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Prvním obãánkem R˘mafiova roku 
2014 je holãiãka Sára

O stravování ve ‰kolních jídelnách
je stále zájem

Hudební skupina Dynamic slaví 
letos ãtyfiicátiny

Ze Ïivota dobrovolníkÛ v Karibiku 
- Jak jsme vyrazili do svûta

V Bruntále byli vyhlá‰eni nejlep‰í 
sportovci za rok 2013

ročník XVI.
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Odbory MěÚ informují

Řidiči pozor!
Změna objízdné trasy úplné uzávěry silnice Ondřejov - Valšovský Důl

odbor dopravy

Osobní vozidla a vozidla do
7,5 t (nová objízdná trasa)
Objízdná trasa je zčásti totožná

s původní objízdnou trasou pro
nákladní dopravu (vozidla nad 
7,5 t) a je vedena z Uničova přes

Šternberk, Ondrášov u Morav-
ského Berouna, Dětřichov, Valšov
a Břidličnou, za Velkou Štáhlí

(technoplyn) se odbočí vpravo na
Malou Štáhli a odtud vlevo po sil-
nici I/11 do Rýmařova.
Vozidla nad 7,5 t (stávající ob-
jízdná trasa)
Objízdná trasa je totožná s původ-
ním návrhem a je vedena z Uničo-
va přes Šternberk, Ondrášov u Mo-
ravského Berouna, Dětřichov, Val-
šov a Bruntál do Rýmařova.
Autobusy (nová objízdná trasa)
Nová trasa vede z původní ob-
jízdné trasy od křižovatky
u Jiříkova vpravo (silnice
III/4456 x silnice III/4455) po
silnici III/4455 přes Jiříkov do
Kněžpole (křižovatka silnic
III/4455 x II/445), zde vlevo na
silnici II/445 a pokračuje smě-
rem na Stránské (křižovatka sil-
nic II/445 x III/4456), kde se na-
pojí na původně stanovenou ob-
jízdnou trasu silnice III/4456
před obcí Stránské. Hrad
Sovinec zůstává přístupný po
stávajících vyznačených objízd-
ných trasách.
Úplné zprůjezdnění silnice II/449
z Ondřejova do Valšovského Dolu
je plánováno k 31. srpnu letošního
roku, do té doby budou platit i vý-
še uvedené objízdné trasy. V pří-
padě jakékoliv změny bude veřej-
nost včas informována. 

Bc. Renata Vyslyšelová,
odbor dopravy

Silnice II/449 Rýmařov - Ondřejov
Stavba silnice II/449 a II/445
Rýmařov - Ondřejov II. byla za-
hájena na jaře 2013 s termínem 
ukončení v srpnu 2014. Tato re-
konstrukce je prováděna za úplné
uzavírky silničního provozu mezi
Ondřejovem a Valšovským Do-

lem. Bylo plánováno povolit prů-
jezd stavbou v zimních měsících
(tj. v zimě 2013/2014), ale vzhle-
dem k tomu, že stavební úpravy
jsou technicky náročné, nelze za-
jistit, aby řidiči projížděli stavbou
bezpečně. Na této 12 km dlouhé

stavbě za cca 114 mil. Kč je reali-
zováno přes dvacet stavebních
objektů: dva objekty silniční, šest
pilotových stěn - opěrných beto-
nových zdí, tři gabionové zdi, 
opraveny budou čtyři mosty a se-
dm propustků, neboť silnici něko-
likrát protíná řeka Oslava a její
přítoky, a tak je rekonstrukce ná-
ročnější.
Z důvodu havarijního stavu pů-
vodně stanovené objízdné trasy
na silnici III/4456 v úseku
Stránské - Sovinec musel být pro-
voz převeden na novou objízdnou
trasu. Vozidla do 7,5 t nyní projíž-
dějí trasu Rýmařov - Malá Štáhle
- Velká Štáhle - Břidličná - Valšov
- Dětřichov - Šternberk - Uničov.
Vozidla nad 7,5 t jezdí po trase
Rýmařov - Bruntál - Dětřichov -
Šternberk - Uničov. Pro autobusy
zůstává objízdná trasa Rýmařov -

Stránské - odbočka na Kněžpole -
Jiříkov - Sovinec - Paseka.
Ve čtvrtek 23. ledna jsem o této si-
tuaci informoval hejtmana Miro-
slava Nováka. Na čtvrtek 30. led-
na je naplánována pracovní
schůzka na Krajském úřadě Mo-
ravskoslezského kraje v Ostravě
u náměstka hejtmana Mgr. Danie-
la Havlíka, které se zúčastní ředi-
tel Správy silnic MSK Ing. Tomáš
Böhm, vedoucí odboru dopravy
Ing. Ivo Muras a Ing. Jaroslav
Kala jako předseda dopravního
výboru. Věřím, že z tohoto jedná-
ní budu moci podat pozitivní
zprávy.
Žádám naše řidiče o trpělivost,
budu se snažit nastalou situaci vy-
řešit co nejlépe, ale vždy záleží
hlavně na penězích. 

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta
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„Jsem vegetariánkou,“ prohlási-
la nedávno skálopevně moje
čtyřletá dcera a ve mně hrklo, ja-
ko v každé matce, která dbá na
doporučení nutričních poradců
a často se marně snaží přesvědčit
své unimrané potomky, že maso
do určitého věku potřebují -
k růstu a vývinu mozku. Právě 
umění lovit zvířata a upravovat
k poživatelnosti jejich svalovinu
podle jedné (byť zpochybňova-
né) hypotézy postrčilo naše pri-
mitivnější předky směrem k dru-
hu homo sapiens sapiens - k ná-
růstu mozkové tkáně, ke zvýšení
inteligence a schopnosti přežít
(rozmnožit až přemnožit se, za-
lidnit svět a začít ho důkladně
drancovat, ale to už je jiný pří-
běh...). Ani tato argumentace
však moje děti nepřesvědčila, že
má cenu věnovat energii žvýkání
tužších kousků potravy, mezi
něž maso patří, byť jste ho před-
tím podusili do měkkoměkka.
Naštěstí zmíněný výrok nej-
mladší ratolesti nebyl tak strikt-
ní, jak zněl, souvisel pouze s ob-
jednávkou pizzy zvané Vegeta-
riana v restauraci na náměstí.
Miluje totiž se stejnou vášní
i řízky.
Vegetariánství má přesto v naší
rodině své pevné místo. Jeden
z jejích členů je přesvědčeným
listokřupem přes dvacet let a ze
mě se něco podobného stalo jak-
si samovolně, ani ne tak z pře-
svědčení jako z lenosti (vařit po-
krm bezmasý a k tomu ještě
s masem se mi prostě nechce).
A snad i z odporu vypěstované-
ho roky mučení prorostlými po-
dešvemi a smrdutou dršťkovou
ve školních jídelnách mého ještě
předlistopadového dětství. Maso
bylo obvykle nejodpudivější po-
ložkou na talíři, a co bylo ještě
horší, nervově labilní učitelský
dozor v jídelně je po nás (po mně
tedy vždycky) vyžadoval „do-
jíst!“. Ještě dnes se mi při vzpo-
mínce na všechny ty kličky, triky
a úporné přemýšlení, jak se flá-
koty zbavit, svírá žaludek. Kdo
viděl slavný skeč Rowana
Atkinsona s tatarským biftekem,
ví, o čem mluvím.
Vegetariáni, ti pravověrní, to
však vidí jinak. Nepociťují ne-
chuť k masu samotnému, možná
by jim i chutnalo (mnozí však po
letech abstinence nevědí, jakou
chuť vlastně má), kamenem úra-
zu je však jeho získávání.

Vegetarián vidí ve zvířeti svého
druha (známý „tlustý vegetari-
án“ Jan Burian doslova bratra či
sestru), bytost rovnocennou, ni-
koliv užitkovou a předurčenou
k sežrání. Masojed může namí-
tat, že člověk přece není býložra-
vec a v přírodě mají své místo
i šelmy a dravci. Otázkou však
je, nakolik je člověk součástí pří-
rodní rovnováhy, když svou po-
travu na férovku neloví pro 
uspokojení hladu, ale „pěstuje“
k nadbytku a přejídání. Tedy 
alespoň člověk civilizovaný.
Vegetariánství je postoj, žít
a nechat žít, a jako každý ne-
konvenční životní styl naráží na
překážky. Zkuste si zajít s vege-
tariánem na oběd do restaurace.
Seznam bezmasých jídel je
v porovnání s ostatním menu
zoufale krátký a obvykle v něm
figuruje smažený sýr se šun-
kou, případně boloňské špage-
ty. Po dvaceti pokusech objed-
nat si běžné jídlo bez přidání
masa (třeba česnečku bez šun-
ky) to vegetarián obvykle vzdá
a radši si ho z pokrmu sám vy-
dlabá a odloží na okraj talíře.
Školní či závodní jídelny jsou
na tom stejně, nabízejí sice běž-
ně výběr ze dvou či tří jídel, na
maso v nějaké podobě v nich
ale narazíte skoro pokaždé,
snad jen v těch sladkých ne. Ale
zkuste jíst celý týden ovocné
knedlíky, žemlovku a krupič-
nou kaši. To se nedá vydržet,
pohádka Sůl nad zlato je toho
důkazem.
Listokřup je zkrátka navzdory
zdravotním pozitivům vegetari-
ánství a panující demokracii dis-
kriminován. Mnohý je bílou vrá-
nou i ve vlastní rodině, a aby se
najedl podle svých představ, mu-
sí se obsloužit sám. Může si vy-
pomoci nejrůznějšími bezmasý-
mi výrobky, které jsou dnes už
poměrně dostupné a chutné.
Přesto je zarážející, že jsou pre-
zentovány jako jakési náhražky -
všechny ty bezmasé párky, kar-
banátky a salámy, sójové steaky
či klaso jitrnice evokují předsta-
vu, že maso do jídelníčku nutně
patří, a pokud má zákazník něja-
ký etický problém s masem sku-
tečným, může si beztrestně do-
přát šidítko rostlinného původu.
Může si na pojídání masa jen
hrát. Jako by na tom, že ho reál-
ně jíst odmítá, bylo něco divné-
ho, nenormálního.

Před několika lety v televizi bě-
žela reklama na tatarskou omáč-
ku. Ukazovala, že se výborně
hodí do salátu i k masu, ovšem
maso se v ní objevilo nejen ve
formě lákavě upravené, ale
i „naturální“, steak následoval
po záběru mírumilovně se pa-
soucí kravičky, pečené kuře za-
se po scénce s žlutavě hopkají-
cím kuřátkem na klíček.
Zakrátko byla reklama cenzuro-
vána a nakonec stažena. Asi ja-
ko neetická. Nechápu proč.
Copak nemá zákazník vědět,
odkud se řízek, párek, šunka,
bůček a všechny ty ostatní la-
hůdky berou? Pak se může
snadno stát (a děje se to), že se
dítka, zvláště městská, domní-
vají, že maso „roste“ v obchodě
(a krávy jsou fialové). Proč ko-
lem „masné“ otázky našlapovat

po špičkách? Nechceme ranit
něčí city, nebo se prostě stydí-
me za to, že hospodářská zvířa-
ta vykrmujeme a pak naženeme
na jatka, průmyslově porazíme,
rozčtvrtíme, po kouskách roz-
prodáme a sníme?
Snad je háček jinde než v otázce,
zda jíst, či nejíst - v našem pří-
stupu ke zvířatům jako k věcem.
Tuším, že po exkurzi na jatkách
by do mě nikdo biftek nedostal,
ale u stařenky Vaňkové si doma
vykrmené, nestresované a bez-
bolestně zaříznuté kuře dám
s chutí. A můj rodinný vegetari-
án se na mě za to nebude zlobit.
Tedy pokud mu nebudu pod nos
strkat kuřecí stehno a otravovat,
že pro jednou by se nic nestalo,
kdyby ochutnal. To se totiž vege-
tariánům prostě nedělá... 

ZN

Pár slov... o vegetariánství

Foto na titulní straně:
Vladimír Lehký - Lesní mrazivo
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Zpravodajský servis ve zkratce

Školství

Město nabízí k pronájmu informační skříňky
Město Rýmařov nabízí k proná-
jmu tři informační skříňky
u Střediska volného času (ve smě-
ru k prodejně Lidl), dvě o rozmě-
rech 70 x 50 cm, jednu velikosti
100 x 70 cm. Roční pronájem či-
ní 500 Kč, v případě větší skříň-
ky 830 Kč + 21 % DPH.
Občanská sdružení, spolky, klu-
by a organizace mají do konce
února 2014 možnost přihlásit se
o pronájem informačních vitrín
písemně na adrese Městský úřad
Rýmařov, odbor školství a kultu-

ry, náměstí Míru 1, 795 01
Rýmařov, telefonicky na tel.
554 254 161 nebo e-mailem na
adrese pavlaskova@rymarov.cz.
V žádosti uveďte kontaktní údaje
(adresu, telefon nebo e-mail).
Pokud se vitríny nepodaří prona-
jmout těmto subjektům do konce
února 2014, budou mít možnost
zde propagovat svou činnost 
i ostatní zájemci za cenu 1000
Kč (u větší skříňky 1660 Kč) +
21 % DPH. 

Odbor školství a kultury

Obyvatelé Moravskoslezského kraje mohou získat 60 milionů na výměnu kotlů
Ministerstvo životního prostředí
a Moravskoslezský kraj vyhlašu-
jí 4. výzvu k předkládání žádostí

o poskytnutí podpory ze Spo-
lečného programu na podporu
výměny kotlů. Obyvatelé Mo-

ravskoslezského kraje již mohli
v rámci předchozích výzev zís-
kat na dotacích na výměnu sta-
rých kotlů za nové ekologické
celkem 220 milionů korun.
Cílem programu je snížení zne-
čištění ovzduší z malých spalo-
vacích zdrojů do tepelného vý-
konu 50 kW, tzv. lokálních tope-
nišť využívajících tuhá paliva.
Alokace na tuto výzvu je celkem
60 mil. Kč, 30 mil. Kč půjde
z resortu životního prostředí 
a 30 mil. Kč z prostředků Mo-
ravskoslezského kraje.
Podpora se bude poskytovat na vý-
měnu stávajících ručně plněných
kotlů na tuhá paliva za nízkoemis-
ní tepelné zdroje. Výše podpory se
odvíjí od typu pořízeného kotle.

Stejně jako v předchozí výzvě mo-
hou žadatelé vybírat mezi kotlem
na tuhá paliva s automatic-
kým dávkováním paliva 3. nebo 
4. a vyšší emisní třídy dle ČSN EN
303-5, zplyňovacím kotlem na tu-
há paliva emisní třídy 4 a vyšší či
atmosférickým nebo kondenzač-
ním kotlem na zemní plyn.
Oprávnění žadatelé mohou před-
kládat žádosti o podporu z pro-
gramu od 2. ledna až do 
30. června 2014 nebo do dne vy-
čerpání alokace. Spolu s vyhlá-
šením výzvy byl program aktua-
lizován vydáním příslušného do-
datku ke Směrnici Ministerstva
životního prostředí č. 6/2010,
Přílohy XIII. Matyáš Vitík,

tiskový mluvčí MŽP

Blafy ve školních jídelnách?
Dávno ne, zájem žáků a studentů o stravování ve škole roste

I kdyÏ u dûtí stále „frãí“ hamburgery,
hranolky a dal‰í fastfoodové speciali-
ty, zvy‰uje se poãet tûch, které se
stravují ve ‰kolních jídelnách. Ty pfii-
tom stále ãastûji nabízejí jídla vzhle-
dovû i chuÈovû atraktivní a zároveÀ
zdravá a vyváÏená.
Během posledních pěti let počet
dětí navštěvujících mateřské, zá-
kladní a střední školy v Morav-
skoslezském kraji klesl o 12 tisíc.
Počet strávníků ve školních jídel-
nách se ale nesnížil, zájem o škol-
ní obědy dokonce roste, a to ze-
jména v kategorii starších žáků.
„Zatímco v mateřských školách
se tradičně stravují všechny děti,
v základních školách navštěvuje
školní jídelny dlouhodobě okolo
jednasedmdesáti procent žáků.
Tato čísla se nemění, ale je potě-

šitelné, že přibývá středoškoláků,
kteří si vybírají z nabídky škol-
ních jídelen. Jejich podíl vzrostl
z pětačtyřiceti na jednapadesát
procent,“ uvedla náměstkyně
hejtmana pro školství Věra
Palková s tím, že jde o dobrou
zprávu. Právě strava poskytovaná
školními jídelnami musí totiž re-
spektovat výživové normy stano-
vené podle věku strávníků, a při-
spívá tak ke zdravému vývoji or-
ganismu.
Dodala, že vlivem negativního
demografického vývoje a v jeho
důsledku probíhající optimaliza-
ce škol sice poklesl počet škol-
ních jídelen v Moravskoslez-
ském kraji z 671 v roce 2009 na
636 v roce 2013, ale počet odlou-
čených pracovišť se změnil jen

minimálně. „Dostupnost školní-
ho stravování zůstává tedy plně
zachována. Zřizovatelé škol se
jen chovají ekonomicky, soustře-
ďují výrobu jídel do větších škol-
ních jídelen, ze kterých pak stra-

vu rozvážejí do těch zařízení, kte-
rá nemají vlastní kuchyň. Školní
jídelny jsou moderně vybaveny
v nerezu, odpovídají přísným hy-
gienickým normám a jsou pod
častou kontrolou. Rodiče a děti

Jídelna na Divadelní ulici Foto: archiv Gymnázia a SOŠ Rýmařov

Ilustrační foto
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Žáci ZŠ Jelínkova zabodovali v okresním kole olympiády v němčině
Není v lidských silách naučit se všechny jazy-
ky. Dobře si však uvědomujeme, že znalost ně-
kterého cizího jazyka je v dnešní době velice

důležitá, ba nutná. Člověk, který se cizími ja-
zyky domluví, má spoustu výhod například při
hledání zaměstnání, může cestovat bez obav

z nedorozumění, cítí se lépe,
když ví, o čem si lidé kolem
něj povídají.
Cílem výuky německého jazy-
ka na naší škole je mimo jiné
naučit děti představit sebe
a svou rodinu, zvládnout jed-
noduchý nákup, objednávku
v restauraci, vyprávět o svých
zájmech a zvyklostech, koupit
si jízdenku, zeptat se na cestu,
sdělit zážitky z dovolené aj.
I letos se na naší škole našli zá-
jemci o konverzační soutěž
v německém jazyce. Začá-
tečníky v kategorii I. A zastu-
povala Eliška Wolffová ze 
7. C, v kategorii II. A nás re-

prezentoval Daniel Kopeček z 9. C.
Ve čtvrtek 16. ledna proběhlo v Krnově okres-
ní kolo Olympiády v německém jazyce.
Soutěžící měli předvést své řečové schopnosti,
porozumět psanému textu a vytvořit prezenta-
ci na dané téma. Hlavním cílem soutěže bylo
zhodnotit kompetence žáků účastnit se komu-
nikace v němčině, reagovat na dotazy a vyjad-
řovat své názory. Porota se shodla na tom, že
oba účastníci úspěšně zvládají základní komu-
nikativní dovednosti. O konečném pořadí roz-
hodlo bodování jednotlivých úkolů. Eliška
prokázala velikou odvahu a obsadila ve své
kategorii 1. místo. Velkého úspěchu dosáhl
i Daniel Kopeček, který vybojoval 2. místo
a postupuje do krajského kola, které se bude
konat v Ostravě.
Oběma žákům moc gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy. Danovi přeje-
me hodně štěstí v krajském kole! 

Mgr. Jana Pupíková, Mgr. Miloslav Slouka

tak mají jistotu kvalitního stravo-
vání za velmi dobrou cenu - žáci
platí jen cenu potravin, ostatní je
hrazeno z veřejných prostředků,“
konstatovala náměstkyně hejtma-
na Věra Palková.
A nemizí ani zájem o stravování
v obou rýmařovských školních 
jídelnách. Jídelna Gymnázia
a Střední odborné školy Rýmařov
na Divadelní ulici zaznamenala
výrazný nárůst v počtu strávníků
asi o 110 u studentů a o dvacet
u zaměstnanců školy. Navýšení
počtu stravujících se studentů byl
dán především sloučením gym-
názia a střední školy.
„Možná se neví, že sloučením
dvou středních škol zřizovaných
Moravskoslezským krajem v Rý-
mařově jsme sjednotili již dříve
společně využívaná zařízení - tě-
locvičnu a školní jídelnu. Bývalá
Střední škola využívala pro výuku
tělesné výchovy halu gymnázia na
základě smlouvy o výpůjčce, na-
opak všichni zaměstnanci gymná-
zia s polovinou svých studentů se
stravovali na základě smlouvy
o stravování v jídelně bývalé
Střední školy. Dnes jsme ‘ve svém’.
Plně nám stačí prostory v tělocvič-
ně a plně zajišťujeme školní stravo-
vání pro žáky i závodní stravování
pro naše zaměstnance. Kapacita
je dostačující, naši jídelnu využí-
vají i strávníci z jiných školních
zařízení či veřejnost, jedná se cel-
kem o 490 strávníků, z toho je 298
žáků a studentů. Pro pohodlnější
stravování jsme zřídili druhý
vchod do jídelny s novou šatnou
a digitálním terminálem pro výdej
stravy,“ doplnila informace o stra-
vování v jídelně na Divadelní uli-

ci ředitelka Gymnázia a SOŠ
Rýmařov Zdena Kovaříková.
Studenti za jeden oběd v této jí-
delně zaplatí 27 Kč, zaměstnanci
20,60 Kč, ostatní strávníci 57 Kč,
respektive 60 Kč v případě ulože-
ní obědu do jídlonosiče. Kromě 
obědů připravují zaměstnanci jí-
delny průměrně třicet snídaní a ve-
čeří pro studenty ubytované na in-
ternátě. „Kromě klasických menu
mají tento týden studenti možnost
formou ankety ‘Týden splněných
přání’ vyslovit požadavek, co by si
přáli za jídla, která mají rádi.
K našemu údivu to však nejsou
fastfoodové speciality, ale napros-
to běžná jídla, například rajská
omáčka nebo hovězí guláš,“ při-
blížila nabízený sortiment vedoucí
jídelny Helena Chlebcová.
Podobně je tomu i ve školní jídel-
ně Základní školy Rýmařov na 
ulici 1. máje. Ceny stravného se
od předchozí školní jídelny vý-
razně neliší. Děti od 7 do 10 let
zaplatí za oběd 23 Kč, od 11 do
14 let  25 Kč, od 15 let 27 Kč.
Cizí strávníci mají oběd za 55 Kč.
Kromě toho nabízí školní jídelna
možnost zakoupení svačinek pro
děti v hodnotě 12 nebo 16 Kč.
Každý strávník má svůj interne-
tový stravovací účet, jehož pro-
střednictvím kontroluje platby, 
odebranou stravu (rodiče dětí),
objednávání, rušení jídel a jiné
změny týkající se stravování. Ti,
kteří nemají internet, provádějí
tyto změny osobně ve školní jí-
delně. Novinkou je možnost apli-
kace stravného (objednávání
a odhlašování stravy) do chytrého
mobilního telefonu, přičemž no-
vá verze aplikace s možností na-

stavení více uživatelských účtů je
ke stažení zdarma na interneto-
vém portálu Google Play.
„Školní jídelna má kapacitu
1000 jídel denně. V současné
době je přihlášeno zhruba
600 strávníků pro odběr obědů
a denně připravujeme v průměru
160 svačinek pro děti. V září
2013 nám ubylo 100 strávníků
z důvodu slučování rýmařovských
středních škol a zaznamenali
jsme nárůst 30 strávníků z řad ve-
řejnosti. Je škoda, že k tomuto
úbytku došlo i přesto, že bylo de-
klarováno, že sloučením škol ne-
bude nikdo postižen, a je škoda,
že studentům nebyla ponechána
volba stravovacího zařízení.
Jsme plně schopni v rámci naší
kapacity pokrýt větší množství
strávníků, kteří se zde v klidu na-
jedí,“ upřesnila vedoucí jídelny
Jana Egidová.
Školní jídelna průběžně zkvalitňu-
je své služby, interiér, varné tech-
nologie a komunikační systém.
Její prioritou podle slov Jany
Egidové je a bude strávník.
Jídelna se snaží připravovat pestrý

jídelníček, nabízet pokrmy zdravé
i z netradičních surovin, jako je
kuskus, bulgur, jáhly, pohanka 
apod. Připravuje dvě hlavní jídla
denně a každý má možnost výbě-
ru. „Nadále budeme jako v letech
minulých připravovat obědy na
přání, přípravu pokrmů cizích ku-
chyní a vařením v rámci určitých
tematických celků,“ doplnila Jana
Egidová. Dále uvedla, že školní
stravování se musí řídit platnou le-
gislativou a musí plnit tzv. spo-
třební koš. Tím je míněna závazná
norma, která udává procentuální
zastoupení určitých surovin v po-
krmech (luštěnin, zeleniny, ovoce,
ryb, masa, mléka a mléčných vý-
robků, tuků apod.). Podle Jany
Egidové se někomu může zdát, že
jsou ve školní jídelně na jídelníčku
častěji ryby nebo luštěninové po-
krmy. Je to otázka stravovacích
návyků a vyváženosti jídelníčku.
Školní stravování je jedno z nej-
kvalitnějších za dostupnou cenu.

Bc. Petra Špornová,
tisková mluvčí odbor kancelář

hejtmana kraje, a JiKo

Jídelna na ulici 1. máje

Foto: ZŠ Rýmařov
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Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Pozvánka
k zápisu žáků do 1. ročníku

Vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky

Zápis dětí proběhne
v pátek 7. února 2014

od 13.30 do 18.00
a v sobotu 8. února 2014

od 8.00 do 11.00
v budově Národní 15

(pod kostelem)
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Dvě srážky se srnou
u Dolní Moravice

V sobotu 11. ledna došlo v katastru Dolní
Moravice ke dvěma střetům se srnou v téměř
stejný čas. V obou případech byla lesní zvěř
sražena vozidlem Škoda Superb.
První nehoda se stala v 17 hodin mezi Dolní
Moravicí a Malou Štáhlí. Srna vběhla do
jízdní dráhy přímo před projíždějící auto.
Řidič začal prudce brzdit, střetu se ale nepo-
dařilo vyhnout. Srna po nárazu na místě uhy-
nula. Majiteli vznikla na vozidle škoda za 
35 tisíc korun.
Ke druhé nehodě došlo jen o 20 minut po-
zději mezi Malou Morávkou a Dolní
Moravicí. I v tomto případě vyběhla srna
z příkopu těsně před vozidlo. Řidič nemohl
srážce zabránit. Sražená srna zůstala na mís-
tě ležet mrtvá. Škoda na vozidle činí cca 
20 tisíc korun.
U obou řidičů policisté provedli dechovou
zkoušku s negativním výsledkem a vzhle-
dem k tomu, že se ani jeden z nich nedopus-
til přestupku, byly obě nehody odloženy.

Krádež malotraktoru
ve Staré Vsi

Rýmařovští policisté vyšetřují krádež malo-
traktoru z garáže ve Staré Vsi, k níž mělo do-
jít začátkem ledna. Pachatel vypáčil dřevěné

garážové dveře, rozlomil zámek, kterým by-
ly dveře zajištěné, a když zjistil, že je garáž
zevnitř zajištěna ještě visacím zámkem s ře-
tězem, vysadil levé křídlo vrat z pantů.
Krádeží malotraktoru vznikla majiteli škoda
za 90 tisíc korun.

Cyklista s téměř 2,5 promile
havaroval a zranil se

Policisté z dopravního inspektorátu v Brun-
tále prověřují nehodu, která se stala 14. led-
na v 11 hodin na Sokolovské ulici v Rýma-
řově. 59letý cyklista chtěl zřejmě vyjet z ko-
munikace přes travnatý pás na chodník, při-
tom narazil do obrubníku a upadl. Utrpěl leh-
ké zranění, které si vyžádalo ošetření na chi-
rurgické ambulanci v Rýmařově. Policisté
u muže provedli dechovou zkoušku ke zjiště-
ní alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem
téměř 2,5 promile.

Vandal je podezřelý
i ze dvou krádeží

Když rýmařovští policisté loni v září přijali
trestní oznámení o poškození vozidla Škoda
Fabia Combi, které stálo na parkovišti před
restaurací na Pivovarské ulici v Rýmařově,
ještě netušili, jak neobvyklým způsobem
k poškození vozidla došlo. 27letý opilý muž
se měl v sázce s jedním z hostů restaurace
o 500 korun rozběhnout a hlavou narazit do
kovového kontejneru na odpadky. Ten se po

nárazu převrátil a spadl na zaparkované vo-
zidlo. Kontejner promáčkl a poškrábal dveře
vozidla, na autě vznikla škoda za 10 tisíc ko-
run. Vrchní inspektor nyní 27letému muži
sdělil podezření z přečinu poškození cizí vě-
ci a navíc ze dvou krádeží. Těch se měl do-
pustit loni v listopadu v prodejnách na
Revoluční a Hornoměstské ulici. V obou pří-
padech měl nejprve zabavit obsluhu prodejny
a poté z regálu odcizit láhev alkoholu v ceně
okolo 500 korun. První odcizenou láhev vy-
měnil za krabičku cigaret a 50 korun, druhou
společně s dalším mužem vypil. Za jinou krá-
dež byl přitom v roce 2013 už odsouzen k tre-
stu odnětí svobody nepodmíněně v trvání 
8 měsíců. Podezřelý 25. listopadu nastoupil
k výkonu trestu odnětí svobody do věznice
v Ostravě, odkud byl přemístěn do věznice
v Oráčově. Za další delikty mu hrozí trest od-
nětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do 3 let.

Drogový test byl pozitivní
Policejní hlídka při běžné silniční kontrole
14. ledna zastavila na Bruntálské ulici
v Břidličné 27letého řidiče ve vozidle
Volkswagen Polo. Při kontrole provedli poli-
cisté odborné měření ke zjištění alkoholu
v dechu s negativním výsledkem, při orien-
tační zkoušce na omamné látky však u řidiče
zjistili požití marihuany. Policisté mu na
místě zadrželi řidičský průkaz, muž se ná-
sledně podrobil lékařskému a toxikologické-
mu vyšetření v nemocnici.

Zloděj odčerpal 700 litrů nafty
Rýmařovští policisté prověřují krádež paliva
z nádrže zaparkovaného nákladního motoro-
vého vozidla Volvo s návěsem. Ke krádeži
došlo v noci z 18. na 19. ledna v Dětřichově
nad Bystřicí. Pachatel násilím otevřel nádrž
a odcizil 700 litrů motorové nafty za cca 
25 tisíc korun.

vrchní asistent pprap. Bc. Pavla Welnová

Hasiči radí občanům
Anketa

o hodnotné ceny
Česká asociace hasičských dů-
stojníků připravila anketu „Doma
bezpečně“ vztahující se ke kam-
pani k detekci nebezpečných ply-
nů. Můžete vyhrát zajímavé a uži-
tečné ceny. Do ankety se můžete
zapojit na webových stránkách
www.cahd.cz v sekci „Ochrana
proti únikům plynů a požárům“,
kde naleznete i úplná pravidla an-
kety. Ing. Antonín Ušela,
vrchní inspektor požární ochrany,
HZS MSK, Územní odbor Bruntál

Za požár domku v Rýmařově mohla technická závada
Pět jednotek hasičů zasahovalo
v pondělí 27. ledna odpoledne
a večer v Rýmařově u požáru ro-
dinného domku typu okal. Za ško-
du 1,5 milionu korun může tech-
nická závada v systému vytápění
objektu, hasiči přitom uchránili
majetek nejméně za 2,5 milionu
korun. Požár se obešel bez zranění.
Operační středisko hasičů bylo
o ohni informováno po půl čtvrté
odpoledne. Na místo vyjely dvě
jednotky Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje ze
stanic v Rýmařově a Bruntále
a s nimi tři jednotky dobrovolných
hasičů z Rýmařova, Břidličné

a Horního Města. Hořelo v prvním
patře a v podkroví rodinného dom-
ku, částečně byla zasažena i sedlo-
vá střecha. Hasiči dostali požár pod

kontrolu během necelé půlhodiny,
dohašování jim zabralo téměř dvě
hodiny. por. Mgr. Petr Kůdela,

tiskový mluvčí HZS MSK

Fota: PČR Bruntál

Foto: HZS MSK
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Julius Enders: Příběh klasického filologa (3) - Proces
Osudy dr. Julia Enderse jsme 
opustili v době, kdy prožíval jed-
ny z nejšťastnějších okamžiků
svého života v Rýmařově. Bohu-
žel estébáci, udavači a hysteričtí
straničtí bosové čichali nepřítele,
třebaže byl tvorem absolutně apo-
litickým. Okamžik, kdy dopadne
těžká ruka zprofanované lidově
demokratické justice na důvěřivé-
ho a nic netušícího člověka, víc 
úctyhodného snílka než realisty, se
hrozivě blížil. Šlo o past nebo ná-
padný chlapík podezřelý ze svo-
bodomyslnosti narazil v jesenic-
kém okrese na větší horlivce, než
byli zdejší? To je ovšem jen do-
had, který vyvracejí tvrdé útoky
proti soukromým zemědělcům
Rýmařovska či vytváření vykon-
struovaných kauz k zastrašení lidí
ve městě. Vždyť i v Rýmařově se
konaly dva vylhané veřejné proce-
sy v městském kině s povinnou 
účastí školáků a mnoha dospělých.
V období působení dr. Enderse
v Rýmařově řídil zdejší školu vy-
nikající český fotograf, badatel
a přesvědčený masarykovec, vel-
mi seriózní a odvážný Jaroslav
Němec, který si na rozdíl od ji-
ných nadřízených Endersových 
osobních i odborných kvalit velmi
vážil, ale na další události neměl
přes své sympatie pražádný vliv.
Byl příliš malým pánem, aby
o nich věděl nebo jim mohl zabrá-
nit. Vše, co se odehrávalo dál,
kontroloval a řídil okresní akční
výbor Národní fronty a OV KSČ.
Školský odbor ONV vedený teh-
dy Ing. Z. Gudrichem, později 
osobností nadějného jara 1968,
byl pouhým vykonavatelem stra-
nického nařízení špatně maskova-
ného „doporučením“. Připusťme,
že si školský odbor po vzoru
Pilátově raději umyl ruce a pomo-
hl KNV v Olomouci (26. června
1952) i jesenickému ONV (4. čer-
vence) přeložit nepohodlného 
a ideologicky nezvládnutého dr.
Enderse se ženou Marií na Deví-
tiletou střední školu v Supíkovi-
cích, obci s asi 500 obyvateli 
v okresu Jeseník. Otázkou je, kdo

zajistil, aby jeho „prohřešky“ ne-
zůstaly skryty novým nadřízeným.
Zdá se, že byla dvojice již delší
dobu pod dohledem všudypřítom-
né Státní bezpečnosti. S odcho-
dem manželů „rýmařovské stra-
nické a státní orgány“ jak vidět
velmi spěchaly. Nepřeložili jej, jak
bývalo zvykem, na počátku srpna,
ale už na konci června 1952.
Manželé se nestačili na novém
místě ani pořádně ubytovat či se-
známit s novým pracovištěm,
když udeřila nečekaná pohroma.
Od zahájení vyučování v září
1952 uplynuly teprve dva měsíce,
když v listopadu dr. Enderse neče-
kaně zatkli a zcela nesmyslně ob-
vinili podle nového § 85 trestního
zákona č. 86/1950 Sb. ze sabotáže
ve školství. Podle rychlosti, s ja-
kou k tomu došlo, je jasné, že ak-
ce proti novému supíkovickému
učiteli byla připravena předem
a nelze vyloučit, že již v Rýma-
řově. Zákon, typický dobový vý-
plod zkroceného parlamentu, ne-
měl nic společného s demokracií,
kterou se tehdejší totalitní stát tak
rád honosil. Zákon měl chránit
„lidově demokratickou republiku,
její socialistickou výchovu, zájmy
pracujícího lidu“ a „vychovává
k dodržování socialistického sou-
žití“. Ergo poslanci se usnesli, jak
se má jedinec chovat, co může ří-
kat, jakou ideologii musí adorovat
a jak myslit. Paragraf mířil na ty,
„kdo nesplní nebo poruší povin-
nost svého povolání, zaměstnání
(...) anebo takové povinnosti ob-
chází (...) v úmyslu a) mařit pro-
vádění nebo plnění hospodářské-
ho plánu (...), b) způsobit vážnou
poruchu v činnosti úřadu (...) ve-
řejného orgánu nebo podniku“,
přičemž paragraf vyhrožoval „od-
nětím svobody na pět až deset
let“. Ať zákon jakkoli obracíme,
nenacházíme nic, co by mělo být
trestáno u pronásledovaného kan-
tora, ale zákony byly gumové
a soudci tak přeochotně přizpůso-
biví. Případ, jak sám obžalovaný
od začátku věděl, poněkud naivně
vymyslela StB z vynucených

a překroucených výpovědí jeho
žáků a z konceptů dopisů zná-
mým, které si uschoval z naivní
víry v listovní tajemství.
Nevíme též, zda za přímou de-
nunciací Enderse stál nějaký pod-
vrh nebo skutečný udavač, závis-
tivý trpaslík, naivní hlupák nebo
fanatik, dosaďme cokoli. Exem-
plární trest měl především nahnat
strach učitelské obci a nesério-
vým, chcete-li nestandardním so-
litérům mezi pedagogy. Soud za-
sedl 29. června 1953 po tuhé se-
dmiměsíční Endersově vazbě
v cele jesenického soudu, vymýš-
lení „viny“ a řetězci brutálních
výslechů v okresním městě Jese-
níku. Juliovi Endersovi bylo teh-
dy pouhých 33 let. Rýmařovská
školní kronika uvádí, že byl obvi-
něn „z protistátní činnosti při vý-
chově dětí“. Žurnalista David (viz
níže) k tomu přidává ještě „sabo-
táž výchovy, (...) pobuřování proti
republice“ (?) a „šíření poplaš-
ných zpráv“ (?). Čtenář si sám 
udělá obrázek, jak trapně zkon-
struovaná, nesmyslná a bezohled-
ná byla obžaloba. Soudního jed-
nání se povinně účastnilo kolem
300 učitelů, správních úředníků
a členů školských referátů ONV
z celého Olomouckého kraje.
Hlavní trapnou roli zahrál v pro-
cesu podle novináře jesenický 
okresní prokurátor JUDr. Bajer.
Slova, jež padala z úst prokuráto-
ra, lze snadno zrekonstruovat
z článků tehdejších pisálků, kteří
dokázali kvalitně papouškovat,
leč jejich intelekt a uhlířská víra
jim nedovolily ani zblo vlastního
názoru či, nedej Bože, pochyb-
nosti. Něco se dá vyrozumět

ze zlobného výlevu novináře Jana
Davida, který zveřejnily 12. srpna
1953 pod titulem O učiteli, který
se zpronevěřil svému poslání teh-
dejší Učitelské noviny. Už úvod je
směsicí neobyčejné nabubřelosti
a folkloru proletářské diktatury
bez proletářů. „Naše lidově demo-
kratická republika zaujímá před-
sunutou posici ve velikém dějin-
ném zápase mezi silami nového
a starého světa. Prudce a zuřivě
na ni doráží i ideologický nápor
západních imperialistických ne-
přátel, kteří se všemožně snaží
rozšiřovat nejrůznější nezdravé
nálady a ideově rozkládat nepev-
né členy naší společnosti, aby tím
zabrzdili naše úsilí o lepší a ra-
dostnější život. Je proto povinnos-
tí všech našich občanů, oddaných
příslušníků našeho lidově demo-
kratického státu, aby tyto ideolo-
gické zbraně nepřátel rozpoznali,
odhalili a zneškodnili.“ V centru
nepříjemné pozornosti se ocitli
kantoři: „Tento příkaz platí zvlášť
naléhavě pro učitele a školské pra-
covníky, neboť oni vychovávají no-
vou směnu budovatelů socialismu
a komunismu, která nám dorůstá
ve školách. A že i do naší školy
proniká nepřítel, aby zde rozleptá-
val socialistickou výchovu mladé
generace, o tom svědčí příklad
z posledních dnů, soudní proces
v Jeseníku, který zasluhuje bližšího
vylíčení, neboť je pro učitele
a všechny výchovné pracovníky
v mnohém neobyčejně poučný.“
Vedle hromady dobového blábo-
lu, účelových lží i naučených „do-
znání“ se autor dotkne i „straš-
ných zločinů“ lingvisty. Zamrazí,
když soud cituje z doktorovy sou-

Kdo byl kdo

Přeložení Marie Endersové do Supíkovic

Učitelské noviny 1953
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kromé korespondence svému pro-
fesoru Karlu Svobodovi a dalším
přátelům. Enders si stěžuje, že
jsou učebnice dějepisu nezáživné
a plné „vykořisťování“, což znají
dobře všichni, kdo dějepis v před-
listopadovém období absolvovali.
Upozorňuje, že jsou učebnice pl-
né chyb (viz edikt milánský uve-
dený 311 se konal roku 313).
Jindy říká, že mu „nejlépe sedí
učivo II. ročníku, kde tu nudu
o vykořisťování obměňují bájemi
staroperskými, staroindickými
a starořeckými“, vždyť se zde
mohl jen nakrátko dotknout obdi-
vované antiky. Novináři vadí též
slova dr. Enderse, „že se musí se
stejným nadšením přednášet látka
o husitství jako látka o válce tři-
cetileté“, ba že má tu drzost vidět
i negativní stránky propagované-
ho válčení pod prapory s kali-
chem. Zvlášť odpudivé na celém
procesu byly zmanipulované svě-
decké výslechy jeho desetiletých
až třináctiletých žáků, ba užívala
se i jejich zřetelně podvržená ko-
respondence. Novinář v té souvis-
losti tvrdí, „že (Enders) zastává
a tlumočí cizácké názory té kleri-
kální a buržoasní reakce, která
dlouhá léta marně nasazovala
všechny páky, aby v našem lidu
poplivala husitství“. A jsme u ko-
řene kauzy, když naivně upozorní,
že doktorův „zavilý“ odpor k vě-
deckému socialismu pramení z je-
ho „křesťanského a přímo katolic-
kého založení“. A opět se u soudu
objeví hlavní důvod pronásledo-
vání obžalovaného, „že se k této
víře přihlásil až po Únoru 1948“.
Delikvent sabotoval školství vstu-
pem do církve a tím, že k výuce
přidal mnoho ze svých obsáhlých

znalostí. Celý článek je neuvěřitel-
nou snůškou pomluv a nenávisti.
Samozřejmě přispěchal se svým
ptydepe do mlýna i další, neméně
útočný žurnalistický šmok místní-
ho formátu, jehož nepodepsaný
(redakční?) článek zveřejnila
místní Stráž lidu 3. července 1953
s výhružným titulkem Poučení
pro učitele. Z něj se dozvíme
o další dobové zrůdnosti, tzv. tříd-
ní zákonnosti s povinností doná-
šet na své přátele za nekonvenční
názory. V procesu, který tak nebyl
jen soudem proti jediné osobě, jak
by se zdálo, odsoudili totiž na 
16 měsíců i dr. Charváta za to, že
„o zločinech (?) Dr. Enderse vě-
děl a neučinil ničeho proti tomu,
aby jim zabránil (myšleno, aby ho
udal). Odsouzený Enders pochází
z rodiny vysokého (?) byrokrata
předmnichovské republiky - býva-
lého rady politické správy (úřed-
níka okresního hejtmanství). Po
celý svůj život byl zavilým nepříte-
lem pracujícího lidu, o němž se
při každé příležitosti vulgárně (?)
vyjadřoval. Udržoval styky se so-
bě rovnými kumpány a jedním
z nich byl na příklad druhý obža-
lovaný v tomto procesu Dr. Char-
vát, který byl přítelem Endersova
otce a rovněž radou politické
správy“. Ani polopravdy, jenom
lži. Od svého předchůdce se novi-
nář příliš neliší, je jen útočnější
a neobratnější. Kromě toho, co
jsme četli, přidává, že kantor dě-
tem povídal o starověkých bozích
(vím, s jakou chutí to děti poslou-
chaly, sám jsem tak hřešil), ale ne-
vysvětlil jim řádně třídní podstatu
otrokářské společnosti. Nepomá-
hal dokonce v pionýrské organi-
zaci. Neschopný pisálek ještě do-

dal, že se ve své „bandě“ utěšo-
vali, že to jednou praskne (neje-
den z nás tak činil marně 41 let).
Přihodil ještě nejtěžší kalibr, že dr.
Charvát toužil po masarykovské
republice a spolu s přítelem „po-
mlouvali“ Sovětský svaz. Hýří
termíny urválkovských prokurá-
torů: zbabělost, podlost, bezcha-
rakternost, tmářství, zavilý nepří-
tel. Samozřejmě rovněž neopo-
mene zdůraznit vztah obžalované-
ho k římskokatolické církvi.
Závěrem zvedá bdělý žurnalista
varovný prst na všechny kantory
včetně komunistů mezi nimi:
„Druhým velkým poučením z pro-
cesu je to, že nepřátelé typu
Enderse mohou na našich školách
působit proto tak dlouho, že stra-
nické organisace na školách nebo
komunisté jednotlivci málo pro-
bojovávají uplatňování nesmlou-
vavé kritiky, která by vychovávala
z našich učitelů skutečné vlasten-
ce, lidi naprosto oddané lidově
demokratické republice a straně,
milující Sovětský svaz, a která by
pomáhala odhalovat všechny
Enderse, skrývající se za dobré
jméno našeho učitelstva.“
„Diktatura proletariátu znamená
(...) nekompromisní ideologický
boj proti všem nepřátelským ideo-
logiím, tmářství a náboženským
pověrám, a není možné, aby naši
učitelé v tomto boji stáli stranou
a zvláště pak (...) komunisté.
Stranická organisace a všichni
komunisté na našich školách musí
se zbavit zbytků sociál-demokra-
tické formálnosti a přejít k bolše-
vické bojovnosti. Hlavním jejich
úkolem musí být - zajistit, aby na-
še nové pokolení vycházelo ze
škol s pokrokovým vědeckým svě-
tovým názorem, aby nám ze škol
vycházeli nadšení budovatelé li-
dově demokratického Českoslo-
venska a oddaní přátelé Sovět-
ského svazu.“
Nakonec vyřkl v červnu divný
soud ortel a manželům se zastavil
dech... sedm let vězení.  Z délky
trestu, jehož vrchní hranice byla 
10 let, je vidět, že půlroční úsilí
vynutit či vymlátit z dr. Enderse

dostatek nepravdivých přiznání,
zneužít žáky k donášení a shro-
máždit dostatek lživých důkazů
nebylo zcela úspěšné. Stěží si
představit, že by soudce posluhu-
jící režimu nevyužil příležitost
aplikovat nejvyšší taxu. Rozlou-
čení manželů bylo plné bolesti
a dr. Julius Enders nastoupil kal-
várii tehdejších kriminálů. Další
člověk, který unikl německému
koncentráku, se stal obětí českých
soudců a udavačů. Na rozdíl od
některých jiných žen přijala
Marie Endersová těžkou úlohu
manželky politického vězně od-
vážně a zůstala mu naprosto od-
daná až do konce svého života.
Připomeňme, že tehdejší prezi-
dent Antonín Zápotocký, bývalý
koncentráčník, dal roku 1953 mi-
lost fešáckému Obersturmführe-
rovi SS (nadporučíku) Maxi Ros-
tockovi ( 1982). Před popravou
mu změnil trest smrti na doživotí.
Esesák byl za války členem 
plzeňského Sicherheitsdienstu
(zpravodajská služba SS) a přímo
se podílel na vyvraždění Lidic.
Prezident však v průběhu stejného
roku nijak nebránil 41 popravám
českých a slovenských politic-
kých vězňů. Roku 1960 prosadila
StB propuštění Rostocka z vězení
a vyslala jej jako svého agenta do
západního Německa. Ten však
svůj závazek v Německu okamži-
tě vyzradil. Mgr. Jiří Karel

(Kroniky školy ve Frýdlantu, 2. zá-
kladní školy v Rýmařově a ve
Valšově; Trestní zákon 86 ze dne
12. čce 1950; Julius Enders, sbor-
ník vzpomínek a statí; David, Jan:
O učiteli, který se zpronevěřil
svému poslání. Učitelské noviny,
12. 8. 1953; Anonym: Poučení
pro učitele, Stráž lidu, 3. 7. 1953;
Vorel, J. - Šimánková, A. - Babka,
L.: Československá justice v le-
tech 1948-1953 v dokumentech,
díl II, ÚDV 2004; Válečný zloči-
nec Max Rostock jako agent StB,
Securitas imperii 5/02, ÚDV
Praha 2002; Enders, J.: Stručný
vlastní životopis, Malá Morávka
1993 ad.)

Marie Netopilová před sňatkem

Stráž lidu 1953 Foto a repro: archiv J. Karla
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Z Rýmařova do světa
V letošním roce chceme čtenářům přinášet nejen zprávy ze života ve městě a jeho nejbližším okolí, referovat o důležitých událostech 
a osobnostech místního života, ale představovat i lidi, kteří pocházejí z Rýmařova a prosadili se mimo něj. Nová nepravidelná rubrika na-
bídne vyprávění o životě talentovaných a odvážných Rýmařovanů ve světě, které může být pro čtenáře nejen zajímavé, ale i inspirativní. Jako
první se představí Karin Gärtnerová, toho času dobrovolnice pobývající v exotické Dominikánské republice.

Ze života dobrovolníků v Karibiku
1. díl - Jak jsme vyrazili do světa

Je sobota, leden, a my jsme se
právě vrátili z výletu do městeč-
ka Sosua, kde jsou ideální pod-
mínky pro šnorchlování a potá-
pění a to vše jen pár metrů od
pláže. Voda byla průzračná, ko-
rálové útesy plné barevných ry-
bek a na pláži místní kapela hra-
jící veselou muziku. Zkrátka po-
hodový sobotní den, strávený
společně se dvěma dobrovolni-
cemi z USA, Peyton a Lynsey, se
kterými už přes tři měsíce sdílí-
me naše dominikánské dobro-
družství.

Dominikánská republika, potaž-
mo Karibik, představuje pro větši-
nu lidí vzdálenou exotiku, na kte-
rou si je potřeba našetřit. S mým
mužem jsme ale našli způsob, jak
v takové destinaci žít s malými
náklady delší dobu, a vyrazili
jsme do světa jako dobrovolníci.

Možností je spousta a zabývá se
jimi i několik serverů, na kterých
lze vybírat mezi destinacemi po
celém světě, stejně jako mezi růz-
nými druhy prací. Záleží čistě na
vašich prioritách.
Server, který jsme na doporučení
novozélandského páru využili
my, se jmenuje Helpx.net. Jde
o stránku nabízející prostor na-
příklad ekologickým farmám,
hostelům či rodinám hledajícím
pomocníky. Vy, jakožto budoucí
dobrovolník, si na této stránce
vytvoříte profil, zaplatíte popla-
tek cca 500 Kč a můžete začít
hledat, do které části světa byste
se rádi podívali. Obecně bychom
určitě doporučili kontaktovat ví-
ce míst s větším předstihem.
Dobrovolničení spočívá ve vět-
šině případů ve 4 až 6 hodinách
práce denně za ubytování a stra-
vu. Nicméně ne všichni mají
stejné podmínky, proto je dobré
přečíst si jednotlivé profily fa-
rem opravdu pečlivě. My jsme
hledali příležitosti, kde je posky-
tována strava i ubytování zdar-
ma, a výsledkem byla jedna sou-
kromá tropická farma.
Farmu Taino, o rozloze přibližně
čtyři hektary, najdete ve vesničce
Los Brazos na severu Domini-
kánské republiky. Majitel Robbie
je zároveň vlastníkem cca 20 km
vzdáleného ekohotelu eXtreme,
nacházejícího se v populární kite-
surfařské destinaci Cabarete.
V současnosti financuje výtěžek
z hotelu farmu, nicméně vize je
taková, že se zde bude produkovat

dostatek ovoce i zeleniny jak pro
dobrovolníky a zaměstnance ho-
telu, tak pro místní restauraci.
Farma se stále rozvíjí směrem
k „udržitelnosti“, k čemuž má při-
spět kombinace permakultury 
a akvaponiky. Součástí farmy je
zahrada s klasickými záhony,
školka podobající se našemu skle-
níku, tzv. food forest, což je za-
rostlá část kopírující přírodu, sad,
pastva pro krávy a ovce, zhruba
třetinu pozemku zabírá džungle
a jeho přirozenou hranici tvoří
průzračně čistá řeka Yassica.
Náplní naší práce je pomoc na
farmě, s čímkoliv je potřeba. Od
trhání plevele, sázení semínek,
rostlin a stromů přes vytváření
nových záhonů a kompostů až
k výrobě a malování nápisů pro
jednotlivé části zahrady a exotic-
ké rostliny, výrobu vlastního
másla, kakaa a pečení v solární
troubě. Jelikož máme každý den
čerstvé kravské mléko, chystáme

se také na výrobu vlastního jo-
gurtu a sýra.
Našimi průvodci na farmě jsou tři
místní zaměstnanci, Victor, Neo
a Juan Carlos, kteří zde pracují již
devět let, a proto jsou skvělými 
učiteli, nejen pokud jde o farmu
a vše, co s ní souvisí, ale také
o život na vesnici, místní tradice
a zvyky. Co nás na nich kromě je-

Karin Gärtnerová (30) se na-
rodila v Rýmařově, je absol-
ventkou Gymnázia Rýmařov.
Vystudovala speciální pedago-
giku a angličtinu na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Pra-
covala jako lektorka angličtiny
v jazykové škole Perfect En-
glish a následně jako vedoucí
pobočky jazykové agentury
Academia v Olomouci. Žila
rok v Londýně, dva roky ve
Skotsku, půl roku v Mexiku
a v současné době pracuje
čtvrtým měsícem jako dobro-
volnice na permakulturní far-
mě v Dominikánské republice.

Slovníček

Permakultura (permanentní
kultura) je takový způsob ob-
hospodařování půdy, který ko-
píruje přírodu a vztahy mezi
jednotlivými rostlinami, a tím
vede k udržitelnosti.
Akvaponika je zjednodušeně
řečeno velice výnosná symbi-
óza chovu ryb a pěstování
rostlin.
Taino jsou původní obyvatelé
Hispanioly (současného Haiti
a Dominikánské republiky).

Angličtina s místními dětmi Banánové kruhy Fota: archiv K. Gärtnerové

S Victorem, Neem a Juanem Carlosem
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jich úsměvu, pohodovosti a dobré
nálady nepřestává udivovat, je to,
s jakým klidem berou všechnu
práci. Nikdy se nerozčilují ani ne-
zlobí, přestože je jejich práce ve
velkém horku často fyzicky ná-
ročná a díky starosti o dobytek

v podstatě nikdy nekončící. Aniž
by to tušili, každodenně nás in-
tenzivně učí, jak pracovat a žít
„tranquilo“ - v klidu.
Když si teď vzpomeneme na za-
čátek naší cesty, kdy jsme se roz-
hodli odejít z práce, opustit byt

a odjet do světa, byl to určitě
krok do neznáma. Od začátku
jsme ale věděli, že je to cesta,
kterou opravdu chceme podnik-
nout, a rozhodně toho nelituje-
me. Během posledních tří měsí-
ců jsme potkali spoustu skvělých
lidí, jak místních, tak tzv. „grin-
gos“, a stali se součástí komuni-
ty v Los Brazos, k čemuž velkou
měrou přispělo to, že učíme děti
angličtinu. My se zase učíme
o kultivaci půdy v tropech, o lé-
čivých rostlinách, poznali jsme,
jak se tu slaví Vánoce a Nový
rok, pozorujeme život několika
generací společně, to, jak se

o sebe navzájem starají souro-
zenci, jak skromní jsou místní,
a přece veselí a usměvaví.
Žije se tu bez zbytečného důrazu
na pravidla a zákazy, a tím svo-
bodněji. Dokážete si v Česku
představit jízdu v pětimístném
taxíku v osmi lidech (z toho čty-
ři vpředu) nebo na motorce spo-
lu se třemi přivázanými ovcemi
a ještě v protisměru? Že by od
rána do večera hrála z každého
obchůdku hlasitá muzika a my se
ve frontě vesele vrtěli do rytmu?
Tady s tím nikdo nemá problém,
a to se nám líbí. 

Karin Gärtnerová

Mafie bude řešit citové záležitosti
SVČ Rýmařov si dovoluje pozvat širokou kulturní veřejnost na diva-
delní představení Mafie a City, které proběhne ve velkém sále SVČ
ve středu 5. března. Komedie francouzského dramatika Luca
Chaumara v režii Ivana Vyskočila nás zavede do nejvyšších kruhů si-
cilské mafie. Étienne (Lukáš Langmajer) se bude muset přiznat své-
mu nejlepšímu příteli Carlosovi (Josef Laufer), že je milencem jeho
dcery Stephanie (Veronika Nová). Situace, dosti citlivá sama o sobě,
je vyhrocena skutečností, že „tatínek“ Carlos je kmotrem mafie.
A když se do toho zamotá ještě nic netušící buddhista (Karel Zima),
je o zábavu postaráno.
Začátek představení je naplánován na 19.00 a vstupenky jsou již ny-
ní v předprodeji v Infocentru Rýmařov na náměstí Míru.

Rákosníček a jeho rybník
Pobavit svými příhodami nejen děti, ale i jejich rodiče přijede do
Rýmařova věhlasný neposeda Rákosníček. Představení Divadla
Scéna Zlín Rákosníček a jeho rybník připravilo SVČ Rýmařov na
pondělí 17. února. Pohádka plná humoru, písniček a dobrodružství
začíná ve velkém sále SVČ v 9.45 a vstupné činí 40 Kč.

Věra Martinová
vystoupí v SVČ Rýmařov

Koncert známé zpěvačky, kytaristky, textařky a skladatelky Věry
Martinové připravuje SVČ Rýmařov na čtvrtek 20. března. Věra
Martinová zavítá do Rýmařova v rámci turné k 25. výročí samostat-
né sólové dráhy. Této slavnostní příležitosti bude přizpůsoben i re-
pertoár vystoupení, který bude mixem novějších písní a nestárnou-
cích hitů, jako jsou skladby Až na vrcholky hor, Malý dům, Mý blues
či Nebe, peklo, ráj.
V doprovodné kapele nebudou samozřejmě chybět známé hudební 
osobnosti, např. britský písničkář, zpěvák a kytarista Jamie Marshall
či kytarista a baskytarista Radek Hlávka, které mělo rýmařovské pub-
likum možnost slyšet při samostatném vystoupení před dvěma lety
v Hotelu Slunce.
Koncert začíná v 19.30 a vstupenky jsou již k dostání v předprodeji
v Infocentru Rýmařov na náměstí Míru.
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Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Františka Tomková - Rýmařov ........................................... 80 let
Bronislava Bednářová - Rýmařov ....................................... 81 let
Štěpánka Smetanová - Rýmařov .......................................... 82 let
Elena Cetkovská - Rýmařov ................................................ 83 let
František Kužela - Rýmařov ................................................ 84 let
Jaromír Všianský - Rýmařov .............................................. 86 let
Marie Gabrišová - Rýmařov ............................................... 87 let
Jiřina Tomanová - Rýmařov ............................................... 87 let
Emil Murárik - Rýmařov ..................................................... 88 let
Erna Laštůvková - Rýmařov ............................................... 90 let

Rozloučili jsme se
Anna Haničincová - Rýmařov ............................................ 1947
Božena Lišková - Rýmařov ................................................ 1933
Antonín Drlík - Rýmařov ................................................... 1933

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Prvním občánkem roku je holčička Sára
Loni byl prvním narozeným občánkem Rýmařova chlapec, letos prven-
ství získala holčička - Sára Šimková, která přišla na svět 6. ledna v půl
osmé večer v krnovské porodnici. Do života vstoupila s ideálními mí-
rami 49 cm a 3,5 kg. K porodu doprovázel maminku Anetu
Nezhodovou i její partner Marek Šimek, stolař zaměstnaný ve firmě RD
Rýmařov. Doma na přírůstek do rodiny čekala tříletá sestra Natálie.
Osobně blahopřát k narození druhé dcerky a současně prvního ob-
čánka Rýmařova roku 2014 přišli 24. ledna Anetě Nezhodové staros-
ta Petr Klouda a předsedkyně komise pro občanské záležitosti
Květoslava Sicová. Usměvavá maminka dostala speciální „rukavič-
kovou“ kytici a malá Sára plyšového medvěda. Se svými vrstevníky
se poprvé setká při prvním letošním vítání občánků 2. března. Mnoho
radosti do života celé rodině přeje i naše redakce. ZN Vzpomínka

Oči se slzami zarosily bolem,
když jsme ti dávali naposled sbohem,

pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale kdo tebe miloval, nepřestane vzpomínat.

Dne 28. ledna 2014 jsme vzpomněli
14. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a manžela
pana Petra Peka

z Tvrdkova.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, děti Petr a Pavel,
dcerušku Kateřinku už máš taky při sobě, rodina Harenčákova,

Adámkova a ostatní příbuzní a známí.
Nikdy nezapomeneme na tebe a Kateřinku.

Máme vás rádi pořád.

V měsíci lednu by slavili narozeniny
otec a syn

Zdeněk Vogel st. a Zdeněk Vogel ml.
Kdo jste je znali, vzpomeňte na ně s námi.

Manželka, maminka, ostatní truchlící rodina

Z kapsáře tety Květy

Smíříme se s ním
U nás žijeme v prostoru tak, jako by se běžný
život vůbec netýkal seniorů. Ale pozor: nachá-
zíme se v bodu zlomu. Bankéři, obchodníci,
tvůrci reklam si totiž všimli, že existují senioři
jako cílová skupina pro byznys. Banky tvoří
produkty určené seniorům, v reklamě na čaj se
objeví dědeček, který vás přesvědčí, že ten je-
ho je nejlepší, šťastně se tvářící bábinka, která
zůstává spokojenou zákaznicí právě té společ-
nosti, má to nejlepší lepidlo na nasazovací zu-
by a určitě i inkontinenční pleny. Šup, spolkne-
te tento vitamín nebo žraločí chrupavku a bu-
dete taky skákat přes kaluže jako tvůrci reklam.
V novinách najdete i zprávy: Jak být modelkou
v sedmdesáti, Babičky vyrazily na koncertní
šňůru, Lékařka i ve sto letech ordinuje. Přesto
není běžné, aby se na nás z billboardů usmíva-
ly upravené ženy se stříbřitě prokvetlou hla-
vou. A nikdo se nad tím nepozastaví, ani ob-
chodníci, ani politici.
Statistika je neúprosná: V roce 2050 u nás bu-
de 32 procent seniorské populace. A to je síla.
Uvědomil si to už obchodní řetězec Edeka

v Německu. Postupně otevírá speciální super-
markety pro dříve narozené, uvádí, že pro zá-
kazníky nad padesát let. Uličky mezi regály
jsou širší, podlaha má protiskluzovou úpravu,
na stojanech jsou knoflíky pro přivolání obslu-
hy, kdyby si zákazník nevěděl s něčím rady ne-
bo se mu třeba udělalo zle.
„Seniorský“ obchod se liší od běžného tím, že
cenovky u zboží mají velké číslice, regály jsou
navíc vybaveny zvětšovacími lupami, nechybí
zde odpočinková místa s lavičkami, je možno
se napít nebo změřit tlak.
Server Mediaguru si všiml potenciálu seniorů
a změn. Napsal: „Chceme dát seniorům pro-
dukt, který je navržen pro ně místo pro jejich
děti. Nechceme z nich dělat hlupáky, kteří ni-
čemu nerozumí. Přece se s úderem padesátého
roku z člověka nestává naivní nákupčí předra-
žených hrnců a dek.“ Mnohé firmy si už zvy-
kly, že senioři mají peníze a neváhají je utrá-
cet. Kdo na tuto strategii vsadil, neprohloupil.
Čaj Saga z reklamy, reklamy firmy Jablotron
nebo Aligator s většími mobily či Hartmann po-

tvrzují, že senior je zákazníkem budoucnosti.
Když se před léty rušily vkladní knížky, šel si
muž zralého věku vybrat peníze. Cítil se v ban-
ce jako dinosaurus. Dívali se na něj jako na vy-
hynulý druh, cosi divného. Teď vejde do banky
a nestačí se divit, nabízejí úvěr, možnost jít na
účtu do mínusu, speciální „seniorský účet“...
Paradoxně tomu, že si obchodníci více všíma-
jí starších, pomohla u nás i aféra se šmejdy.
A bude lépe? Demografie nás během pěti de-
seti let dožene a senioři se stanou velkým té-
matem pro firmy i politiky. Doporučení pro
nás: Ať se na nás stáří vlídně tváří!
Pro pousmání:
• Dva důchodci v parku. Jo, dřív jsme si dáva-
li párek v rohlíku. Teď už jenom rohlík v par-
ku.
• Čas jsou peníze. Teď: Občas jsou peníze.
• Dědo, proč jsi včera nebyl v hospodě? Ale,
babička říkala, že se mi tam nechce.
• Jak slyšíte s tím novým naslouchadlem, dě-
dečku? Výborně, pane doktore, od té doby, co
ho mám, jsem třikrát měnil poslední vůli. Si
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Kulturní okénko města Rýmařova
Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději,
spánek a smích. Immanuel Kant Známá i neznámá výročíCitát:

2. 2. 1889 nar. Emil Vachek, novinář, spisovatel a filmový kritik
(zemř. 1. 5. 1964) - 125. výročí narození

3. 2. 1874 nar. Gertrude Steinová, americká prozaička (zemř. 
27. 7. 1946) - 140. výročí narození

4. 2. Světový den boje proti rakovině - vyhlásila
Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000

5. 2. 1914 nar. William Seward Burroughs, americký prozaik
(zemř. 2. 8. 1997) - 100. výročí narození

6. 2. 1919 založen Československý červený kříž - 95. výročí
7. 2. 1864 zemř. Vuk Stefanović Karadžić, srbský filolog, etno-

graf, historik, zakladatel moderní srbské literatury (nar.
2. 10. 1787) - 150. výročí úmrtí

7. 2. 1869 nar. Jindřich Šimon Baar, spisovatel (zemř. 24. 10. 1925)
- 145. výročí narození

8. 2. 1834 nar. Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ruský chemik, ob-
jevitel periodického zákona chemických prvků (zemř.
2. 2. 1907) - 180. výročí narození

10. 2. 1929 nar. František Nepil, prozaik a scenárista (zemř. 8. 9. 1995)
- 85. výročí narození

12. 2. 1804 zemř. Immanuel Kant, německý filosof (nar. 22. 4. 1724)
- 210. výročí úmrtí

12. 2. 1809 nar. Charles Darwin, anglický přírodovědec a cestova-
tel (zemř. 19. 4. 1882) - 205. výročí narození

12. 2. 1984 zemř. Julio Cortázar, argentinský prozaik (nar. 26. 8. 1914)
- 30. výročí úmrtí

13. 2. 1769 nar. Ivan Andrejevič Krylov, ruský bajkař, dramatik
a novinář (zemř. 21. 11. 1844 ) - 245. výročí narození

13. 2. 1999 zemř. Zdeněk Galuška, lidový vypravěč, malíř a spi-
sovatel (nar. 11. 7. 1913) - 15. výročí úmrtí

V sobotu 18. ledna se v Olomouci konala poslední taneční soutěž letoš-
ní sezóny s názvem O Hanácký koláček. Tanečníci ze skupiny
Move2you, která pracuje ve Středisku volného času pod vedením Petry
Čechové, zde startovali v kategoriích mini, děti, junioři i hlavní.
V nejmladší kategorii mini sóla si Julie Táborská vytancovala krásné
druhé místo, Lucie Kalábová obsadila čtvrté místo a Samuel Sedláček,
který se stal vůbec nejmladším tanečníkem celé soutěže, vytancoval
šesté místo. V dětské sólové kategorii se do finálového kola probojoval
Libor Jacko, který se umístil čtvrtý, a Tereza Krejčová obsadila místo pá-
té. V juniorské kategorii sól tancovaly ve finále Amálie Malovaná, která
skončila na krásném druhém místě, a Kristýna Knappová, která byla
čtvrtá. V nejpočetnější hlavní věkové kategorii sól se ve velké konku-
renci do finálového kola probojovali Adam Komůrka a Mirka
Rapouchová. Adam skončil na šestém místě a Mirka vytancovala zlatou
medaili. V dětských duích bojovaly ve finálovém kole hned tři dvojice
z Rýmařova. Anna Chlachulová s Terezou Krejčovou obsadily čtvrté
místo, Julie Táborská s Lucií Kalábovou nádherné třetí místo a Natálie
Gnebusová s Liborem Jacko dokonce druhé místo. V hlavní věkové ka-
tegorii tancovali ve finále Amálie Malovaná s Pavlínou Kouteckou, kte-

ré si odvezly druhé místo,
aAdam Komůrka s Mirkou
Rapouchovou, kteří si se
známkami 1,1,1,1,1 odvez-
li zasloužené prvenství.
Všem tanečníkům gratuluji
a děkuji za krásné taneční
odpoledne plné zážitků
a zasloužených medailí. 
Foto a text: Petra Čechová,

SVČ Rýmařov

Rýmařovští tanečníci přivezli
z Olomouce sedm medailí
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Besedy a výstavy v knihovně
v 1. čtvrtletí 2014

Leden David Cajthaml Obrazy 10. - 31 .1.
Únor Miroslav Morávek Krajina snů 3. - 28. 2.

Tomáš Černohous Expedice Mahali úterý 11. 2. v 17.00
Březen Miroslav Král Beseda o přírodě úterý 4. 3. v 17.00

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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 2014

(každý lichý týden v úterý):
11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 
22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.,

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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

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

Plavání pro veřejnost v únoru
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 17.00  18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 18.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00
V pondělí a čtvrtek aerobik od 18.45 do 19.45

Oddíl plaveckých sportů MOS Břidličná
zahájil nábor do plaveckého oddílu.

Každý týden v pondělí a středu od 17.00 do 18.30

Krytý bazén Břidličná
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Plán výstav Galerie Octopus na rok 2014

Prezentace našeho regionu na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour - Go 2014 v Brně

Ve dnech 16. - 19. ledna probûhl
v Brnû tradiãní stfiedoevropsk˘ vele-
trh cestovního ruchu Regiontour
2014. Zúãastnilo se ho 686 vystavují-
cích firem z 18 zemí na v˘stavní plo‰e
témûfi 10 000 m2.
Regiontour byl jako každoročně
největší prezentací možností tráve-
ní především aktivní dovolené ne-
jen v České republice. Na veletrhu
se představily v nové podobě tra-

diční soutěže pro mladé odborníky
v cestovním ruchu. Soutěžili stu-
denti gastronomických oborů, na-
př. Asociace kuchařů a cukrářů
České republiky, a. s., Veletrhy
Brno a Střední škola potravinářská,
obchodu a služeb Brno pořádaly
mezinárodní finále soutěže Gastro
Junior Brno 2014 - Bidvest cup.
Během čtyř dnů si veletrh prohléd-
lo více než 30 tisíc návštěvníků

a profesionálů v cestovním ruchu.
Zahraniční návštěvníci přijeli z de-
seti zemí, především ze Slovenska,
Polska a Itálie. Součástí veletržní-
ho programu byla konference pod
názvem Kvalita služeb poskytova-
ných turistickými informačními
centry, kterou pořádala Asociace
turistických informačních center
ČR. Novinkou v oblasti cyklistiky
byla elektrokola, která se nedala na
veletrhu přehlédnout. Zajímavostí
na našem stánku byla prezentace
akce Šála děda Praděda, do které
se může zapojit široká veřejnost.
Úkolem je pletení šály jakýmkoliv
vzorem, jakoukoliv vlnou, pod-
mínkou je pouze dodržet šířku šály
10 - 15 cm. Upletená šála by měla
být dlouhá jako nadmořská výška
Pradědu, tj. 1492 metrů. Pokud se
rekord vydaří a šála se doplete do
dané délky, společně jí omotáme
vrchol Pradědu. Následovně bude
vystavena ve skanzenu Jesenicka
v hotelovém komplexu Avalanche
nebo v muzeu Kapličkový vrch

v Malé Morávce. Autorkou nápa-
du je Martina Brachtlová. Více in-
formací k této akci najdete na
www.sala-deda-pradeda.webno-
de.cz.
Regiony z celé České a Sloven-
ské republiky se předháněly 
v atraktivitě svých stánků a růz-
ných upoutávek, pavilonem pro-
cházeli maskoti sportovních akcí
a další figury, hrála hudba, 
ochutnávaly se místní speciality.
Zvýrazněnými tématy byly gas-
tronomie, lidová řemesla, folklór
a církevní památky.
Rýmařov se spolu s dalšími regio-
ny prezentoval v rámci stánku
Moravskoslezského kraje. Pracov-
nice informačního centra předsta-
vily návštěvníkům veletrhu mož-
nosti, jak u nás trávit volný čas
v zimním i letním období (památ-
ky, atraktivity, přírodní zajímavos-
ti, sport, ubytování). Návštěvníci
měli také možnost ochutnat koláč-
ky z místní pekárny.

Foto a text: IC Rýmařov

Jazzclub

Swing, Sister, Swing!
Jazzclub SVâ R˘mafiov zahájil rok ta-
neãním veãerem ve stylu 20. a 30.
let, tfietím v pofiadí. Po Teens Jazz-
bandu z Velk˘ch Losin a plzeÀském
orchestru Pilsner Jazz Band se ve
ãtvrtek 23. ledna na pódium restau-
race U Hrozna postavily sestry Doris
a Sophia Lamo‰ovy s kapelou Doris &
The Swingin’ Bastards.
Pražský band, v jehož čele stojí
pěvecké duo sester Lamošových,
neexistuje ještě ani rok, na pódiu
ale působí vyzrále a profesionál-

ně. Koncertní dráhu započal loni
v březnu vystoupením v Národ-
ním domě na Vinohradech pů-
vodně s Doris jako sólovou zpě-
vačkou. Později se k ní připojila
mladší sestra Sophia a čtyřčlenný
band se rozšířil o další hlas. Na
posledním turné, které vedlo
z Litomyšle přes Brno a Bosko-
vice do Rýmařova a odtud na
Slovensko, doprovázeli sestry
Lamošovy kytarista Martin Hru-
bec, kontrabasista Pavel Šlosar
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a Jan Šimůnek, hráč na nezvykle
vyhlížející nástroj zvaný violino-
fon (jakýsi kříženec houslí a gra-
mofonu, mimochodem vynález
Čecha Karla Čákrta).
Poměrně skromné obsazení ka-
pely dokáže vytvořit překvapivě
plný a barvitý souzvuk, který ješ-
tě podtrhují oba dívčí hlasy.
Dorisin měkčí i Sophiin výraz-
nější a variabilnější (u Hrozna

předvedla nejrůznější hlasové
polohy, simulovala třeba i hru na
dechový nástroj) se vzájemně
doplňují, ale zajímavě znějí
i v sólovém podání.
Sestry Lamošovy mají hudbu
v genech. Na otázku, co je baví
zrovna na swingu, odpovídá
Sophia: „Swing máme v rodině.
Rodiče poslouchají nejrůznější
žánry, naše babička poslouchá,

skládá a hraje swing. A praděda
byl pořádnej jazzman.“ Obě sest-
ry tak vcelku logicky šly studovat
hudbu, Doris absolvovala sklad-
bu, Sophia studuje ve čtvrtém
ročníku zpěv. Do Prahy na kon-
zervatoř se vydaly z Rakouska,
kam jejich rodiče emigrovali
v roce 1989. Obě v Praze zůstaly
a začaly se muzice věnovat napl-
no. Nezaměřují se ale jen na
swing. Společně účinkují ještě
ve folklórních Pivoňkách nebo
kapelách Hot Sisters (hot electric
swing) a Circus Problem (world
music balkánského střihu),
s nímž projíždějí Evropu jako
pouliční umělci. Sophia vedle to-
ho hraje příležitostně divadlo. Na
podzim ji mohli vidět i místní di-
váci jako Kláru ve Svaté inscena-
ci Divadelní společnosti dr. Krásy
v albrechtickém kostele.
Swingový večírek s Doris & The
Swingin’ Bastards přilákal do

Hrozna poměrně početné publi-
kum, které si přišlo nejen po-
slechnout swingovou klasiku, ale
i zatancovat. Sestry Lamošovy
s kapelou je odměnily tříhodino-
vou sérií swingově energických
i bluesově zklidněných skladeb,
včetně hitů jako Swing, Brother,
Swing, Everybody Loves My
Baby, Love Me Or Leave Me ne-
bo české písně Dívka k rytmu zro-
zená, a do repertoáru zařadili
i jednu autorskou skladbu své ba-
bičky Věry Chrbolkové s názvem
Vážka nad řekou.
Swingový večírek se tentokrát 
obešel bez dobového oblečení, 
uvolněná atmosféra meziváleč-
ných tančíren mu ale nechyběla.
Příští pořad Jazzclubu potěší mi-
lovníky alternativního písničkář-
ství a česneku - v pátek 14. února
se v kavárně DJ Stanley club 13
koná další antivalentýnský
Česnekfest. ZN

Svátek zamilovaných do česneku
a Karbon

Jazzclub SVČ Rýmařov a inven-
tarizované osazenstvo „Třináct-
ky“ zvou milovníky pověstného
aromatického všeléku na čtvrtý
ročník Česnekfestu. Tato polore-
cesistická akce, jejíž podtitul zní
„svátek opravdu zamilovaných“,
proběhne již tradičně v kavárně
DJ Stanley club 13 na Valen-
týna, tedy v pátek 14. února.
Večer plný česnekem vonících
laskomin domácí výroby (ano,
vezměte s sebou domácí dobro-
ty - jak pro sebe, tak na výmě-
nu:-) začne v 18.00 a o kulturní
vyžití hodujících se po jedna-

dvacáté hodině postarají domácí
písničkář Ladibor Danda a neři-
ditelná kytarová střela Jindra
Holubec, vítěz Malé alternativy
2006. Vstupné je tradičně dob-
rovolné, minimálně však 40 ko-
run.
Jako předkrm bude v 19.00 pro-
mítán v Kině Rýmařov film
z produkce Horrorwatch - dílny
karvinských amatérských nad-
šenců pro „béčkové“ horory.
Snímek nese název Karbon a po-
jednává o tajemstvích a temných
zákoutích uhelné magie :-).
Vstupné do kina je 50 korun.

Soutěž Marie Kodovské

Petra Blahová: Na slzy nezbyl čas
Mihla se kolem oken a zastínila zdroj světla,
o nějž se právě postarala roztažením závěsů.
Tančila po pokoji ve spěchu a sbírala do ka-
belky věci, jako zvonící klíče, mobil a kapes-
níky, vše s takovou jistotou, vše s takovým
pravidelným rytmem a ladností, samozřejmos-
tí. (Jistě - ona o sobě tvrdila, že je nemehlo.
Ona mohla.) Vlasy měla stažené do copu, na
sobě sukni a černý kabát. Štěbetala na něj, aniž
se jednou zastavila, domlouvala mu jako dítě-
ti. Ta výsada mládí! Ta výsada zdraví a krásy.
A pokoj byl tak temný. Žádné světlo světa ne-
mohlo tu hrobku proměnit v něco víc; seděl
v ní a čekal, až si pro něj přijde smrt.
Spěchala. Spěchala do práce, mezi normální li-
di a do normálního světa, což jí ale nevyčítal.
Ba naopak, vyčítal jí pouze, že se vrací. Proč
se vrací? Jaký k tomu má důvod? - To ta její
neústupnost!

Nečekal, že ho to dnes zasáhne víc. Přece jen
to občas dělávala. Občas se ve svém spěchu
i přesto, že šla pozdě, zastavila. Možná to by-
lo tím hnusným světlem, které mu ji bralo a ví-
talo ji ve své svěží nadějeplnosti.
Možná vycítila jeho myšlenky, a proto se za-
stavila tentokrát - na sobě podpatky a před se-
bou v rukách držela kabelku, také černou, jako
by šla na pohřeb nebožtíka, který je ještě živý,
ještě dýchá, ale brzy dýchat přestane a ona
snad z obavy, aby jí neujela hromadná městská
doprava, musí být připravená. Pozorovala jeho
obličej. Jeho obličej... jak dlouho se nedíval na
svůj obličej? V kontrastu s jejím musel ten je-
ho vypadat nemožně.
A ona se přesto předklonila a tak jako pokaždé
se podívala na tu rozpraskanou zem s nebez-
pečnou pečlivostí - co když uvidí? Ačkoli bylo
už načase - na tu Saharu. Zvedla prst, a ačkoli

to neřekla, živě si vybavil, že se o té hluboké
vrásce bavila jako o žíle Sahary, že ji pojme-
novala Nil a že ho s ní velmi ráda zlobila. Dnes
pro to neměl pochopení. Dnes pro to měl ještě
méně pochopení než kdykoli předtím, kdy na
to byl háklivý. Ne, dnes z ní necítil chápavost.
Dnes cítil sentiment. Nevyslovila to. Jen bříš-
ky prstu putovala po Nilu a musela být spoko-
jena s výsledkem, když sjela níž a obkroužila
rty, které nakonec políbila a vyznala jim:
„Miluji tě.“ A konečně mu pohlédla do očí.
Bylo v nich tolik víry v to, co říká, co si myslí
a co cítí. Rád by vstal a vyhnal jí z hlavy ty ne-
smyslné myšlenky a ty naivní předpoklady.
A tu se mu vysmál důvod, proč byl dnešní den
stejně chmurný a černý jako byla už celá řada
dní, že si ani nepamatoval jinou barvu. Možná
že nikdy. A přece. Nemohl jí to vyvrátit.
Nemohl zase zklamat.
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Měla krásné oči, zbožňoval je. Hlavně je zbož-
ňoval v době, kdy se bláhově domníval, že člo-
věk se dá přivlastnit. To se v nich ztrácel 
a ochotně věřil romantickým nesmyslům. Dnes
moc dobře věděl, že je vše jen otázka času.
Ten pohled se mu nějak podivně vsákl do mys-
li, jak se mu snažila předat všechnu svou lás-
ku, k níž mohl být maximálně soucitný či sho-
vívavý, a obojí byla vlastně nejhlubší zrada
a prostý výsměch.
„Dávej tady na sebe pozor,“ řekla, když pro-
cházela dveřmi představujícími normální ži-
vot. Dveřmi, kterými nikdy nevyjde, neboť je-
ho život se nyní pojil s tímto pokojem.
Neodpověděl jí. Odešla a on zůstal zase sám.

*
Zanadávala a přidala do kroku. Jestli to nestih-
ne přes ten zatracený přechod, ujede jí posled-
ní autobus, kterým mohla přijet včas. Div že si
nezlomila podpatek, když se zoufale vrhla na
tlačítko semaforu. V ten okamžik se dotkl tla-
čítka jiný prst. Zmateně vzhlédla, udýchaná;
zběžně pohlédla na muže vedle sebe.
Červená.
Autobus nabíral posledního čekajícího člověka.
Kradmý pohled vedle sebe. - Do háje, podí-
val se!
Horkost a červeň začala vybírat spolu se sprin-
tem svou daň.
Červená.
Další kradmý pohled. Rychlý pohled před se-
be. - Proč se na něj pořád dívá? Proč se dívá on
na ni?
Oranžová.
Ještě jeden pohled. - Díval se na ni.
Zelená.
Hlouček lidí přes cestu. Odjíždějící autobus.
Pohled z něj nespustila. Usmál se:
„Spěcháte?“ Ta jiskřička, to brnění prstů.
Vydechla ústy a přikývla. „Mám na parkovišti
auto,“ nabídl nesměle. Nespustil z ní oči.
Ne. Ne!
Přikývla. Nastoupila do auta. Políbila ho. 
A udělala něco, co by nikdy, nikdy neudělala.
- Jak opuštěná byla! Jak ji to neomlouvalo! -
Nechala se odvést k němu do bytu.
Co se změní? Stejně jí nikdy nevěřil. Byly
chvilky, kdy se ho ani nesměla dotknout, a jak
po tom toužila. Jak ho milovala. Jak nic ne-
chápal. Přísahala mu věrnost. Přísahala, že?

Tak co to teď dělá? - Odmítla myslet dál.
Nechala se přitlačit na botník a stáhnout si suk-
ni a líbala toho překrásného, živého, nadějné-
ho mladíka, kterému se líbila, od kterého se
během chvilky domohla víc než od manžela za
celý život..., kterého neznala.
Líbala ho v tmavé chodbě neznámého bytu
a bylo to nepopiratelně vzrušující do doby...
„Počkej, půjdu si pro ochranu,“ a s vášnivým
polibkem na krk se od ní odtrhl a zmizel v po-
koji.
Osaměla. Temnota chodby na ni dolehla. Vždyť
to tady připomínalo její byt. Vždyť si jen něco
namlouvala, nepřestala uvažovat, nepřestala
myslet. Nepřestala myslet! Proč nepřestala
myslet? O kolik by to bylo jednodušší...
Proč to dělá? - Líbí se jí; chce pro sebe kousek
normálnosti; chce být sobecká. Moc si přeje
být sobecká. A toho sobce, co má doma, má už
za všechny ty roky taky po krk.
Ochrana? Na co ochrana?
Na to být mu nevěrná. Na to užít si. - Užít si?
Copak jí to stojí za všechny ty následující vý-
čitky? Ani ho nezná, neví, co nebo kdo je, ne-
ví o něm vůbec nic. (Jak by ji štval, co by si
o něm myslela, jak moc je inteligentní, zda jí
lže, jestli ji má rád, co má v plánu do budouc-
na, dělá tohle často?) Jen v jednom si byla ji-
stá. Do tohohle mladíka není zamilovaná, ba
co hůř, ani ho nemiluje. Nic k němu necítí.
A probůh, ano, možná je to jenom její úchylka,
ale věděla, co to slovo obsahuje, a... není stej-
ná jako on. Jsou si věkově blízko, ale on nepo-
třebuje... ne, tenhle hoch, co mu říká hoch, pře-
stože musí být stejně staří - plus mínus pět let?
- on není jako ona. On nemusí myslet a nemá
závazky. Asi. Nebo závazky nepociťuje. Nebo
zábrany. Nebo cokoli. Připadal jí tak naivní.
Možná trochu hloupý. Vůbec mu to nevyčíta-
la. Jen jí to nestačilo. Jen si plně uvědomovala
rozdíl, který ještě ani nebyl vyřčen.
Natáhla si sukni.
Hoch se vrátil na chodbu a nad hlavou šťastně
mával úlovkem: „Promiň, musel jsem...“ pol-
kl; zastavil se, spustil ruku. Až z jeho výrazu si 
uvědomila to dopuštění na svém obličeji.
Přešlápl: „Tak to asi...“
Rozhodila rukama, vzala za kliku, otevřela
dveře: „Promiň,“ otočila se v nich na něj. A po-
chopila to. Jediné, co je dělilo, byly starosti,

které měli. To ony musely být diametrálně od-
lišné. To ty zatracené zkušenosti. - Zatracené?
Možná je měla ráda.
Spokojeně se usadila na židli ve své kanceláři,
i přes pozdní příchod. Tíživý pocit, který si ani
nestačila uvědomit, zmizel. Byla na sebe jaksi
pyšná. Nechápala ani proč, vlastně na tuhle
příhodu z rána téměř zapomněla, jen pocit leh-
kosti v ní zůstal.

*
Obtěžkána taškami s jídlem zavolala na man-
žela. Začala vytahovat jídlo a uklízet ho, když
zaslechla šouravé pohyby kol po podlaze.
Pousmála se, když vzhlédla, a zatrylkovala:
„Jak ses tady dnes měl?“
Jak asi, pomyslel si chmurně. Mračil se.
Hodně. Díval se na její rozjaření, na její lad-
nost a smělost a něco v melodii jejích pohybů
mu přišlo bolestivě povědomé. Srdce se nepří-
jemně stáhlo, když veškerá kolečka zapadla
a rozezvučela zrezivělou nepoužívanou maši-
nu uvnitř něj. Je to tady, pomyslel si, svět se
chvěje a padá, rozpadá, chtělo by si říci, ačko-
li ten stav je pro něj přirozený, to z něj žije,
k němu se navrací, pro něj pokračuje.
Podvedla ho. Viděl to. Jak si to rozdává s něja-
kým svalovcem kdovíkde... na podlaze, mož-
ná. Snažil si představit, jakou polohu zvolili
a jak se při tom tvářila. Neuměl dotáhnout čr-
ty do konce, jak moc to bolelo.
Jak ji nenáviděl. Jak ji proklínal. Proč se vrace-
la? Proč netáhla? A jak veselá je, jak svobodná.
A kdo je on, aby jí bránil? Kdo je on, aby jí na
něm záleželo, aby neměla ani tu slušnost...?
„Děje se něco?“ zastavila se, když viděla jeho
výraz.
„Podvedla jsi mě.“
On to ví! Počkat - co ví?, počkat - takhle to ne-
bylo!
„Záleží ti na tom?“ opustila ji radost.
Chytil kola vozíku. Škrtil je v prstech tak, až
mu klouby bělely. V neprostupném obličeji se
objevil vztek: „Nechoď za mnou,“ hodil na
zem příkaz jako flák masa.
Kdyby ji nazval děvkou, byl by to od něj vr-
chol projevené vášně. Takhle to vypadalo, že
za ní zavřel dveře, že ji vyhazuje z domu. Že
mu na ní nezáleží, že mu nezáleží na tom, co
udělala nebo neudělala. Rozčílila se, třískla
pórkem o linku a rozrazila dveře jeho pokoje:
„Chtěla jsem. Neudělala jsem to.“
„Proč?“ zeptal se neúčastně.
Proč? - Chladně si ho změřila.
Otočil se na ni. Viděl ten pohled. To je konec,
pomyslel si.
Řekla: „Kdybych věděla, že ti to ublíží, řeknu,
že mi nestojíš za ty výčitky svědomí, které
bych kvůli tobě měla. Ale vím, že něco tako-
vého s tebou nehne, a proto ti můžu svěřit
pravdu. Někde mezi „Chcete svést?“ a postelí
jsem si uvědomila, že budu raději nešťastná
s tebou než šťastná s jiným.“
Polkl.
Přestal ji sledovat tak, jako by každým okamži-
kem měla utéct za svým milencem. - Mladý.
Určitě je mladý, tím si byl jistý. - Nemohl ji vy-
stát. Chtěl jí nařídit, aby se šla umýt. Cítil, že na
to nemá právo. „Ukliď tu zeleninu,“ řekl místo
toho, „a táhni z mého pokoje.“

Foto: Maxim Zherebov
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Z historie okolních obcí

Ryžovišťské týdenní trhy, jarmarky a nemrava Kunig
Přiznejme si, že pojmy jako týden-
ní trh, jarmark nebo třeba i pouť
nám trochu splývají a k dovršení
všeho se začínají objevovat trhy
farmářské. Možná by bylo zajíma-
vé porovnat tržní souboj zeměděl-
ce nabízejícího „pravý domácí ko-
zí sýr“, u jehož stánku se za den
zastaví tucet zákazníků, s koupě-
schopností davů proudících třeba
do blíže neurčeného „Penysu“ či
jiného řetězce. Byl by to však zce-
la jiný příběh a netýkal by se
Ryžoviště. Začneme v roce 1946.
Bylo to o prázdninách a strýc a te-
ta R. z Majetína mne vzali s sebou
na pravidelný týdenní trh do
Brunzejfu, jak se tehdy ještě
Ryžoviště nazývalo. Z Olomouce
jsme vyjížděli kolem půlnoci
a značně ojetá Tatra typu 11 těch
cca 45 km v pohodě zvládla za tři
hodinky. Dýchavičný vehikl by
dnes na silnici vzbudil senzaci:
šlo o vlastnoruční úpravu karosé-
rie na víceúčelový náklaďáček po-
mocí hliníkových plechů z pří-
davných nádrží bombarďáků a vše
korunoval vysoký kotel na dřevo-
plyn. Auto jelo na benzin a kotel
sloužil jako úkryt choulostivého
zboží. Představovala je dvě malá
selata zabalená do povijanů 
a uspaná kořalkou. Jinak jsme
vezli tvaroh, proutěné košíky, ně-
kolik kuřat a ranou zeleninu.
Cestou jsme předjížděli další pro-
dejce, kteří na trh do Ryžoviště
táhli velké ruční vozíky nebo mě-
li v lepším případě v povozu za-
přaženého koně. Nejvíce se mi lí-
bilo, když nějaký muž s pestře 
oděnou ženou vedli velblouda
a tento jaksi nemínil dodržovat
trasu, což dával najevo neustálým
postáváním. „Rychtovali“ ho pru-
tem a zvíře kontrovalo kopanci.
Nakonec byl pán sražen do příko-
pu plného jakési břečky...
Do Ryžoviště jsme dorazili zrov-
na, když svítalo, a tak byl zaujat
výhodný prostor. Strýc to šel poji-
stit, snad k předsedovi MNV flaš-
kou, načež pak, bez ohledu na to,
že zpívali kohouti, společně prů-
hledně čistý nápoj likvidovali.
Teta to dost nevybíravě komento-
vala.
Pak začal týdenní pravidelný trh.
Konání těchto trhů se řídilo úřed-
ním věstníkem, který byl k na-
hlédnutí mimo jiné téměř ve všech
kalendářích. Vlastní průběh trhu si
už moc nevybavuji. Tetě se vbrzku
podařilo prodat tvaroh a zeleninu.

Kuřata byla málem polomrtvá, po-
řád byla kropena vodou „za úče-
lem ožití“, až byla nakonec smě-
něna za nějaké pantofle či co. Ani
košíky jsme domů nevezli.
Strýcovým úkolem bylo prodat,
lépe řečeno směnit, obě selata.
Což o to, zájemci byli, ale hlav-
ním úkolem bylo směnit prasátka
za textilní zboží, dokonce prý za
nějaké padákové hedvábí. Netře-
ba dodávat, že šlo o směnný ob-
chod za hranicí zákona a po desít-
kách let se můžu domnívat, že
o něm byl informován i ten flaš-
kou kořalky ovlivněný funkcio-
nář, strýcův to prý předválečný
známý. Jak vše skončilo, nevím,
selata jsme však domů nevezli.
Jinak byl trh pro mne jako kluka,
řečeno dnešním výrazivem, vel-
kolepou „šou“. Kam se na Ryžo-
viště hrabaly pravidelné trhy na
Dolním náměstí v Olomouci!
Tam pořád někdo dozíral a napo-
mínal, tady šlo vše tak nějak sa-
mospádem. Pravda, chodil zde,
přesněji byl voděn, nějaký velmi
podroušený činovník s odznakem
na saku, houfek podpíratelů jej
vláčel od stánku ke stánku a všu-
de nalévali...
Ještě jeden zážitek si neodpustím
- vystoupení s popisovaným vel-
bloudem. Trh už byl v plném
proudu, když vzpírající se zvíře
dovlekli a uvázali ke stromu asi
poblíž fary. Dvouhrbý koráb pou-
ště náhle ožil a začal se svými ma-
jiteli ochotně spolupracovat, pří-
mo pózovat, když byl ozdoben ja-
kýmisi fábory. Mumraj a ruch tr-
žiště mu nevadily, spíš naopak.
Hlavní atrakce teprve nastávala,
když se mezi hrby postavila mla-
dá žena, sukénky si pěkně vykasa-
la a bílé nožky ukázala, a to pro-
klatě vysoko odhalené. Nastala
neuvěřitelná tlačenice a velbloudí
manažer si cpal peníze, které vy-
bral, za koženou košili. Víc jsem
neviděl, od předčasného prozření
mne uchránila teta Anežka, když
už to se zvědavým strýcem bylo
marné.
Tolik by snad o mém prvním set-
kání s Ryžovištěm a fenoménem
trhů či jarmarků stačilo. Jarmarky
se praktikovaly po celá staletí,
tehdejší život by bez nich byl těž-
ko myslitelný.
Ukažme si ještě stručně něco
z dlouhé a zapomenuté historie
jarmarků právě v Ryžovišti. Těž-
ko pátráme, kdo a kdy svým bla-

hosklonným výnosem povolil
první dva jarmarky. Měly vyhra-
zenu dobu v pondělí po Nepo-
skvrněném početí Panny Marie
a pak ve druhé pondělí po Božím
těle. Historici míní, že je povolil
císař Rudolf II. roku 1577. Určitě
ale navazovaly na dva další, blíže
neurčené. Jisté je, že císař Leo-
pold roku 1661 umožnil na žádost
válkou silně postiženého městeč-
ka provozování dalších pěti jar-
marků v roce a přidal k nim ještě
jeden koňský trh v roce plus jeden
„s hovady jinými“. Každý týden
dle úpravy platné od té doby moh-
ly být v Ryžovišti ještě „každo-
týdnějdoucí“ obyčejné trhy, a to
ve středu a v sobotu.
Zde se dostáváme k rozlišení po-
jmů trh a jarmark. Trh zastupoval
obyčejnou obchodní činnost
v městečku za účasti místních vý-
robců a omezoval se na věci den-
ní potřeby, kdežto jarmarky (až na
výjimky) nabídku zboží neome-
zovaly. Na jarmarku se daly kou-
pit třeba různé ozdoby, svaté ob-
rázky, prášek proti bolestem vše-
ho druhu včetně hlouposti, cizo-
krajné ovoce, kusy dřev z trámů,
na kterých se někdo oběsil a ony
pak měly údajně nekonečnou tr-
vanlivost jako násady seker nebo
kolíčky na hrábí... Na jarmarcích
se též prodávaly kramářské tisky
se srdceryvnými příběhy a písně-
mi a další, někdy až bizarní pro-
dukty.
Rozdíl byl i v poplatcích z místa.
Bylo pravidlo, že „půlka náležeti
musí císaři a půle druhá může při-
padnouti obci“. Existovaly i stán-
ky nazývané „boží“, v nichž pro-
dávali lidé zchudlí a „nešťastní“,
zcela mimo jakékoliv „místné“.
Příklad? Žena, jejíž muž propil
statek...
Poplatek se nazýval Standgeld
a moudří radní v Ryžovišti jej po
roce 1822 „prodávali“ za paušální

částku zájemcům v dražbě. Kdo
by se s tím také pořád otravoval.
Měli tak své jisté a císař také.
Výběrčí ať si poradí a hádá se
s bábami na trhu. Pověstným
Standgeldmeistrem byl jistý
Kunik, psáno též Kunig. Ten si
poradil svérázně. Byl prý sice na-
oko velmi přísný, ale když třeba
vdovy z Tylova prodávající po-
věstný místní tovar, kozí tvarůž-
ky, neměly těch pár krejcarů na
Standgeld, byla jim nabídnuta
možnost uhradit částku v „naturá-
liích“, k jejich „výběru“ sloužil
seník při cestě do Lomnice.
Světe div se, tento „naturální způ-
sob“ se měl v rodině Kunigů do-
konce dědit, jako se dědila funkce
výběrčího. Pro některé trhovkyně
to třeba bylo zpestření jednotvár-
ného života. Jak se říká v přísloví
o uchu, které se utrhne, „neřest ta-
to vzala konec svůj“ najednou.
Tylovské (a asi i další) vdovy si
záviděly, pomlouvaly se a snad se
i nedaleko místa hříchu popraly.
Nakonec neušetřete pár krejcarů,
když je to možné a Kunig je tak
hodný! Jak uvádí tehdejší tisk,
„mezi vdovami nebylo pocitu vel-
ké křivdy, ba některé se prý coby
slepice jen otřepaly a běžely dál
za povinnostmi svými“.
Jak to skončilo? Kunig dostal po-
kutu, že „ve stavení svém cizí 
osoby často přechovával“ a byl
zbaven výnosné funkce. Radnice
byla nucena na jeho místo při-
jmout výběrčího úředníka - tedy
se „ušetřilo“, ale to už nastával
pomalý soumrak trhů a jarmarků
zaváděním kamenných obchodů.
Pod pojmem „jarmareční“ vnímá-
me dnes něco pozlátkového, křik-
lavého i méně kvalitního. Je prav-
da, že vše lze získat třeba v inter-
netových obchodech až do domu.
Na druhé straně ovzduší starých
jarmarků s počítačem nezažijete. 

Jaroslav Chytil

Ryžoviště, nedatováno
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Kapela Dynamic slaví 40 let
Letos slaví r˘mafiovská hudební
skupina Dynamic pod vedením skvû-
lého klavíristy Jifiího Vystrãila 
40 let svého trvání. Úctyhodná fiád-
ka let, pomyslí si nûktefií, obzvlá‰È
v souãasné dobû, kdy kapely vznika-
jí a zanikají jako houby po de‰ti. Jiní
mohou namítnout, Ïe to není nic mi-
mofiádného, pokud budeme hledat
srovnání v rámci b˘valého âesko-
slovenska. Jistû i ti budou mít svou
pravdu. Ov‰em pohlédneme-li do
„muzikantské“ minulosti na‰eho
mûsta, kde od 50. let minulého sto-
letí vznikla fiada kapel, ve kter˘ch
se vystfiídala celá plejáda kvalitních
muzikantÛ, tak délka trvání skupiny
Dynamic zas aÏ takovou samozfiej-
mostí není.
Kapela Dynamic je bytostně
spojená se jménem klavíristy
Jiřího Vystrčila. Ten přišel do

Rýmařova v roce 1963 z Brna
a brzy se začlenil do několika
hudebních těles, např. do kapely
Vladimíra Dlouhého, do skupiny
Exodus a Exodus II. nebo
do mládežnické kapely Miro-
slava Sedláka 7 + 7 = 15, kde 
účinkoval na varhany.
V roce 1974 založil Jiří Vystrčil
se svou ženou Hanou kapelu pod
názvem Hudba Jiřího Vystrčila.
Vystupovali v ní baskytarista
Pavel Laštuvka, bubeník Stani-
slav Pospíšil, zpěvačka Hana
Vystrčilová a kytarista Ivan
Sigmund, který od kapely po-
zději odešel a založil skupinu
Rotor. Během roku 1974 přišli
do kapely ještě sestry Alena
a Jana Sedlákovy spolu s kyta-
ristou Antonínem Miklíkem.
Skupina dostala název S + H vo-
cal, protože začala produkovat

skladby vokálního charakteru.
Sestry Sedlákovy a Hana Vy-
strčilová vytvořily velmi kvalitní
trio známé po celém kraji. Do
kapely v tomtéž roce přišel i ky-
tarista a zpěvák René Zatloukal.
Po jarních přehrávkách v roce
1975 se skupina přejmenovala
na Dynamic. Jejím zřizovatelem
byl ZK ROH Metaz Malá
Morávka. V tomto roce přišel do
kapely vynikající saxofonista
a interpret Otakar Roubal z Malé
Morávky. Umělecká spolupráce
Jiřího Vystrčila a Otakara
Roubala se odrazila na repertoá-
ru skupiny. Hrálo se hodně 
orchestrálních a vokálně předne-
sových skladeb od Middle of the
Road, George Gershwina či
Zdeňka Marata. V roce 1976 při-
šel do kapely kytarista a zpěvák

Vladimír Novotný. V tomto ob-
sazení si kapela mohla dovolit
přejímat skladby z repertoáru ta-
kových skupin, jakou byla švéd-
ská ABBA.
Tak pokračoval Dynamic po čty-
ři léta. Hrál nejen v Rýmařově,
ale hlavně na Jesenicku. V té do-
bě měla kapela nového zřizova-
tele, a to ZV ROH RD Rýmařov.
Kromě zábav a plesů vystupova-
la i na koncertech a byla zvána
na reprezentační akce v okrese
i kraji. V roce 1978 odešel z ka-
pely Ota Roubal, následně Hana
Vystrčilová a o něco později bu-
beník Stanislav Pospíšil, jejž vy-
střídal Zdeněk Prášil. Kapela
změnila i svůj repertoár. V roce
1982 odešel z kapely Antonín
Miklík a zpěvačka Alena
Sedláková do skupiny Rotor.
Poté, co odešla i Jana Sedláková,

nastoupila do kapely nová zpě-
vačka a hráčka na klávesy Heda
Trejtnarová a hlavním zpěvákem
se stal Vladimír Novotný.
Dynamic v počtu šesti muzikan-
tů hrál s úspěchem i v zahraničí,
v roce 1982 a 1983 v Jugoslávii
na ostrově Korčula. I přes změnu
repertoáru a obsazení kapela ne-
ztratila na kvalitě. Vladimír No-
votný se vypracoval na výborné-
ho zpěváka. V roce 1985 přišla
do kapely Dagmar Zamcová,
zpěvačka ze skupiny Gradace,
a saxofonista Zdeněk Kaláb.
Byli pro Dynamic výbornou po-
silou. Kapela v tomto obsazení
opět hrála v zahraničí, například
v bývalé NDR.
Roku 1989 z Dynamicu odešel
zpěvák a kytarista René Zatlou-

kal. Přišly nové trendy a mož-
nosti, zakládaly se nové hudební
skupiny menšího složení a s no-
vými poměry přišla i dostupnost
nových nástrojů a hudební elek-
troniky. Skupina Dynamic po
odchodu Dagmar Zamcové po-
kračovala jako Trio Dynamic ve
složení Jiří Vystrčil - kapelník
a hráč na klávesy, Vladimír
Novotný - zpěv a kytara, Zdeněk
Kaláb - saxofon a automatický
bubeník. Trio Dynamic hraje řa-
du let pacientům v lázních
Karlova Studánka, ale i na taneč-
ních kolonách, svatbách a ple-
sích. V roce 2004 přišla do kape-
ly Ivana Dušková, zpěvačka
a hráčka na klávesy z Bruntálu.
V roce 2008 odešel saxofonista
a hráč na klávesy Zdeněk Kaláb.

Krátce po vzniku hudební skupiny Dynamic, zleva Pavel Laštuvka,
Stanislav Pospíšil, Otakar Roubal, Jiří Vystrčil, Hana Vystrčilová,
Antonín Miklík, Alena a Jana Sedlákovy

Rok 1983

Rok 1976 Rok 2005
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rozhovor s Jiřím Vystrčilem
Ve které kapele a s kterými muzi-
kanty před založením Dynamicu
se ti hrálo nejlépe?
Nejlépe se mi vždy hrálo s tvůrčí-
mi muzikanty se schopnostmi im-
provizace. Vzpomínám například
na Radka Pelku - výborného ky-
taristu z kapely Ládi Dlouhého.
Dále to byl Roman Icha - skvělý
klavírista ze skupiny Pedagog,
Vladimír Václavek - výborný ky-
tarista a hráč na kontrabas. Velmi
dobře se mi hrálo i s jazzovým
trumpetistou Jiřím Karlem v ka-
pele Exodus a samozřejmě s Otou
Roubalem, jedním z nejlepších
muzikantů, který se v Rýmařově
za posledních padesát letech ob-
jevil.
Co tě vedlo k tomu, že jsi založil
se svou ženou Hanou skupinu
Dynamic? A proč dostala právě
tento název?
Objevil jsem ve své ženě talent
pro zpívání, a tak jsme si koupili
v roce 1972 aparaturu a založili
jsme kapelu, která nesla mé jmé-
no. Tehdy s námi hrál Pavel
Laštuvka, Ivan Sigmund a Stani-
slav Pospíšil. Vystupovat jsme
začínali v Horním Městě v kavár-
ně Profil a na Kolibě v Ludvíko-
vě. Název Dynamic proto, že
jsme chtěli produkovat muziku
s využitím dynamického předne-
su v celkovém projevu kapely,
zvláště když jsme měli dost in-
strumentálních skladeb díky sa-
xofonistovi Otu Roubalovi.
Kolik hudebníků a zpěváků se za

těch čtyřicet let v Dynamicu vy-
střídalo?
V kapele se vystřídalo devět mu-
zikantů, kteří s námi hráli v urči-
tém údobí a byli vystřídáni nebo
odešli do muzikantského nebe,
a devět zpěvaček. Celkem sedm-
náct členů a „mixák“ Jiří Prášil.
Na kterou dobu se skupi-
nou Dynamic vzpomínáš nejra-
ději a proč?
Byla to doba začátků, kdy byla
kapela postavena na velmi dobré
úrovni sólistů, ať zpěváků nebo
muzikantů, v období 1975-1983.
Hlavně vokály našich tří zpěva-
ček - Hany Vystrčilové a sester
Aleny a Jany Sedlákových - byly
excelentní. Byly podbarvovány
výborným saxofonistou Otou
Roubalem. Neméně dobré výko-
ny podávali i ostatní členové ka-
pely. Tehdy jsme byli špičkovou
kapelou v okrese a sklízeli jsme
velké úspěchy na zábavách
a koncertech, spíše však venku
než doma.
Když se ohlédneš zpátky, je něco,
co bys rád v průběhu těch čtyři-
ceti let změnil, kdyby to šlo?
Samozřejmě že bych rád některé
věci udělal jinak, ale to je vždy,
když se ohlédneš nazpět. Kdy-
bych mohl něco změnit, tak mož-
ná to, aby se vrátila doba, kdy
hráli muzikanti, jak se říká, na ži-
vo, kdy šli takzvaně na trh se
svým skutečným uměním. Dnes
máme špičkovou aparaturu a ná-
stroje, jaké bychom kdysi potře-

bovali ve svých začátcích, ale
měli jsme radost z toho, co jsme
i tak dokázali.
Počátkem osmdesátých let jste
měli možnost zahrát si i v bývalé
Jugoslávii. Jak se vám podařilo
se tam z tehdejšího Českosloven-
ska dostat, když vycestování v té
době nebyla taková samozřejmost
jako dnes? Jaké skladby a s ja-
kým úspěchem jste tam hráli?
Vycestování do tehdejší Jugoslá-
vie bylo dílem náhody a štěstí.
Dostali jsme se tam na pozvání
vlivného jugoslávského občana,
který nás slyšel hrát na chatě
Pozemních staveb Olomouc
v Malé Morávce, která byla po
dlouhá léta naším domovským
přístavem. V Jugoslávii jsme hrá-
li na Korčule nejen české a světo-
vé hity, ale i jugoslávské.
Jaké je v současné době složení
kapely?
V současné době hraje kapela
ve složení: Vladimír Novotný -
zpěv a kytara, Ivana Dušková -
zpěv a klávesy, Jiří Vystrčil - klá-
vesy a Liba Vajďáková - zpěv.
Jak často hrajete v lázních
Karlova Studánka? Máte s kape-
lou ještě nějaké jiné pravidelné
štace?
Již 25 let hrajeme v lázních
Karlova Studánka pro pacienty,
ale i na jiných akcích pořádaných
lázněmi, například na Silvestra
a na plesech i pro návštěvníky
z jiných zemí. V menší míře hra-
jeme i na akcích v Bruntále a po
celém okrese.

V současné době vzniklo nové CD
hudební skupiny Dynamic. Je to
vaše první deska? Kde a s kým jsi
cédéčko nahrával, jak tento ná-
pad vznikl, kde jej mohou případ-
ní zájemci zakoupit a jaké sklad-
by se na něm objevují?
V průběhu 40 let nám postupně 
odešli do muzikantského nebe
kamarádi a spoluhráči Antonín
Miklík, Otakar Roubal, Stanislav
Pospíšil, Pavel Laštuvka a René
Zatloukal. Na jejich památku
a pro naši vzpomínku jsme
k Vánocům nahráli naše zatím
první CD pod názvem Top
Balady. Jsou to skladby, které
máme rádi, hrajeme je na zába-
vách a nejsou příliš komerční.
Děkujeme producentu a muzi-
kantu skupiny The Hero Petru
Laštuvkovi, u kterého jsme moh-
li v jeho soukromém studiu CD
nahrát. Škoda že v 60. až 80. le-
tech nebyly tyto možnosti. CD si
mohou zájemci zakoupit v ob-
chodě Květiny - sklo paní Laš-
tuvkové.
Když se řekne Jiří Vystrčil a bu-
doucnost Dynamicu, co se ti vy-
baví? Pokoříte s muzikanty pod
tvým vedením půl století trvání
kapely?
Mně možná nebude dopřáno po-
kořit toto číslo, ale mohli by to
dokázat moji mladší muzikantští
kolegové. Prožít život s hudbou
je jedním z nejkrásnějších darů
od našeho nejvrchnějšího kritika
a já jsem za ten dar vděčný.
Děkuji za rozhovor. JiKoRok 2013 Fota: J. Vystrčila

Rok 2013

Vážení členové „Petrova cechu“,
výbor místní organizace Českého rybářského svazu si vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat 22. února
v 8.00 v budově školní jídelny na ulici 1. máje v Rýmařově.
Členská schůze je spojená s volbami do výboru místní organizace na další volební období.
Zájemci o vstup do řad rybářů Místní organizace ČRS Rýmařov se mohou stát členy po absolvování školení se závěrečnými zkouška-
mi. Školení a zkoušky budou probíhat v sobotu 8. a 15. února od 8.00 do 12.00 v „Rybářském domě“ na Podolské ulici v Rýmařově.
Cena školení je 600 Kč. Výbor ČRS, MO Rýmařov
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Užitečná informace

dTest: Nákupy podle nového občanského zákoníku - nastane zmatek?
Nûkteré zmûny, které pfiinese nov˘ obãansk˘ záko-
ník, práva spotfiebitelÛ posílí, jiné naopak. Oãekávají
se také problémy, které aÏ ãasem vyfie‰í novely ãi
rozhodnutí soudu. Zákazníci, ktefií si zboÏí nakoupili
je‰tû v roce 2013, mají o starost ménû - nemusí se
s nik˘m dohadovat o záruku.
Pro spotřebitele je zásadní informací, že
smlouvy uzavřené do 31. prosince 2013 včet-
ně se řídí starou právní úpravou, tedy občan-
ským zákoníkem č. 40/1964 Sb., případně zá-
koníkem obchodním. K oběma předpisům exi-
stuje rozsáhlá judikatura a užití základních
spotřebitelských práv v praxi nečiní velkých
obtíží. Na zboží zakoupené v roce 2013 a dří-
ve se tedy vztahuje zákonná záruka tak, jak
jsme ji znali doposud.
Pokud zákazník půjde takovou věc po Novém
roce reklamovat, nesmí podlehnout tvrzení, že
podle nové úpravy už zákonnou záruku ne-

může uplatnit, protože v novém občanském
zákoníku prostě není. Nejen že by obchodník
zákazníka takovým tvrzením krátil na zákon-
ných právech, ale navíc by se dopouštěl
správního deliktu podle zákona o ochraně
spotřebitele, za který hrozí pokuta od České
obchodní inspekce až do výše tří milionů ko-
run. Navíc obdoba zákonné záruky je i v no-
vém zákoníku.
Zákon připouští možnost, aby se obě smluvní
strany dohodly, že po Novém roce na své práv-
ní vztahy použijí novou právní úpravu, přesto-
že smlouva vznikla ještě před účinností nové-
ho zákoníku, tedy před koncem roku 2013.
„Někdy může být nová úprava výhodnější,
v případě záruk však takový postup nedoporu-
čujeme. Jsme sice přesvědčeni, že nový záko-
ník práva spotřebitelů až tak podstatně nemě-
ní, ale spotřebitelé by přišli například o novou

záruční dobu v případě, kdy si věc nechají
v rámci reklamace vyměnit za novou,“ vysvět-
luje Miloš Borovička, právní poradce dTestu.
Smlouvy uzavřené od 1. ledna 2014 se již bu-
dou řídit novým občanským zákoníkem s čís-
lem 89/2012 Sb. „Všechny podstatné změny,
které nový zákoník přinese do života spotřebi-
telům, jsme přehledně popsali v seriálu článků
na www.dtest.cz/NOZ a doporučujeme se na
nový režim připravit. V případě nejasností se
mohou spotřebitelé obracet také na naši pora-
denskou linku,“ radí Miloš Borovička. 

Vlasta Tichá, Lukáš Zelený,
Miloš Borovička, dTest

Nejčastější podvody na internetu
KaÏd˘ osm˘ Evropan se uÏ nûkdy setkal s interne-
tov˘m podvodem a kaÏd˘ dvanáct˘ ãelil krádeÏi 
osobních údajÛ. Europol uvádí, Ïe zloãinci na celém
svûtû roãnû okradou uÏivatele internetu o 9 454 mi-
liard korun, coÏ je více neÏ zisky z obchodu s mari-
huanou, kokainem a heroinem dohromady.
Síť Evropských spotřebitel-
ských center (ESC) zjišťovala,
s jakými podvody se spotřebi-
telé na internetu nejčastěji set-
kávají. „Společným znakem
internetových podvodů je zdánlivá důvěryhod-
nost prodejců. Podvodníci si dávají stále víc
záležet, aby ve svých obětech nevzbudili žádné
podezření,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí
právní poradny dTestu. Nejvíce podvodů lze
vystopovat v nabídkách levné elektroniky 
a ojetých vozů z jiných zemí EU, nebezpečné
bývají i nabídky služeb na zkoušku zdarma,
tzv. phishing, seznamky nebo podvodné prode-
je vstupenek na sportovní a kulturní události.
Stačí chvilka nepozornosti při práci s on-line

službami na počítači nebo v telefonu a výsled-
kem může být ztráta financí, zásah do soukro-
mí, či dokonce ohrožení života.
„Sílícím fenoménem je online nabídka paděla-
ného zboží, které je nabízeno za výhodných
podmínek na webu vyhlížejícím jako e-shop
oficiálního distributora s outletovým zbožím,
a to včetně důvěryhodné webové adresy,“
upřesňuje Tomáš Večl, ředitel Evropského
spotřebitelského centra při České obchodní in-
spekci. Společnosti provozující takový e-shop
však mají obvykle sídlo mimo Evropskou unii,
pokud tedy spotřebitel zboží objedná a zaplatí
převodem, riskuje, že budou padělky při kon-
trole celními úřady zabaveny a zpravidla zni-
čeny. Spotřebitelé tak o své peníze přijdou,
protože se jim nepodaří spojit s prodejcem,
který většinou používá falešné kontaktní úda-
je. „V některých státech je trestným činem i sa-
motný nákup padělaného zboží, spotřebitelé se
tedy vystavují i nebezpečí trestního postihu.
Nemluvě o tom, že některé napodobeniny mo-

hou být nebezpečné zdraví či životu - napří-
klad léčiva či náhradní díly do automobilů,“
doplňuje Lukáš Zelený.
Před blížící se zimní olympiádou je na místě
varování před nákupem cenově výhodných
vstupenek. Dostatečným důvodem ke zvýšené
pozornosti by měl být případ spotřebitele, kte-
rý na Hry v Londýně koupil vstupenky pro své
blízké za 3 tisíce eur, vstupenky však nebyly
nikdy doručeny. Ukázalo se, že se jednalo
o neautorizovaného distributora, jenž za pro-
dej 15 až 20 tisíc falešných vstupenek inkaso-
val kolem 5 miliónů eur.
Proto dTest i ESC svorně radí, aby byli spotře-
bitelé při nákupech opatrní a neznámé prodej-
ce si dobře prověřili. 

Vlasta Tichá, Lukáš Zelený, Ondřej Tichota

dTest: Financování ojetého vozu?
Až 140 tisíc korun jen za poplatky!

V loÀském roce dTest zahájil taÏení proti nepfiimû-
fienû vysok˘m poplatkÛm za sjednání úvûrÛ na 
ojeté automobily. Home Credit, kter˘ je jedním
z poskytovatelÛ takov˘ch úvûrÛ, teì Ïaluje svoji
klientku a vymáhá po ní mimo jiné i poplatek ve v˘-
‰i témûfi 140 tisíc korun.
Na poradnu dTestu se obrátila paní Iveta,
která si koupila v autobazaru AAA Auto 
osobní automobil a částečně jej financovala
úvěrem od společnosti Home Credit. „Vůz
byl po třech dnech zničen při autonehodě
a Home Credit nyní požaduje nejen doplace-
ní kupní ceny, ale také téměř stočtyřicetitisí-
cový poplatek za poskytnutí úvěru a padesát
tisíc za jeho předčasné splacení a klientku
žaluje,“ popisuje situaci Miloš Borovička,
právní poradce dTestu, a dodává: „Havarijní

pojistka kryla cenu vozu. Úvěr byl však při
koupi uměle navýšen o nemravně vysoké ná-
klady na jeho sjednání, které má nyní klient-
ka Home Creditu uhradit v plné výši.“
Výše „poplatku“ je zcela ohromující, dTest
proto zjišťoval, co konkrétně se za ním skrývá.
„Na naši výzvu ze září 2013 Home Credit od-
pověděl, že poplatek pokrývá zejména provizi
pro zprostředkovatele úvěru, kterým je auto-
bazar. To samé nám potvrdila i společnost
Essox, která rovněž podobné úvěry poskytu-
je,“ říká Miloš Borovička a upřesňuje: „Další
položka, kterou Home Credit požaduje, je ve
vyúčtování nazvána jako marketingová akce
a je účtována v případě předčasného splace-
ní, tedy právě například v případě pojistné
události jako u paní Ivety. Poplatek tak plní

faktickou funkci pokuty, která má zjevně za-
bránit klientovi v předčasném splacení úvěru,
na což má jinak dle zákona nárok.“
V současné době spor řeší Obvodní soud pro
Prahu 8, k němuž Home Credit žalobu podal.
„Požadavky Home Creditu jsou dle našeho
názoru skutečně nemravné. Žalované jsme
poradili, jak má podat odpor a jakou argu-
mentaci použít. Pevně věřím, že klientka
s naší pomocí uspěje,“ informuje Miloš
Borovička. 

Vlasta Tichá, Miloš Borovička, dTest
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Zajímavosti z přírody

Seznamte se s křivkami
Položme si zdánlivě nesmyslnou
otázku: Mohou ptáci hnízdit
v zimě? (Tak by se zeptalo nej-
spíš dítě.) Ne, ptáci v zimě ne-
hnízdí (zněla by pravděpodobně
odpověď). Je to v podstatě prav-
da, ale ne úplná. Neexistuje snad
výjimka, která by potvrzovala
pravidlo? Touto výjimkou je prá-
vě křivka obecná (Loxia curvi-
rostra) z čeledi pěnkavovitých
(Fringillidae), kterou si s pěnka-
vou také mnozí spletou.
Popis ptáka najdete v atlase nebo
na internetu, zde jen uvedu, že
sameček je téměř celý červený,
samička žlutozelená s nádechem
do šeda. Křivka není výjimečná
jen dobou hnízdění, ale i tvarem
svého zobáku. Je jediným ptá-
kem na světě s překříženými če-
listmi zobáku. Takový tvar zobá-
ku mají také dva příbuzné druhy:
křivka velká a křivka bělokřídlá.
U nás se nevyskytují; žijí vysoko
na severu. Kdo trochu zná evolu-
ci ptáků, ví, že tvar zobáku kři-
vek je dán vývojovou specializa-
cí v získávání potravy. Křivky se
totiž živí převážně semeny jeh-
ličnanů, k nimž se dostávají otví-
ráním (luštěním) šišek. A musí
se tak stát dříve, než zralá se-
mínka z šišek vypadnou, protože
semena spadlá na zem křivky ne-
sbírají. A právě se zralostí či do-
zráváním smrkových semen
(u nás smrky převažují), které
probíhá i přes zimu, je spojeno
zimní hnízdění křivek. Natráve-
nými semeny totiž krmí svá mlá-
ďata.
Možná se vám už stalo, že když
jste se za krásného únorového

dne projížděli na běžkách, za-
slechli jste z vrcholku blízkého
smrku zpěv. Není to sice ten jar-
ní jásot, který začíná v dubnu,
ale zpěv to je. Pohled dalekohle-
dem by vám ukázal právě červe-
ného samečka křivky. Dalším
projevem toho, že se tito ptáci
chystají hnízdit, je, že zalétají

k budovám, kde na příhodných
místech sezobávají vápennou 
omítku (vápník je potřebný
k tvorbě skořápky vajec). Na
Alfrédce jsem tuto činnost kři-
vek pozoroval z bezprostřední
blízkosti. Jenže co si myslet
o samečcích, kteří seškrabávají
omítku, když přece vejce nesná-
šejí? Je to prosté: sousto předají
samičkám. V té době si už určitě
budují hnízdo, které je dobře
skryté, s velmi silnými stěnami
a teplou výstelkou, aby dobře
chránilo snůšku i za mrazu.

Budeme-li křivky pozorovat, zjis-
tíme, že jejich dovednost, se kte-
rou luští šišky, je doslova akroba-
tická. Některé visí na šišce hlavič-
kou dolů a v této poloze vybírají
semínka. Protože krycí šupiny
jsou na šišce poskládány jako taš-
ky na střeše, dostane se křivka
pod ně nejsnáze právě ve visu.

Stejně často, možná častěji, však
šišku odštípnou a přenesou si ji na
příhodné místo (např. na silnější
větev), kde si ji přidrží prsty 
a opracují. Odštípnutou šišku pře-
nášejí v zobáku za krátký stonek,
který na ní za tím účelem pone-
chají, a semínka konzumují čistá,
tj. bez křidélek. Ta odštípnou
a pustí na zem. Když je šiška vy-
brána, pustí i tu a letí si pro další,
s níž se vracejí na původní stano-
viště. Prohlédl jsem několik sho-
zených šišek, je to dokonalá prá-
ce.

Při jednom z pozorování jsem
zřetelně viděl, že křivka při do-
bývání semínek znatelně rozeví-
rá zobák, přičemž si pomáhá po-
hybem celé hlavy. Ornitologická
literatura se zmiňuje, že křivka
vytahuje semínka jako kleštička-
mi. Jenže pták napřed musí od-
chlípit krycí šupinu od tělesa šiš-
ky. Kdyby ji sevřel do zobáku
a zapáčil, semínko by lehce
mohlo vyklouznout ven. Takže
napřed odchlípit šupinu a pak
vyjmout semínko nebude to pra-
vé. Aby pták zabránil úletu se-
mínka a tím ztrátě potravy, udělá
nejspíš toto: Odtlačí šupinu po-
hybem hlavy i rozevřením zobá-
ku, ale současně přitom vysune
jazyk a semínko na něj nalepí.
Teď mu již nemůže ulétnout.
Jazykem vtáhne semínko mezi
čelisti, které ihned odstřihnou
křidélko, a čisté semínko pták
buď zkonzumuje, anebo rozměl-
ní ve voleti a přinese mláďatům.
Křivky jsou bezesporu zajímaví
ptáci. Až budete mít možnost je
na svých potulkách pozorovat,
nepromarněte ji. Křivky nepatří
mezi zvlášť plaché ptáky a vidět
je zblízka stojí za to. Nehnízdí
jen v horských lesích a v zimě,
ale i v nižších polohách v růz-
ných ročních obdobích. Dosta-
nou se i do lidských sídel. Loni
křivky vyhnízdily na konci léta
v Rýmařově u autobusového
nádraží. Kdo by to do nich řekl?
Tak vám přeji zajímavou i zába-
vnou podívanou a pozor na pa-
dající šišky! 

Miloš Zatloukal,
KČT Rýmařov

Kamzík horský - rarita jesenických hor
Prapůvodní domovinou kamzičí
zvěře jsou vysoká pohoří Alp,
Tater a Karpat, dále se vyskytuje
na Balkáně a v Turecku. V České
republice žije populace kamzíka
v Jeseníkách a Lužických ho-
rách, kde byl uměle vysazen po-
čátkem 20. století. Neúspěšné
pokusy o aklimatizaci proběhly
také v Krkonoších, na Křivoklát-
sku, Liberecku a Karlovarsku.
Do Jeseníků dorazil kamzík v ro-
ce 1913, kdy do obůrky pod
Ovčárnou vysadil řád němec-
kých rytířů se souhlasem císaře
Františka Josefa I. skupinku
kamzíků z Alp. Po 11 letech by-
lo stádečko z obory vypuštěno

do volné přírody. Genofond prv-
ní skupiny doplnila v roce
1939 ještě jedna - v obůrce
ve Vidlích chovalo vratislavské
arcibiskupství také stádo kamzí-
ků. Po 2. světové válce bylo
v Jeseníkách asi sto kamzíků a ti
se těšili všeobecné ochraně a pé-
či. Podrobná historie vysazení
kamzíků v Jeseníkách od prvotní
myšlenky přes vlastní organizaci
a všechny peripetie, které „za-
bydlení“ kamzíků v našich ho-
rách provázely, je velmi pouta-
vým čtením, jež si dovoluji čte-
nářům doporučit - časopis
Myslivost č. 9 a 10, roč. 2012.
Kamzík se často v literatuře po-

Foto: Jiří Marek

Foto: Ladislav Stančo
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pisuje jako živočišný druh, který
se vyskytuje pouze na skalách
vysokých nadmořských výšek.
Toto tvrzení ale vždy neplatí,
o čemž svědčí důkazy jeho pří-
tomnosti v lesích - tzv. pobytové
známky zvěře, jako jsou stopy
a trus kamzíků, které nacházejí
myslivci a lesníci v lesích i v niž-
ších polohách hor. Život na ska-
lách kamzíkům neposkytuje vždy
potřebnou potravu, navíc jsou na
nich ve větším ohrožení z důvodu
nedostatečného krytí v terénu.
Tvrdý povrch skal ale nutně po-
třebují k obrušování svých neu-
stále dorůstajících spárků. Ještě
před pětadvaceti lety bylo možné
pozorovat jesenické kamzíky po-
měrně často ve Velkém kotli,
pakliže se pozorovatel choval tiše
a nenápadně a tuto plachou zvěř
„nezradil“.
Myslivecky řadíme kamzíka
horského mezi zvěř spárkatou
a dutorohou. Zvěří dutorohou je
proto, že jeho rohy jsou duté,
z černé rohoviny, dorůstající dél-
ky okolo 10 až 20 cm. Kamzík je
neshazuje, nosí je po celý život.
Každým rokem růžky dorůstají,

zpočátku rychle a po centimet-
rech, a čím je kamzík starší, tím
pomaleji a po milimetrech.
Zvláštností této zvěře je, že růž-
ky mají i kamzice.
Kamzík má silnou svalnatou
konstituci, velikostí se blíží koze
domácí, se kterou je blízký pří-
buzný. Jeho krátká letní srst bý-
vá převážně rezavohnědá, pouze
nohy jsou tmavší a na hlavě má
nápadnou běložlutou kresbu ve
formě pruhů na čele a na lících.
Ceněnou loveckou trofejí je tzv.
kamzičí vous, což jsou delší
chlupy z oblasti hřbetu a zadku,
které se při vzrušení zvířete
vztyčují.
Říje kamzíků začíná v listopadu
a trvá téměř do konce prosince.
V té době se zvyšuje i činnost
zvláštních pachových žláz,
v myslivecké mluvě zvaných fí-
ky, umístěných v zátylku za růž-
ky - jejich výměšky otírají samci
i samice o kosodřevinu nebo trsy
trávy. Říji doprovázejí honičky
a souboje samců, z nichž však
jen málokterá končí zraněním.
Po 180 až 190 dnech březosti ro-
dí samice na přelomu května

a června v ústraní nejčastěji jed-
no mládě, které je schopné ná-
sledovat matku i v náročném te-
rénu již dvě hodiny po porodu.
V přírodě se kamzík dožívá oko-
lo 15 až 17 let.
Početní stavy kamzíka horského
se v Jeseníkách v průběhu let vel-
mi lišily. Od počátečních desítek
kusů, přes poválečný stav okolo
sta kusů až po kulminaci popu-
lační křivky v 80. a 90. letech,
kdy byl jejich počet odhadován
okolo jednoho tisíce kusů.
V tomto období vstoupili do boje
proti kamzíkům ekologové s ar-
gumentací, že jejich vysoké po-
čty ničí ekosystém Jeseníků, ze-
jména spásáním vzácných rostlin
a narušením horských lesních
porostů. Tato aktivita vedla
k rozhodnutí na kompetentních
místech o tom, že kamzík jako
nepůvodní druh z Jeseníků v bu-
doucnosti zcela zmizí. Jako od-
pověď na daný stav bylo v září
2009 založeno Občanské sdruže-
ní Jesenický kamzík, které zorga-
nizovalo petici za záchranu kam-
zíků v Jeseníkách. Výsledkem
bylo přes 25 tisíc podpisů z celé

ČR a v listopadu 2010 byla tato
petice předložena v Parlamentu
ČR. Rozpoutala se tak otevřená
debata napříč odbornou i laickou
veřejností o další existenci kam-
zíka v Jeseníkách, jejímž kom-
promisem je prozatím existence
asi 250 kusů této zvěře v našich
horách. Debata mezi odpůrci
a zastánci kamzíka dále pokraču-
je. Prozatím nebyla zpracována
žádná odborná studie o tom, jaké
škody a v jakém měřítku skuteč-
ně kamzík způsobuje. Odborníci
na reprodukci zvěře uvádějí, že
stav 200 kusů je z hlediska za-
chování zdraví populace nedo-
statečný, a navrhují řešení - zvý-
šení stavu kamzičí zvěře alespoň
dvojnásobně. Jeseničtí kamzíci
jsou prozatím mnohem zdravější
než ti alpští, u kterých je častý
výskyt prašiviny.
Loni tedy jesenický kamzík 
oslavil stoleté narozeniny a je 
otázkou, kolikáté další ještě 
oslaví. Každý ze čtenářů může
mít na otázku: „Jesenický kam-
zík - ano, či ne?“ svou vlastní
odpověď, diskuze pokračuje. 

Ing. Zdeňka Marková

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 vysvěd-
čení. Nové opatrovníky potřebují všichni psi z útulků, čis-
tokrevní 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.

Prvním psím nalezen-
cem, kterého do zá-
chytného kotce přivez-
li začátkem ledna prav-
děpodobně z Břidličné,
je tento mladý a hodný
kříženec většího vzrůs-
tu s moudrýma a odda-
nýma očima. Na oboj-
ku má napsáno jméno
Koby.

Druhým, klidným
a hravým pejskem, kte-
rý byl nalezen v průbě-
hu ledna, je tato černá
fenka, pravděpodobně
plemene německého
ovčáka. V případě zá-
jmu, dotazů či vyzved-
nutí kontaktujte odpo-
vědného pracovníka na
tel.: 737 241 052. JiKo

Tanečnice TS Neila přivezly medaile 
z republikové přehlídky jednotlivců

Taneční skupina Neila
zahájila soutěžní sezónu
2013/2014 účastí na
soutěžní přehlídce jed-
notlivců v orientálních
tancích Světlo orientu
v Uherském Ostrohu.
Rýmařov reprezentova-
ly juniorské tanečnice
Adéla Macková, Aneta
Dehnerová a Barbora
Šopíková.
Děvčata nejprve před-
vedla tanec podle lek-
torky a ve druhém kole, kam postoupilo deset nejlepších z každé kategorie, sou-
peřila v improvizaci na pomalé i rychlé rytmy.
Z rýmařovských tanečnic se na medailových pozicích umístily Aneta Dehnerová
na 3. místě, která tak zároveň získala titul 2. vicemiss Kamélie (věková kategorie
11-13 let), a Barbora Šopíková na 2. místě se ziskem titulu 1. vicemiss Jasmínový

květ (věková kategorie 14-18 let).
Všem tanečnicím děkujeme za re-
prezentaci a účast a Anetce
a Barči gratulujeme ke krásnému
umístění.
Neila v letošním roce připravuje
řadu soutěžních i nesoutěžních
choreografií ve všech kategoriích
a v březnu vyráží na první soutěž-
ní turné. Rýmařovská veřejnost se
může těšit i na přehlídku orientál-
ních tanců a soutěžních choreo-
grafií v květnu letošního roku.

Fota a text: Kamila Cimbotová,
TS Neila SVČ Rýmařov
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Sport

Sklouznutí na úrovni
Ski klub RD Rýmařov zajišťuje
pro širokou sportovní veřejnost
službu, spočívající v přípravě 
a údržbě lyžařských běžeckých
tratí v délce minimálně 32 km na
území Rýmařova i Staré Vsi. Tyto
tratě jsou napojeny na běžecké
stopy z území Horního Města a na
přístup od Skřítku.
Tratě jsou ze své podstaty určeny
k zimnímu sportování. Zároveň
však zvyšují atraktivnost území
a podporují cestovní ruch s přízni-
vým dopadem na ekonomiku
podnikání a prosperitu oblasti.
Ski klub roky usiloval o to, aby se
zlepšily technické podmínky prá-
vě pro údržbu tratí, aby tak pod-

mínky pro lyžaře běžce mohly
konkurovat jiným lokalitám, aby
i lyžařský klub upevnil svou pozi-
ci mezi již bohužel jen několika
málo lyžařskými oddíly a kluby
podporujícími běžkaře v Morav-
skoslezském kraji.
Stalo se! Roky příprav nyní přiná-
šejí výsledek. Moravskoslezský
kraj připravoval s partnery - růz-
nými sportovními kluby - projekt
pod názvem „Jesenická magistrá-
la“ a náš klub také poskytoval 
úředníkům kraje veškerou součin-
nost. Výsledkem je soubor vyba-
vení, které nám je a bude bezplat-
ně propůjčeno. Vedle orientač-
ních, informačních a odpočinko-

V Bruntále ocenili nejlepší sportovce okresu
Bruntálsk˘ hotel Slezan pfiivítal v pon-
dûlí 27. ledna nejv˘raznûj‰í sportovce
okresu Bruntál. Ocenûno bylo celkem
osm jednotlivcÛ, dva tûlesnû postiÏení
sportovci a jeden sportovní kolektiv.
Třicáté osmé slavnostní vyhlášení
nejlepších sportovců okresu
Bruntál pořádalo tradičně Okresní
sdružení ČSTV Bruntál pod no-
vým názvem Regionální sdružení
České unie sportu v Bruntále (RS
ČUS Bruntál). Za přítomnosti zá-
stupců Bruntálu, Rýmařova, Kr-
nova a Vrbna pod Pradědem před-
stavil manažer RS ČUS Bruntál
Jan Urban nejlepší sportovce a je-
den sportovní kolektiv uplynulé-
ho roku. Návrhy na ocenění zasí-
laly jednotlivé sportovní kluby,
tělovýchovné jednoty, okresní
svazy, ale i veřejnost v průběhu
prosince a počátkem ledna.
Mezi oceněnými byl také sporto-
vec z Rýmařova. Neuvěřitelných

osmnáct titulů mistra České re-
publiky má na kontě nejlepší rý-
mařovský kuželkář v kategorii tě-
lesně postižených sportovců hrají-
cí za Kovohutě Břidličná Zdeněk
Dočkálek. K výčtu úspěchů patří
i vítězství ve všech šesti turnajích
Českého poháru 2013 a zisk titulu
Kuželkář roku 2013. Zdeněk
Dočkálek převzal pohár a ocenění
z rukou starosty města Rýmařova
Petra Kloudy a zástupců RS ČUS
Bruntál Jana Urbana a Františka
Pohanky. Na dotaz Jana Urbana,
zda bude ve sbírání titulů a oceně-
ní pokračovat i v roce 2014, od-
pověděl Zdeněk Dočkálek jedno-
duše: „Určitě pokračovat budu,
záleží na tom, jak se mi bude na
turnajích dařit a jak mi bude slou-
žit zdraví.“ Bezprostředně po vy-
hlášení této ankety o nejlepšího
sportovce okresu Bruntál Zdeněk
Dočkálek poznamenal, že si oce-

nění velice váží a bude se snažit
i nadále nezklamat všechny spon-
zory a mecenáše, kteří jej a jeho
kolegy kuželkáře na turnajích
podporují.

Z dalších kuželkářských osob-
ností v kategorii tělesně postiže-
ných sportovců byla v bruntál-
ském hotelu Slezan oceněna
Jana Martiníková z Horního
Benešova, která získala v kate-
gorii žen rovněž titul mistryně
České republiky a titul Nejlepší
kuželkářky za rok 2013.
V kategorii sportovních kolektivů
byl oceněn oddíl Karate DÓ
Bruntál za zisk jedné zlaté a tří
stříbrných medailí na mistrovství
světa a čtyř zlatých medailí na
mistrovství Evropy v karate.
Další nominovaní sportovci okre-
su Bruntál reprezentovali v mo-
derní gymnastice, lyžařském ori-
entačním běhu, sportovní střelbě,
radioorientačním běhu, boxu a mi-
nikárách, kde dosáhli na medailo-
vé pozice v rámci České republi-
ky, Evropy, případně světa. 

JiKo

Foto: L. Baslar

-02-2014  29.1.2014 14:24  Stránka 25



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT02/2014

26

Úspěch tanečního oboru ZUŠ
v Olomouci

V sobotu 18. ledna se v olomouckém domě dětí uskutečnila poslední
žebříčková soutěž v sólech a duích pod názvem O Hanácký koláček.
Taneční obor ZUŠ Rýmařov zastupovaly v dětské kategorii nováčci
Julinka Bršťáková a Ivanka Němcová, v juniorské pak zkušená Míša
Blašková. Celý trojlístek tanečnic si odvážel z této soutěže cenné ko-
vy. Třetí místo patřilo Julince za choreografii Ledový květ a druhé
místo Ivance za skladbu Zimní víla. První příčku v juniorské katego-
rii obsadila Míša Blašková, která obhájila titul absolutního vítěze ve
výrazovém tanci.
Děkuji všem tanečnicím za krásné výkony a vzornou reprezentaci.

Alena Tomešková, ZUŠ Rýmařov

Skupina A
Železná - Kovošrot 4:2
St. Město - Hazardéři 3:12
Hazardéři - Kovošrot 3:2
Slovan A - Železná 7:4
Predators - St. Město 6:6
Železná - Predators 2:3
Kovošrot - Slovan A 3:9
Predators - Kovošrot 4:3

Neúplná tabulka skupiny A
1. Hazardéři 7 7 1 6 46:23 13 b.
2. Predators 8 6 1 2 40:30 13 b.
3. SK Slovan A 7 5 0 2 43:28 10 b.
4. Kovošrot 9 3 0 6 30:45 6 b.
5. St. Město 7 1 1 5 27:45 3 b.
6. HC Železná 8 1 0 7 26:41 2 b.

Skupina B
M. Morávka - Vikingové 2:3
Extreme - Slovan B 2:8
Medvědi - H. Město 0:8
Medvědi - M. Morávka 6:1
H. Město - Extreme 6:4
Vikingové - Slovan B 1:5
M. Morávka - Slovan B 1:8
Vikingové - H. Město 5:9
Extreme - Medvědi 7:4
Medvědi - Vikingové 1:7
Slovan B - H. Město 1:4
Vikingové - Extreme 14:1
Slovan B - Medvědi 14:2

Neúplná tabulka skupiny B
1. H. Město 9 8 0 1 64:28 16 b.
2. SK Slovan B 10 7 0 3 70:22 14 b.
3. HC Vikingové 10 7 0 3 51:35 14 b.
4. SK Medvědi 10 3 0 7 40:59 6 b.
5. M. Morávka 8 3 0 5 25:41 6 b.
6. HC Extreme 9 1 0 8 23:68 2 b

Zapsal Martin Ftáček

Výsledkový servis Rýmařovské hokejové ligy

vých míst rozsetých podél tratí to
bude i sada startovních čísel pro
závodníky či vybavení do prosto-
ru startu závodů. Pro veřejnost
budou zajímavé i elektronické in-
formační tabule umístěné na bu-
dově v zahradě Hedvy a na obec-
ním úřadu ve Staré Vsi, které bu-
dou přinášet zprávy o aktuálním
stavu počasí a hlavně o stavu udr-
žovaných tratí. Stejné informace

naleznou zájemci rovněž na webu
klubu http://skiklubrymarov.cz/cs/
a na adrese http://jesenicka-ma-
gistrala.msregion.cz/zima/. Již
dnes lze na těchto portálech získat
aktuální snímky krajiny pořízené
ze dvou kamer umístěných na ly-
žařské budově v zahradě Hedvy
a na budově školy ve Staré Vsi.
Informace budou na tabule a in-
ternet přenášeny také z GPS mo-

dulu umístěného na sněžné rolbě.
A jsme u toho. Rolba je zde! Co tu
není, je sníh. Ten z dotace na pole
a louky pořídit nelze. Až se však
počasí zlomí a sníh nás zavalí
(snad ne až v dubnu), předvede-
me, jak technika a elektronika na-
ladí běžkaře k elegantnímu
sklouznutí ve tvrdých, rovných

a bezpečných stopách. A také si
vás spočítáme fotosčítačem, aby-
chom věděli, jaký zájem lyžařů
o běžkování je. Jsem osobně pře-
svědčen, že s kvalitou technické-
ho zajištění běžeckých stop po-
roste i zájem o tento nádherný
zimní sport. Ing. Pavel Kolář,
předseda Ski klubu RD Rýmařov

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov
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Soukromá řádková inzerce

Prodám samostatný RD v klidné části Rýmařova o velikosti 5+1 (lze
rozdělit na 2x 2+1), 2x WC, zastavěná plocha 110 m2, užitná plocha
195 m2, dvě terasy, garáž a dílna, vytápění UT plynem, napojen na
všechny IS, po částečné rekonstrukci (topení, okna, přízemí domu).
U domu je zahrada 1340 m2, dva skleníky, zahradní chatka a kůlna na
nářadí. Cena dohodou. Tel: 608 887 247.
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