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Zábavná minimyslivost pro Ïáky 
I. stupnû Z· R˘mafiov

Mûsto R˘mafiov kalamitní stav 
vyhlásit nemuselo

Amatérsk˘ spolek Mahen
zve na premiéru

Jak psi pomáhají klientÛm Diakonie 
a Bufiinky

R˘mafiováci startovali ve svûtovém 
poháru bûhu na lyÏích   

ročník XIV.

Foto: Vladimír Lehký
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Únor bílý pole sílí... Zdá se, že
letos jsou širé rodné lány posíle-
ny dostatečně. Jestli totiž je tahle
zima na něco bohatá, tak na sníh.
Je to pravda bohatství poněkud
pofidérní, ale jaké jiné nám po
Vánocích, novoročním zvýšení
DPH a za vytrvalé hospodářské
krize zbývá, že? Jen díky „sněho-
vým spoustám“, jež padly na ce-
lou republiku, můžeme mít pocit,
že něčeho máme opravdu hodně,
a říci si s Milneovým Ijáčkem:
„Sníh je tu ovšem ještě všechen,
s tím si mohu dělat, co chci.
Člověk si nesmí naříkat.“
A já si nenaříkám. Sníh miluju.
Můj vztah k němu a zimě všeo-
becně vystihuje citát jiné mé ob-
líbené literární postavy, Čapkova
pejska: „Já mám zimu rád,

zvlášť když je takhle dost sněhu.
Ale nesmí být ta zima tuze veli-
ká.“ Přesné. Líp by to člověk ne-
vymyslel. Ještě pozoruhodnější
je, že oslík i pejsek pronášejí své
lapidární věty o sněhu přibližně
v okamžiku, kdy přicházejí
o střechu nad hlavou, tedy
o hlavní existenční jistotu. To je
jasný doklad toho, že sníh je
cennější, než se zdá.
Aby ne. Spojuje v sobě celou řa-
du pozitivních vlastností. Tak za
prvé - je vynikajícím tepelným 
izolantem. Obyvatelé eskymác-
kých iglú vědí své, ale mám teď
na mysli říši rostlinnou. Vždyť
co ochrání půdu a zárodky rost-
lin v ní nejlépe před mrazem?
Netkaná textilie? Ten prapodiv-
ný protimluv? Nikoliv, obyčejná

sněhová peřina. Tuším, že po-
dobně důležitá je i pro přezimu-
jící zvěř, ovšem v tomto ohledu
nejsem odborníkem a mohu od-
kazovat pouze na literární zdro-

je, konkrétně na jeden z příběhů
Ferdy Mravence, který se během
zimního spánku probudil chla-
dem, a proto se zakryl sněhovou
peřinou. Ta na něm sice roztála

Prvňáčků bude v příštím školním roce méně
O tom, že v roce 2005 dosáhla
porodnost v České republice
a potažmo v Rýmařově vrcholu
a od té doby opět klesá, svědčí
i počet budoucích prvňáčků. Do
školního věku nyní dorůstají dě-
ti narozené v roce 2006 a už teď
je jasné, že jejich ročník bude
o poznání slabší.
Zatímco loni přišlo k zápisu na
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, 127
předškoláků a do prvních tříd
v září nastoupilo po vyřízení
všech žádostí o odklad 108 prv-

ňáčků, letos už bylo dětí u zápisu
podstatně méně. „K zápisu přišlo
všech 96 dětí, které navštěvovaly
poslední ročník mateřských škol.
Oficiálně je sice v matrice uvede-
no 105 předškoláků, mezi nimi
však mohou být i děti rodičů, kte-
ří jsou v Rýmařově evidováni, ale
nebydlí tu,“ vysvětluje Jiří Gaj-
doš, zástupce ředitele ZŠ Rýma-
řov, Jelínkova 1.
K „písmenkovému“ zápisu ve
dnech 10. a 11. února tak přišlo

o více než třicet dětí méně než
před rokem. Ve vyzdobených tří-
dách na Národní ulici na ně če-
kaly učitelky se zábavnými úko-
ly, kreslením nebo poznáváním
barev, číslic a písmen, a nenásil-
nou formou zjišťovaly, nakolik
jsou děti zralé na povinnou škol-
ní docházku. Už při zápisu požá-
dali rodiče 16 z nich o odklad,
takže do prvních tříd by mohlo
letos v září nastoupit přibližně
80 dětí. Tento počet se může ješ-
tě změnit, protože rodiče mohou

žádat o odklad až do konce květ-
na. Podle slov Jiřího Gajdoše se
dá ale předpokládat, že škola
v září otevře čtyři první třídy,
v nichž bude průměrně 20 žáků.
Ve středu 1. února pořádala zápis
do prvních tříd také Základní
škola, Rýmařov, Školní náměstí.
Na základní škole praktické zís-
kávají vzdělání především děti se
zdravotním postižením, proto je
zde výuka přizpůsobena jejich
individuálním potřebám a mož-

nostem. K zápisu letos přišel,
stejně jako loni, jeden žák.
Skutečný počet prvňáčků však
bude znám teprve v srpnu. Může
jej ovlivnit stěhování obyvatel,
rozhodnutí rodičů nebo doporu-
čení psychologa ze Speciálně pe-
dagogického centra v Bruntále,
jež vyšetřuje děti na základě do-

poručení mateřské či základní
školy nebo na přání samotných
rodičů. „Psycholog zjišťuje míru
postižení u dítěte a doporučuje,
kam by mohlo nastoupit do školy.
Vždy je však nutný souhlas rodi-
čů. Bez něj dítě na naši školu za-
psáno být nemůže,“ dodává ředi-
telka školy Hana Měráková. ZN

Pár slov... o tání
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a pěkně ho zmáčela, ale aspoň na
chvíli účel splnit musela, protože
Sekorův mraveneček se na ob-
rázku usmívá (máte-li pocit, že
odkazuji na zvláštní literární
prameny, vězte, že jako rodič
malých dětí se k jiným knihám
prakticky nedostanu).
Druhým kladem sněhové nadíl-
ky je schopnost izolace zvukové.
Pohlcuje zvuky jako vata, jako
opravdová peřina. Tlumí hluk
způsobený projíždějícími auto-
mobily (navíc nutí řidiče zpoma-
lit), lidské kroky, skoky a také
pády. Sníh je totiž příjemně
měkký (není-li ovšem udusaný
či zledovatělý). Jako zvukový
tlumič si jej nejlépe vychutnáte
v zasněženém lese. Tam můžete
za ideálních podmínek „slyšet“
absolutní ticho, takové, které bo-
lí v uších, které vám může svou
hloubkou způsobit závrať.
Třetím pozitivem je barva sněhu.
Obvykle či dočasně je bílá a ta
jak známo nejlépe odráží sluneč-
ní záření. Díky tomu je během
krátkých zimních dnů poměrně
dost světla, což působí blahodár-
ně na lidskou psychiku. Člověk,
který je vystaven nedostatku
světla a tím zvýšené hladině
spánkového hormonu melatoni-
nu, je unavený, podrážděný, mé-
ně výkonný, zkrátka chtěl by hy-
bernovat jako medvědi, ale ne-
může (a to ho štve). Bílá barva
sněhové pokrývky dokáže temné

zimní období projasnit a tím nás
povzbudit k životu.
Další pozoruhodnou stránkou
sněhu je jeho tvárnost. Pokud si
odmyslíme nekonečné varianty
sněhových vloček a ledových
krystalků, formy, jež vytváří led
na řekách, vodopádech či rybní-
cích, je tu také sníh coby materiál
pro stavbu a sochání. Dětem na-
hradí závěj sněhu pískoviště, sníh
pomáhá podobně jako mokrý pí-
sek, hlína nebo plastelína rozvíjet
dětskou fantazii i jemnou motori-
ku. Kdo si v životě neuplácal své-
ho sněhuláka, přišel o hodně.
Dobrých, ba geniálních vlastností
sněhu lze najít ještě dost a dost.
Dá se sjíždět na lyžích, saních,
bobech, lopatách a dalším nářadí.
Dá se využít při finském sauno-
vání či českém otužování. Je tu-
díž vynikající sportovní a zdraví
utužující pomůckou. A v nepo-
slední řadě u člověka našeho pod-
nebného pásu evokuje klid, mír
a pohodu, vánoční idylu, vzpo-
mínky na dětství, kdy nám bylo
úplně fuk, že máme problém se
ráno vyhrabat s autem z parkoviš-
tě nebo že je potřeba odklidit sníh
se schodů, že na střechách leží tu-
ny hmoty, která hrozí prolomit
krytinu nebo spadnout na bez-
branného kolemjdoucího, že se
musíme brodit závějemi k chod-
níku, po kterém se chodí stejně
špatně, jako by nebyl ani prohr-
nutý, že tlačit kočárek sněhem je

vysilující aktivita blízká vzpírání,
že silnice jsou úzké a dvě auta
mají problém se vyhnout, že ka-
miony za každého sněžení pravi-
delně uvíznou v sebemenším
stoupání a blokují plynulou do-
pravu, že zimní údržba stojí hro-
madu peněz a přitom hluboký
sníh na silnici vadí stejně jako
uklouzaný a stejně jako nasolená
břečka, že to všechno děsně klou-
že a pořád a pořád a pořád padají

další a další bílé s...ky...!
Zkrátka sníh je úžasný přírodní
fenomén. A proč se mých pár
slov jmenuje ...o tání? Neboť to-
ho se bojím ze všeho nejvíc.
Radši ať padá a padá, jenom ať
netaje. Protože potom nastane 
okamžik pravdy. Pak dojde k od-
halení a vyjde najevo, co všech-
no ten milosrdný bílý příkrov
skrývá. Pak totiž zmizí to bílé
a zbudou jenom s...ky. ZN
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Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru živnostenský úřad - kontrolní činnost

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. 6. 2012
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: • požadované vzdělání: VŠ v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon 
č. 552/1991 Sb., ostatní kontrole, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích  
vše ve znění pozdějších předpisů),

•výborná uživatelská znalost práce na PC,
•komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
•odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
•organizační schopnosti,
•vysoké pracovní nasazení,
•řidičský průkaz skupiny B výhodou,
•praxe ve státní správě výhodou,
•znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
•souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, zejména:

- komplexní zajišťování činnosti CRM (centrálního registračního místa),
- výkon kontrolní činnosti,
- poradenství v oblasti spotřebitelsko-podnikatelských vztahů.

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadním zaměstnání, odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené činnosti,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, nebo poštou s datem 

odeslání nejpozději 15. března 2012.

Lhůta pro podání přihlášky: 15. března 2012

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude 
uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.).
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru živnostenský úřad
MěÚ Mgr. Monika Krykorková, tel.: 554 254 250. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Odbory MěÚ informují
odbor školství a kultury

Vyhlášení Programů podpory kultury v Rýmařově
Rada města svým usnesením č. 1439/23/12
ze dne 20. února 2012 schválila nové Pro-
gramy podpory kultury v Rýmařově.
Programy slouží k podpoře veřejně prospěš-
ných činností subjektů, které mají ve svých
stanovách jako jednu z hlavních činností pro-
vozování kulturních a zájmových aktivit ob-
čanů a organizaci kulturních a společenských
akcí. Organizace, které získávají finanční
prostředky přímo prostřednictvím rozpočtu
města, nemají na podporu v rámci těchto pro-
gramů nárok. Do konce března letošního ro-
ku mohou jednotlivci a organizace podávat
žádosti o dotaci z rozpočtu města Rýmařova
v rámci těchto programů:

Program I - Celoroční činnost
Cílem programu je podpora pravidelných ce-
loročních kulturních, společenských a zájmo-
vých aktivit, zejména mládeže (do 18 let)
a seniorů (od 65 let). Příspěvek může být vy-
užit na úhradu nájemného prostor, energie,
vodného, stočného nebo na nákup materiální-
ho vybavení organizace, pokud je toto vyba-
vení pro oblast činnosti žadatele nezbytné
a přímo s ní souvisí. Dále je možno příspěvek
použít na zajištění provozu a údržby nemovi-
tostí nebo jiného majetku, který žadatel vlast-
ní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce - tento
majetkový vztah je nutno v žádosti doložit
(výpisem z katastru nemovitostí, nájemní
smlouvou apod.).
Z příspěvku nelze hradit občerstvení při schů-
zích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady, da-
ry třetím osobám, hovorné za telefony, odmě-
ny organizátorům, zájezdy a prázdninové a re-
kreační pobyty. Příspěvek je poskytován pou-
ze organizacím se sídlem v Rýmařově.

V žádosti je nutno uvést roční plán činnosti,
počet členů, počet členů spadajících do kate-
gorie mládeže nebo seniorů, orientační roční
rozpočet příjmů a výdajů, účel využití přís-
pěvku, zdůvodnění žádosti a výši požadova-
ného příspěvku.

Program II - Jednorázová akce
Cílem programu je podpora jednorázových
kulturních, společenských nebo zájmových
akcí (koncertu, výstavy, divadelního předsta-
vení, festivalu, zájmové soutěže a podobně).
Příspěvek může být použit na úhradu nájem-
ného prostor, energie, vodného, stočného ne-
bo na nákup materiálního vybavení organiza-
ce, pokud je toto vybavení pro pořádání akce
nezbytné a přímo s ní souvisí. Nelze proplá-
cet občerstvení nebo pohoštění, mzdové ná-
klady nebo dary třetím osobám (s výjimkou
cen do soutěží), hovorné za telefony a odmě-
ny pořadatelům.
Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě,
přednostně je poskytován na akce pořádané na
území města Rýmařova (včetně místních čás-
tí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.
V žádosti je nutno uvést název akce, ročník,
místo a termín konání akce, způsob zajištění
bezpečnosti akce, cílovou skupinu, předpo-
kládaný počet účastníků a počet pořadatelů,
předpokládaný rozpočet akce.

Program III - Reprezentace města
Cílem programu je podpora účasti na vý-
znamné mezinárodní akci, zejména v rámci
kontaktů s partnerskými a spřátelenými měs-
ty, nebo kulturní či společenské akci celostát-
ního významu. Z příspěvku lze hradit cestov-
né a ubytovací náklady účinkujících, případ-

ně věcné dary hostiteli, pokud se jedná o ces-
tu v zájmu reprezentace města. Z příspěvku
nelze proplácet občerstvení nebo dary třetím
osobám (s výjimkou darů hostiteli při zahra-
niční cestě), zájezdy, prázdninové a rekreační
pobyty. Příspěvek je poskytován konkrétním
osobám s trvalým pobytem v Rýmařově.
V žádosti je nutno uvést účel využití příspěv-
ku a zdůvodnit výši požadovaného příspěvku
- důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet 
účastníků, náplň pobytu a způsob reprezentace
města, v případě účasti na soutěži popsat akci
a doložit způsob nominace na akci (postup
z nižšího kola soutěže, nominace na základě
předchozích výsledků, prostá přihláška).

Žádosti o poskytnutí dotace se předkládají na
formulářích, které jsou k dispozici na odboru
školství a kultury Městského úřadu Rýmařov,
náměstí Míru 1, nebo na webových stránkách
města www.rymarov.cz, vždy do 31. března
příslušného kalendářního roku (i zpětně pro
akce konané v kalendářním roce). Žádost mu-
sí být řádně vyplněna, podepsána statutárním
orgánem žadatele a doložena dokladem o zří-
zení bankovního účtu nebo prohlášením, že
subjekt nemá bankovní účet a žádá o poskyt-
nutí příspěvku v hotovosti. V případě opako-
vaného podání žádosti o dotaci stačí čestné
prohlášení statutárního orgánu žadatele o plat-
nosti výše uvedených údajů.
Po projednání v komisi pro kulturu, cestovní
ruch a mezinárodní vztahy budou tyto žádosti
předloženy Radě města Rýmařova ke koneč-
nému rozhodnutí. Příjemce dotace pak pode-
píše s městem standardní smlouvu o poskyt-
nutí dotace. Odbor školství a kultury,

památková péče MěÚ

Ministerstvo vyhlásilo dotační program Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, vedeno snahou umožnit
obcím s rozšířenou působností, jejichž obecní
úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon
státní správy na úseku památkové péče pro
kulturní památky, podílet se uplatněním de-
tailní znalosti kulturních památek v jejich
správních obvodech na kompenzaci veřejné-
ho zájmu na úseku památkové péče, vyhlásilo
program Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Tento dotační program umožní Ministerstvu
kultury alokovat příspěvek ze státního rozpo-
čtu na zachování a obnovu kulturní památky
prostřednictvím obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností tak, aby byla naplněna účin-
nější péče o ten segment památkového fondu,
kde to efektivně a účelně neumožňují jiné pro-
gramy Ministerstva kultury.
Cílem programu je efektivně se podílet na za-
chování a obnově kulturních památek České

republiky a přispívat tak k zachování památ-
kového fondu. Finanční prostředky v progra-
mu jsou určeny na zachování a obnovu nemo-
vitých kulturních památek, které se nalézají
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a nejsou
ve vlastnictví České republiky. Z programu
nelze hradit náklady na modernizaci objektů -
např. zateplování, vytápění, elektroinstalaci,
rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku,
zdravotně technickou instalaci, nové typy 
oken (dveří), zřizování obytných podkroví,
nových vikýřů atd. Dále nefinancuje úpravy
veřejných prostranství - úpravy komunikací,
terénní úpravy a pořízení stavebně-historické-
ho a restaurátorského průzkumu, projektové
dokumentace. Minimální podíl vlastníka je
10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý
příspěvek. Minimální výše příspěvku je
50 tis. Kč.

Příspěvek z tohoto programu nelze poskyt-
nout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném
roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních pro-
gramů ministerstva v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být
příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo
kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.
Do programu nelze zařadit akci obnovy kul-
turní památky, jejíž špatný technický stav byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal
její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není
právní nárok.
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník
kulturní památky. V termínu do 12. března
2012 podá žádost Městskému úřadu
Rýmařov, odboru školství a kultury - státní
památková péče, náměstí Míru 1, 795 01
Rýmařov na formuláři, který si může žadatel
stáhnout z webových stránek ministerstva
kultury www.mkcr.cz (Granty a dotace -
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Podpora obnovy kulturních památek) či měs-
ta Rýmařova www.rymarov.cz nebo vyzved-
nout na úřadě v tištěné podobě.
Obec s rozšířenou působností Rýmařov roz-
dělí veškeré přidělené prostředky, tj. částku
258 tisíc Kč, v prvním kole příjmu žádostí.
Stanovená kvóta pro tento program pro celou
republiku činí pro letošní rok přibližně 
142,6 mil. Kč.
K žádosti se dokládá:
• doklad osvědčující vlastnické právo ke kul-
turní památce - výpis z katastru nemovitostí
nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie sním-
ku katastrální mapy ne starší 6 měsíců;
• doklad osvědčující legální existenci žadatele
- kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie
živnostenského listu, kopie výpisu z rejstříku
registrovaných církví a náboženských společ-
ností, výpisu z rejstříku evidovaných právnic-
kých osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu
z rejstříku obecně prospěšných společností
nebo jiného registru právnických osob nebo

zřizovací listiny;
• kopie dokladu o ustanovení statutárního zá-
stupce u právnických osob, nevyplývá-li sku-
tečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo
z výše uvedených dokladů;
• originál nebo úředně ověřená kopie dokladu
o oprávnění jednat a podepisovat za žadatele
(např. plná moc);
• doklad o aktuálním bankovním spojení - ko-
pie smlouvy o zřízení bankovního účtu žada-
tele s aktuálním nezměněným číslem účtu ne-
bo potvrzení příslušného bankovního ústavu
s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem
účtu;
• kopie závazného stanoviska k provedení
prací, na které je žádán příspěvek, vydané-
ho podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči;
• kopie stavebního povolení nebo jiného
správního aktu stavebního úřadu, pokud jej
zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje;
• kopie podepsané smlouvy o dílo se specifi-

kací druhu, rozsahu, způsobu, termínu prove-
dení stavebních prací a dodávek na opravu,
případně restaurátorských prací na rok 2012,
k nimž se váže tato žádost;
• odborné stanovení ceny stavebních prací
a dodávek včetně specifikace prací na rok
2012, k nimž se váže tato žádost, obsahující
kopii krycího listu, rekapitulace stavebních
prací, dodávek a položkového rozpočtu;
• čestné prohlášení o vypořádání závazků ke
státu, včetně sociálního a zdravotního pojiště-
ní (tiskopis přiložený k žádosti);
• fotodokumentace současného technického
stavu kulturní památky nebo jejích částí pod-
le druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže
žádost o příspěvek.
S dotazy a žádostmi o bližší informace se mů-
žete obracet na odbor školství a kultury 
- Leonu Pleskou (tel. 554 254 160,
pleska@rymarov.cz) nebo Hanu Pavláskovou
(tel. 554 254 161, pavlaskova@rymarov.cz).

Odbor školství a kultury, památková péče

Zpravodajský servis ve zkratce

Město Rýmařov kalamitní stav nevyhlásilo
Vydatné sněžení a silný vítr způ-
sobily v průběhu minulého týdne
komplikace v dopravě a energeti-
ce na celém území České republi-
ky. Zejména na severu Čech a se-
verovýchodě Moravy nevyjela řa-
da vlaků, silničáři museli kvůli
popadaným stromům uzavřít ně-
které silnice. Řada domácností
i firem zůstala bez proudu, na ně-
kterých místech v souvislosti
s velkými mrazy popraskal vodo-
vodní řad. Místy napadlo až půl
metru sněhu.
Město Bruntál muselo vyhlásit od
čtvrtku 16. do pátku 17. února ka-
lamitní stav. Rýmařovská radnice

k tomuto kroku přistoupit nemuse-
la. Podle informací kompetentních
úředníků a jednatele Městských
služeb Rýmařov se sněhová kala-
mita dařila v našem městě zvlád-
nout, ačkoliv se technika prokou-
sávala sněhovými bariérami stěží
a některé vedlejší komunikace
a chodníky byly průjezdné a prů-
chodné s menším zpožděním.
Profesionální jednotka rýmařov-
ských hasičů zasahovala v souvis-
losti s velkými mrazy ve Staré
Vsi, kde se na potoce vytvořily le-
dové kry a způsobily vylití vody
z břehů na komunikaci. Hasiči ve
spolupráci s dobrovolnou jednot- kou ze Staré Vsi provedli vypro-

štění jednoho osobního vozidla
a začali se stavbou provizorní hrá-
ze, aby se voda dále nevylévala
mimo koryto. Hasiči doporučili
starostovi Staré Vsi zajistit těžkou
techniku na rozbití ledů v potoce.
Následně se přemístili do Jamar-
tic, kde vznikla na Podolském po-
toce podobná situace. V tomto
případě jednotka nebyla schopná
vyřešit problém vlastními silami,
proto nahlásila událost na Povodí
Odry a do příjezdu těžké techniky
prováděla monitoring potoka.
Extrémní mrazy způsobily také
prasklinu hlavního vodovodního

řadu v Rýmařově. Voda začala
prosakovat do sklepních prostor
budovy rehabilitace na Větrné 
ulici. Přivolaná jednotka profesi-
onálních hasičů se pokoušela 
uzavřít hlavní ventil vodovodní-
ho řadu, ale neúspěšně. Důvo-
dem byl silný mráz a hasiči také
nechtěli riskovat poškození uza-
víracího ventilu. Jednotka tuto
skutečnost nahlásila Integrova-
nému bezpečnostnímu centru,
aby povolalo firmu Vodovody
a kanalizace Bruntál na uzavření
a opravu poškozeného vodovod-
ního řadu. 

JiKo

Zdravotnictví

V Domě zdraví zahájila činnost alergologická ambulance
V budově Domu zdraví, s. r. o., na Pivovarské ulici č. 11 v Rýmařově byla od února otevřena alergologická ambulance MUDr. Pavola Puciho.
Ordinační hodiny jsou v úterý od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin, mimo každé první úterý v měsíci, kdy je prostor této ordinace již několik let
vyhrazen onkologické ambulanci. Telefonní kontakt na alergologickou ambulanci: 554 219 389.
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Jedna paní povídala

Má nárok na zateplení domu každý nájemník?
Dobrý den,
chtěli bychom se zeptat, jak je možné, že ne-
máme nárok na plastová okna a zateplení na-
šeho domu na třídě Hrdinů 47. Na nájemném
žádnou částku nedlužíme, topíme elektřinou

a táhne sem z každé strany. Okna jsou stará,
nevyhovující, zatéká jimi a profukuje.
Žádáme touto cestou o odpověď, zda se bude
na našem domě letos provádět nějaká oprava
či rekonstrukce? Relativně vysoké zálohy 

a elektřina nám utíkají pryč. Asi je to tím, že
bydlíme na kopci, a ne přímo ve městě! Budeme
mít letos nárok aspoň na plastová okna?
Děkujeme za odpověď. 

Nájemníci domu na třídě Hrdinů č. 47

Školství

Zápis do všech rýmařovských mateřských škol
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál

Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál

vyhlašují termín podávání přihlášek k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

na pondělí 23. dubna 2012 od 14.30 do 16.30
Samotný zápis spočívá v tom, že
podáte přihlášku dítěte k před-
školnímu vzdělávání a na základě
toho ředitelka školy zahájí správ-
ní řízení (řídí se zákonem
500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů). Rozhod-
nutí o přijetí či nepřijetí dítěte ob-
držíte do 30 dnů.
U zápisu se můžete dozvědět in-
formace o škole, o tom, co má dí-
tě umět při nástupu, co budete po-
třebovat, které poplatky a v jaké
výši budete hradit, a můžete se sa-
mozřejmě zeptat na cokoli, co vás
bude o provozu školky zajímat.
Podle čeho ředitelka školky

o přijetí dítěte rozhoduje?
Školský zákon ředitelkám ukládá,
aby přednostně přijaly děti v po-
sledním roce před zahájením po-
vinné školní docházky, které mají
trvalé bydliště v Rýmařově. Další
kritéria si stanoví každá školka sa-
mostatně - může to být skuteč-
nost, že jde o pravidelnou celo-
denní docházku dítěte, že jde
o sourozence dítěte, které již škol-
ku navštěvuje, že jde o dítě za-
městnaných rodičů, případně za-
městnaných rodičů samoživitelů
a podobně.
Co můžeme poradit rodičům?
Především přijďte k zápisu. Pokud

nepřijdete, nemůžete počítat s tím,
že se pro vaše dítě najde ve škol-
ce místo třeba v polovině roku.
U zápisu informujte o všem prav-
divě a nic nezamlčujte - pokud je
ředitelka informována o tom, že
má vaše dítě například zdravotní
problémy, je možné jej přijmout
a zajistit pro něj asistenta pedago-
ga nebo přizpůsobit provoz třídy.
Když se o problému dozví až
v týdnech po zahájení docházky
dítěte, na zajištění asistenta je již
pozdě. Neexistuje žádný pořad-
ník. Můžete přijít kdykoli ve sta-
novených hodinách, kritériem
pro přijetí dítěte není čas podání

přihlášky. Nechoďte k zápisu do
více školek - vaši šanci na přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání
to nezvýší. Ředitelky si porovná-
vají seznamy podaných přihlášek
na společném jednání, hodnotí je
podle stanovených kritérií a pak
teprve vydávají rozhodnutí; přija-
ti tak můžete být jen do jedné
školky. Pokud se chcete podívat,
jak to v některé školce chodí,
a podle toho se teprve rozhod-
nout, kam byste chtěli dítě umís-
tit, můžete se domluvit s ředitel-
kou na individuální návštěvě. 

Odbor školství a kultury,
památková péče MěÚ

odpovídá ředitelka Bytermu Rýmařov Ing. Lenka Vavřičková

Výměna oken v bytových domech města pro-
bíhá v souladu s Pravidly o spoluúčasti nájem-
níků na opravách domu. Podmínkou výměny
oken je zejména souhlas nájemníků se spolu-
účastí a skutečnost, že žádný z nájemníků není
dlužníkem. Podmínka nulových dluhů není
v případě domu tř. Hrdinů 47 splněna. Výměna
oken na domě tř. Hrdinů 47 letos neproběhne,
na domě bude prováděna běžná údržba.
Byterm v současné době eviduje dosud nevyří-

zené žádosti o výměnu oken ve dvaceti čtyřech
bytových domech města. Okna už byla vymě-
něna ve třiceti pěti domech. Při rozhodování
o tom, ve kterém domě budou okna vyměněna,
se zohledňuje termín podání žádosti, počet by-
tů, stav oken, rok výstavby a dosud provedené
opravy.
Zateplování bytových domů probíhalo zatím
pouze z programu Zelená úsporám, který už
skončil. Byterm bude pokračovat v zateplování

bytových domů z vlastních zdrojů, ale poma-
lejším tempem - přibližně jeden dům ročně.
O tom, který dům bude zateplen, je rozhodová-
no podle způsobu vytápění, počtu bytů, stavu
fasády a podle dosud provedených oprav.
Nájemníci, kteří chtějí zjistit, jaké opravy jsou
plánovány na jimi obývaných domech, se mo-
hou se svými dotazy obrátit přímo na Byterm
Rýmařov, p. o., byterm@rymarov.cz nebo vav-
rickova@byterm.cz.

Minimyslivost aneb Já do lesa (ne)pojedu
V polovině ledna nás oslovila
Barbora Gloserová, studentka
Pedagogické fakulty Masaryko-
vy univerzity v Brně, oboru
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, se
zajímavým nápadem. Společně
se členem Mysliveckého sdruže-
ní Rýmařov Janem Strnadelem
připravili pro prvňáčky naší ško-
ly projekt s názvem Minimysli-
vost, kterému jsme pracovně za-
čali říkat Já do lesa (ne)pojedu,
já tam půjdu pěšky. Hlavním cí-

lem tohoto projektu bylo vysvět-
lit dětem, jak to v lese chodí, co
zvěři prospívá a co škodí nebo
proč jsou myslivci pro lesní zvěř
v zimě nepostradatelnými po-
mocníky.
Ve středu 25. ledna se jedna
z tříd v budově na Národní ulici
proměnila ve výstavní síň mysli-
veckých trofejí. Prvňáčci s nedo-
čkavostí nakukovali do třídy na
vystavené paroží, hlavu divoké-
ho prasete, kožešinu z jezevce

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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a lišky a jiné exponáty a pomůc-
ky. Těšili se a byli zvědaví, co to
asi bude.
Projekt byl rozdělen na čtyři čás-
ti a každá třída zpracovala jedno
z témat: Zvířecí rodiny, Stopy
zvířat, Přikrmování zvěře a Pra-
vidla chování v lese. Slečna
Gloserová měla pro skupiny při-

praveny úkoly a pracovní listy.
Všechny děti zaujatě pracovaly
a paní učitelky měly radost ze
znalostí, které jejich žáčci proká-
zali.
Velkým zpestřením hodiny se
stala minibeseda s myslivcem.
Jan Strnadel si pro děti připravil
nejen trofeje, ale bavil je také 

ukázkami vábení zvěře. Odváž-
nější děti si mohly pískání na
vábničky vyzkoušet, některé se
ocitly v kůži jezevce a velká hla-
va divokého prasete budila
u všech respekt.
Výsledkem projektu je výstava
dětských prací, umístěná v šat-
nách budovy Národní 15, pra-

covní listy a obrázky. Nej-
důležitější ale je, že si děti uvě-
domily, že myslivec není jenom
ten, kdo chodí na zvířata s puš-
kou, ale především je to člověk,
který se o ně po celý rok stará.

Učitelky prvních tříd
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Studenti Střední školy Rýmařov na gastronomických soutěžích
Neodmyslitelnou součástí výuky
gastronomických oborů je účast
na soutěžích a prezentace vý-
sledků práce hotelových škol
a středních odborných škol 
v oborech připravujících číšníky,
kuchaře, cukráře a barmany.
Žáci Střední školy Rýmařov se
v tomto školním roce zúčastnili
již tří prestižních gastronomic-
kých soutěží.
Mezinárodní gastronomický ve-
letrh Gastrofestival Ostrava se
konal ve dnech 24. - 26. listopa-
du 2011 jako 12. ročník prezen-
tace výrobků a služeb z oblasti
gastronomie a soutěže studentů

gastronomických oborů. Naše
škola se zapojila do soutěže mla-
dých kuchařů v kategorii
„Tepelně upravený pokrm z mle-
tého masa připravený moderní
technologií“. Učitelky odborné-
ho výcviku Zdena Ptáčková
a Bohuslava Pleská se několik
dní věnovaly přípravě dvou žáků
- Martina Adametze ze 2. roční-
ku a Adély Vaníčkové ze 3. roč-
níku. Ačkoliv se žáci naší školy
zúčastnili soutěže kuchařů
v rámci Gastrofestivalu poprvé,
školu reprezentovali výborně,
nasbírali nové zkušenosti a ná-
pady pro další účast v soutěžích.

Studenti Gymnázia Rýmařov se zapojili do Tříkrálové sbírky
Tak jako se před několika tisíci
lety tři králové vydali za betlém-
skou hvězdou navštívit Boží dě-

ťátko, vyšli i letos ve dnech 
1. - 14. ledna 2012 na pouť po
našich domovech dobrovolníci,

kteří se účastnili největší dobro-
volné charitativní akce v ČR -
Tříkrálové sbírky.
Oblečeni jako dávní mudrcové
zpívali známou tříkrálovou kole-
du a doufali, že najdou ochotné
dárce, kteří přispějí libovolnou fi-
nanční částkou do jejich poklad-
ničky. Dočkali se různých reakcí,
protože ne všichni mohli a chtěli
přispět, ale naštěstí se našlo dost
lidí, kteří se rozhodli podělit
mnohdy o to málo, co mají, s ješ-
tě potřebnějšími. Symbolickým
poděkováním pro ně byly kalen-
dáříky, cukry s logem charity a ná-
pis známé šifry K + M + B 2012 na
zárubeň dveří.
V letošním roce se narozdíl od ro-
ku minulého sbírka uskutečnila

i v Rýmařově. Studenti Gymná-
zia Rýmařov, členové Římsko-
katolické farnosti a rýmařovští
skauti vytvořili celkem devět ko-
lednických skupinek, které do-
hromady získaly 18 956 Kč.
Vybrané peníze půjdou přede-
vším na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám. Část peněz
se také posílá na humanitární po-
moc do zahraničí. Organizátoři
sbírky i koledníci děkují všem
dárcům, kteří navzdory těžké do-
bě prokázali obdivuhodnou štěd-
rost a solidaritu s těmi „nejmenší-
mi z nejmenších“. 

Lenka Slováková
a Magdaléna Kročová

Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste
darovali o 61 043 Kč víc než
v roce 2011. Celkem jste darova-
li částku 1 206 401 Kč.
Vypovídá to o vaší velké štěd-
rosti, dobrotě a lásce. Výtěžek
využijeme efektivně pro naši
činnost tak, aby přinesla co nej-
větší užitek.
Děkujeme všem štědrým dár-
cům, kteří králům-koledníkům
otevřeli svá obydlí a vstřícně je
přijali. Děkujeme také našim ko-
ledníkům, kteří se vydali na ces-
tu k vašim domovům a pomohli

nám uskutečnit letošní sbírku,
dále všem asistentům, kteří se
starali o jejich zázemí a o průběh
sbírky v daném místě.
Vy všichni, kteří jste se zúčastni-
li Tříkrálové sbírky, jste pro cha-
ritní dílo v naší vlasti nadějí. I my
vám chceme vyprošovat naději.
Naději, která by vás provedla ce-
lým rokem 2012 bez ztráty lásky
a dobroty ve vašich srdcích.

65 % výtěžku sbírky připadne na
zajišťování pomoci a péče senio-
rům a handicapovaným osobám
pečovatelskou a ošetřovatelskou
službou Charity Odry, na zřízení
a podporu domácí hospicové pé-
če a na podporu provozu skladu
kompenzačních pomůcek přede-
vším pro oblast severní Moravy
a Slezska. 15 % putuje na pro-
jekty Diecézní charity ostrav-

sko-opavské, 10 % na humani-
tární pomoc v zahraničí, 5 % na
podporu projektů Charity Česká
republika a 5 % je v souladu se
zákonem určeno na režie sbírky.
Informace o činnosti Cha-
rity Odry a Tříkrálové sbírce
můžete získat na adrese:
Charita Odry, Hranická 162/36,
742 35 Odry, tel. 556 731 947,
e-mail: odry@caritas.cz, web:
http:/www.odry.charita.cz.

Jiří Rosenstein,
koordinátor Tříkrálové sbírky,

Petr Kučerka,
ředitel Charity Odry

Foto: archiv Gymnazia Rýmařov
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S velkým soutěžním nasazením
a pod přísným zrakem komisařů
se oba umístili do 10. místa.
Zapojili jsme se také do soutěže
číšníků „Servis ovoce v tepel-
ném provedení spolu se servi-
sem šumivého vína“. Soutěžní
tým studentek třetího ročníku ve
složení Daniela Kaplanová

a Kristýna Havlíčková si připra-
vil menu s názvem „Melounová
bomba“. Pečlivá příprava a dů-
sledný trénink se projevil na je-
jich umístění - děvčata v silné
konkurenci získala čtvrté místo.
Na začátku listopadu se v Třinci
konal již sedmý ročník barman-
ské soutěže Junior Steel Cup. Na

soutěži pořádané Střední odbor-
nou školou Třineckých železáren
se sešlo celkem 28 budoucích
barmanů, kteří měli za úkol na-
míchat fancy drink (tj. nápoj vy-
tvořený dle fantazie tvůrce) s po-
vinnou ingrediencí - vodkou
Absolut. Budoucí mistři oboru
se mohli inspirovat soubojem
špičkových profesionálních bar-
manů ve flairu (umělecká forma
barmanské práce - podávání 
alkoholických i nealkoholických
nápojů s netradičními, někdy až
akrobatickými prvky). Střední
škola Rýmařov se této soutěže
zúčastnila letos poprvé, ale její
reprezentantky Blanka Mrkvová
a Aneta Mülerová se přesto 
umístily velmi dobře.
Ve středu 8. února se naši stu-
denti zúčastnili také Kroměříž-
ské juniorské koktejlové soutě-
že, jejímž odborným garantem je
Česká barmanská asociace.

Tentokrát měl každý ze 34 účast-
níků vymyslet a předvést koktejl
s použitím sektu a rumu. Ačkoli
se naše účastnice soutěže obáva-
ly, protože sekt umí být v bar-
manských soutěžích zákeřný
a rád ze sklenic přetéká, zazna-
menaly skvělé umístění - Blanka
Mrkvová se s nápojem Buble
Aňos umístila na skvělém se-
dmém místě ve zlatém pásmu
a Lucie Kondysová s nápojem
Perlivý zázrak skončila ve stříbr-
ném pásmu.
Naši studenti, budoucí kuchaři,
číšníci a barmani, naši školu
skvěle reprezentovali, a i když se
někteří neumístili tak dobře, jak
očekávali, zaslouží si jejich sna-
ha a píle ocenění. Alespoň nasbí-
rali zkušenosti do dalších soutě-
ží. Všem soutěžícím i pedago-
gům, kteří je připravovali, patří
poděkování. Nataša Skoupilová,

Střední škola Rýmařov

Hasiči radí občanům

Překvapí nás mimořádná událost?
Pocítíme-li dÛsledky mimofiádné udá-
losti, témûfi vÏdy to „zamíchá“ na-
‰ím Ïivotem. Jsem na svou ochranu
sám? Postará se o mû nûkdo?
Tyto a podobné otázky máme na
mysli teprve tehdy, až „se něco
stane“. Najednou jsme v situaci,
v níž jsme dosud nebyli, a musí-
me jednat. Ještě dříve však mno-
hé z nás napadne otázka, kdo za
systém ochrany občanů odpoví-
dá a jakou úlohu má při řešení
mimořádných událostí stát. V té-
to souvislosti je potřeba uvést, že
za organizaci opatření k ochraně
obyvatelstva a za řízení ochrany
obyvatelstva ze zákona odpoví-
dají ministerstva a jiné centrální
úřady, na stupni kraje krajský 
úřad, hejtman a další orgány kra-
je, jmenovitě i hasičský záchran-
ný sbor kraje, a dále obecní úřa-
dy a starostové obcí. Postarat se
o zaměstnance mají zákonnou
povinnost zaměstnavatelé. Jak se

se ale má zachovat občan a jaké
má možnosti se chránit?
Pro překonání mi-
mořádné události
je vždy důležité
mimořádnou udá-
lost nepodceňovat,
nezlehčovat její
průběh a podle do-
stupných informací
nebo zkušeností si
uvědomit její do-
pady. I když jsou
složky integrovaného záchran-
ného systému (hasiči, zdravotní-
ci, policisté a další) připraveny
zajistit provedení záchranných
prací, je potřebné, aby občan do-
kázal chránit sám sebe, své blíz-
ké a také pomoci sousedům
a dalším osobám, které pomoc
potřebují.
Do popředí zájmu se proto do-
stávají znalosti a dovednosti,
které by si měl každý občan 

osvojit. Předně by měl znát a ta-
ké dodržovat obecné zásady

chování při ohro-
žení, např. správně
reagovat na zvuk
sirény a vhodným
způsobem se chrá-
nit, měl by vě-
dět o opatřeních
při vyhlášení eva-
kuace, postupovat
podle nich a umět
si připravit evaku-

ační zavazadlo. Měl by mít ujas-
něno chování v případě havárií
spojených s únikem nebezpeč-
ných látek, vědět, co učinit a jak
se chránit v případě povodní, po-
žárů, jakou podobu může mít te-
roristická akce a jaké prostředky
mohou být při ní použity. Vždy
bude k užitku, bude-li mít při-
pravené a vyzkoušené improvi-
zované prostředky ochrany a vě-
dět, jak a kdy je použít. Zároveň

by měl mít základní poznatky
o první pomoci a v mezích mož-
ností zvládnout její poskytnutí.
Základní informace budou uvá-
děny v této pravidelné rubrice.
Dají se také nalézt na webových
stránkách Hasičského záchran-
ného sboru MSK www.hzsm-
sk.cz a Moravskoslezského kraje
www.kr-moravskoslezsky.cz.
Konkrétní informace o charakte-
ru možného ohrožení, o připra-
vených záchranných a likvidač-
ních pracích a o ochraně obyva-
telstva v případě vzniku mimo-
řádné události poskytují obča-
nům příslušné obecní (obvodní)
úřady, v místě svého pracoviště
získají zaměstnanci tyto infor-
mace od zaměstnavatele.
Příště: Víme všichni, kam má-
me volat v tísni?

por. Ing. Václav Komárek,
koordinátor preventivně-výchovné

činnosti HZS MSK

Hasiči vyhlašují výtvarnou soutěž
Přestože Česká republika patří
ve fungování tísňového čísla 112
k evropské špičce a již za ně by-
la několikrát oceněna, dosud jí
chybí jednotné logo, které by to-
to mnohdy životně důležité číslo
prezentovalo. Proto Hasičský zá-
chranný sbor Moravskoslezské-
ho kraje (HZS MSK) připravil
ve spolupráci s Generálním ředi-

telstvím HZS ČR pro území
Moravskoslezského kraje vý-
tvarnou soutěž pro jednotlivce
i školní třídy. Její název zní:
„Nový kabát pro 112“.
Výběr termínu soutěže není ná-
hodný, protože v sobotu 11. úno-
ra 2012 si Evropané již popáté
připomínají Evropský den tís-
ňové linky 112. Prostřednictvím

tohoto jednotného evropského
čísla tísňového volání se mohou
lidé v nouzi dovolat pomoci zá-
chranářů ve všech státech
Evropské unie. Toto číslo již vy-
užívají i někteří sousedé EU.
Výtvarná soutěž je jednoduchá -
stačí vymyslet logo (lze odevzdat
i více variant) 112, které musí ved-
le čísla „112“ obsahovat i „SOS“.

Své návrhy musí soutěžící odevz-
dat hasičům v Moravskoslezském
kraji (HZS MSK) do 25. března
2012 v jedné ze tří forem:
1. Elektronicky poslat soubor
(do 2 MB) poštou na adresu tis-
kového mluvčího HZS MSK:
petr.kudela@hzsmsk.cz.
2. V papírové podobě - maximál-
ně do velikosti A4 - poslat poš-

Foto: archiv ŠŠ Rýmařov
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Zimní zásahy moravskoslezských záchranářů
Posádky záchranné služby muse-
ly na území Moravskoslezského
kraje od podvečerních hodin 
10. února do poledne 12. února
zasahovat u takřka dvou desítek
případů, které souvisely s mrazi-
vým počasím. Šlo zejména o pa-
cienty s podchlazením nebo 
omrzlinami.
Z případů, které záchranáři řeši-
li, je zjevné, že riziko zdravot-
ních komplikací nehrozí zdaleka
jen lidem bez domova. Přibližně
desítka osob totiž byla náhodný-
mi kolemjdoucími či hlídkami
policie nalezena ležící na ulici
pod vlivem alkoholu. Například
v pátek večer ošetřovali záchra-
náři muže ve věku 23 let. Ten se
coby turista pohyboval v Jese-
níkách a přivodil si omrzliny
dolních končetin. Byl prvotně 
ošetřen členy horské služby na
Ovčárně, následně zdravotnický-

mi záchranáři a transportován do
nemocnice v Krnově.

Posádky byly v průběhu dvou 
uplynulých víkendových dnů
volány také k deseti případům
zranění při provozování zimních
sportů. S jedinou výjimkou zá-
chranáři zasahovali v horských
oblastech Jeseníků nebo Beskyd.
Záchranná služba při těchto udá-
lostech často přebírá pacienty,
které prvotně ošetřili členové
horské služby a dopravili je na
místo přístupné pro sanitní vo-
zidlo. Nejčastějšími úrazy, ke

kterým záchranáři na hory v so-
botu a neděli vyjížděli, byla po-
ranění končetin. Jednalo se
o zlomeniny či vymknuté klou-
by, také otřesy mozku po pá-
dech. Většina poranění byla
středně těžkého charakteru

a všichni pacienti byli při vědo-
mí. Například v Malé Morávce-
Karlově v Jeseníkách ošetřovala
posádka ZZS muže a ženu, kteří
se při jízdě na lyžích střetli a oba
se zranili. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Ilustrační foto

tou v obálce (případně nechat 
obálku u dozorčího) na adresu
Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje, Výško-
vická 40, Ostrava-Zábřeh, PSČ
700 30.
3. V rukodělné podobě (papír, le-
penka, dřevo, plast, guma, drát,
motouz a další materiály) přinést
logo do Hasičského muzea měs-
ta Ostravy, Zákrejsova 53/3,
Ostrava-Přívoz (otevřeno denně
od 9.00, mimo pondělí, v pra-
covní dny do 17.00, o víkendech
a svátcích do 13.00).
V předmětu či na obálce musí
být uvedeno heslo soutěže
„Logo 112“, přiloženo jméno,
příjmení soutěžícího (vedoucí-
ho školního kolektivu), bydliš-

tě, věk soutěžícího (resp. třída),
telefonní (nejlépe mobilní) 
a e-mailový kontakt. Každý
soutěžní návrh může být dopl-

něn písemným vysvětlením.
Výtvarná soutěž je v kategorii
DĚTÍ postupová, v MS kraji
mohou ale soutěžit i dospělí.

Nejlepší návrhy postupují do re-
publikového kola. Vítězové bu-
dou oceněni v sobotu 5. května
2012 na Dni prevence ve Zbirohu.
Nejlepší návrhy loga 112 budou
ještě v dubnu 2012 oceněny
v rámci Moravskoslezského kra-
je, a to věcnými cenami z pro-
středků HZS MSK, Moravsko-
slezského kraje a Statutárního
města Ostravy.
Účastí v soutěži soutěžící sou-
hlasí s podmínkami uvedenými
v zákoně č. 398/2006 Sb. (autor-
ský zákon) a dává svolení HZS
ČR k využívání zaslaných obráz-
ků k propagačním účelům.

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS

Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj informuje

Střední školy projdou výběrovým řízením vedoucích pracovníků
Rada Moravskoslezského kraje
na svém jednání 14. února roz-
hodla o vyhlášení konkurzních ří-
zení na vedoucí pracovní místa
ředitelů příspěvkových organizací
v oblasti školství. Jedná se o 130
konkurzů, které se rozběhnou od
dubna tohoto roku.
V souladu s § 166 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), rada kraje rozhodla
vyhlásit konkurzní řízení na ve-
doucí pracovní místa ředitelů přís-
pěvkových organizací v oblasti
školství. V Rýmařově se to týká

Základní školy Rýmařov, Školní
náměstí, Gymnázia Rýmařov,
Střední školy Rýmařov a Základní
umělecké školy Rýmařov. Dle
přechodných ustanovení zákona 
č. 472/2011 Sb., kterým se mění
školský zákon, končí ředitelům
příspěvkových organizací v oblas-
ti školství, kteří vykonávají ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona
činnost ředitele v příslušné škole
nebo školském zařízení nepřetrži-
tě po dobu delší než šest let, výkon
práce na daném pracovním místě
vedoucího zaměstnance dnem 
31. července 2012. Novela zákona
zavedla šestileté funkční období

pro ředitele škol zřizovaných mi-
nisterstvem, krajem nebo obcí.
Zřizovatelé škol mohou na závěr
šestiletého období rozhodnout
o vypsání konkurzu na místo ředi-
tele školy, povinně na návrh České
školní inspekce nebo školské rady.
Důvodem pro odvolání už nebude
dosažení 65 let věku. Současní ře-
ditelé škol mají mít místo jisté do
31. července 2012, vedou-li školu
šest a více let. V případě tří až šes-
ti let končí 31. července 2013.
Vedou-li školu po dobu kratší než
tři roky, končí 31. července 2014.
„Moravskoslezský kraj jako zřizo-
vatel škol a školských zařízení byl

při svém rozhodnutí o vyhlášení
a konání konkurzů veden přede-
vším snahou o zachování objektivi-
ty a rovného přístupu ve vztahu
k ředitelům těchto organizací,“ in-
formovala náměstkyně hejtmana
pro školství Věra Palková a dodala:
„Zástupci většiny asociací ředitelů
škol a školských zařízení zřizova-
ných krajem byli s tímto záměrem
seznámeni a po dnešním schválení
radou kraje bude všem dotčeným
ředitelům škol a školských zařízení
zaslán můj osobní dopis.“

Bc. Šárka Vlčková,
tisková mluvčí,

odbor kancelář hejtmana kraje

Foto: archiv HZSMSK
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Vyhrožoval otci nožem
V sobotu 4. února zasahovali po-
licisté v jednom z bytů na
Nerudově ulici v Břidličné. 50letý
muž měl vyhrožovat zabitím své-
mu otci. Rýmařovští policisté po-
dezřelého na místě zajistili, pro-
vedli u něj dechovou zkoušku
s výsledkem 3,56 promile a pře-
dali jej na záchytnou stanici
v Opavě k vystřízlivění. Násle-
dující den muže zadrželi a policej-
ní komisař SKPV zahájil jeho
trestní stíhání pro přečiny týrání
osoby žijící ve společném obydlí
a nebezpečného vyhrožování.
Obviněný totiž na otce, s nímž
sdílí společný byt, neútočil popr-
vé. Nejméně od léta 2011 jej měl
opakovaně urážet, ponižovat a vy-
hrožovat mu fyzickou újmou.
V pěti případech ho měl dokonce
udeřit pěstí do hlavy, poškozený
však nikdy nenavštívil lékaře. Při
posledním útoku měl otci s nožem
v ruce vyhrožovat, že jej podříz-
ne. Senior v obavě o svůj život
přivolal policisty. V minulosti byl
již útočník za podobné jednání
odsouzen. Nyní je stíhán vazebně
a hrozí mu trest odnětí svobody až
na čtyři roky.

Zloděje mědi
přistihli při činu

V pátek 3. února přistihli pra-
covníci v areálu firmy v Malé
Štáhli dva muže, kteří chtěli od-
cizit měděný odpad. Přivolali
policisty, kteří ve spolupráci
s kolegou z kriminální služby
zjistili, že dopadení zloději zde
nebyli krást poprvé. Muži ve vě-
ku 19 a 33 let prostředí firmy
dobře znali, jeden z nich tu byl
totiž zaměstnán. Už předchozího
dne měli odcizit z areálu 60 kg
mědi a na druhý den ji zpeněžit
ve sběrně. V pátek večer se do
prostoru firmy vloupali znovu,
byli však přistiženi. Způsobená
škoda činí 6 tisíc Kč.

Z restaurace zmizely
cigarety a cukrovinky

Rýmařovští policisté šetří vloupá-
ní do restaurace v Horním Městě,
k němuž došlo v noci z 6. na 
7. února. Neznámý pachatel násil-
ně vnikl do restaurace a odcizil
čtyřicet krabiček cigaret, cukrovin-
ky a plechovku s kovovými min-
cemi v hodnotě 500 Kč. Celková
škoda dosáhla částky 5 tisíc Kč.

Přišli o uložené věci
Obyvatelé činžovního domu na
Národní ulici v Rýmařově ozná-
mili policii, že někdo vykradl je-
jich sklep. Zloděj měl někdy
v době od konce září 2011 vylo-
mit petlici a odnést ze sklepní kó-
je lyžařské potřeby, dva kávova-
ry, kuchyňské a pracovní nářadí,
autolednici a další věci. Škoda se
vyšplhala na 17 tisíc Kč. Nezva-
ný návštěvník při svém odchodu
ze sklepa vrátil petlici na kóji do
původního stavu, takže na první
pohled nebylo její poškození pa-
trné.

Falešný exekutor
si nechal zaplatit

100 tisíc
Policisté z hospodářské kriminál-
ky objasnili případ falešného exe-
kutora, který měl podvodně vylá-
kat z poškozeného 100 tisíc Kč.
29letý muž z Olomouce byl obvi-
něn z padělání a pozměnění ve-
řejné listiny a podvodu. V květnu
2010 se měl v Rýmařově vydávat
za exekutora ze Zlínska a 31leté-
mu poškozenému předložit roz-
hodnutí o nařízení exekuce na
500 tisíc Kč, údajně k vyrovnání
dluhu jeho manželky z předcho-
zího vztahu. Poškozený mu vy-
platil 100 tisíc Kč. Následně si
však začal ověřovat informace 
uvedené na obdrženém usnesení
a zjistil, že jsou nepravdivé a že
exekutor uvedeného jména neexi-
stuje. Policisté intenzivním šetře-
ním pachatele odhalili, nyní mu
hrozí trest odnětí svobody až na
pět let.

Střízlivěli na záchytce
Rýmařovští policisté museli 
12. února zasahovat na diskotéce
na ulici Julia Sedláka. Opilý 24le-
tý muž začal během zásahu hlídku
slovně urážet a musel být zajištěn.
Při dechové zkoušce mu policisté
naměřili 1,73 promile, odvezli jej
k lékařskému vyšetření a poté na
záchytnou stanici do Opavy. Je
podezřelý z přestupku proti veřej-
nému pořádku.
O den později policisté řešili agre-
sivní chování v Břidličné. 43letá
žena měla v bytě na Sokolovské
ulici slovně i fyzicky napadnout
svého 49letého známého. Měla jej
urážet, poškrábat, kousnou do ru-

ky a několikrát udeřit pěstí. Muž
přivolal policisty, kteří ženu zajis-
tili za použití služebních pout.
Dechová zkouška u ní vykázala
hodnotu 1,82 promile. Také ona
skončila na záchytné stanici
v Opavě.

Dopravní nehoda
na sněhu

Ve středu 15. února došlo na
Rýmařovské ulici v Janovicích
k nehodě dvou vozidel. 24letý ři-
dič vozidla Man vjel při míjení
protijedoucího vozu Volkswagen
do nahrnutého sněhu, dostal smyk
a najel ke středu silnice, kde se
s volkswagenem bočně střetl.
Způsobená škoda na vozidlech či-
ní 112 tisíc Kč.

Odcizená kola prodala
Rýmařovští policisté spolu
s bruntálskými kriminalisty objas-
nili krádež jízdních kol z kolárny
panelového domu. 51leté ženě
sdělili podezření z přečinu kráde-
že. Toho se měla dopustit tím, že
v době od srpna do prosince 2011
vnikla do uzamčené kolárny
v jednom z panelových domů na
Větrné ulici v Rýmařově, kde od-
cizila horské jízdní kolo Kellys
a silniční kolo Pinarrelo. Maji-
telům vznikla škoda za 29 tisíc
Kč. Podezřelá obě kola prodala
dvěma mužům, kteří věděli, že
věci pocházejí z trestné činnosti,
a jsou proto podezřelí z přečinu
podílnictví.

Zákeřně ho napadl
V těchto dnech zahájil policejní
komisař SKPV trestní stíhání
30letého muže pro těžké ublížení
na zdraví a výtržnictví. V prosin-
ci minulého roku opilý napadl
v baru na Mlýnské ulici v Rý-
mařově 32letého muže. Něko-
likrát jej udeřil pěstí do obličeje,
kopal do těla a do hlavy. Útočník
napadl i 20letého mladíka, který
se napadeného zastal. Dalším 
útokům zabránil teprve jiný host
baru. Poškozený utrpěl zhmož-
dění hlavy a obličeje, dvojitou
zlomeninu dolní čelisti a zlome-
ninu zubů.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové

a komisařky
por. Ing. Ivany Křištofové

Jízdy pod vlivem alkoholu
Jízda s alkoholem v krvi se nevyplatila 31letému muži
z Rýmařova. V polovině ledna jej za volantem renaultu zastavili
policisté na Čapkově ulici a naměřili mu nejprve 1,82 a po půl ho-
dině již hodnotu 2,09 promile. Přišel o řidičský průkaz a 9. února
mu bylo sděleno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. Za něj mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,
zákaz činnosti nebo peněžitý trest.
Ještě hůř dopadl 20letý řidič, který ve čtvrtek 9. února sedl opilý
za volant fordu. Při jízdě zatáčkou v Malé Morávce dostal smyk,
narazil do oplocení a otočil se s autem na střechu. Přivolaní poli-
cisté mu při dechové zkoušce naměřili 2,00 promile a poté 
1,65 promile. K pozitivní dechové zkoušce mladík uvedl, že v no-
ci vypil asi půl litru tvrdého alkoholu a ráno ještě dvě velké od-
livky. Při nehodě vznikla škoda v celkové výši 50 tisíc Kč.

Foto: archiv PČR Bruntál
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1967
Začněme tím, čím jsme dosud
končívali - údaji z matriky. Týkají
se města i připojených částí. V ro-
ce 1967 se narodilo 123 dětí, jen
o tři méně než v předchozím roce,
zemřelo 50 lidí, tedy dvakrát více
než o rok dříve, a bylo uzavřeno
50 sňatků.
Lesní kalamita
Zima v roce 1967 poškodila lesy
v takové míře, jak se již po deseti-
letí nestalo. Velké množství napa-
daného sněhu na větvích v noci na-
mrzlo, připadl další sníh a stromy
se pod jeho tíhou lámaly jako třís-
ky. Bylo poškozeno 187 tisíc plno-
metrů dřeva. Podle starších lesnic-
kých záznamů podobná kalamita
z roku 1930 poničila v polesí
Janovice 120 tisíc plnometrů dřeva.
Významná návštěva
V březnu 1967 navštívila Rýma-
řov sedmičlenná delegace poslan-
ců Národního shromáždění, je-
jímž úkolem bylo zjistit, jak se pl-
ní usnesení vlády z roku 1962
o pomoci pohraničí. Na besedě 
uvedli představitelé města, že po-
moc centrálních orgánů ani kraj-
ského národního výboru nepřesá-
hla běžnou péči státu, a že se tudíž
nijak neprojevuje. Členové naše-
ho národního výboru upozornili
na potíže v dopravě, na nedosta-
tečnou státní bytovou výstavbu,
na problémy na vesnicích i na po-
třebu větší zaměstnanosti mužů.
Poslanci vše vyslechli, zapsali
a odjeli. Zda byla návštěva městu
platná, kronika nezaznamenává.
Výstavba
Při budování kanalizace se prosta-
věly 3,058 mil. korun namísto
plánovaných 2,44 mil. Práce na
pravé straně Podolského potoka
byla již hotová, 35 % města však
stále zůstávalo bez kanalizace.
S pracemi se mělo pokračovat
v roce 1970, náklady měly dosáh-
nout 6 milionů korun. Ve skuteč-

nosti byla městská kanalizace do-
končena v nedávných letech a vy-
žádala si přibližně 80 milionů.
V roce 1967 pokračovala i plyno-
fikace města, nicméně velmi po-
malu. Nebylo dost lidí ani staveb-
ní kapacity. První plynový plamen
se rozhořel 3. srpna na náměstí za
účasti zástupců plynáren z Ostra-
vy a Šumperka. Plyn byl veden do
„řeckého“ ohně a zapálen v 9 ho-
din 15 minut. Tímto aktem byla
slavnostně ukončena plynofikace
domácností v západní části města.
V ulicích, kde byla dokončena ka-
nalizace a plynofikace, probíhala
oprava vozovek a chodníků, upra-
vovaly se i cesty v místních čás-
tech Janovice, Jamartice, Harra-
chov a Stránské.
Na podzim začala výstavba 40 by-

tů a dvou distribučních jednotek na
Gottwaldově (dnes Radniční) ulici
a na náměstí. Na Hornoměstské 
ulici otevřela 9. září Hedva nové
jesle pro 70 dětí. Jejich výstavba
začala v roce 1964 a stála 1,4 mil.
korun. Ani kapacita nových jeslí

však nevyřešila všechny požadav-
ky na umístění dětí.
Divadelní soubory
Mahen nastudoval dvě inscenace:
krásnou historickou hru Vdova
Kapatová a veselohru U pokladny
stál, obě v režii Zdeňka Dršťáka.
Dětský divadelní soubor Mahe-
ňáček nacvičil hru Ukradený míč
v režii M. Adamíkové a Chytrou
princeznu v režii J. Marečka, děl-
níka z Hedvy. Aktivní byl i lout-
kářský soubor, který pracoval pod
vedením Ivy Janáčkové a Nadi

Němečkové. Nacvičili sedm her,
které provedli 23krát.
Kulturní dům
V létě 1966 započaly přípravy
stavby kulturního domu v Rýma-
řově. Jednotné kulturní středisko
se spolu s městským národním
výborem obrátilo na Osvětový 
ústav v Praze se žádostí o zaslání
plánků vhodného kulturního do-
mu. Ten je postoupil ministerstvu
školství a v prosinci přijeli dva je-
ho odborníci, aby dojednali po-
drobnosti. Jednání skončila závě-
rem, že stavba by se mohla usku-
tečnit v letech 1970-1972. Plán
výstavby kulturního domu se po-
dařilo prosadit ještě v roce 1967
do plánu Okresního národního
výboru Bruntál na rok 1968.
Knihovna
Vzorná městská knihovna ztratila
7. ledna 1967 v Josefu Jeřábkovi
svého zakladatele, tvůrce a ředite-
le. Zemřel náhle. Dosud si pama-
tuji, jak František Vychodil ozna-
moval s pohnutím v hlase zprávu
o jeho skonu na poradě učitelské-
ho sboru. Novou ředitelkou kni-
hovny se stala 25. října Helena
Novosadová, později Nejedlá.
Plynule navázala na práci svého
předchůdce. Koncem roku měla
knihovna asi 30 tisíc svazků
a 1544 čtenářů, z toho 651 dět-
ských. V roce 1967 zaznamenala
58 312 výpůjček.
Tragická událost
Dne 11. října zabil 26letý muž
z Ondřejova svou 24letou man-
želku, matku dvou dětí. Důvodem
byla její nevěra a roli sehrál alko-
hol v krvi vraha i jeho oběti. Vrah
se sám udal na služebně policie.
Počasí
Průměrná roční teplota byla 
6,67 °C, maximální z 26. června
dosáhla hodnoty 29,5 °C, mini-
mální z 10. ledna činila -20,4 °C.
Úhrn srážek dosáhl 848 mm. 

Vratislav Konečný

Propadlá střecha Domu služeb, únor 1967

Bourání Jungmannovy ulice, 1967

Slavnostní zapálení plynu, 3. 8. 1967
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Přehled kulturních akcí SVČ
Rýmařov

24. 2. NAROZENINY
UMĚLECKÉHO SDRUŽENÍ
OCTOPUS
(koncert)  Sál ZUŠ / 20:00

DEKADENT FABRIK
(nujazz/elektronika Praha)
- hudebně-výtvarné společenství
takových osobností české alter-
nativní scény, jako jsou Mikoláš
Chadima, Ivan Bierhanzl, David
Cajthaml či O. M. Urban alias
DJ Satan  

SYLVIE KROBOVÁ (alterna-
tiva/šanson Praha) - zpěvačka,
herečka, textařka, skladatelka,
klavíristka, akordeonistka.

SIBÉRIJA
(alternativa Rýmařov) - stálice
místní undergroundové scény

5. 3. Ken Ludwig: POD PRA-
POREM NĚŽNÝCH DAM
(divadlo/komedie)  Městské di-
vadlo / hraje: ADS MAHEN
Rýmařov

Co se všechno může přihodit,
když se dva vypečení herci roz-
hodnou zdědit, stůj co stůj, dva
miliony dolarů?
Režie: Hana Vystrčilová, reprí-
za: 8. 3. 2012

9. 3. PEHA
(koncert)   
Městské divadlo / 20:30

Slovenská formace PEHA půso-
bí na hudební scéně od roku
1997. Od té doby kapela vydala
4 alba a jednu Best of desku
s výběrem písní. Nejúspěšnějším
albem se stalo ,,Deň medzi nede-
ľou a pondělkom“, které kapela
vydala v roce 2005. V současné
době PEHA připravuje novou
desku a posluchači a fanoušci se
určitě mají na co těšit.

12. 3. TŘI POHÁDKY NA
DOBRÝ DEN
(divadlo/pohádka)  Městské di-
vadlo / 9:45 / hraje: Divadlo
Pohádka Praha

Skládanka výpravných pohádek
čerpajících z klasických motivů:
O veverce a červíku Napucán-
kovi, Mlsná princezna a Seker-
ková polévka

26. 3. Patrik Hartl: KLÁRA
A BÁRA
(divadlo/komedie)  Městské di-
vadlo / 19:30 / hraje: Studio Dva
Praha

Příběh Kláry a Báry vypráví
o tom, co se může stát, když jed-
né z kamarádek po řadě život-
ních kompromisů rupnou nervy
a pokusí se radikálně změnit svůj
manželský život.

Komedie o dvou manželských
krizích a jednom úmyslně zalo-
ženém požáru.  
Hrají:  Ivana Chýlková, Eva Ho-
lubová, Jan Holák, Mojmír
Maděrič
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu. 

Nikolaj Vasiljevič Gogol
Známá i neznámá výročí

24. 2. 1912 nar. Jiří Trnka, malíř, ilustrátor, tvůrce loutkových fil-
mů (zemř. 30. 12. 1969) - 100. výročí narození

25. 2. 1707 nar. Carlo Goldoni, italský dramatik a divadelní refor-
mátor (zemř. 6. 2. 1793) - 305. výročí narození

25. 2. 1842 nar. Karl May, německý spisovatel, autor dobrodruž-
ných románů (zemř. 30. 3. 1912) - 170. výročí narození

25. 2. 1877 nar. Karel Toman, vl. jm. Antonín Bernášek, básník
(zemř. 12. 6. 1946) - 135. výročí narození

26. 2. 1802 nar. Victor Hugo, francouzský spisovatel (zemř. 22. 5.
1885) - 210. výročí narození

27. 2. 1902 nar. John Steinbeck, americký spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 20. 12. 1968) - 110. výr. narození

27. 2. 1912 nar. Nataša Gollová, vl. jm. Hodačová, herečka (zemř.
29. 10. 1988) - 100. výročí narození

29. 2. 1792 nar. Gioacchino Rossini, italský skladatel (zemř. 
13. 11. 1868) - 220. výročí narození

2. 3. 1282 zemř. sv. Anežka Česká, česká princezna a abatyše, sva-
tořečená v roce 1989 (nar. 20. 1. 1211) - 730. výr. úmrtí

2. 3. 1797 zemř. Horace Walpole, anglický prozaik, tvůrce „go-
tického románu“ (nar. 24. 9. 1717) - 215. výročí úmrtí

2. 3. 1912 zemř. Vilém Mrštík, spisovatel a publicista (nar. 14. 5.
1863) - 100. výročí úmrtí

3. 3. Den boje spisovatelů za mír, vyhlášen
Mezinárodním sdružením PEN klubu v roce 1984

4. 3. 1832 zemř. Jean-Francois Champolion, francouzský egyp-
tolog (nar. 23. 12. 1790) - 180. výročí úmrtí

4. 3. 1852 zemř. Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský satirik (nar. 1. 4.
1809) - 160. výročí úmrtí

6. 3. 1912 nar. Bořivoj Zeman, filmový scenárista a režisér
(zemř. 23. 12. 1991) - 100. výročí narození

7. 3. Památný den ČR - výročí narození Tomáše
Garrigua Masaryka v roce 1850

7. 3. 1972 zemř. Jan Weiss, prozaik (nar. 10. 5. 1892) - 40. výro-
čí úmrtí

8. 3. Mezinárodní den žen - výročí demonstrace newyor-
ských švadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911

Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Eva Holubová ............................................................... Rýmařov
Monika Svatoňová ....................................................... Edrovice
Jaroslav Bednář ............................................................ Rýmařov
Tereza Marčišová ......................................................... Ondřejov

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

Ladislav Štefa - Rýmařov ................................................. 80 let
Olga Hessová - Ondřejov .................................................. 80 let
Olga Dočkálková - Rýmařov ............................................ 82 let
Marie Lysáčková - Rýmařov ............................................. 82 let
Alice Nováková - Rýmařov .............................................. 86 let
Terezie Spurná - Rýmařov ................................................. 86 let
Anna Filová - Rýmařov ..................................................... 86 let
Šarlota Bubelová - Rýmařov ............................................. 87 let
Miloslava Mrňková - Rýmařov ......................................... 88 let
Zdenka Zobalová - Rýmařov ............................................ 92 let

Rozloučili jsme se
Karel Továrek - Ondřejov ................................................ 1941
Margita Strouhalová - Rýmařov ...................................... 1930
Miloslav Vopařil - Rýmařov ............................................ 1940
František Děrda - Rýmařov .............................................. 1950

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Městská knihovna

Nahradí papírovou knihu e-book?
Rýmařovská knihovna zavádí no-
vou službu - prezenční půjčování
e-čtečky v rámci akce Březen -
Týden čtení (5.-10. 3. 2012).
V tomto týdnu se čtenáři mohou
v knihovně seznámit s tím, jak
fungují e-booky.
E-čtečky dnes ve světě zažívají 
opravdový boom. Chceme být
moderní knihovna, a proto e-čteč-
ku nabízíme i my! Čtenáři mají
možnost si dotykovou čtečku
Sony PRS-T1 za asistence kni-
hovnice bezplatně vyzkoušet. Se
čtečkou se budou seznamovat také
děti při knihovnických lekcích.
Podmínkou prezenční výpůjčky je
členství v Městské knihovně
Rýmařov a podpis při půjčení
a vrácení čtečky.

Co je to e-čtečka? Fyzické přenos-
né zařízení umožňující jednodu-
chou manipulaci s textem doku-
mentu (nahrávání, čtení, vytváření
poznámek apod.). Elektronickou
knihou se pak rozumí kniha v di-
gitální podobě, tedy vytvořená na
počítači nebo převedená do digi-
tální podoby, případně kniha v di-
gitální podobě vydaná na fyzic-
kém nosiči (např. na CD-ROM).
Jedná se tedy o stejný obsah, který
je pouze přenesen na jiný nosič.
Od roku 2009 rozšiřuje Městská
knihovna v Praze sbírku kvalit-
ních elektronických textů z vlastní
produkce. Všechny elektronické
knihy nabízí zdarma ke stažení
v několika formátech vhodných
pro čtení v počítači, e-čtečce nebo

v chytrém mobilním telefonu. Číst
tímto způsobem můžete například

Čapka, Máchu, Němcovou aj. 
Městská knihovna Rýmařov
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Návštěva u potomků majitelů janovického panství
V loňském roce získalo město
Rýmařov od Ministerstva vnitra
do zápůjčky zámek v Janovicích.
Tím se městu a jím zřizovaným
institucím otevřela možnost ales-
poň částečně zámek využívat. Již
v říjnu 2011 zde Městské muze-
um Rýmařov uskutečnilo čtyři
komentované prohlídky, o které
byl velký zájem. V letošním roce
by rádo připravilo zpřístupnění
zámku ve větší míře, čehož chce
dosáhnout také využitím připra-
vovaného projektu v rámci přes-
hraniční spolupráce.
Za účelem získání podkladových
materiálů pro tento projekt se ře-
ditelka a průvodkyně muzea vy-
pravily na zámek do Velkého
Meziříčí za panem hrabětem

Johannem Podstatzky-Lichten-
steinem, který je jedním z majite-

lů tamního zámku. Se zámkem
v Janovicích je spojen prostřed-

nictvím svého dědečka Františka
Arnošta Harracha, posledního
mužského harrachovského po-
tomka vlastnícího janovické pan-
ství, na janovickém zámku se
pan hrabě navíc narodil.
Ve Velkém Meziříčí jsme byly
mile přivítány. Pan hrabě nás
provedl po zámku, k němuž byl
osud přívětivější než k tomu
v Janovicích, a přislíbil pomoc
v podobě podkladových materiá-
lů, které jsou ve vlastnictví jeho
rodiny.
Díky této pomoci doufáme, že
bude mít projekt větší šanci na
úspěch a že se nám podaří zámek
veřejnosti zpřístupnit ke spokoje-
nosti všech. 

Městské muzeum Rýmařov

Rýmařov má své tričko pro patrioty
Jste-li rýmařovský patriot či
častý návštěvník našeho města,
neměla by vám ujít skutečnost,
že v Informačním centru Rýma-
řov v přízemí muzea jsou v pro-
deji trička všech velikostí s gra-
fickým ztvárněním rýmařovské-
ho náměstí. V nabídce jsou také
trička s motivem Jeseníků ze
stejné dílny.
Trička navrhla a nechala vyrobit
Monika Holíčková ze Sovince.

Výtvarnice Monika Holíčková se s nápadem navrhovat a pro- dávat trička s autorskými grafi-
kami měst a turisticky zajíma-
vých míst přihlásila do soutěže
pro začínající podnikatele
Rozjezdy 2011, kterou organi-
zuje společnost T-Mobile, a vy-
hrála první místo v Moravsko-
slezském kraji. Další trička mů-
žete najít na www.geodesign.cz,
kde tato výtvarnice prezentuje
svoji tvorbu.

Informační centrum Rýmařov

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Neděle 13.00 - 20.00
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén v Břidličné

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Provoz zimního stadionu
Rozpis bruslení pro veřejnost

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

Večerní bruslení:
Podle rozpisu

provozu
zimního stadionu

Po: 20.00 - 21.30
Čt: 20.00 - 21.30
So: 19.30 - 21.00
Ne: 20.30 - 21.30

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. Odvoz seniorů je 
nově přesunut k prodejně H+H 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 roce 2012 (každý lichý týden v úterý):
28. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Slunce
na Jesenické ulici v Rýmařově

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.

Foto: archiv Městské muzeum Rýmařov
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Soutěž Marie Kodovské

Vycházelo slunce a jeho svit se rozléval po pla-
nině a šplhal na svahy hor, aby přinesl nový
den do všech koutů země. Vycházelo slunce
a já se na něj díval jako už devět tisíc osm set
třicet šestkrát a přemýšlel jsem o svém domu,
na jehož zápraží mohu sedávat a pohlížet do
kraje, i na přátele, které si sem mohu pozvat
a klábosit s nimi dlouho do noci. Pak jsem se
podíval dolů, na rovinu zalitou sluncem, ze kte-
ré se zvedaly hory, na jejichž úpatí stál můj
dům, a zase, po devět tisíc osm set třicet šesté,
mě napadlo, že tento dům, a ani tento kraj, ni-
kdy nebude mým pravým domovem, místem,
které si při tomto slově vybavím, protože můj
domov ležel dole, v rovinách, za ostnatým drá-
tem, jenž je rozerval a za nějž nám již nebylo
povoleno se vrátit, když střelba utichla a nářek
zraněných už nebylo slyšet. Tam, u jezera ve
stínu borového háje, tam je můj domov, kde
jsem vyrůstal a na nějž nemohu zapomenout,
ačkoli nás dělí ostnatý plot a devět tisíc osm set
třicet šest východů slunce, skoro třicet let od
chvíle, kdy se za kopcem ozvaly první rány au-
tomatické pušky a my se sbalili, nebo spíš jsme
vzali už dávno připravené uzlíky nejnutnějších
potřeb, a utekli jsme přes tou nemilosrdností,
jež přišla do domu u jezera a dosud ho má
v područí. Pořád ještě při pohledu na jezero do-
le pode mnou cítím i vůni borové smůly pras-
kající v zděném krbu, u nějž jsme trávili dlou-
hé večery a dívali se okny na hvězdy. Pořád vi-
dím ten dům, jen třicet kilometrů odtud a při-
tom nekonečně vzdálený. Pořád je pro mě tím
jediným místem, které mohu nazvat domov.

„Už’s to slyšel?“ přiběhl ke mně celý zadýcha-
ný jeden z mých starých přátel, jeden z těch, co
utekli spolu s námi. Teď stál přede mnou zrud-
lý v obličeji a zjevně nedočkavý. „Co jsem měl
slyšet? Někdo zemřel?“ zeptal jsem se pomalu.
„Ale ne, nikdo neumřel, nikdo se smrtelně ne-
zranil, nijak to nesouvisí s černou kronikou.“
Pak se škodolibě usmál a pokračoval: „Vlastně
to není nic nového, jednalo se o tom už několik
měsíců. Jenom se otevřely hranice.“ „Co-co-
že?“ nemohl jsem popadnout dech. Na tento 
okamžik jsem čekal sedmadvacet let a skoro
jsem už nedoufal, že se ho dožiji. „Chceš říct,
že opravdu můžeme procházet odsud na dru-
hou stranu plotu?“ „Jo, přesně tak! Taky sem
tomu nevěřil, ‘dyž sem se to dozvěděl. Asi se
nějak dohodli, že na to zapomenou.“
„Dohodli?!“ Tak tohle jsem nečekal, že by za-
pomínali na to, co se stalo. Že by vůbec šlo za-
pomenout, jak k nám přijeli s tanky. Zabrali na-
ši zemi, zničili lidem životy a oni se s naší vlá-
dou dohodli, že na to zapomenou! „Co tak se-
díš?! To nejseš rád? Můžem se podívat domů!“
„Domů...“ Zaklonil jsem hlavu a vychutnával
to slovo. V první chvíli mě vůbec nenapadlo,
co to vlastně znamená, ale vždyť my dooprav-
dy můžeme jít na druhou stranu a podívat se
tam, kde jsme běhali jako malé děti; my do-
opravdy můžeme jít domů! „Počkej,“ řekl
jsem, „za jak dlouho můžeme vyrazit?“ „Co?

No třeba hned, já už vlastně vyrážím.“ „Tak to
tě za chvilku doženu, hned jsem tady.“
Vběhl jsem do domu a třásl jsem se radostí, že
se konečně, aspoň na chvilku, vrátím zpátky,
do svého dětství. Vyběhl jsem po schodech do
patra do ložnice a rychle prohledával skříň
a poličky rozmístěné po všech zdech, už dlou-
ho jsme nebyli nikde daleko a já ani nevěděl,
kde jsem nechal všechny doklady a hlavně
pas, poslední věc, která stála mezi mnou a do-
mem u jezera. Chvíli jsem se přehraboval me-
zi oblečením, odsunoval jsem košíčky naplně-
né různými drobnostmi a hledal. „Co se děje?“
Prudce jsem se otočil a podíval se do tváře
Lily, jak stála ve dveřích s rukama v bok a po-
zorovala mne, s hlavou mírně skloněnou a ne-
patrnými vráskami starosti kolem očí. „Nic, já

jen, hledal jsem pas.“ „Proč? Kam chceš jet?“
Domů, řvalo všechno ve mně, ale ona by to ne-
pochopila. Nezažila nic z toho, co já, vyrostla
daleko od jakéhokoli neklidu a netížilo ji bře-
meno ztraceného domova. Kéž bych mohl ta-
ké žít tak klidně. „Chtěli bychom si vyjet kou-
sek na sever, do večera budeme zpět.“ Mluvil
jsem tiše, ačkoli uvnitř jsem křičel radostí a ne-
dočkavostí. „Otevřely se hranice a já se chci
podívat, jak se to tam změnilo.“ Ještě chvíli se
na mě tiše dívala a pak se otočila a podala mi
košíček z jedné z polic. „Večeře bude v osm,“
řekla, ale já skoro jasně cítil její myšlenku:
Neměl bys jezdit, sny mají zůstat pouze sny
a svět se snům nikdy nepodobá.

Plot. Od obzoru k obzoru, všude se táhl dlou-
hý, šedý, nepřekonatelný plot, nebo spíš zeď
z betonu a ostnatého drátu. Jeli jsme podél něj,
pořád dál a dál ta samá scenerie: beton, bodlá-
ky, bláto. A pak najednou zeď zmizela a my 
uviděli silnici procházející přímo tou zdí, se
závorou napříč, ale jinak volnou. Silnici spoju-
jící dva oddělené světy. Přijeli jsme až k závo-
ře, zastavili, motor ztichl. Dlouhými kroky se

k nám blížil voják v šedohnědé uniformě
a přes rameno měl zavěšený samopal. Závora
mi náhle připadala až příliš podobná té zdi, by-
la jen jejím pokračováním, stejně neústupným
a neprostupným. „Co chcete?!“ vyštěkl voják.
„Rádi bychom se podívali na druhou stranu,
k našim domovům.“ Už když jsem to říkal, vě-
děl jsem, že to nebyla šťastná odpověď. Voják
si nás podezřívavě přeměřil. „Žádné přistěho-
valce a navrátilce! Doklady!“ Potom jsme če-
kali. Slunce pomalu cestovalo po obloze, za-
tímco jsme seděli v šedé budově celníků a od-
povídali na nesčetné dotazy. Seděli jsme, pořád
skleslejší a unavenější, a jen pomyšlení na blíz-
kost mého domova mě drželo, abych nenasedl
do auta a neodjel zpět, do ticha, klidu a míru
svého domu v horách. Později, o hodně pozdě-
ji, k nám zase přišel voják a hodil na stůl před
námi naše doklady. „Můžete projet.“ A odešel.
Zvedli jsme se a já zase pocítil záchvěv rados-
ti, protože jsem byl o další krůček blíž ke své-
mu domovu. Nasedli jsme a vyjeli ke slunci
sklánějícímu se nad planinou.

Tiše jsem kráčel dlouhou alejí a zhluboka vde-
choval vůni prastarých jilmů, kráčel jsem po
cestě, která už jen párkrát zatočí, a já pak uvi-
dím svůj starý dům u jezera, jak se krčí ve stí-
nu borovic a vlnky šplouchají na pláži před ve-
randou. Uvidím kouř, jak stoupá z jeho komí-
na a tiše krouží nad borovým hájem, nad jeze-
rem, nad kopci v okolí. Stará cesta se bude pod
mýma nohama prudce svažovat a půjde až
k samému břehu, pomalu odnášena čirou vo-
dou. Svěží tráva se bude vlnit v lehkém vánku
a zapadající slunce všude vykouzlí dlouhé tře-
potavé stíny. Šel jsem dál, ale čím víc jsem se
blížil ke svému údolí, tím víc jsem zpomaloval
a pozoroval jsem stromy kolem sebe, ptáky lé-
tající ve větvích a veverky s kousky šišek.
Borový les šuměl kolem mne a odrážel mé
myšlenky mnohonásobnou ozvěnou. Naslou-
chal jsem mu a snažil se porozumět, ale nemo-
hl jsem. Už ne. Příliš dlouho jsem o tomto mís-
tě jenom snil, nemůžu do něj vkročit a zničit tu
iluzi, která mě provázela celým životem. Stál
jsem před poslední zatáčkou bránící mi ve vý-
hledu na údolí a pochopil, že nepůjdu a nepo-
dívám se na ně, neboť už příliš dlouho zůstá-
valo v mé mysli věčné a překrásné, vzpomín-
ka zamrzlá v čase. Nechci vidět, že se změni-
lo. Nemůžu. Starý dům na břehu jezera obklo-
pený borovým hájem zůstane stejně jako do-
sud nedosažitelnou krásou, jež mne bude pro-
vázet dál až do smrti.
Slunce vykreslilo na cestě přede mnou dlouhé
stíny a já se usmál. Usmál jsem se, obrátil se
a vracel se zpátky na silnici k autu, které mě
odveze zase zpět do hor. Šel jsem k němu a vě-
děl, že Lily měla pravdu. Přesto jsem se něco
dozvěděl. Až nasednu do auta a pojedu zpět,
nepojedu jen do svého domu, do stavení, kde
bydlím.
Pojedu tam, kde je můj pravý domov.
Sbohem, mé údolí.

Filip Findura: Domov

Josefa Růžičková
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Jazzclub

Reklamy nabízející valentýnské
dárky, parfémy, spodní prádlo
a romantické večeře pro dva v lu-
xusních restaurantech opět zava-
lily média už v lednu. Všudypří-
tomná rudá srdce způsobují
u mnohých Čechů tytéž pocity ja-
ko červený kožíšek Santy Clause
před Vánoci - znechucení a otáz-
ky, kam se poděly domácí tradi-
ce. A mizí nejen tradice duchov-
ní. Před pár lety upozornili čeští
zemědělci na to, že na místním tr-
hu prakticky není k dostání tu-
zemský česnek, neboť jej vytlačil
levnější a méně kvalitní konku-
rent z Asie. Masivní import ame-
rických zvyků a asijských výrob-
ků inspiroval pořadatele rýma-
řovského Česnekfestu, který se
v sobotu 11. února s podtitulem

„svátek opravdu zamilovaných“
konal už podruhé.
Stejně jako loni antivalentýnskou
akci upořádal Jazzclub SVČ
Rýmařov v kavárně DJ Stanley
club 13 jako koncert v česneko-
vém oparu. Stoly ještě před začát-
kem akce zaplnily talíře a tácy
jednohubek s česnekovou poma-
zánkou na několik způsobů (nej-
větší grády měla tentokrát čes-
nekovo-česneková pomazánka
s chilli adepta kuchařského umě-
ní Tomáše Horáčka), nakládaný
česnek v oleji, olivy s česnekem,
česnekové brambory s česneko-
vou omáčkou, česnekové ham-
burgery, česnekové chipsy, bram-
borové placičky s česnekem
a v nabídce nechyběla ani česne-
ková polévka. Vůně hlavní ingre-

dience zaplnila prostor kavárny
beze zbytku, a tak jí načichl i ten,
kdo se hostině vyhnul a přišel jen
na muziku.
Hvězdou loňského Česnekfestu
byl nekonvenční pornofolkový
písničkář Záviš, letos pořadatelé
pozvali na pódium hned dva 
účinkující. Koncert zahájil šum-
perský „neřiditelný“ písničkář
a básník Vojta Kroupa, jejž moh-
lo místní publikum slyšet poprvé
loni v čajovně jako předskokana
spřátelené kapely Svatý Jidáš.
Hudební styl Vojty Kroupy by se
dal charakterizovat jako „umění
v surovém stavu“. Jednoduché
hospodské melodie, mírně rozla-
děná kytara i hlas a bezprostřed-
nost, která posluchače chytne
a nepustí, texty, které mají vtip

i poetiku, a refrény, které za
chvilku zpívá celé publikum
(v tom jasně vyhrála píseň
Revoluční, ten večer se hrála nej-
míň pětkrát).
Druhým vystupujícím letošního
Česnekfestu byl polomytický
„pěvec sudetských punkfolko-
vých balad“ Ladibor Danda.
Malou ukázku jeho tvorby si
v premiéře vyslechli účastníci
prosincového vyhlašování vý-
sledků Soutěže Marie Kodovské,
na Česnekfestu představil celý
svůj repertoár a ještě mnohem
víc. Ladibor Danda, který jak
sám říká, je „něco mezi Dali-
borem Jandou a Danielem Lan-
dou“, s kytarou provedl poslu-
chačstvo celou škálou hudebních
stylů; kromě punkfolku zabrousil
do ska a raggae, grunge i klasic-
kého folku a nakonec zafungoval
jako živý jukebox, když na přání
z publika zahrál prakticky coko-
liv. Hitovkou jeho vystoupení by-
la bezesporu nová hymna zdejší-
ho hudebního podzemí s názvem
Rýmařove milený, volně inspiro-
vaná legendární básní Jindřišky
Schneiderové. Skladba zazněla
minimálně tolikrát jako Revo-
luční Vojty Kroupy a účastníci
Česnekfestu si její refrén odnesli
vrytý do paměti stejně silně jako
česnekový odér v dechu. 

ZN

Česnekfest aneb Svátek opravdu zamilovaných

Úsměvně

Tentokrát začnu hádankou. Co to
je? Je to zbytečné, drahé, nikdo to
nechce a hodně se o tom mluví. -
Přímá volba prezidenta.
Čas nám už pomalu ukrajuje z no-
vého roku s dvojkou na konci.

Jaký bude, to záleží nejen na nás.
Co víme určitě, že únor bude mít
o den víc a Silvestr vyjde na po-
slední den roku, budou dny všední
i sváteční. A budeme slavit všech-
no, vždyť lidský život je krátký.

Miluju vědecké studie. Zejména
ty, které tvrdí, že pít víno je zdra-
vé, pití piva zvyšuje inteligenci,
jezení masa pomáhá psychice, ká-
va a čaj detoxikují... Spokojeně
přikyvuji hlavou.
Na začátku roku také vycházejí
statistiky. Z nich víme, že lidí na
Zemi rychle přibývá, čistý přírůs-
tek jen za předešlý rok je vypočí-
tán na 76 milionů osob a na mod-
ré planetě se v říjnu loňského roku
narodil sedmimiliardtý obyvatel.
Svět čísel rozčlenili statistikové na
kapitoly: Život a smrt, Voda
a vzduch, Zdraví, Komunikace,
Doprava, Finance, Ekologie,
Obchod, Potraviny.
Prof. Philip Harter ze Stanfordu
propočítal, jak by vypadala fiktiv-
ní obec o 100 lidech, kdyby její 
obyvatelé reprezentovali lidskou
populaci. Žilo by v ní 52 žen a 48

mužů. Bylo by to 57 Asiatů, 
21 Evropanů, 14 obyvatel západní
polokoule a 8 Afričanů. 30 bělo-
chů a 70 příslušníků ostatních ras.
Křesťanů by bylo 30, zbytek jiné-
ho vyznání. 80 lidí by žilo v domě
neodpovídajícím standardu. Číst
by neumělo 70 osob, polovina
vesnice by trpěla podvýživou.
Jeden člověk by měl vysokoškol-
ské vzdělání, jeden by vlastnil po-
čítač. Jeden člověk by byl na pra-
hu smrti a jedna žena by byla tě-
hotná.
Tak a teď si to volně interpretujme,
třeba takto: Pokud máte kde byd-
let, dost jídla, umíte číst a vlastní-
te počítač, patříte mezi elitu lid-
stva. Jestliže máte peníze v peně-
žence i v bance, jste mezi 8 % nej-
bohatších lidí světa. Jste-li zdraví,
jste šťastnější než milion lidí, kteří
tento týden nepřežijí... Si

Patříme mezi elitu?

Ladibor Janda Vojta Kroupa

Ilustrační foto
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Organizace a spolky

Většina z nás se se slovem canis-
terapie (nebo též kanisterapie) už
setkala. Tento pojem je složen ze
slov canis - pes a terapie - léčení.
Existuje však mnoho způsobů je-
ho výkladu: „Canisterapie je léč-
ba lidské duše psí láskou“ 
(L. Gajdová), „Canisterapie je
způsob terapie, která využívá po-
zitivního působení psa na zdraví
člověka“ a jiné. Jde o podpůrnou
metodu rehabilitace, kterou lze
spojit například s muzikoterapií,
arteterapií či hiporehabilitací.
Ve světě se canisterapie rozvinu-
la v 50. letech 20. století, u nás
až po roce 1990. Sociologové si
totiž všimli, že péče o domácí
zvířectvo zvýhodňuje nejen ži-
votní styl, ale i zdravotní stav
venkovanů ve srovnání se stejně
starými občany ve městech.
Psychologové, psychiatři a neu-
rofyziologové využili tyto po-
znatky a zavedli již před více než
patnácti lety do režimu dne cíle-
vědomý a pravidelný kontakt se
živými zvířaty jako součást
komplexní léčby nemocí ve stá-
ří. V roce 1990 vznikla meziná-
rodní organizace IAHAIO
(International Association of
Human-Animal Interaction Or-
ganizations), která se zabývá vý-
zkumem vztahů mezi člověkem
a zvířetem a podporuje myšlen-
ku jejich harmonického soužití
a odpovědného přístupu ke zví-
řatům. Podobnou organizací je
například anglická CHATA
(Children in Hospital and Ani-
mal Therapy Association = Děti
v nemocnicích a terapie pomocí
zvířat). Má za cíl návštěvy se
zvířaty na dětských odděleních,
hlavně u dlouhodobě a onkolo-

gicky nemocných dětí.
Ne všichni občané Rýmařova vě-
dí, že canisterapie pomáhá i v na-
šem městě a regionu, zejména
klientům Buřinky, seniorům
v domech s pečovatelskou služ-
bou (DPS) v Rýmařově a klien-
tům Domova odpočinku ve stáří
(DOS) v Dolní Moravici. V DOS
se koná léčba za pomocí psa kaž-
dý týden ve středu a v Buřince
každý sudý týden v úterý. Jak vy-
padá v praxi, nám v reportáži při-
blížila canisterapeutka Kateřina
Chocholatá se svým čtyřnohým
svěřencem - zlatým retrívrem
Majklem.
Canisterapii provádí Katka pro
Diakonii ČCE - středisko Rýma-
řov v DPS a pro klienty terapeu-
tické dílny Buřinka druhým ro-
kem. „Jedná se pro pejska o vel-
mi náročné a vyčerpávající cvi-
čení, a to zvláště v případě, když
pracuje s tělesně i mentálně po-
stiženými dětmi. Pejsek by nikdy
neměl setrvávat v zařízení až do
úplného vyčerpání a také by mu
nemělo být záměrně ubližováno.
Pokud jsou tato pravidla dodržo-
vána, pejsci navštěvují zařízení
rádi a vyhledávají kontakt s dět-
mi a dospělými, aby si s nimi po-
hráli a pomazlili se,“ říká 
v úvodu reportáže terapeutka
Katka Chocholatá. K dovednos-
tem canisterapeutického psa
patří například splnění povelů
poslušnosti (přivolání, posazení,
odložení), aportování předmětů
a jiné hry, trpělivost při dotyku
klienta-pacienta, setrvání v po-
zici, upozornění člena rodiny
nebo personálu na nestandardní
chování jednotlivce.
Postupně obcházíme jednotlivé

klienty Domova odpočinku ve
stáří a psí terapeut Majkl s nimi
navazuje kontakt. Někteří senioři
jsou obezřetní, jiní naopak velmi
vstřícní. Zejména to platí o seni-
orech v domově se zvláštním re-
žimem, kde je poskytována kom-
plexní sociální péče seniorům ve
věku nad 65 let trpícím Alzhei-
merovou demencí a ostatními ty-
py demencí, kteří mají v důsled-
ku těchto onemocnění sníženou
soběstačnost. O to víc mají tito
klienti radost, když za nimi paní
Chocholatá s terapeutickým pej-
skem přijde. Někteří se na ně vy-
loženě těší a jsou rádi, když si
mohou pejska pohladit, dát mu
piškoty, které s sebou Katka vždy
přinese. Na první pohled je vidět,
že canisterapie přináší seniorům
radost a potěšení, a dokonce se
najdou i takoví, kteří se s pej-
skem projdou po dlouhé chodbě,
protože venku leží spousty sněhu
a ven se jít nedá. „Sedni, dej pac,
pomalu Majki, pomalu,“ ozývá
se z úst terapeutky při kontaktu či
při procházce chodbou s klienty
DOS v Dolní Moravici.
Pes už svou přítomností dokáže
vyvolat dobrou náladu všude
tam, kde je jí nedostatek. A o tom,
že úsměv léčí, není pochyb. Ale
není to jen radost, kterou psi li-
dem přinášejí. „Canisterapie při-
spívá k rozvoji hrubé a jemné
motoriky, podněcuje verbální
i neverbální komunikaci, rozvoj
orientace v prostoru, nácvik kon-
centrace, rozvíjí sociální cítění,
poznávání a složku citovou.
Působí také v rovině rozvoje mo-
toriky s atributem rehabilitační
práce, v polohování a v relaxaci.
Na druhou stranu tam, kde je to
třeba, psi podněcují ke hře
a k pohybu. Zároveň mají velký
vliv na psychiku a přispívají
k duševní rovnováze,“ říká o své
práci Kateřina Chocholatá.
Na dotaz, s jakými skupinami kli-
entů může canisterapeut pracovat,
odpovídá: „Jde zejména o osoby
s mentálním postižením, smyslo-
vým postižením - nevidomé nebo
sluchově postižené, kde se využívá
pes asistenční, ale i canisterapeu-
tický. Tato léčba se také osvědčila
u autistických klientů, epileptiků,
u pacientů s psychologickým
a psychiatrickým onemocněním
a samozřejmě u tělesně postiže-
ných, kdy správným polohováním
pejsek zahřeje určité svalové sku-

piny a pak je možné přistoupit
k patřičné rehabilitaci.“
Podle Kateřiny Chocholaté je pes
rovněž nápomocen v logopedii,
pomáhá při nácviku správné vý-
slovnosti a také při rozšiřování
slovní zásoby. Velice důležitým
oborem, kde je canisterapie uži-
tečná a kde se jí hojně využívá, je
geriatrie. Zvířata totiž mohou
starým a opuštěným lidem nabíd-
nout nejen přátelství, lásku, pocit
vzájemné potřebnosti, ale i re-
spektování. Pozitivní úloha zví-
řete spočívá nejen ve schopnosti
zastoupit chybějící úzké mezilid-
ské vztahy, ale i v popudu k pra-
videlnému pohybu, prožívání
slasti v zanedbávané hmatové
stimulaci - to je možnost se se
zvířetem pomuchlat, pomazlit
a vzájemně se přitulit. Pejsek dá-
vá také svému pánovi jistotu ve
vztahu, zvyšuje pocit bezpečí
a napomáhá ke zmírnění osamě-
ní, žalu a bolesti při ztrátě život-
ního partnera. Je dobrým pro-
středníkem k lepší komunikaci
a navazování kontaktu s okolím,
dokáže vyburcovat z nostalgie
a deprese. Pes nerozlišuje podle
vizáže či onemocnění, ale podle
psychického stavu.
Postupně procházíme pokoje se-
niorů a canisterapeutka pracuje
s pejskem tu více, tu zase jen do
té míry, do jaké má klient náladu
a chuť spolupracovat. „Tady je
například paní, která je po celý
den málo komunikativní, ale jen
co se objeví Majk, pookřeje a zač-
ne si s ním povídat. Odbourá se
určitý psychický blok,“ sděluje
průvodkyně naší reportáží. Při-
chází moment, kdy je třeba, aby
se náš čtyřnohý terapeut napil.
V opačném případě by jeho sou-
středěnost na práci byla snížena,
ale tuto jeho potřebu naštěstí
Kateřina Chocholatá včas rozpo-
zná.
Zajímá mě, jak dlouho se takový
canisterapeutický pomocník při-
pravuje, než vyrazí do terénu.
„Délka výcviku takového psa zá-
visí především na jeho povaze, ne
všichni pejsci jsou k této činnosti
předurčeni. Viděla jsem plemena
psů, o kterých by si člověk po-
myslel, že se k tomu nehodí, na-
příklad pitbulteriér nebo jorkšír-
ský teriér, a ti výcvik zvládli vel-
mi dobře. S Majklem, kterého
jsme neměli od štěněte, měl jeden
rok, jsme absolvovali od ledna do

Jak psi pomáhají klientům Diakonie
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března 2011 výcvik i zkoušky, ale
u některých pejsků to může trvat
i jeden rok. Vydatně mi s výcvi-
kem pomáhal Jiří Koudela ze Psí
školy v Dobřečově,“ doplňuje
Katka.
Dovídám se, že existují čtyři zá-
kladní skupiny canisterapie.
První z nich je skupina AAA.
Jedná se o tzv. společenskou čin-
nost, kdy je pes využíván k po-
zvednutí kvality života klientů,
např. při návštěvách v domovech
seniorů. Další skupinou je AAT -
jde o terapeutickou činnost se zá-
měrem podílet se na léčbě určité-
ho typu postižení. Ve skupině

AAE jde o vzdělávání za pomoci
psů, kdy pedagogové využívají
pozitivní vliv psů na žáky se spe-
cifickými potřebami nebo jako
součást zážitkové výuky, a ozna-
čení AACR se vztahuje ke krizo-
vé intervenci za pomoci psů, při
které zkušení a kvalifikovaní ca-
nisterapeuté pomáhají odbourá-
vat stres u obětí násilí či katastrof
a také u záchranářů.
Výcvik takového psa není přitom
vůbec jednoduchý. „Jeden z nej-
složitějších úkolů spočíval v tom,
že na židli se položila klobáska,
Majkl musel sedět vedle a zku-
šební komise mu ji nabízela, při-

tom se na klobásu nesměl ani po-
dívat. Další ze složitých úkolů
spočíval v tom, že si dvě dívenky
vzaly Majkiho mezi sebe, zvedly
mu uši a začaly u nich silně piš-
tět. A on se ani nepohnul. Z toho-
to úkolu jsem měla opravdu nej-
větší obavu, ještě teď mám slzy
v očích, když si na to vzpomenu,
ale on to prostě zvládnul. Pes
musí být také připraven na to,
aby se nenechal vyprovokovat
pejskem klienta, ke kterému při-
jdeme. Před každou canisterapií
se Majkl koupe, pravidelně každý
měsíc je odčervován a chodíme
spolu pravidelně na cvičiště,“ ří-

ká o důsledné přípravě svého
svěřence Kateřina Chocholatá.
Jedno z mnoha setkání canistera-
peutky a jejího pejska Majkla
s klienty v Domě odpočinku ve
stáří v Dolní Moravici se pomalu
chýlí ke konci. Zbývá poslední
návštěva a poslední pokoj, kde se
zdržíme o trochu déle, protože
klientka má pejska paní Kateřiny
ve velké oblibě. Rozloučení
a příslib, že za týden se uvidí 
opět ve stejnou dobu. Takže na-
shledanou zase příště. Loučím se
s Kateřinou Chocholatou a děku-
ji za nabyté zkušenosti a nevšed-
ní zážitek. JiKo

Divadlo Mahen zve na představení
Pro letošní divadelní sezónu při-
pravil spolek Mahen bláznivou
komedii amerického dramatika

Kena Ludwiga pod názvem Pod
praporem něžných dam. Je to ko-
medie plná záměn, milostných

potyček, převleků a falešných 
identit. Dva šikovní shakespea-
rovští herci se rozhodnou vylep-
šit svůj rozpočet a vydávají se za
ztracené neteře bohaté Florence.
Cestu jim však zkříží půvabná
Meg a její přítelkyně Audrey,
takže do popředí se náhle dostá-
vají skutečné city místo úspěšné-
ho podvodu. Dotyční pánové se
stanou nejlepšími přítelkyněmi
svých lásek, z nichž jedna má do-
konce před svatbou. Na stopě jim
je neodbytný ženich a situaci jim
zkomplikuje i namyšlený doktor.
Ken Ludwig je současný americ-
ký dramatik (narozen roku 1950
v Pensylvánii). Vystudoval práva
na Harvardské univerzitě a muzi-

kálové divadlo pod vedením
Leonarda Bernsteina. Řadu let se
podrobně zabýval studiem Sha-
kespearových her. Za svou diva-
delní práci obdržel řadu prestiž-
ních ocenění. Je zakládajícím
členem Shakespearova divadla
ve Washingtonu, členem Národní
nadace pro umění a divadelní
festivaly. Na několika americ-
kých univerzitách stále vede di-
vadelní semináře.
Premiéru hry uvedeme v pondělí
5. března v 19.00 a reprízu ve čtvr-
tek 8. března v 19.00 v městském
divadle. Vstupenky jsou v před-
prodeji v Informačním centru
Rýmařov. Do divadla

srdečně zvou herci Mahenu

Fota: ADS Mahen
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Čtení ze stoletých novin

Neštěstí při bohoslužbě.
Na obraze našem vidět hrozné
neštěstí, jež se tyto dni událo
ve sváteční den v odlehlé hor-
ské kapli, která choulila se do-
le k nebetyčným štítům hor-
ským.
Právě v době, kdy kněz se dvě-
ma mladými ministranty dlel
u oltáře a sloužil mši svatou, 
utrhl se nahoře v horách ohrom-
ný balvan, podemlený deštěm
a s ohromnou rychlostí sřítil se

směrem ke kapli, na kterou
s veškerou tíhou dopadl.
Účinek nárazu byl strašný.
Úder a lomoz bylo slyšeti da-
leko široko. Věřící, přítomní
v kapli při mši svaté, v hroz-
ném leknutí pádili k východu,
neboť veliká část kaple byla
při dopadnutí balvanu poboře-
na. Oltář byl velice poškozen
a kamením zasypán a kněz
u oltáře jakož i oba ministran-

ti byli řítícím se balvanem za-
saženi a byli raněni tak vážně,

že svým ranám na místě pod-
lehli. 

Dynamitem vyhozený dům do povětří.
Z Mor. Ostravy se oznamuje:
V Kamenných lomech, patřících
majiteli realit J. Tomsovi v Pol-
ské Ostravě událo se ve čtvrtek
o půl 10. hod. dopoledne hrozné
neštěstí, které mohlo míti nedo-
zírné následky. Na zcela odleh-
lém místě nedaleko okresního
soudu polsko-ostravského stál
v lomech dům sloužící dozorci
v lomech F. Schnitzerovi za kan-
celář. Domek byl přízemní a se-

stával z jednoho pokoje uprave-
ného za kancelář, předsíně
a sklepa. Po 9. hod. dopoledne 
otevřel dozorce Schnitzer balík
s dynamitovými patronami, které
uloženy byly ve zvláštním k pře-
chovávání dynamitu určeném
a uzamčeném výklenku ve skle-
pě domku. Vyjmuv z balíku 7 pa-
tron obsahujících po 63 - 73 gr.
dynamitu, položil je na židli ne-
daleko kamen stojící za tím úče-

lem, aby zmrzlý dynamit, který
jak známo při 70 °C mrzne, roze-
hřál. Nevšimnuv si, že v kam-
nech bylo silně zatopeno, přistr-
čil židli s patronami těsně ku
kamnům, načež opustil kancelář,
když byl zbývající patrony opět-
ně uložil ve sklepě. Netrvalo to
ani 3 minuty když zaslechli děl-
níci, stojící s dozorcem ve vzdá-
lenosti asi 250 kroků od kancelá-
ře 2 třaskavé rány a současně
spatřili, že celá budova kancelář-
ská vyletěla do povětří. Účinek
exploze dynamitu byl tak mocný,
že jednotlivé kusy stavby až 30
kg. těžké odletěly do vzdálenosti
40 m., kde se zabořily hluboko
do zmrzlých hlíněných svahů.
Odhozenými kusy zdí zasažena
byla také dřevěná bouda několik
metrů od kanceláře vzdálená, je-
jíž 2 přední stěny byly na třísky
rozbity. Z domku, který tu před
výbuchem stál zbyla jenom hro-
mada cihel a dřeva. Jenom náho-

dě jest co děkovati, že domek stál
v proláknině mezi dvěma svahy,
takže odhozené cihly a trámy ne-
zasáhly domků dělnické kolonie
v bezprostřední blízkosti stojí-
cích. Také štěstím možno nazvati
okolnost, že v okamžik výbuchu
nikdo se neubíral cestou vedoucí
k lomu. O případu zpraveno bylo
ihned c. k. policejní komisařství
v Mor. Ostravě, které na místo
výbuchu vyslalo policejního radu
Dr. Kunze, policejního komisaře
Steinhäusla a c. k. vrchního inže-
nýra Russa kromě četnické stráže
a několika policejních agentů. Ze
ssutin domku vykopávají kame-
ničtí dělníci kancelářské knihy
a jiné potřeby. Výbuch zaviněn
byl jedině neopatrností dozorce.
Týž udává, že rozhříval toliko 
7 patron, než dle účinku explose
nutno souditi, že patron muselo
daleko více explodovati. S do-
zorcem Schnitzerem zavedeno
bude trestní vyšetřování.

Největší reflektor světa.
Vyrábějí se nyní reflektory, kterými lze vrhati paprsek
světelný na ohromné vzdálenosti. Prospívá se tak
hlavně na moři lodím, které jsou v nebezpečí a mohu
řiditi se světlem mocného reflektoru na majácích po-
staveného v přístavech a na ostrovech mořských.
Také ve válce zneužívá se reflektorů k utracení lid-
ských životů, neboť ve světle reflektorů lze dobře mí-
řit na vzdálené sbory vojenské. Největší reflektor svě-

ta, znázorněný na na-
šem obrázku, byl kon-
struován Mr. Lovem
v Kalifornii. Osvětluje
krajinu nebo moře do
dálky 150 anglickým
mil. V jeho světle lze
ještě v dálce 35 anglic-
kých mil docela dobře
čísti noviny. Světlo je-
ho rovná se světlu tří
milionů svíček; stroj
jest 11 stop vysoký
a váží šest tisíc liber.

Jarní klobouky a účesy pařížské.
Letošní jarní moda klobouků nalezla zálibu v minulosti. Moderní modely jsou pracová-
ny podle mod starých málo či víc; moderními budou letos také klobouky pracované dle
vzoru ze starověku i středověku. S kloboukem úzce souvisí moda účesu. Jarní moda pa-
řížská připouští řecké účesy s čapkami á la Mercur, orientální turbany, středověké čepice,
egyptské účesy a pokrývky hlavy, klobouky mušketýrské, vzory z doby Jindřicha II.
a Ludvíka XV., jockeyské čapky á la directoire, zkrátka - jako historická kniha obrázko-
vá. Plereus však ubývá, péra jiná jakž takž ještě se hodí, největší oblibě však těší se vý-
zdoba květinová na kloboucích. Slaměné pletivo jest mnohem jemnější, než se nosilo lo-
ni. Také objem klobouků menší se vůčihledně a obliba jejich prý už dlouhého trvání mít

nebude. S tím úzce souvisí, že
velmi oblíbeny jsou úzce při-
léhající čapky ozdobené po-
nejvíce kopretinami. Pokud
ještě nosí se široké a veliké
klobouky, jsou bohatě ozdo-
beny krajkami. Na čtyrech
našich obrazech jsou vidět:
Slaměný klobouk z bordeau
slámy, jiný slaměný s tylo-
vým závojem a s rajkou, dále
zvonovitý tvar s krajkami

a moderní účes á la Durbar.Klobouk rajka Klobouk bordeau sláma
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Haličská obstrukce.
V haličském sněmu chodí to vese-
le. Obstrukční poslanci rusínští
nosí sebou do sněmovny zavaza-
dla, v kterých mají uloženy různé
nástroje hřmotící: klapačky, trum-
pety, činely a podobně.
Tvrdé staré pečivo, chléb, housky
atd. neodhazujte. Uschováním je-
ho můžete přispěti české menšině
dolnorakouské v jejím boji za čes-
ké školství. V Brně utvořen byl
podnik „Panis“, který tvrdé pečivo
zpravuje na krmivo pro dobytek.
Tento podnik odvede za pečivo,
které mu bude dodáno „Ve pro-
spěch spolku Komenský“ značný
příspěvek. Poněvadž pro jednot-
livce tvrdý starý chléb nemá cenu,

přispívá bez zvláštního vydání
spolku „Komenský“ pouze při tro-
še obětavosti spojené s uschová-
ním pečiva a donesením do sběr-
ny. Adresa sběrny bude v brzku
oznámena. 
Jak čáp přezimuje. Jistý šlechtic
polský dal na své usedlosti nedale-
ko Lvova lapit čápa, jemuž navle-
čen na krk železný kroužek s nápi-
sem „Haec ciconia Polonia“ (tento
čáp jest z Polska). Na jaře vrátil se
čáp, byl opět chycen a na jeho kr-
ku vedle železného kroužku nale-
zen nový proužek zlatý s nápisem:
„India cum donis omittit ciconiam
Polonis“ (Indie posílá obdarova-
ného čápa zpět Polákům).

HUMOR ZE VŠECH LUHŮ.
Matka (popuzena): „Pane, jak jste se mohl
odvážiti včera v noci v tmavé zahradě mou
dceru líbati?“
Mladý pán: „Ach, já to teď, když jsem slečnu
za bílého dne viděl, sám nemohu pochopi-
ti...“

Dobré zpravodajství.
„Když se vaše žena vrátí z letního bytu, vy-
pravujete jí, co jste dělal sám celý čas?“
„O ne!“
„A proč pak ne, prosím?“
„To obstarají sousedky.“ 

Mrzutá věc.
„Váš muž je dnes nějak mrzutý. Co pak se
stalo?“

„Neměl čtrnáct dní co dělat.“
„To se přece mohl zotavit!“
„Ovšem, ovšem. Ale právě dostal zase prá-
ci.“

Veřejné díkuvzdaní.
„Panu Papusovi, vynálezci „Antikašlínu“!
Moje paní trpěla 6 neděl chrapotem a kaš-
lem. Po využívání jedné láhve vašeho výteč-
ného „Antikašlínu“ nemůže mluvit. Pošlete
ještě tři láhve.
Pantaleon Semrád.“

Přítelkyně: „Budeš se tedy již brzo vdávat?“
Zasnoubená: „Oh není ještě na spěch.“
Přítelkyně: „Tak? Ty se chceš vdávat teprve,
až bude na spěch?“

Sprostředkovatel svateb: „Pane, vím o dámě,
je sice trochu nahluchlá a má hodně vysedlou
levou lopatku...“
Kandidát ženitby: „Jak se můžete odvážit
doporučovat mi...“
Sprostředkovatel svateb: „... ale má na hoto-
vosti v „Ústřední bance spořitelen“ 190.000
K.“
Kandidát ženitby: „Můj ty bože, každý má-
me nějakou chybičku...“

V divadle.
„Prosil jsem, aby odložila svůj veliký klo-
bouk, že nevidím na jeviště.“
„A co ona? Nechtěla?“
„Nikoli, řekla, že by sama ničeho neviděla,
kdyby si klobouk dala na klín.“

Škola tramwayových konduktérů ve Vídni, kteří učí se anglicky
a francouzsky, aby mohli dorozuměti se s cizinci
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Prostor pro firmy a podnikatele

Úspěchy Rodinných domků Rýmařov
Největší rýmařovské firmě RD Rýmařov, s. r. o., která na trhu působí více jak čtyřicet let, se v posledních měsících podařilo proniknout ve
větší míře na zahraniční trh a několikanásobně zvýšit produkci výroby dřevěných montovaných domků. V jakých lokalitách firma působí, ko-
lik v současné době zaměstnává pracovníků a na co klade největší důraz, jsme se v rozhovoru zeptali jednoho z jednatelů firmy RD Rýmařov
Ing. Františka Příkaského.

rozhovor
Proslýchá se, že vaše firma v posledních mě-
sících získala lukrativní zakázky na výrobu
dřevěných montovaných domků, a to nejen
v České republice, ale také v zahraničí. V zá-
ří loňského roku jste údajně zahájili výstav-
bu nového developerského projektu v polské
Lodži, realizujete stavby v Rakousku.
Můžete se konkrétněji zmínit, kde RD
Rýmařov staví, o jak velké zakázky se jedná
a jaký druh domků budete zhotovovat?
Společnost RD Rýmařov, s. r. o., v roce 2008
změnila majitele. S touto změnou také přišla
změna strategie prodeje. Naším cílem je zvý-
šit podíl staveb na bázi dřeva v České repub-
lice. Zákonitě se tím stávají naším hlavním
konkurentem společnosti dodávající rodinné
domy stavěné zděnými technologiemi. Námi
produkovaná výstavba sendvičových systé-
mů na bázi dřeva je technologie třetího tisí-
ciletí. Spojuje tradiční v přírodě obnovitelný
materiál s moderními kvalitními materiály
a představuje systém suché výstavby, který
splňuje všechny parametry současných poža-
davků na stavbu.
V roce 2011 jsme v novodobé historii (od ro-
ku 1993) dosáhli nejvyšších výkonů - více
jak 1 150 mil. Kč. Při této produkci jsme vy-
tvořili však pouze 21 mil. Kč zisku před zda-
něním. Je to samozřejmě daň, kterou jsme
byli nuceni přinést v rámci našeho růstu
a snahy získat větší prostor na trhu.
V roce 2012 očekáváme další růst ve výši cca
20 % - produkci cca 500 domů - a zahájíme ce-
stu postupného zvyšování rentability. Z výše
uvedených čísel také vyplývá, že v zahraničí
jsme postavili pouze cca 4 % naší produkce.
Právě na cíl zvýšit produkci v zahraničí jsme
se zaměřili v roce 2012. V této chvíli máme
před dokončením projekt ve městě Stollhof
v Rakousku. Zde realizujeme atraktivní stavbu
developerského projektu kongresového centra
s ubytovacím zařízením. V rámci atypického
řešení této stavby spolupracujeme s přední ví-
deňskou architektonickou kanceláří.
Pro společnost se stává zajímavým také pol-
ský trh, kde jsme v první fázi zvolili strategii
realizace bytových domů. V polské Lodži
budujeme sídliště se čtyřpodlažní výstavbou
cca 176 bytů. Je to poprvé v naší historii, do-
sud jsme naší technologií realizovali max.
3 plná podlaží. V tomto projektu jsme v li-
stopadu 2011 postavili hrubou stavbu 24 by-
tů. Plánujeme je dokončit a předat v 1. čtvrt-
letí 2012, kdy zároveň zahájíme realizaci
dalších 40 bytů s dokončením ve 2. čtvrtletí
2012.
V roce 2012 budeme ještě realizovat mini-
málně další etapu výstavby bytů v polské
Lodži a ve Vídni budeme realizovat výstav-

bu 31 řadových a 4 bytových domů.
Společnost se tak připravuje na možný sníže-
ný odbyt v ČR v důsledku dalšího zvýšení
DPH od roku 2013.
Bylo potřebné přijímat na výrobu těchto za-
kázek více zaměstnanců? Kolik zaměstnan-
ců v současné době pracuje ve firmě?
Změnou majitelů v RD Rýmařov, s. r. o., ne-
došlo jen k zásadnímu obratu ve směřování
obchodní politiky, ale bylo přistoupeno také
k zásadnímu zvyšování produktivity práce
a rentability výrobních a administrativních
procesů. Mohu například uvést proces slou-
čení firem RD Rýmařov a KASARD začle-
něním této společnosti jako provozní je-
dnotky. Zavedením spolupráce s firmou 
SIKO Koupelny a K-Keramika do procesu
konečné specifikace - tato koupelnová studia
jednají s jednotlivými zákazníky. Nejenže
zde značně šetříme náklady, ale navíc posky-
tujeme zákazníkům řádově vyšší nabídku.
Významné úspory také dosahujeme v plat-
bách za energie příslušným řízením těchto
procesů od smlouvy s dodavatelem až po sle-
dování celého procesu spotřeby.
Veškeré tyto činnosti byly samozřejmě spoje-
ny s úbytkem pracovníků. Bez těchto úspor
bychom však o společnosti slyšeli jen jako
o výrobci, který v Rýmařově v minulosti síd-
lil. Od roku 2010 jsme postupně s růstem pro-
dukce nejen rozšiřovali množství domů mon-
tovaných spolupracujícími společnostmi, ale
také začal trend zvyšování počtu vlastních za-
městnanců. V roce 2009 pracovalo v RD
Rýmařov 427 zaměstnanců, letos v lednu už
501. V roce 2012 plánujeme provést další ob-
měnu technologií a připravit doplnění tech-
nologie tak, abychom i v dalších letech byli
připraveni pokračovat v růstu produkce a ru-
ku v ruce s tím i zaměstnanosti.
Nejprodávanějším domem RD Rýmařov je
podle údajů na vašich internetových strán-
kách dům s označením NOVA 101. Proč si
zákazníci žádají právě tento dům a kolik se
jich vyrobilo v roce 2011? Připravujete pro
letošní rok nějakou novinku?
Při tvorbě obchodní strategie v roce 2008
jsme především popsali svého budoucího zá-
kazníka v ČR. Je jím rodina se dvěma dětmi
se schopností splácet hypotéku ve výši do 
2 mil. Kč. Pro ni se jako ideální jevil dům 
5 + 1 s obytnou plochou cca 132 m3 plus ga-
ráž. Do prodeje byl v únoru 2009 (v rámci
veletrhu Dřevostavby) zařazen dům NOVA
101 (5 + 1 s garáží). Jeho cena v základním
provedení je po několika úpravách a techno-
logických zlepšeních 1 998 tisíc Kč bez DPH
a bez základové desky. Protože naše pláno-
vaná produkce 500 domů je pro rok 2012 té-

měř naplněna, omezujeme již prodej. V roce
2013 plánujeme mírné navýšení ceny, ome-
zení slev a nabídku dodávek základové des-
ky pro všechny naše domy. Dům NOVA 101
od roku 2009 získal velmi dobré jméno, je tr-
hem žádaný, má vysoké technické parametry
a svým architektonickým řešení poskytuje
vysoký komfort i pro více jak čtyřčlennou
rodinu. V neposlední řadě je vysoce energe-
ticky úsporný a je variantně produkován až
v pasivním provedení. Jako jeden z prvních
byl postaven také v Rýmařově, ale stojí po
celé České republice i v Polsku, Rakousku
a Rusku (v Moskvě). Především tento pro-
dukt nám zajišťuje podstatný růst produkce.
Jeho vysoké užitkové vlastnosti nám dovolí
pro rok 2013 jeho cenu mírně navýšit.
Spolupracujete při realizaci výstavby vět-
ších projektů i s jinými subdodavatelskými
firmami, nebo jste schopni si zajistit vše po-
třebné pro výrobu sami?
Obor stavebnictví, jehož je naše společnost
součástí, podléhá samozřejmě sezónnosti.
Velkou naší slabinou v minulých letech byla
malá produkce v období leden - duben z dů-
vodu nepřipravenosti spodních staveb (zá-
kladové desky) pro naši výstavbu. Již v roce
2010 jsme první dům naší produkce (NOVA
77 = 4 + 1 s garáží) začali nabízet výhradně
formou komplexní dodávky, tedy včetně zá-
kladové desky. V roce 2011 jsme tuto nabíd-
ku začali rozšiřovat i na další typy domů. Na
rok 2013 již veškerou naši produkci budeme
nabízet včetně dodávky základové desky.
Také veškeré dodávky pro developery
a vlastní developerskou činnost provádíme
komplexně, tedy včetně připojení na sítě
a základové desky.
Samozřejmě společnost nemá vlastní kapaci-
ty na tento druh výstavby a snaží se tyto čin-
nosti zajistit subdodavatelem, pokud možno
sídlícím v blízkosti stavby. Prvotní zájem zá-
kazníků je značný, a proto věříme, že v brz-
ké době budeme dodávat více jak 50 % pro-
dukce včetně přípojek a základové desky.
Další oblastí, ve které jsme značně rozšířili
oblast subdodavatelů, je montáž našich do-
mů. Historicky společnost RD Jeseník, zá-
vod RD Rýmařov, vyráběla 1000 domů roč-
ně a měla značnou kapacitu odborných mon-
tážních pracovníků všech stavebních profesí
z blízkého i vzdálenějšího okolí. I když dneš-
ní domy kvalitou provedení a technickými
vlastnostmi vysoce původní domy převyšují
a mají také značně vyšší potřebu montážní
práce, pokles produkce byl v 90. letech mi-
nulého století a v tomto století tak vysoký, že
mnoho těchto pracovníků si založilo svou
vlastní živnost. Právě oni se v poslední době
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sdružují a provádějí pro nás kompletní mon-
tážní činnost domu. V závěru roku 2011 by-
lo montováno 50 % naší produkce externími
subdodavatelskými firmami ve značné míře
sídlícími v Rýmařově. V tomto trendu hodlá-
me pokračovat.
Další subdodavatelské firmy pro nás vyko-
návají dodávky klempířských prvků, elektro-
materiálů, střešní krytiny, střešních podhledů
a sanitární techniky přímo na jednotlivé za-
kázky a umožňují nám držet nižší zásoby
materiálu.
Jste držiteli několika mezinárodních potvr-
zení kvality a rovněž energetického certifi-
kátu, nabízíte přes dvě desítky typových pro-
jektů, včetně variant a různých architekto-
nických doplňků. Existuje ještě nějaká po-
myslná meta, kterou byste chtěli zdolat?
Samozřejmě chce-li firma udržet pozici čes-
ké jedničky a stát se významným evropským
hráčem, musíme se také dívat dopředu.

České a evropské certifikáty kvality a ener-
getické úspornosti jsou proto nezbytností, ale
také musíme být především kapitálově sil-
nou společností, včas platit nejen zaměstnan-
cům, ale i dodavatelům.
V minulých letech byla společnost právě po-
věstná horší platební morálkou, od druhé po-
loviny roku 2010 má již naopak pověst spo-
lečnosti s výbornou platební morálkou nabí-
zející i zrychlené platby. A to vše i s přimě-
řenou investiční činností.
Především jsme se však při popularizaci
a rozšiřování počtu staveb na bázi dřeva roz-
hodli udělat zásadní kvalitativní skok, a to
členstvím v Moravskoslezském dřevařském
klastru (MSKD), jehož jsme zakládajícím
členem. Na této půdě výrazně rozvíjíme vý-
zkumnou a vývojovou činnost především se
stavebními a technickými univerzitami
z Ostravy, Brna a Prahy. Jde o hledání tech-
nologických a materiálových změn s cílem

dalšího zvyšování požární bezpečnosti
a zvukové neprůzvučnosti (její náročné nor-
my bezezbytku u rodinných domů i byto-
vých jednotek splňujeme) a řešení evrop-
ských výzkumných projektů. Jedním z hma-
tatelných výsledků je současně probíhající
stavba výzkumně-inovačního centra MSDK
v Ostravě, realizovaná v pasivním energetic-
kém standardu. Tato stavba bude plnit evrop-
ské požadavky na stavbu roku 2020 a zabu-
dovaná měřící technika bude umožňovat mě-
ření velkého množství fyzikálních paramet-
rů. Budova bude využívána Fakultou staveb-
ní Vysoké školy báňské Technické univerzity
Ostrava jak k výuce, tak k výzkumu a bude
také podporovat propagaci staveb na bázi
dřeva.
Bližší a podrobnější informace o naší pro-
dukci a zapojení do vývoje a výzkumu na-
jdete na www.rdrymarov.cz.
Děkuji Vám za rozhovor. JiKo

Sedačkový ráj
Objevují se dotazy na to, co se bude dít s budovou bývalého hotelu Mír.
Proto bychom rádi touto cestou na některé otázky týkající se nynější pro-
dejny nábytku odpověděli.
Tato budova spadala do kategorie kulturních památek. Téměř šest let ne-
bylo možno se domluvit s úředníky z památkové péče na přestavbě bu-
dovy pro zvolený druh podnikání, tedy k prodeji nábytku. Po dlouhých
jednáních byla budova vyjmuta z kategorie kulturních památek a my
mohli začít realizovat naše plány na vybudování velkoprodejny nábytku.
Přestavba začala v lednu 2011 v druhém patře domu, kde byly vybudo-
vány kanceláře a těsně před Vánoci se nám podařilo dokončit a otevřít
další část prodejní plochy v prvním patře, kde bylo naším záměrem vy-
tvořit sedačkový ráj.
V současné době máme v prodejní expozici přes sto sedacích souprav
a postelí. Podařilo se nám nastavit takové ceny, že se ani velké řetězce
s nábytkem nedokáží s našimi cenami srovnat, a stojí za zmínku, že do
některých těchto gigantů dodáváme zboží z naší produkce. Začátkem 
února letošního roku započaly práce v suterénu, kde se vytváří další vel-
ká prodejní plocha. To už si ale jako překvapení necháme na příště. Snad
se nám alespoň trochu podařilo objasnit některé domněnky.
(Pozn.: Velký dík patří projektantu panu Ing. Karlu Kovářovi, který bed-
livě coby stavební dozor na všechny změny dohlíží.) 

Foto a text: Hana Bartoníková

Více jak třicet masek vyšlo v sobotu 18. února již po šestačtyřicáté do
ryžovišťských uliček. V 8.30 ráno si masopustní průvod vyžádal od sta-
rostky Evy Lašákové povolení uspořádat masopustní veselí. Po předá-
ní obecního práva se průvod vydal od domu k domu. Každé rodině,
která průvod přivítala, pošťák předal pozvánku na večerní zábavu, mlá-
denci a dívky vytancovali domácí, medvěd se vyfotografoval s dětmi,
mlsný vymetl komůrky a všichni si společně připili na masopustní ve-
selí a na zdraví. Průvod chodil obcí více jak osm hodin. Ve 20.30 byla
zahájena v multifunkčním domě masopustní zábava. Průvod v čele
s panem farářem ve 22.00 pochoval na jeden celý rok basu. Tančilo se
a zpívalo do brzkých ranních hodin a neděle v Ryžovišti byla spíše od-
počinková. Fota a text: Eva Lašáková, starostka Ryžoviště

V Ryžovišti pochovali basu
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Obce Rýmařovska získaly dotaci na svou infrastrukturu
Loni v říjnu vypracovaly obce
do 500 obyvatel žádosti o dotaci
do 14. kola výzvy Programu ob-
novy venkova Ministerstva ze-
mědělství ČR. Ve velké konku-
renci projektů podaných v rámci
celé republiky uspěly projekty
podané obcemi Dolní Moravice,
Tvrdkov, Václavov u Bruntálu

a Lomnice, které nyní mohou
své záměry realizovat.

Z podopatření III.2.1.2
Občanské vybavení a služby

V Dolní Moravici chybí vnitřní
zázemí pro konání společenských,
kulturních a sportovních akcí, pro-
to obec zpracovala projekt na roz-

šíření současné budovy obecního
úřadu a přístavbu se sálem umož-
ňujícím uskutečňovat větší akce.
V Tvrdkově vzniklo v loňském
roce za pomoci Nadace OKD dět-
ské hřiště. Z programu rozvoje
venkova si v letošním roce vybu-
dují víceúčelového hřiště pro mlá-
dež a dospělé. Vytvoří tak zázemí

pro další sportovní činnost v obci.

Z podopatření III.2.1.1
Obnova a rozvoj vesnic

Obec Václavov u Bruntálu řeší
u jednoho panelového domu ne-
vyhovující systém likvidace od-
padních vod. Několikakomoro-
vý přepadový septik bude za po-
moci dotace nahrazen účinnější
domovní čistírnou odpadních
vod. I v obci Lomnice mají zá-
jem za pomoci dotace nahradit
současný přepadový septik u bu-
dovy Základní a mateřské školy
malou domovní čistírnou odpad-
ních vod.

Místní akční skupina
Rýmařovsko, o. p. s., Petr

Pecha a Nikola Velebná

Motoskijöring v Ryžovišti
V ulicích Ryžoviště se v sobotu
11. února poprvé jel zimní závod
motoskijöringu, tedy jízdy mo-
tokrosaře s lyžařem. Pořadatelé,
kteří chtěli využít sněhové nadíl-
ky, zajistili během 14 dní vše po-
třebné, veškerá povolení, lékař-
skou službu, odborníky na řízení
závodu, dobrovolníky, sponzory,
naplánovali a připravili trať
o délce zhruba 1 100 metrů a ob-
volali závodníky. Za mrazivého
počasí, ale se sluníčkem v zá-
dech se závodu zúčastnilo 11
dvojic závodníků a několik desí-
tek spokojených diváků. 
Závod byl rozdělen do kategorií
Profi, Hobby a Veterán.

Výsledky závodu:
Kategorie Profi:
1. Oldřich Musil, 

David Chovanec
2. Vlastimil Strašík, Miloš Fréhar
3. Petr Gežo, Jaroslav Henách

Kategorie Hobby:
1. Oldřich Musil,

David Chovanec
2. Petr Gežo, Jaroslav Henách
3. Martin Kaller, Lukáš Kaller

Kategorie Veterán:
1. Jaroslav Jánoš, Radek Šašinka
2. Vlastimil Strašík, Miloš Fréhar
3. Rostislav Gajdošík,

Bára Haberhauerová
Foto a text: Eva Lašáková

Lyžování na Anenské
Paní zima se konečně začala usmívat na milovníky zimních sportů.
Spousta sněhu, upravené běžecké stopy i svahy. A tak není divu, že
školáčci ze Staré Vsi, a dokonce i některé děti z mateřinky, vyrazili na
sjezdovku v Anenské Huti. A protože se celý první půlrok školního vy-
učování snažili a vysvědčení měli skutečně pěkné, byl pojat jejich
sportovní den jako odměna zcela zdarma včetně permanentek na vlek.
Jeli s nimi i někteří sportuchtiví rodiče ze Sdružení přátel školy a pan
starosta. To aby viděl budoucí závodníky na bobech, lyžích a snowbo-
ardech. A pak se teprve rozdávalo vysvědčení. Děti si je odnášely do-
mů v batůžcích vedle lyžařských bot nebo vezly školní zprávu na bo-
bech. No a co, však jsme z hor! A protože se zimní sportovní den všem
líbil, zopakujeme ho, než roztaje sníh, ještě několikrát. 

Foto a text: Eva Staňková

Bruntálská kraslice 2012
Muzeum v Bruntále vyhlašuje již 14. ročník soutěže Bruntálská kras-
lice. Soutěž je určena všem zájemcům bez rozdílu věku. Účastníci
mohou soutěžit nejen s kraslicemi ozdobenými libovolnou technikou,
ale i s výrobky, které slouží k velikonoční a jarní výzdobě. Soutěžit
mohou jednotlivci i kolektivy.
Uzávěrka letošního ročníku je 25. března. Své výrobky (nutno ozna-
čit jménem, věkem, adresou a telefonem) odevzdají soutěžící na vrát-
nici bruntálského zámku. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen
proběhne v sobotu 31. března v rámci tradičního jarmarku
Velikonoce na zámku. Všechny soutěžní příspěvky budou vystaveny
v zámeckém sklepě do 22. dubna 2012. Jana Nováková

-04-2012  22.2.2012 15:17  Stránka 26



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2012

27

Sport
Světový pohár s rýmařovskou účastí

O víkendu 11. a 12. února se
v moderním běžeckém areálu
v Novém Městě na Moravě opět
po třech letech konal FIS
Světový pohár v běhu na lyžích.
Na startu atraktivní klasické tři-
cítky s hromadným startem stálo
74 závodníků, z toho dva odcho-
vanci rýmařovského lyžařské-
ho klubu. Vedle nejzvučněj-
ších jmen světového lyžování 
a olympijských vítězů Daria
Cologni, Marcuse Hellnera,
Pettera Northuga nebo Eldara
Rönninga se do vymrzlé stopy
postavili i Václav Sedláček
a Michal Kautz. Oba nyní re-
prezentují Fenix Ski Team
Jeseník a do závodu světového
poháru se kvalifikovali umístě-
ními v první desítce při mistrov-

ství ČR. Václav se zároveň stal
nejrychlejším lyžařem-vysoko-
školákem roku, když při Akade-
mickém mistrovství ČR na tra-
tích v Novém Městě na Moravě
vybojoval dvě zlaté a jednu
stříbrnou medaili. Že mu nové
tratě v tamním areálu sedí, ne-
může být sporu.
Závod světového poháru měl ne-
typický průběh. Závody s hro-
madným startem bývají většinou
svázány taktikou a rozhoduje až
závěrečný finiš. Tentokrát se
ovšem od samotného začátku je-
lo na plné pecky. O pekelné tem-
po se starala švédská čtveřice
Johan Olsson, Daniel Rickard-
sson, Marcus Hellner a Anders
Södergren. Na špici se ukázal
i Lukáš Bauer. Cíl Švédů byl jas-

ný. Utahat a urvat Pettera
Northuga, kterého v závěrečné
soupaži porazí jen málokdo.
Olssonovi se nejspíš doneslo, že
jsou na startu i Rýmařováci,
a proto rozjel hned první pětiki-
lometrový okruh naplno. Václav
s Michalem dlouho spolupraco-
vali, po 18 kilometrech Vašek
zrychlil a do cíle závodu už bo-
joval každý za sebe. S nejvyšší-
mi startovními čísly 73 a 74 se
kluci probojovali až na 59. a 60.
místo v cíli. Navíc jejich ztráta
na vítězného Johana Olssona,
který zvítězil v čase 1:14:35, ne-
byla na 30 kilometrů nijak vyso-
ká. Vašek na 59. místě zaostal
pouze o 9 minut a 28 sekund,
Michal o 10 minut a 11 sekund.
Oba závodníci si splnili životní
sen a dlouhou trať obsypanou fa-

noušky si vychutnali opravdu do
posledního metru.
V neděli byly na programu štafe-
ty na 4x10 kilometrů. Po únavné
třicítce se tým jesenických mla-
díků (30kilometrový závod jeli
i Adam Fellner a Martin Polách)
na start nepostavil. Ani nedělní
závod se ale bez rýmařovské 
účasti neobešel. Ve vloženém
exhibičním závodě starších žá-
ků, do nějž bylo nominováno 
16 nejrychlejších kluků a holek
z celé republiky, se představil
Marek Sedláček. Ten ve vyrov-
naném a do poslední chvíle ne-
rozhodnutém finiši vybojoval
páté místo. Po závodě mužů na-
víc získal drahocenné vítězné
číslo a autogram jmenovce Mar-
cuse Hellnera. 

Fota a text: Štěpán Sedláček

Pohár ředitele Granitolu v Moravském Berouně
Novou soutěžní a turnajovou 
sezónu zahájili volejbalisté 
18. února v Moravském Berou-
ně, kde se konal 44. ročník tra-
dičního turnaje o Pohár ředitele
Granitolu. Rýmařovští volejba-
listé jsou pravidelnými účastní-
ky této akce.
Porazit či potrápit zkušená muž-

stva z okresu i kraje je samozřej-
mě považováno za úspěch, ale
vítězství nad hráči Moravského
Berouna je nepsanou povinností,
která se v rýmařovském oddíle
odbíjené předává z generace na
generaci. Specifická tělocvična
bývalého Slavoje dává hře jiný
charakter než moderní hala, ale

pro tradiční účastníky má svoje
kouzlo. Po vyrovnaném celoden-
ním sportovním zápolení přibyl
do naší sbírky bronz a navíc dal-
ší skalp domácích. Rýmařov re-
prezentovali výbornou nahráv-
kou Petr Němeček, blok obstara-
li Ondřej Kobolka a Jakub
Němeček, smečovali Roman

Schenk a Karel Toman a na po-
stu univerzála zastiňoval spolu-
hráče i soupeře Bořek Kobolka.
Pravidelnou soutěž zahájí Rý-
mařov 3. března utkáním v Os-
travě, na domácí půdě se před-
staví 24. března proti Dolnímu
Benešovu. Přijďte nás povzbu-
dit!! Fota a text: Karel Toman
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Okresní přebor Bruntál
Skupina A
TJ H. Benešov - HC Rýmařov 3:5
TS Slavoj Bruntál - HK Krnov B odloženo na 26. února
1) HK Krnov B 6 501 57:16 10
2) HC Rýmařov 7 502 30:23 10
3) TJ H. Benešov 7 115 25:20 3
4) TS Sl. Bruntál 6 114 17:50 3
Skupina B
HC Sv. Heřmanice - TJ H. Benešov C 0:11
HC Lomnice - volno
1) TJ H. Benešov C 5 401 45:12 8
2) HC Lomnice 4 301 39:14 6
3) HC Sv. Heřmanice 5 005 6:64 0

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

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Reklama

v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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Pořádá v sobotu 25. 2. 2012
veřejné sklouznutí

„Rýmařovskou bílou stopou“
Trať cca 8 km

Průběžný start mezi 9 až 14 hodinou
v areálu Flemmichovy zahrady

Občerstvení a účastnický list zajištěn!

Účastnický příspěvek 20 Kč

Lyžařské tratě budou pro vás připraveny

Přijďte si utužit své zdraví!!!

Pozn.: Ve stejném termínu se bude konat
i lyžařská disciplína Rýmařovského desetiboje.

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

• Pronajmu byt 3+1 v osobním vlastnictví v Rýmařově. Byt je vytá-
pěn vlastním plynovým topením, možnost parkování v oploceném 
areálu firmy. Telefon: 604 568 623.

• Prodám rodinný dům v Rýmařově. Cena: 1.500.000 Kč. Po dohodě
sleva. V případě zájmu kontaktujte p. Martínka tel.: 602 776 091.
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