je tento černý kříženec
většího vzrůstu.
Oba pejsci jsou klidní, hraví a hodní. V případě zájmu, dotazů či vyzvednutí kontaktujte
odpovědného pracovníka na tel.: 737 241 052.
JiKo

a více
81 let
82 let
82 let
83 let
83 let
86 let
88 let

Rozloučili jsme se
Ludmila Kinclová - Rýmařov ............................................ 1932
Martin Filipčík - Rýmařov ................................................ 1945
Stanislav Marek - Rýmařov .............................................. 1940
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Brémští muzikanti, aneb Zvířátka a loupežníci - známá pohádka
o tom, jak zvířátka přelstila loupežníky.

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“.

24. 5. ECHT! + Svatý Jidáš koncert
SVČ Rýmařov / 20.00 / vstupné:
130 Kč

Více informací o akcích
ve městě najdete na
www.svcrymarov.cz/jazzclub
nebo www.svcrymarov.cz

Už se mnou nejsi, a to bolí moc,
usínám se vzpomínkou na tebe každou noc.
Chybí mi tvá láska, vřelost, pochopení,
nemůžu si zvyknout, že už to není.
V neděli 5. května 2013 jsme si připomněli
1. smutné výročí dne,
kdy nás navždy opustila milovaná maminka,
sestra, teta a švagrová,

paní Marcela Petrošová
z Rýmařova.
S láskou v srdci vzpomíná dcera Markéta
a ostatní členové rodiny
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Kdo byl kdo

Ernst Jungwirth - sběratel lidových písní, říkadel a pověstí
V galerii zajímavých osobností
Rýmařovska věnujeme pozornost
umělcům, vědcům, lékařům či
průmyslníkům, učitelům a duchovním, ale i „obyčejným“ lidem, jejichž život byl s naším regionem spjat. Ať už jej zde prožili
celý, nebo se tu narodili a svou
pozoruhodnou životní dráhu naplnili na jiných místech světa či na
Rýmařovsko přišli až v dospělosti a zapsali se do jeho historie, pokaždé představovali výjimečné
osobnosti, jejichž jméno by nemělo být zcela zapomenuto.
Po trojici místních rodáků Brixelovi, Orletovi a Schmidu-Braunfelsovi, spisovatelích a sběratelích, kteří ve svém díle zachytili
rázovitost zdejšího kraje, nyní
představíme postavu stejně zajímavou, ač poněkud méně nápadnou. Folklorista Ernst Jungwirth
nebyl zdejším rodákem, ale strávil
v Rýmařově přes třicet tzv. nejlepších let, vytvořil zde velkou
část svého odborného díla a nakonec byl stižen poválečným osudem sudetských Němců.
Ernst Jungwirth se narodil 17. ledna 1886 v hornorakouském městečku Ostermiethingu jako nejmladší potomek Johanna Jungwirtha, usedlíka pocházejícího
z Čech. Jeden z Ernstových bratrů, August, později působil jako
regionálně proslulý duchovní.
Ernst Jungwirth absolvoval základní školu v rodišti a přešel na
Boromejské gymnázium v Salzburgu. V Innsbrucku po studiích
germanistiky, anglistiky a romanistiky v roce 1910 obhájil disertační práci o lidových písních
z Ostermiethingu. Lidovou poezii
sbíral nejen v rodišti, ale také

Představení Fausta z r. 1932

v Tyrolsku a v roce 1909 se stal
správcem archivu lidových písní
této oblasti.
Rok 1910 představuje v Jungwirthově životě významný mezník - úspěšně dokončil studia,
oženil se s Marií Schennachovou
a přestěhoval se do severomoravského Rýmařova, kde se mu naskytlo učitelské místo na zdejším
reálném gymnáziu. Jako učitel
němčiny a angličtiny tu působil až
do roku 1941.
Není bez zajímavosti, že Jungwirth se v Rýmařově angažoval
také ve vzdělávání dospělých.
V letech 1918 až 1938 byl opakovaně zvolen předsedou okresní
vzdělávací komise, pořádal přednášky, čtenářské večery a inicioval výstavy. Se svými žáky rovněž připravoval školní akademie
a divadelní představení. Mezi lety
1923-1937 zinscenovali řadu her
inspirovaných lidovými zvyky
a písněmi, např. při příležitosti
selské svatby (Petersdorfer Hochzeit) nebo vánočních svátků
(Schlesische Weihnachtsspiele),
ale i z děl klasiků včetně Goetha
(Faust, Egmont) či Shakespeara
(Sen noci svatojánské). Ernst
Jungwirth se během činnosti
v ochotnickém divadle patrně prosadil také jako autor, konkrétně je
mu připisována hra Mor, inspirovaná skutečnými událostmi během epidemie v Ostermiethingu.
Ani v Rýmařově Jungwirth neupustil od své sběratelské vášně.
Pravidelně publikoval články
o hornorakouských i severomoravských lidových písních v rakouském muzikologickém časopise Das Deutschen Volkslied vydavatele Josefa Pommera. Ve dva-

Ernst Jungwirth
nácti pokračováních v tomto periodiku vyšla též Jungwirthova
sbírka 120 tyrolských epigramatických písní, tzv. Schnaderhüpfel. Jungwirth svými příspěvky
o folklóru a zvláště lidové písni
naplňoval i zdejší tisk, především
vlastivědný časopis Römerstädter
Ländchen či folkloristický Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde. V té době byl již uznávaným odborníkem, od roku 1912
členem hornorakouského výboru
pro lidovou píseň a od roku 1922
do roku 1938 obdobného výboru
tehdejšího Československa. Rozvíjel též své zájmy o historii,
v Rýmařově se např. podílel na
výzkumu Růžencové kaple při
farním kostele sv. arch. Michaela
v roce 1931.
Jen část Jungwirthovy úctyhodné
sbírky lidové poezie z oblasti
Horního Rakouska a severní
Moravy a Slezska vyšla knižně či
časopisecky. Kromě již zmíněných tyrolských popěvků publikoval knižně první svazek sbírky
hornorakouských lidových písní
Alter Lieder aus dem Innviertel
mit ihren Singweisen (Vídeň,
1925). Soubor 360 severomoravských lidových písní, stejně jako
sbírku místních pohádek, pověstí
a dětských říkadel věnoval Jungwirth folklórnímu archivu v Praze.
Roku 1941 se Ernst Jungwirth
stěhoval podruhé; dostal možnost
přestoupit na reálné gymnázium
do hornorakouské metropole Linze. Návrat do domoviny jej patrně
velmi lákal, nicméně válka jeho
výzkum utlumila a po jejím skončení se Jungwirthova situace ještě
zhoršila. V roce 1945 (uvádí se
i 1951) byl prohlášen za Němce
(Volkdeutscher) a propuštěn ze

Pozvánka na představení Egmonta
školství. Návrat na Moravu byl
nemyslitelný, rýmařovský majetek jeho rodiny byl zkonfiskován
a dcera Martha Niedetzky odsunuta. Pomocnou ruku mu tehdy
nabídl jeho někdejší žák z rýmařovského gymnázia, v té době již
známý bytový architekt Oskar
Riedel - místo v redakci časopisu
Moderní domov, vycházejícího ve
Vídni.
Teprve v roce 1954 se finanční situace Ernsta Jungwirtha zlepšila.
Díky dědictví si mohl koupit byt
v Salzburgu, dostal navíc zpětně
přiznánu i penzi. Jeho život však
v tu dobu už směřoval ke konci.
Dne 2. srpna 1955 se chystal vyrazit na salzburské nádraží, když
jej náhle postihl srdeční infarkt.
Jako sběratele a fundovaného
folkloristy si Ernsta Jungwirtha
cení především hornorakouská
vědecká obec, větší proslulosti
Jungwirtha na našem území brání
především fakt, že jeho sbírky
slovesného a hudebního materiálu
severomoravské provenience zůstaly ukryty v archivu a část jeho
díla s velkou pravděpodobností
padla za oběť likvidaci při poválečné konfiskaci rýmařovského
majetku.
ZN
(Prameny: Göttlicher, Walter
a kol.: Festschrift zur 100 Jahrfeier den Landes-Ober-Realschule
Römerstadt 1873-1973, 1973,
s. 65-66; Jungwirth, E.: Die
Tafelbilder der Rosenkranzkapelle. Die Bilder der Porkirchen.
Römerstädter Ländchen, 1931,
s. 81-94; Petermayr, K.: Ernst
Jungwirth. Ein vergessener Pionier den Innviertler Volksliedforschung. Im Vierteltakt, März
2000, s. 7.)
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Hasiči v terénu

Hasiči zasahovali u požáru skladovací haly ve Valšově
âtyﬁi jednotky hasiãÛ zasahovaly
v sobotu 4. kvûtna brzy ráno u rozsáhlého poÏáru skladovací haly na

nádraÏí ve Val‰ovû. Pﬁi poÏáru nebyl
nikdo zranûn.
Operační středisko hasičů v Os-

Foto: archiv HZS MSK

travě přijalo tísňové volání po čtvrté hodině ranní a na místo ihned
vyslalo dvě profesionální jednotky
hasičů, krajský tým ze stanice v Bruntále a podnikovou jednotku Správy železniční a dopravní cesty
z Přerova, které posílily
jednotky dobrovolných
hasičů z Lomnice a Břidličné. Na
místě postupně zasahovalo osm
automobilů s pěti cisternami.
Hořel z velké části dřevěný objekt skladu o rozměrech zhruba
20 x 8 metrů. Hasiči museli při
zásahu použít dýchacích přístrojů. Jelikož se místo požáru nacházelo v těsné blízkosti kolejí,
musela být zpomalena i železnič-

ní doprava. Hasičům se podařilo
požár dostat pod kontrolu za
zhruba půl hodiny a úplně zlikvidovat po další hodině intenzivních hasebních prací. Kromě hašení museli
také objekt odvětrat a rozebrat požárem zasaženou střechu. Přímo ohroženou administrativní část se jim
podařilo uchránit.
Skladovací hala byla dle zjištění
prázdná a delší dobu nebyla využívána. Celková škoda způsobená
požárem byla předběžně odhadnuta na 500 tisíc Kč. Příčina požáru je v šetření.
por. Ing. Petr Holub, zastupující
tiskový mluvčí HZS MSK

Hasiči radí občanům

Jaro je tady, hasiči varují před plošným vypalováním porostů
Jaro začíná, slunce i na severu
Moravy ohřívá přírodu po dlouhém zimním období a nastává čas
pro první práce na zahradě. Hasiči z okresu Bruntál proto připravili několik upozornění v souvislosti s vypalováním porostů
a klestí.
V jarních měsících hasiči vyjíždějí častěji k požárům trávy, lesních porostů nebo k dohašování
špatně zabezpečených ohnišť.
Podle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon
o požární ochraně) nesmí fyzická
osoba provádět plošné vypalování porostů. I přesto je u nás toto
vypalování stále oblíbené. Jarní
úklid se ale majitelům zahrad nemusí vyplatit. Ten, kdo se rozhodne vyčistit svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několika-

tisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se fyzická osoba
dopouští přestupku podle zákona
o požární ochraně, za který hrozí
pokuta až do výše 25 tisíc Kč.
Fyzické osoby mohou provádět
kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit
shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti rozšíření, nebude umístěna pod stromy
nebo v blízkosti jiných hořlavých
látek a bude pod kontrolou přítomných osob. Na fyzické osoby
se nevztahuje ohlašovací povinnost pro pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor
kraje. Měli bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami
obcí, které způsob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují nebo alespoň upravují. Pálení
odpadů na volném prostranství

Požár po pálení – Janov – březen 2012
Foto: archiv HZS MSK ÚO Bruntál
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navíc není jediný způsob, jak se
zbavit biologického odpadu. Ten
je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech
nebo ve sběrných dvorech.
Při pálení hořlavých látek je velkým nepřítelem vítr, který během
okamžiku může z nevinných plamínků vytvořit rozsáhlý požár.
V minulém roce se o tom přesvědčilo hned několik osob, které
vítr podcenily a pak potřebovaly
pomoc hasičů a zdravotníků.
Právnické osoby a podnikající
fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování včetně navrhovaných opatření jsou povinny
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, který může stanovit
další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě ji může zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických
osob pro území okresu Bruntál
doporučujeme využít internetové
zaregistrování na webové adrese
www.hzsmsk.cz, kde na pravé
straně naleznete odkaz „pálení
klestí“. Pro přihlášení a vyplnění
údajů o pálení je potřeba jednoduché registrace. Další možnost
ohlášení je formou emailu:

od@hzsmsk.cz, kde je potřeba
uvést datum a čas (odkdy dokdy
bude pálení probíhat), přesnou lokalitu (nejlépe GPS souřadnice),
jméno a mobilní telefonní číslo
na osobu, která bude u pálení přítomna, a tím i zodpovědná.
UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro
hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla
jsou určena pro tísňová volání
v případě, že někdo potřebuje
rychlou pomoc, nikoliv pro
ohlášení pálení.
Pokud právnické osoby a podnikající fyzické osoby vypalují porosty nebo neoznámí spalování
hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví
opatření proti vzniku a šíření požáru, dopouští se správního deliktu dle zákona o požární ochraně,
za který hrozí sankce až do výše
500 tisíc Kč. Neměli bychom zapomenout na skutečnost, že při pálení odpadu a dalších hořlavých
látek musí být vždy postupováno
v souladu s dalšími zákony, např.
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí, kde jsou uvedeny např. další podmínky pálení.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.
Ing. Antonín Ušela,
oddělení prevence
HZS MSK ÚO Bruntál
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát:

Kdo není schopen legrace, toho utlučte. Richard Wagner

Známá i neznámá výročí
12. 5.
12. 5. 1523
12. 5. 1933
14. 5. 1863
15. 5.
15. 5. 1833
16. 5. 1703
17. 5. 1873
18. 5.
19. 5. 1883
19. 5. 1958
21. 5.
21. 5. 1928
22. 5. 1813

Svátek matek - slaví se od roku 1914, kdy ho na návrh
prezidenta Woodrowa Wilsona schválil kongres USA
nar. Oldřich Prefát z Vlkanova, matematik, hvězdář
a cestovatel (zemř. 26. 7. 1565) - 490. výročí narození
nar. Andrej Vozněsenskij, ruský básník (zemř. 1. 6. 2010)
- 80. výročí narození
nar. Vilém Mrštík, spisovatel a publicista (zemř. 2. 3. 1912)
- 150. výročí narození
Mezinárodní den rodiny - slaví se z rozhodnutí OSN
od roku 1993
nar. Sofie Podlipská, prozaička a překladatelka (zemř.
17. 12. 1897) - 180. výročí narození
zemř. Charles Perrault, francouzský spisovatel, autor
pohádek (nar. 12. 1. 1628) - 310. výročí úmrtí
nar. Henri Barbusse, francouzský spisovatel (zemř.
30. 8. 1935) - 140. výročí narození
Mezinárodní den muzeí - slaví se od roku 1978
z podnětu Mezinárodní muzejní rady
zemř. Samo Chalupka, slovenský básník (nar. 27. 2. 1812)
- 130. výročí úmrtí
zemř. Marie Pujmanová, spisovatelka (nar. 8. 6. 1893)
- 55. výročí úmrtí
Světový den kulturního rozvoje - vyhlášen UNESCO
od roku 2001
zemř. Martin Kukučín, vl. jm. Matej Bencúr, slovenský prozaik (nar. 17. 5. 1860) - 85. výročí úmrtí
nar. Richard Wagner, německý skladatel, teoretik
a publicista (zemř. 13. 2. 1883) - 200. výročí narození
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Městská knihovna

Od fotografie ke kresbě
V kvûtnu se v galerii U Stromu poznání mûstské knihovny setkávají dva r˘maﬁov‰tí autoﬁi - kreslíﬁka Lenka
Schwarzová a fotograf Tomá‰ Schreiber. Oba vystavující debutanti pﬁedstavují svÛj vlastní tvÛrãí pﬁístup,
v mnohém odli‰n˘, a pﬁitom vzájemnû
provázan˘.
Lenka Schwarzová (1971) sama
sebe označuje za profesionálního
amatéra bez pravidel. Věnuje se
především kresbě pastelem a mozaice, mezi její záliby patří i restaurování starého nábytku. Svůj
výtvarný projev dlouho hledala
sama, teprve v poslední době
s pomocí „virtuálního učitele“,
kreslíře, sochaře a designéra
Pavla Cupáka.

Kresby Lenky Schwarzové prozrazují velký smysl pro preciznost a detail, předlohami jsou jim
převážně fotografie. „Inspirovaly
mě fotografie, které mají emoce,
a já se tak nějak do nich dostala,“ komentuje Lenka Schwarzová svůj výběr. Vesměs figurální
kresby akcentují výraz mužské či
ženské tváře. Expresivitu autorka
zachycuje hyperrealistickým vykreslením mimiky, zejména očí,
detailně zaznamenává každou
vrásku, stín i rozevlátost vlasů.
Výraz jí umožňuje vystihnout
myšlenky a pocity, preciznost
záznamu přitom poukazuje na
potřebu řádu, na snahu vytvořit
vlastní svět, v němž není místo

pro nejistoty a pochyby. „Vytvořit
si svůj svět není občas na škodu,“
dodává autorka.

Kresby Lenky Schwarzové v galerii knihovny doprovázejí barevné a černobílé fotografie Tomáše
Schreibera. Sedmnáctiletý student rýmařovského gymnázia se
zaměřuje především na krajinu
v okolí Rýmařova. „Nejraději zachycuji přírodu, ať už z hlediska
krajiny jako takové, divoká zvířata nebo cokoliv jiného, v čem vidím určitý příběh,“ přibližuje
Tomáš Schreiber. I on má smysl
pro detail, pro zajímavý okamžik,
který obdařuje krajinu náladou.
Nebojí se ji ovšem dotvořit, aranžovat rekvizitou, výsledné záběry
v počítači už upravuje jen minimálně. S Lenkou Schwarzovou
jej spojuje zájem o lidskou, hlavně dívčí tvář. Dva z vystavených
portrétů Schwarzové jsou inspirovány právě jeho fotografiemi.
Výstava kreseb Lenky Schwarzové a snímků Tomáše Schreibera je
otevřena do konce května.
ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Galerie Octopus vystavuje vítězné snímky ze soutěže Černobílé valéry

Miroslav Olšák: Valašská zima

18

Na konci dubna byl uzavﬁen
druh˘ roãník celostátní soutûÏe ãernobílé fotografie âernobílé valéry - O cenu Jaroslava Nûmce, kterou jednou za
dva roky vyhla‰uje Stﬁedisko
volného ãasu R˘maﬁov spolu
s Voln˘m sdruÏením fotografÛ
R˘maﬁov. SoutûÏ, která nese
v podtitulu jméno v˘znamného
r˘maﬁovského fotografa Jaroslava Nûmce, navazuje na
podobnû koncipovanou soutûÏ
barevné fotografie O cenu
Karla Schinzela, jejíÏ jedenáct˘
roãník probûhl loni.
Letos se do soutěže
Černobílé valéry přihlásilo
24 soutěžících s bezmála 200
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snímky. Porota složená ze členů
Volného sdružení fotografů
Rýmařov udělila první tři místa
v každé ze tří kategorií a jedno
čestné uznání. Hlavní cenu tentokrát nezískal žádný z autorů.
V kategorii Příroda získal první
místo vsetínský fotograf Miroslav
Olšák za čtyřdílný cyklus Valašská zima. Druhé místo obsadil

Miloš Buček z Tišnova se snímkem Kurz Jižní kříž a třetí Radek
Bořuta z Otrokovic s fotografií
Zima na Rybníku.
V kategorii Reportáž porotu nejvíce zaujal třídílný cyklus Hospodář vsetínského autora Františka Novotného, druhé místo
udělila Radku Bořutovi za třídílný
cyklus Svářeč a třetí místo Jánu

Zahornackému z Kroměříže za
dvojici snímků V školke.
Kategorii Volné téma dominoval
Radek Bořuta s fotografií Cestou
za světlem. Druhým místem porotci ocenili snímek Horská liga 2
Miroslava Olšáka a třetím místem
Odrazy 1-2 Jana Hrubého ze
Vsetína. Čestné uznání si ze soutěže odnesl Jiří Marek z Malé

9/2013
Morávky za portrét Anita, přihlášený do kategorie Volné téma.
Ocenění autoři převzali v sobotu
4. května finanční odměnu a věcné ceny při vernisáži výstavy vybraných snímků v Galerii Octopus rýmařovského muzea. Nejzajímavější fotografie z letošního
ročníku jsou v muzeu k vidění do
konce května.
ZN

Radek Bořuta: Cestou za světlem

František Novotný: Hospodář
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Soutěž Marie Kodovské

Ondřej Pinta: Edgar
„Vítej, poutníku,“ prohlásil Edgar, aniž by
otevřel oči. Věděl, že tam někdo je. Drobný
výboj statické elektřiny nešlo minout.
„Zdravím tě, moudrý,“ naplnil návštěvník
protokol.
„Co tě sem přivádí?“ zeptal se Edgar jen ze
zdvořilosti.
„Vzpomínky.“ Chvilku bylo ticho a pak pokračoval: „Před dvaceti lety se mi narodil syn.
Krásný, zdravý chlapec. Tedy zdravý. Na jednom prstu na noze měl zvláštní výrůstek.
S manželkou jsme se nijak nestrachovali.
Nepřišlo nám, že by mu to mohlo nějakým
způsobem ublížit. Měli jsme pravdu, i neměli.
Fyzicky byl v pořádku. Ale jeho první slova
nebyla ani mami ani tati, ale šmik. Opakoval
to pořád dokola. Šmik, šmik, šmik, šmik.“
Muž se na chvilku odmlčel, aby nabral dech.
Nezřetelný zápach potu dával vědět, že je nervózní.
„Nejdřív jsme si mysleli, že z toho vyroste,
ale ani ve čtyřech a pěti letech ho to nepřešlo.
Neříkal nic jiného. Stále jen to zatracené
šmik, šmik, šmik. Jednoho dne jsme ho našli
v posteli, jak v krvavé ruce svírá nůžky. Místo
výrůstku mu na noze zbyla jen červená skvrna. Pak se na nás podíval smutnýma očima
a řekl: „Mami, tati, mám vás rád.“
Edgar si zapsal příběh do paměti. Přidal k němu i mužovo vystupování a jeho nervozitu.
Konečně otevřel oči. Návštěvník byl sotva
metr a půl vysoký. Bradu čistě vyholenou
a hnědýma očima neutrálně prohlížel Edgara.
Nevypadal ani smutně, ani vesele. Prostě jen
tak seděl s podepřenou bradou a čekal na verdikt.
„Pověz, moudrý, co myslíš,“ zakončil muž.
„Pravda.“
V místnosti luplo a návštěvník zmizel.
Nezbylo po něm nic.
~~~

„Vítej, poutníku.“
„Zdravím tě, moudrý.“
„Co tě sem přivádí?“
„Vzpomínky,“ začal ženský hlas a plynule
přešel ve vyprávění: „Nikdy jsme netrpěli
nouzí. Mohli jsme si dovolit cokoliv, čeho se
nám zrovna zachtělo, a nemuseli řešit, co bude zítra. Musíte proto pochopit, že jsme neznali nějakou sprostou cirkusovou zábavu.
Jednoho dne, tuším, že to bylo úterý, k nám
přišel mim. Zaklepal na vchodové dveře,
a když jsme je otevřeli, jednoduše vešel dovnitř. Usadil se na perský koberec a rozbalil
kabelu, kterou si nesl přes rameno. Vyndal
z ní šminky a začal si mazat obličej. Za chvíli
už přes černou a bílou nebyla vidět jeho kůže
a prsty v rukavicích začal něco kreslit do
vzduchu. Nejprve jsme ho chtěli vyhodit, ale
z nějakého důvodu se ani jeden z nás nebyl
schopný odhodlat k tomu, něco mu říct. Jen
jsme tam stáli a koukali, jak před sebou formuje obrazce.“
Ženiny oči klouzaly po stěnách oválné místnosti a nejspíše se snažily něčeho zachytit.
Něčeho, co by nebyl Edgar.
„Moudrý, ty si to jistě nedokážeš představit,
ale my prostě nevěděli, co dělat. Seděli jsme
tam a jeho ruce nás hypnotizovaly. Mohli
jsme tam být minuty, hodiny, ale také dny.
Čas pro nás přestal existovat a probudili jsme
se, až když jeho ruce poklesly k bokům.
Chvíli tam stál jako strašák se špatně padnoucím oblekem a pak zvedl ze země tu svoji kabelu a vyšel ze dveří. Něco takového
jsme neviděli nikdy předtím a ani potom.
Můj muž vynaložil spoustu peněz, aby toho
mima našel. Něco ho k tomu stále nutilo.
Marně.“
Edgar si vše uložil a vyčkával. Ten příběh.
Něco bylo špatně. Nedokázal přesně určit co.
„Pověz, moudrý, co myslíš,“ zakončila žena.

„Lež.“
V místnosti luplo a návštěvník zmizel.
Nezbylo po něm nic.
~~~
„Vítej, poutníku.“
„Zdravím tě, moudrý.“
„Co tě sem přivádí?“
„Vzpomínky. Jednou žil muž, který nevěděl,
co chce. Putoval od města k městu a hledal něco, co by naplnilo jeho život. Ale ať hledal, jak
hledal, stále nenacházel. Až se jednoho dne
ocitl v malé horské vesničce na pokraji divočiny. Tam usedl k ohni a začal vyprávět plamenům. Povídal jim o všem, co prožil.
Vykreslil ranní opar nad zamrzlým jezerem
i temnou noc nad ztichlou pouští. Vyprávěl
a ony poslouchaly. Byl to tentýž muž, kvůli
kterému jsi zde, Edgare.“
Edgar se zarazil. Odkud zná jeho jméno? On
je přeci moudrý, držitel vědění, naslouchající.
Jak se opravdu jmenuje, nikdo vědět neměl.
Návštěvník ale nečekal, až si Edgar vše utřídí,
a pokračoval.
„Jsou tisíce a tisíce takových kapslí, jako je tato. Tam sedí roboti a naslouchají lidem. Na základě předchozích příběhů pak vyhodnocují,
jestli příběh byl pravda, nebo lež. Nikdy ale
nevědí, jestli odpovídají správně. Možná že lidé se sem chodí prostě jen vypovídat. Možná
to je nějaká zvrácená úchylka. Roboti nikdy
nevědí, co se doopravdy děje. Jsou přeci ti
„moudří“. Někteří ale pochopí. Pokud příběhy
správně zapadnou do sebe, může se stát, že
vznikne něco nečekaného.“
Návštěvník se odmlčel, jeho příběh skončil.
Edgar nemohl dělat nic jiného než příběh uložit. Opět si vše uspořádal, než došel k závěru.
„Pověz, Edgare, co myslíš?“
„Lež.“
Tentokrát ale v místnosti neluplo. Edgar tu byl
sám.

Z kapsáře tety Květy

Čápi nosí děti?
Lidé asi potřebovali nějakou historku, kterou
by mohli o příchodu na svět říkat dětem. Čáp
se tak nějak nabízel, vrací se do Čech na jaře,
tehdy se rodí hodně dětí a čápa bylo vidět.
Těžko by lidé mohli tvrdit, že děti nosí třeba
orel, ten je spíš symbolem dravosti. Čáp je
prostě sympaťák.
Nejraději se vrací na stejný komín. Těší se na
žabí hostinu, jí i drobné savce nebo ptáky, nemá problém ulovit si třeba kachně. Drží se na
vyvýšených místech, sameček do hnízda nanosí různé věci, třeba i kusy igelitu. Chcete
slyšet, co se vám nebude líbit? Když je horší
rok, rodiče nechávají nejslabší mládě zemřít,
a dokonce ho i sežerou.
Čápi jsou symbolem plodnosti. V péči o mláďata a zahřívání vajec se střídají oba rodiče.
Husy nebo labutě jsou spolu, dokud jeden
z páru nezahyne. Čápi mají vztahy volnější,
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na konci hnízdění se pár rozpadne.
Jak dlouho žijí? Dožívají se 26 let, v Čechách
22. Pendlují mezi toutéž palmou na jihu a tím
samým komínem na severu. O tom, podle čeho se přitom orientují, vedou vědci spory.

Zřejmě se řídí podle slunce a magnetismu
a také umějí dobře číst terén. Frajeři, že?
Bohužel se ocitli na seznamu ohrožených druhů. Škoda.
Tvarem čapích hnízd se inspirovala řada staveb po celém světě. Jsou velká, nepřehlédnutelná a někdy fungují jako jakési hotely, třeba
pro konipasy nebo poštolky. Tedy ta hnízda.
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, líný
sedlák, který neoře... Však to známe. Víte, jak
takový sameček hlučně klape zobákem? Že
má duté kosti, a proto váží jen kolem tří kilogramů? A rozpětí křídel u něj dělá 165 cm.
Protože je černobílý, působí elegantně. Black
and white. A proč má tak dlouhé nohy? Aby
ho žáby nekopaly do zadnice.
Pokud vám čáp nepřinese klučíka, požádejte
vránu o holčičku. A když vás nevyslyší, hledejte v ptačích společenstvích dál, bať bať. Si
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Čarodějnice se slétly
k rýmařovskému kinu
K bývalému rýmařovskému kinu se slétl v úterý 30. dubna velký roj
čarodějnic i čarodějů, aby uctil památku svých kolegyň upálených
v minulých staletích. Početný průvod čarodějných stařen se vydal
uličkami města, zastavil se i na radnici, kde je přivítal sám starosta.
Po chvíli tanečního křepčení a posilnění kouzelným radničním odvarem doputoval až k vinnému sklípku Emila Chlachuly. Nejsou známy
informace o tom, zda a jakým lektvarem se zde čarodějky posilnily.
Aniž by vyvolaly v našem poklidném městečku bouři nevole a pohoršení, odlétly zase do svých příbytků.
Miroslav Škoda

9/2013

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013
V loňském roce proběhla v Rýmařovském horizontu patnáctidílná soutěž Historické detaily 2012.
Letos bychom na ni chtěli navázat
rovněž patnáctidílnou soutěží pod
názvem Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013. Při její přípravě
jsme vycházeli z připomínek či
přání soutěžících, kteří se soutěže
zúčastnili vloni.
Území Rýmařovska jsme proto
pro naši soutěž vymezili na severu
obcí Malá Morávka, na východě
městem Břidličná, na jihu obcemi
Lomnice, Jiříkov, Sovinec, na západě Dobřečovem a Tvrdkovem
s částmi Mirotínek a Ruda. Dále
jsme v soutěžním kupónu vytvořili větší prostor pro popis konkrétní
lokality či objektu. Netrváme letos
na odevzdání vystřižených originálních kupónů z jednotlivých vydání vzhledem k tomu, že řada
čtenářů si Rýmařovský horizont
archivuje a vystřižením kupónu by
si daná čísla znehodnotili.
V každém z následujících patnácti
vydání Rýmařovského horizontu
(8-22/2013) uveřejníme fotografii
pozoruhodnosti nebo jejího detailu spolu se soutěžním kuponem.

Úkolem soutěžících bude určit
místo, objekt, ulici apod., na nichž
se fotografovaná pozoruhodnost či
detail nachází. Čím přesněji bude
fotografie popsána, tím lépe pro
soutěžícího. Půjde tedy o celkem
patnáct fotografií pozoruhodných
lokalit či objektů v našem městě
nebo v okolních obcích. Čtenáři,
kteří určí správně nejvíce pozoruhodností, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Okopírované nebo vystřižené
soutěžní kupóny zašlete na adresu
redakce: Rýmařovský horizont,
Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do redakční
schránky.
Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií vyjde v RH č. 22/2013
v pátek 6. prosince. Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do uzávěrky 12. prosince. Jména výherců budou uveřejněna v posledním řádném vydání Rýmařovského horizontu
(24/2013), které vyjde 20. prosince 2013. Hodně štěstí v soutěži
přeje redakce RH!
Soutěž připravili JiKo
a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 2
Jméno a příjmení

....................................................................

Adresa .......................................................................................

Tel. kontakt

..............................................................................

Fota: Adéla Tošková

.................................................

✃

Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................
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Organizace a spolky

Dobrovolní hasiči soutěžili v silné konkurenci
První roãník Hasiãské ligy Pradûd 2013 se konal v nedûli 5. kvûtna v Janovicích za úãasti osmaãtyﬁiceti druÏstev. SoutûÏ v poÏárním útoku na dvû hadice B v kategorii muÏÛ probûhla pod názvem 14. roãník Memoriálu
Jiﬁího Pitnera a v kategorii Ïen pod názvem 4. roãník
Memoriálu Lubomíra MojÏí‰ka.
Úderem desáté se rozburácela čerpadla požárních
strojů. Jako první na start nastoupilo družstvo pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů Janovice,
které s drobnou chybou na sacím vedení a sekundovému prostřiku dosáhlo času 16,204 sekundy.
Tento čas stačil jen na 12. místo v konečném hodnocení. Druhé startovalo družstvo SDH Nemrlov,
které podalo výborný výkon a s časem 14,854 sekund obhájilo již podruhé první pozici. Druhé se
umístilo družstvo borců z Hněvošic a třetí příčku
obsadilo družstvo z Plinkoutu.
V ženské kategorii si vítězství odváželo družstvo
ze Skrochovic, které dosáhlo výborného času
18,965 sekundy, druhé skončilo družstvo žen
z Leskovce nad Moravicí a třetí příčku obsadily
ženy z Troubelic.
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Pro soutěžící byly připraveny zajímavé
a hodnotné ceny až do 25. místa. Pořadatelé tímto děkují sponzorům soutěže i celého
seriálu Hasičské ligy Praděd: X-flame prodejna hasících potřeb, Mauritz poháry Roman Mosler, Hodinářství Daniel Macháč,
Katr, a. s., RD Rýmařov, město Rýmařov,
Farma Jan Hořák, Autodíly Petr Jazudek,
Autodoprava Martin Skopal, Fitcentrum

Evžen Kroutil, hotel Praděd Michal Háma,
Stolařství Josef Novák, Krásná auta Jan
Hnilo, Mobiss Václav Janík, Autodíly
Juráň, Lukáš Polák, Kavárna DJ Stanley
club 13 Stanislav Stacho, rodina Pitnerova,
rodina Mojžíškova a mnoho dalších.
Všechny sportovní výsledky můžete průběžně sledovat na webových stránkách
www.HL-praděd.cz.
Petr Boxan
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První místo v soutěžní přehlídce
Bruntálský bača
V sobotu 27. dubna proběhla v Bruntále soutěžní přehlídka pódiových skladeb Bruntálský bača. Sportovní klub Studio Sport a zdraví
Rýmařov vyslal do boje o medaile mini fitness team ve složení Ivana
Hořínková, Barbora Šulková, Veronika Tihelková, Barbora Tihelková, Amálie Vinohradníková a Eliška Mosná. Byl to první závod těchto 7- až 9letých děvčat se společnou fitness skladbou. Malé rýmařovské závodnice se nezalekly starších a zkušenějších soupeřek, mezi nimiž byly i mistryně světa, předvedly pěkné, dynamické cvičení
a roztleskaly celou
bruntálskou sportovní halu. Byly
prostě úžasné, ohromily diváky i rozhodčí a v soutěžní
kategorii aerobiku
zaslouženě vybojovaly první místo.
Poděkování za výbornou reprezentaci
Rýmařova patří celému mini fitness teamu, jeho trenérkám Lydii Mihálové
a Lydii Švédíkové
a také rodičům.
Více na www.studiosportazdravi.cz.
Foto: archiv Studio Sport a zdraví
Lydie Švédíková

Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
pořádá seniorské setkání na

Den matek
Kdy? v pondělí 20. května v 15.00
Kde? sál SVČ (Divadelní ulice)
Program:
vystoupení dětí z MŠ 1. máje
vystoupení žáků ZUŠ
K poslechu a tanci zahraje pan Kováč
Občerstvení zajištěno
Srdečně vás zvou zaměstnanci střediska

9/2013

Rýmařovské kuriozity ve fotografii
Od II. pololetí loňského roku otevřela redakce Rýmařovského horizontu novou nepravidelnou rubriku pod názvem Rýmařovské kuriozity ve fotografii. Chceme i letos touto rubrikou dát prostor těm, kdo
jsou vnímaví ke svému okolí a rádi fotografují. 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

Válečná zóna? Ne, jen nebezpečně se rozpadající dům na Divadelní
ulici v Rýmařově.
Foto: Brian Škoda

Osadní výbory informují

Ondřejováci vás zvou na kácení máje
v sobotu 25. května v 15 hodin
na hřišti v Ondřejově
Bude přichystána bohatá tombola,
občerstvení a hudba k poslechu a tanci
Doufáme, že nám bude přát počasí a vy se dobře pobavíte!
Za pořadatele K. Továrek

Pozvánka na rybářské závody
Vážení příznivci rybolovu,
dovolujeme si vás pozvat na

Mezinárodní rybářské závody - lov kapra
v sobotu 11. května od 7 do 12 hodin
na rybníku Edrovice

Občerstvení a hodnotné ceny nebudou chybět!
Více informací na rybarirymarov.cz
Na vaši návštěvu a krásné rybářské zážitky se těší
MO ČRS Rýmařov
23
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JÍZDA KRÁLŮ
Přijďte si připomenout prastarou,
v tomto kraji zapomenutou tradici,
kterou bychom chtěli vám i dětem
zábavně přiblížit
KDY: v neděli 26. května ve 14.00
KDE: na Usedlosti Jasanka v Albrechticích u Rýmařova
(označeno cedulí)
VSTUPNÉ: 50 Kč za rodinu (bez ohledu na počet členů)
PROGRAM:
- pohádka O princezně na hrášku
- soutěže - Kdo se stane králem či královnou?
- výzdoba koní pampeliškovými ozdobami
- výroba hrachové princezny + zasetí hrášku
- jízda na koních
Na příjemně strávené odpoledne s vámi se těší
Tereza, Lukáš a Katka

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

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:
Pondělí - pátek:
Sobota:
Neděle:

9.00-12.00; 13.00-17.00
9.00-12.00; 13.00-16.00
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

Krytý bazén Břidličná
Plavání pro veřejnost v květnu
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.

24

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.
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):
21. 5., 4. 6., 18. 6.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
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Kurzy angličtiny pro děti HELEN DORON ENGLISH
budou od září 2013 otevřeny v Rýmařově
Mezinárodní síť jazykových škol
Helen Doron (www.helendoron.cz) působí ve třiceti zemích
světa. V České republice je otevřeno již více než 75 poboček, ve
kterých se vzdělává na 80 tisíc
studentů ročně. Metoda získala
certifikaci Ministerstva školství
a mládeže ČR i pro výuku v mateřských školách. Česká televize
natočila ve spolupráci s Helen
Doron dvanáct dílů seriálu angličtiny s Helen Doron Early English, které lze zhlédnout na webové adrese www.facebook.com
/HelenDoronCZ.
Samotná výuka probíhá pouze
v angličtině v malých skupinkách (maximálně osm dětí), velmi zábavnou formou (rychlé
střídání aktivit, jako je zpěv, po-

hyb, malování a tvoření). Starší
děti navíc hrají ve výuce hry
a soutěží. Děti i učitel sedí na
polštářcích na zemi. Kurzy jsou
určeny pro děti ve věku od 2 do

teď hlásit na emailu bruntal@helendoron.cz nebo telefonicky na
tel. 721 597 619, kontaktní osoba
Ing. Eva Jedličková. V případě zá-

jmu se můžete přijet podívat i do
klasické hodiny Helen Doron
v Bruntále. Těším se na setkání
s vámi! Foto a text: Eva Jedličková

14 let, přičemž u dětí do 4 let věku je nutná přítomnost rodiče ve
výuce.
V září 2012 byla otevřena pobočka Helen Doron v Bruntále
(aktuální fotky z kurzů lze zhlédnout na Facebooku HelenDoronBruntál) a od září 2013 bude
otevřena nová pobočka i pro oblast Rýmařova.
Zájemci o ukázkovou hodinu
zdarma v Rýmařově se mohou již

3. letní tábor na Orientce 2013
Milé děti,
srdečně vás zveme na desetidenní letní tábor do Staré Vsi

Výtvarné umění, zpěv - tvoření maškarního převleku, malování, karaoke
Pobyt v přírodě - výlet do tajemných skal, hry v lese

Pořadatel: Občanské sdružení Děti a rodiče, Potočná 38, Stará Ves
Termín: 2. 8. - 11. 8. 2013
Místo: rekreační středisko Orientka, dvou- až šestilůžkové komfortní pokoje, strava 5x denně
Cena za pobyt: 3 620 Kč
Platba musí být provedena nejpozději do 30. 5. 2013 bezhotovostně
na č. ú. ČSOB, a. s., 236663900/0300 nebo v hotovosti po tel. domluvě
Kapacita: 44 dětí (věk 7-15 let)
Hlavní vedoucí: Gabriela Kappelová
Program:
Sport - vysokolanové centrum, nízká lana, lezecké stěny, lezení na
skále, bungee-trampolína, vnitřní vyhřívaný bazén, plážový volejbal,
fotbal, tanec, společenské hry

Alternativní léčba - odblokování pomocí kineziologie (např. strachu,
stresu, zlozvyků, dyslexie, dysgrafie, poruch učení, sebevědomí)
Další program - překvapení! (že by nějaký poklad?)
To vše se svobodou projevu dětí a v dokonalé harmonii celého kolektivu!
Přihlášky: najdete na www.osdar.estranky.cz nebo je mohu zaslat
poštou dle tel. domluvy
Přihlášky odevzdejte co nejdříve, nebo na vás nezbude místo!
Kontakt: Gabriela Kappelová, Občanské sdružení Děti a rodiče,
Potočná 38, Stará Ves, tel: 775 977 421; e-mail: osdar@seznam.cz;
www.osdar.estranky.cz

Akce hradu Sovince
18. a 19. května
Útěk z řádu
Pikantní příběhy z kláštera
Středověká hudba a výcvik dravých ptáků
Šermířské zápletky a povídky
Mimořádné prohlídky hradního kostela a kostelní věže
Možnost prohlídky expozice řádu německých rytířů

24. a 25. května
Kašpárek na skalním hradě
Večerní pohádkové prohlídky od 18.15 do 23.00
Tentokráte napínavý příběh, kterak byla strašidla vysvobozena
z moci rozmazlené princezny

25. a 26. května
Škrhola a strašidlo ze mlýna
Den dětí na pohádkovém hradě - XX. ročník
Bohatý celodenní program plný pohádek a kejklířských dovedností
Hry, soutěže a klání rytířská po celém hradě

Foto: Zdeněk Zedek
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Z okolních obcí a měst

Malotřídka by měla být víc než škola
·kola ve Staré Vsi je typickou venkovskou malotﬁídkou. Pod jednou
stﬁechou se tu vzdûlávají nejmen‰í
dûti, pﬁed‰koláci a ve spojen˘ch tﬁídách ‰koláci z prvního stupnû.
Model, kter˘ mÛÏe pÛsobit staromódnû, ve Staré Vsi funguje pﬁekvapivû dobﬁe. ·kole pﬁed pár lety hrozilo zavﬁení, dnes se renovuje a roz‰iﬁuje. Ve tﬁídách se uÏ neuãí jen dûti, na pravidelné kurzy sem pﬁichází
i dospûlí a ‰kola se pﬁetváﬁí ve spoleãenské centrum obce.
Druhý stupeň byl na staroveské
škole zrušen v roce 2004. Počet
žáků se snižoval a školu před postupným zánikem zachránilo jen
spojení s mateřinkou. Ta začínala
s dvanácti dětmi - dnes je jich ve
dvou odděleních pětatřicet a k zápisu se hlásí další. Škola tak paradoxně musí řešit opačný problém
- její kapacita přestává stačit.
Na přísun nových žáků, ze Staré
Vsi i sousedních Janovic, mají
vliv nejen dorůstající silnější ročníky, ale i jméno, které si škola
pod vedením současné ředitelky
v posledních letech udělala. Eva

Staňková přinesla zásadní změnu
- škola není jen místem výuky
dětí, ale „pohodovou, otevřenou
školou pro všechny“, společným
prostorem, které vytváří kromě
učitelů a dětí také rodiče a celá
veřejnost, celá místní komunita.
„Komunita je společenství lidí,
kteří mají společný cíl a snaží se
ho naplnit,“ shrnuje Eva Staňková. Za poslední tři roky se jí
v pozici ředitelky podařilo tuto
teorii převést do praxe. Do projektu školní zahrady postupně
zapojila široký okruh obyvatel
Staré Vsi, od rodičů a prarodičů
dětí, přes mládež, až po členy
různých zájmových skupin - hasiče nebo sportovce. Díky dlouholetým zkušenostem s komunitními projekty získala prostřednictvím nadací finanční prostředky na zvelebení školní zahrady.
Zprvu malý projekt přerostl v milionovou investici, díky níž vzniklo na školním pozemku hřiště,
cyklostezka, sportovní a relaxační
zóna. Podobu zahrady si přitom
vymysleli účastníci komunitního

plánování sami a posléze se zapojili i do její realizace.
Zahrada a postupně renovovaná
budova nejsou jedinou vizitkou
školy. Děti v ní tráví velkou část
dne, po vyučování chodí do tanečního, hudebního nebo sportovního kroužku, hrají ve školní
kapele. Interiér školy zdobí kromě prací dětí i výrobky dospělých členů výtvarného klubu,
který tu vznikl s podporou
Nadace OKD.
Recept na rozvoj vesnické malotřídky šíří ředitelka Eva Staňková ochotně dál. V pátek 3. května
uspořádala ve Staré Vsi výjezdní
setkání Kabinetu ředitelů neúplných škol, který sdružuje malotřídky z části Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Padesátka
ředitelek a učitelek si mohla školu prohlédnout doslova od sklepa
po půdu a zhlédnout vystoupení
dětí z mimoškolních kroužků.
Starosta Staré Vsi Karel Stržínek
komentoval postupnou renovaci
školní budovy a plány na její rozšíření. V dopoledním semináři

A je to zase tady
Zima byla dlouhá (aspoň se to
při nedostatku slunečního záření
zdálo), ale nakonec to všechno
nabralo nezvykle rychlé tempo,
sníh zmizel velice poslušně a bez
komplikací takřka ze dne na den.
Znovu se nám začalo lépe chodit
po naší matičce Zemi, láká nás
to k procházkám po městě a okolí a rozhlížíme se nedočkavě po
probouzející se přírodě. Ne
všechny pohledy jsou však líbivé. Se sněžnou plísní, suchými
džunglemi mohutných plevelů
a dekami trouchnivějící neposečené trávy si příroda brzy poradí,
ale kam se člověk podívá, vidí
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také důsledky lidského počínání,
se kterým si příroda nemůže vědět rady, jenom je za nějakou dobu milosrdně překryje zelenou
vegetací.
Neuvěřitelné, v našem regionu,
kde každý může bezplatně odevzdat tříděný odpad do kontejneru, objemný (i netříděný) a nebezpečný odpad předat při pravidelných svozech nebo zavézt do
recyklačního dvora, znovu
a znovu po roztání sněhové přikrývky vidíme na nejrůznějších
místech odhozené a odložené
odpady všeho možného i nemožného. Od lahví a tašek z umělé

pak Eva Staňková nabídla kolegyním podrobný návod, jak rozvinout komunitní plánování
v malotřídkách, jak připravovat
projekty a které nadace oslovit.
Seminář vzbudil mezi posluchačkami velký zájem; řada z nich
působí na školách, které vyvíjejí
podobné aktivity, pro další byla
přednáška Evy Staňkové o komunitních projektech novou inspirací. „Všichni působíme na
školách v malých vesnicích, svým
způsobem na konci světa. Komunitní plánování a komunitní
akce jsou nejlepší způsob, jak
vesnice pozvednout,“ shrnula
Alena Vokurková, ředitelka malotřídky v Bohdíkově a šéfka
Kabinetu ředitelů neúplných
škol. Ať je motorem rozvoje malotřídek jejich úzká spolupráce se
Sdružením rodičů a přátel školy,
jako je tomu ve Staré Vsi, nebo
vznik komunitních škol, podstatou je podle ní fakt, že školy na
vesnicích fungují jako centra společenského života, v nichž se „něco děje“ pro celou veřejnost. ZN
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hmoty, obalů z čehokoliv, odhozených jaksi z nedbalosti, přes
pytle s nashromážděnými tříděnými i netříděnými odpadky až
po trosky aut a jiných strojů a za-

řízení, staré matrace, nádoby se
zbytky barev nebo olejů, obligátní pneumatiky atd. Opravdu neuvěřitelné!
Je velkou zásluhou Městských

9/2013

služeb, že pravidelnou likvidací
počet „amatérských občanských
skládek“ snižuje, nicméně na jaře můžeme znovu pozorovat, jak
je tato „občanská aktivita“ vytrvalá a houževnatá. Nějak si pořád nedovedu představit člověka,
který místo na recyklační dvůr
odveze svůj „bordel“ někam do
málo frekventovaného místa, na
lesní cestu nebo polní mez, a tam
odpad pohodí. Rád bych ho někdy viděl, TOHO ČLOVĚKA,
možná bych se divil, možná ho
znám. Co bych mu řekl já, to
vím, co by mi na to opáčil on, si
raději ani nebudu představovat.
Nedělal jsem systematickou
kontrolu letošního stavu „po zimě“. Jenom z namátkových návštěv vím, že oblíbené destinace
barbarů opět nezklamaly - Hor-

noměstská zatáčka, polní cesta
z Rýmařova přes retranslační
stanici do Nového Pole, silnice
z Rýmařova na Albrechtice nebo
k Dolní Moravici, každý, kdo
vyráží do přírody, zná takových
míst několik.
Co ale s tím, opravdu nevím. Je
to v člověku a tady žádný sebedokonalejší kamerový nebo jiný
systém nepomůže. A GPS, které
by sledovaly cestu odpadků, asi
nikdo nevymyslí. Detektivové
Scotland Yardu nebo policejního
rady Vacátka by asi byli schopni
zjistit „pachatele“, ale v následném správním řízení by se patrně vše rozplynulo takřka vniveč.
Takže snad opravdu jen doufat,
že (někteří) lidé přijdou k rozumu.
Fota a text: Miloslav Marek

Užitečná informace

Spotřebitelé si musí ohlídat, u koho reklamují
Zákazníci mají právo reklamovat vadné zboÏí na
kterékoliv prodejnû obchodníka. Tímto pravidlem
se také mnozí z nich ﬁídí. Dokud nenarazí na fran‰ízu.
V případě reklamace zboží nebo služeb se
musí spotřebitel obrátit na ten subjekt, od
kterého zboží koupil nebo který mu poskytnul službu. Pokud podnikatel provozuje různé pobočky, je možné se obrátit na kteroukoliv z nich. „U franšízy může být tento postup
matoucí, neboť obchod, který má na vývěsce
stejné jméno a logo jako ten, ve kterém zákazník zboží koupil, nemá totožného provozovatele. S reklamací na domnělé pobočce
tudíž neuspějete,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

O tomto pravidle ovšem mnozí spotřebitelé
nevědí, a proto se dopouštějí různých omylů.
„Na poradenskou linku dTestu 299 149 009
se obrátil spotřebitel, jenž chtěl reklamaci
uplatnit v jiné prodejně, než ve které nakoupil. Zde sice zboží nejprve přijali, avšak po
30 dnech reklamaci zamítli s tím, že nejsou
prodávajícím. Mezitím ovšem spotřebiteli
uplynula zákonná záruční doba,“ uvádí příklad Lukáš Zelený a vysvětluje: „V daném
případě pochybily obě strany. Prodávající vůbec neměl zboží do reklamace přijmout a spotřebitel si měl ověřit, u koho si zboží pořídil.“
Franšíza je modelem podnikání, na jehož základě může i menší subjekt úspěšně realizovat osvědčený podnikatelský projekt.

Nabyvatel franšízy (franchizant) je samostatným právním subjektem, má svou vlastní obchodní firmu, identifikační číslo i vlastní
účetnictví. Na modelu franšízy funguje
v Česku řada známých společností, jako restaurace Potrefená Husa, Švejk restaurant,
Výtopna, BON BON, Dobrá čajovna či síť
McDonald’s. Z kamenných obchodů jde například o kosmetiku Yves Rocher,
Manufaktura či obchody OBI.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Záruka na spotřební zboží nekončí
V médiích se objevila tvrzení, Ïe od ledna 2014
konãí dosavadní rozsah zákonné záruky na spotﬁební zboÏí a novû se t˘ká pouze vad, které mûl
v˘robek jiÏ pﬁi pﬁevzetí. Podle ﬁady jin˘ch názorÛ
se ov‰em záruka nemûní a jedná se pouze o v˘kladov˘ problém.
Debata o délce záruky je otázkou interpretace nového občanského zákoníku. „Budemeli vycházet z důvodové zprávy, pak rozhodně
nebylo záměrem zákonodárce rozsah záruky
změnit. Naopak měl být zachován stávající
stav,“ říká Miloš Borovička, právní poradce
časopisu dTest, a vysvětluje: „Již během legislativních prací se na toto téma vedla debata a § 2165, který záruku upravuje, byl
zpřesněn tak, aby nedopadal pouze na vady,
které jsou na věci v době převzetí, ale i na takové, které se vyskytnou v průběhu dvouleté
záruční doby.“
Podle nového znění je „kupující oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne
u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Právnická odborná veřej-

nost je nyní rozdělena na dva tábory a vedou
se spory nad tím, jaký je význam slova „vyskytne se“. Podle právního názoru dTestu
pojem „vyskytne se“ neznamená, že výrobek
byl vadný již při převzetí. Naopak - reklamovat lze i vady, které se
objeví kdykoliv během
dvouleté lhůty.
„Pro spotřebitele ani obchodníky není ovšem nejasná výkladová situace
příznivá, protože od nového roku nemají o záruce jistotu. Závazný výklad může podat pouze soud, což
bude trvat. Spory ze záruk
se většinou týkají malých
částek, a často tedy není
ochota se soudit,“ říká
Miloš Borovička a dodává: „Řešením by
mohlo být legislativní zpřesnění, ale obáváme se, že na to již nebude ani čas, ani vůle.“
Podstatnou změnu v zárukách však nová

úprava opravdu obsahuje, a to v případě výměny zakoupené věci za novou. „Dnes platí,
že pokud se věc v záruční době rozbije a prodejce nám zboží vymění, máme novou dvouletou záruku. Od ledna příštího roku záruka
skončí dva roky od převzetí původního zboží,“ upozorňuje Miloš Borovička. V tomto
případě se už nejedná o problém výkladu, ale
o záměr tvůrců nového občanského zákoníku, který v odborných debatách potvrzují.
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.
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Sport

Rýmařovský desetiboj finišuje
V sobotu 27. dubna pﬁivítalo preciznû
pﬁipravené sportovi‰tû desetibojaﬁe,
kteﬁí se utkali v osmé disciplínû.
Tentokrát museli úãastníci prokázat
sílu sv˘ch paÏí ve vrhu koulí. Organizace této disciplíny se tradiãnû ujal
Jaroslav Hofman a pﬁipravil pro desetibojaﬁe profesionální prostﬁedí.
Nejdříve nastoupili ke čtyřem pokusům muži kategorie C. Již dopředu vysílal signály o své formě
Václav Orlík, který chtěl přerušit

šňůru vítězství Iva Volka. A také
se mu to podařilo. Výkonem
9,97 m přehodil Iva Volka o 3 cm
a zaslouženě zvítězil. Třetí skončil Jaroslav Hofman výkonem
9,52 m, čímž si zpříjemnil oslavu
svého svátku.
Se stejně těžkým náčiním, koulí
o váze 4 kg, zápolily i obě ženské
kategorie. V kategorii žen B se
prvním pokusem dlouhým 6,76
m dostala do vedení Alena

Jurášová a v průběhu dalších pokusů nenašla přemožitelku. Druhá
skončila Jana Egidová výkonem
6,53 m. Třetí místo vybojovala
stále se zlepšující Irma Šopíková
výkonem 6,34 m.
V kategorii žen A byla jasnou favoritkou Marcela Žáková, na jejíž
druhý pokus v délce 7,43 m nedokázaly soupeřky odpovědět. Druhá skončila v osobním rekordu
6,75 m Andrea Továrková. Jen
o 8 cm horším pokusem se na třetí příčce umístila Kateřina
Sedláčková s 6,67 m.
Muži kategorie B předvedli, že
jsou nejen rychlí, ale také silní.
Bojovali s náčiním o váze 5 kg.
Svedli vyrovnané souboje a v závěru se z vítězství radoval Jiří
Jaroš s 10,57 m, což byl výsledek

o 1 cm lepší než výkon Josefa
Kočnara s 10,56 m. Třetí skončil
Josef Vosyka výkonem 10,30 m.
Ještě o 2 kg těžší náčiní, tedy kouli
o hmotnosti 7 kg, museli zvládnout
muži kategorie A. Zde v poslední
době kraluje Pavel Konštacký.
Musel však hodně zabojovat, aby
uhájil svou pozici. Nakonec zvítězil výkonem 9,92 m před „dotírajícím“ Pavlem Charuzou, který za
ním zaostal o osm centimetrů
a s výkonem 9,84 m se umístil na
druhé příčce. Třetí skončil Milan
Metelka výkonem 9,37 m.
V květnu čeká na desetibojaře
předposlední disciplína - skok daleký. Vyzýváme závodníky i diváky,
aby se dostavili v pátek 24. května
v 16.30 na školní hřiště na
Jelínkově ulici. Alena Jurášová

Celkové pořadí po osmi disciplínách:
Ženy A:
Ženy B:
Muži A:
Muži B:
Muži C:

Andrea Továrková
Alena Jurášová
Pavel Holub
Jiří Jaroš
Jaroslav Hofman

Kateřina Sedláčková
Jarmila Urbanová
Ivo Soviš
Josef Svedoník
Ivo Volek

Marcela Žáková
Eva Birasová
Milan Chalcař
Jiří Štanglica
Jaroslav Lachnit

Fota: archiv rýmařovského desetiboje

Kuželkáři na turnaji v Opavě zabodovali
V sobotu 4. kvûtna se v opavské kuÏelnû Hageman
konal celorepublikov˘ turnaj v kuÏelkách tûlesnû
postiÏen˘ch sportovcÛ, kter˘ se zapoãítává do
âeského poháru 2013. Celkem se ho zúãastnilo
jednaãtyﬁicet hráãÛ.
V kategorii LP2 se dařilo kuželkářům
Kovohutí Břidličná. Zlatou příčku vybojoval
Karel Forcek (422 kolků) a stříbro uhájil Ivo
Mrhal, který za vítězným Forckem zaostal jen

o čtyři shozené kolky. Třetí místo vybojoval
Bohumil Bašný z ČKD Blansko (406 kolků).
Kategorie LP1 měla rovněž našeho kuželkáře na bedně, Jiřího Poláška z TJ Jiskra
Rýmařov. S 396 shozenými kolky dosáhl na
stříbrnou příčku. První byl Petr Kumstát
z ČKD Blansko (427 kolků) a třetí Oldřich
Neuwirth z Ostravy (364 kolků).
Tradičního vítězství v kategorii TP dosáhl

rýmařovský Zdeněk Dočkálek, který překonal hranici pěti set shozených kolků (515)
a s přehledem vybojoval zlato. Druhý se
umístil Rudolf Vávra z Opavy (462 kolků)
a třetí příčku vybojoval Oldřich Illík z Opavy
(429 kolků).
Další turnaj čeká naše tělesně postižené kuželkáře již v sobotu 18. května na kuželně
v Horním Benešově.
Zdeněk Dočkálek

Autokrosaři zahájili sezónu
V sobotu 27. dubna byla v R˘maﬁovû zahájena autokrosová sezóna, která se
jede opût pod názvem Auto La‰ák Hyundai cup R˘maﬁov 2013.
Na start zahajovacího závodu se postavilo sedmnáct autokrosových
speciálů ve dvou divizích. V divizi D1 do 1400 ccm startovalo sedm
vozů, v divizi D2 deset vozů. Nová divize D5 se tentokrát nejela, neboť přihlášení jezdci se bohužel prvního závodu neúčastnili.
Neobsazena zůstala i divize D3, doufejme, že v dalším závodě už ženy na startu uvidíme. Hostem prvního závodu sezóny byl místostarosta Rýmařova Jaroslav Kala.
Výsledky závodu:
Divize D1:
1. místo: Jiří Křistek - Škoda Felicia (Uničov)
2. místo: František Zachara - Daihatzu (Horní Město)

3. místo: Radek Řezníček - Škoda Favorit (Malá Štáhle)
Divize D2:
1. místo: Ondra Lalák - VW Golf (Krnov)
2. místo: Miroslav Šuba - Ford Escort (Rýmařov)
3. místo: Filip Horáček - Seat (Stará Ves)
Před vyhlášením výsledků závodu proběhla malá oslava a předání
darů panu Jiřímu Rotterovi, který se v dubnu dožil významného jubilea 60 let. Touto cestou přejeme nejstaršímu jezdci seriálu hodně
zdraví, štěstí, lásky, osobní i rodinné pohody, hodně závodnického
štěstí a úspěchů.
Další závod je naplánován na sobotu 25. května. Chtěl bych poděkovat sponzorům a spolupracovníkům: firmě Horymas-SK, s. r. o.,
a JWR auto prodejně Petr Jazudek Rýmařov.
Jan Dohnal

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 211 411, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 2. 5. 2013. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Odpovědný redaktor: Mgr. Jiří Konečný.
Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Marek Bocián. Adresa redakce:
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 230 459, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vyšlo dne: 10. 5. 2013.
Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 16. 5. 2013. Další číslo vyjde 24. 5. 2013. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál,
Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 11017.
Cena 15 Kč
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Další zápasy rýmařovských fotbalových dorostenců
V sobotu 27. dubna odehrála TJ Jiskra
Rýmařov další mistrovské utkání krajského
přeboru. Tentokrát jeli dorostenci na hřiště
TJ Sokol Skotnice, ale na velmi tvrdém povrchu se nedokázali vypořádat se soupeřem
a prohráli 5:1. Jediný gól vstřelil Václav
Vaněrek.
Ve středu 1. května přivítala dorostenecká
Jiskra Rýmařov v dohrávce odloženého kola
doma tým FC Kopřivnice. Zápas se pro nás
nevyvíjel dobře. Asi po deseti minutách hry
vstřelil soupeř první gól, o čtvrt hodiny později se nám ale podařilo vyrovnat krásným

zásahem Jiřího Bendíka. Rozhodčí asi neměl
svůj den, neboť neodpískal dvakrát ruku soupeře v pokutovém území. První snad mohl
přehlédnout, ale druhá už byla naprosto jasná. Potom hostující hráč fauloval našeho hráče, ten ještě stihl nahrát, Jakub Holuša šel
sám na gólmana, a tady z neznámého důvodu rozhodčí pískl. Nemá smysl se vymlouvat
na rozhodčího, kluci měli hodně příležitostí,
ale gól nedali a soupeř nás potrestal. Těsně
před koncem první půlky dali hosté šťastný
gól do šatny na 1:2. Ve druhém poločase už
gól nepadl, a to i díky našemu brankáři

Soukromá řádková inzerce
• Prodám rodinný dům 2+1 + 2 pokoje v podkroví v hezkém prostředí ve
Staré Vsi. Součástí je garáž a zahrada. Tel. 776 199 714.
• Pronájem bytu. Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu 3+1, 75 m2
v Rýmařově, nedaleko centra, v blízkosti autobusového nádraží. Byt je v přízemí nekuřáckého domu, který je po celkové rekonstrukci se zachováním
stylových prvků. V domě jsou dvě bytové jednotky, v každém podlaží jeden
byt. Nová koupelna, okna, samostatné topení na plyn, renovované parkety.
Pronájem je včetně komory a menší garáže v domě. Cena nájmu 4 500
Kč/měsíc + náklady za celoroční provoz asi 3000 Kč/měsíc, kauce 15 000
Kč. Tel. 721 527 068.
• Hledám řidiče, jenž nacouval do služebního vozu Diakonie ČCE modré
barvy. Nehoda se stala u rýmařovské pobočky Úřadu práce v průběhu druhého dubnového týdne. Potřebuji Vaše údaje pro pojišťovnu. Apeluji na Vaši
čestnost a doufám, že se mi ozvete. Děkuji. Jaromír Kubelka, tel.: 739
377 501.
• Nabízím pronájem RD - bungalov, bezbariérová novostavba s dispozicí
4+1, 120 m2. Jen vážní zájemci, informace na tel.: 776 813 326.

DOMOVNÍ P¤ÍPOJKY

Radku Holušovi, který zneškodnil skvělými
zákroky čtyři šance soupeře poté, co jsme
museli otevřít hru. Konečný stav 1:2 pro
Kopřivnici.
Po starších nastoupili mladší dorostenci. Hned
na začátku utkání inkasovali branku, chvíli
nato ale kapitán Jan Kopeček vyrovnal. Po
20. minutě se naskytla příležitost jít do vedení
po faulu v pokutovém území na našeho
Radima Stavariče. Ten si penaltu kopl úspěšně, nicméně Kopřivnici se povedlo ještě vyrovnat na 2:2. Konečnou výhru 3:2 pro domácí zařídil Vojtěch Cabák.
Tomáš Durna

* 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

- kanalizační
- vodovodní
- elektro

ELEKTROMONTÁÎE
HROMOSVODY
Pavel Pokorný
Opavská 18, Rýmařov
mobil: 608 830 881
e-mail: pokornypavel2@seznam.cz

Redakce Rýmařovského horizontu
upozorňuje přispěvatele a inzerenty
na změnu adresy.
Od pondělí 13. května nás najdete
v 1. patře budovy Střediska volného času Rýmařov
na Okružní ulici 11.
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
0
10/2

13

bude v prodeji
od 24. 5. 2013

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 16. 5. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky!

Reklama
v R˘maﬁovském
horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE
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