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Budoucí prvÀáãci mají za sebou zápis
a první náv‰tûvu ‰koly

Rekonstrukce SVâ bude hotova
do konce bﬁezna

Alja‰skou divoãinou s horolezcem
a fotografem Jiﬁím Hrmou

r o č n í k X V.

Podhorská nemocnice otevﬁela v R˘maﬁovû
nov˘ digitální rentgen

V Horním Mûstû se jel závod Mistrovství âR
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Masopust na Rýmařovsku

Jak jsme se bavili na masopustu v Ryžovišti

Fota: OÚ Ryžoviště

Masopustní rej ve Staré Vsi

Fota: Jakub Vala

Velký dětský karneval ve Staré Vsi
V sobotu 26. ledna probûhl v sále kina ve Staré Vsi
tradiãní dûtsk˘ karneval. Organizovalo jej SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly spoleãnû se zastupitelstvem obce.
V letošním roce se sešlo nebývale velké
množství masek i přihlížejících rodičů a širší
veřejnosti. Pobíhaly zde skupinky vyšňořených princezen, Zlatovlásce dokonce svítila

korunka ve vlasech. Nechyběli vodníci, čerti,
jedubáby, polednice, lesní víly nebo trpaslíci.
K oblíbeným zvířátkům se přidali supermani,
skeletoni a banda pirátů z Karibiku. Dostavila
se dokonce pravá egyptská mumie, modří
šmoulové nebo krvelačný upír.
Karneval moderovala Jana Horáčková v kouzelném převleku veselého klauna. Společně

s liškou Pavlínkou provedly děti soutěžemi,
tančením, přehlídkou masek i závěrečným
vyhlášením těch nejlepších. A kdo zvítězil?
Samozřejmě zafačovaná mumie, charismatická kočka Anita nebo třeba malí indiánci.
Ceny a dárky si nakonec odnesli úplně všichni. Některým dětem se jen zdálo, že karneval
uběhl nějak moc rychle.
Eva Staňková

Fota: archiv E. Staňkové
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Pár slov... jen tak
Moje mysl je kupodivu ještě stále plná první přímé volby prezidenta.
Napsáno a řečeno toho bylo už tolik, že bych samozřejmě nic nového říci nemohl, výsledek druhého kola byl předvídatelný a jde spíš
o to, jak celý ten kolotoč každý z nás vnímal. Lidé po dlouhých letech sledovali politické debaty, zajímali se o osoby kandidátů, přeli
se o to, kdo je nejlepší a koho volit, mnozí měli pocit, že nás naše země potřebuje a že je konečně zase na nás, abychom svou vlast zachránili. Myslím, že celou záležitost výstižně popsala kolegyně
v předchozím vydání našich novin. Díky za to. Nálady mezi lidmi se
uklidnily, protože teď už se opět stáváme „lidem obecným“, politiku
budou dělat „ti nahoře“ a my budeme zase jen koukat, divit se a případně nadávat.
V pondělních novinách, bezprostředně po volbě, mne mezi mnoha
rozhořčenými nebo naopak spokojenými ohlasy zaujal výrok geologa Václava Cílka, mého profesního „kolegy“, kterého si velmi vážím
za jeho originální a hlavně velmi výstižné a komplexní názory na
současnou společnost, přírodu a krajinu a na jejich další vývoj.
Napsal: „Po volbě jsem pochopil, že je nutné dělat něco pozitivního.
Tím, že jsme neustále mysleli na politiku, jsme málo mysleli na jiné
věci, například na ptáky. V těchto zimách uhyne nejvíc ptáků, proto
prosím lidi, ať je dokrmují.“
A tak jsme u nás doma svou pozornost po volbách také raději zaměřili tímto směrem. Kdysi jsme mívali na balkoně paneláku krmítko, ale
uzurpátoři holubi nás nakonec přiměli k tomu, že jsme je sundali. Rádi
pozorujeme akrobatické výkony a neúnavnou „pracovitost“ čilých sýkorek na tenkých větvičkách bříz před našimi okny a v dřívějších letech jsme také sledovali houfy neposedných vrabců, jejichž domovem
byly husté keře poblíž ulice. Sýkorky zůstaly, objeví se i další drobní
zpěváčci, v zimě často i krásní hýlové, ale vrabci stále nikde a obávám
se, že už asi natrvalo. Faktem je, že ubývají všude, u nás konkrétně
jsme to přičítali zejména tomu, že z bývalých hustých keřů zbyly díky pečlivé snaze zahradníků pouze zámecky zakulacená torza. Zjistili
jsme, že naše domněnka je v podstatě shodná s vysvětlením odborníků: hnízdící vrabci domácí jsou ve městech vázáni na existenci parkových ploch s keřovými porosty a travnatými pásy a vnitroblokovou
městskou zeleň. Nepříliš udržovaná zeleň vrabcům vyhovovala, stejně tak proluky mezi domy, dvorky s popelnicemi, domy s poškozenou
omítkou a mnoha hnízdními možnostmi. Požadavek doby na vysokou
estetickou úroveň a uspořádanost vede ke vzniku „biologicky sterilního“ prostředí, ve kterém už vrabcům přestává být dobře. I na venkově mizí chovy drůbeže, holubů i dalších zvířat a pro vrabce se zásadně nepříznivým způsobem změnilo obilní hospodářství. Stáváme se,
stejně jako v mnoha jiných případech, jen diváky, kteří sice pochopí
smysl děje, ale nemají možnost zasáhnout.
Začali jsme sypat ptáčkům na okenní balkonovou římsu. Ptáčci se
objevují, zdaleka ne však tolik jako dřív. Holubi zaplať pánbůh ne
(patrně také díky činnosti městských služeb), z větších ptáků se dost
často objevují kosi. I těch ubylo, patrně zásluhou sojek (a nově také
strak) v době hnízdění, možná že i roztomilé veveřičky si v té době
přijdou na své.

V minulých dnech se na naše okno dostavil rovněž jeden pták velikosti kosa, ale zvláštní. Všechno sedělo, krásné černé peří, žlutý zobák, ale na tvářích a ještě i na krku byl ozdoben jakoby bílými klapkami na uši, ostře kontrastujícími s černým okolním peřím. Až když
jsme se k němu dostali blíže, viděli jsme, že nejde o nic nepatřičného, ale skutečně o bílé peří. Vím, že bílá barva se občas objevuje
i u jiných ptáků (např. káně přilétající k nám v zimě ze severu),
ostatně známe i „bílou vránu“, ale kos? Takže jsem se zase vrátil
k chytrým zdrojům a zjistil jsem, že se bílá barva peří vyskytuje
i u kosů, a že tedy ani „kose, kose, černý ptáku“ nemusí být vždy
pravda; člověk se má prostě pořád co učit.
Je po Hromnicích, den je o hodinu delší a ranní vyzpěvování ptáčků a jaro se blíží. Mezitím nás čeká jedna důležitá změna - za měsíc na nás přestane z tatíčkovských výšin pohrdavě shlížet dosavadní prezident, který
se svými aktivitami a vystupováním zejména v posledním období vyšplhal až na neuvěřitelných 74 % nedůvěry u občanů. K svátku žen dostanou nejen ženy, ale my všichni, prezidenta nového. Kdo jím bude, víme,
jaký bude, to již podstatně méně. Dovolím si navázat na větu, kterou napsala „ona“ na závěr svých Pár slov v předchozím čísle Horizontu:
Doufám, že nově zvolený prezident své voliče nezklame a nás, kteří jsme
ho nevolili, třeba příjemně překvapí. Kéž by!
M. Marek
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 31. ledna se konalo v sále Střediska volného času na Divadelní ulici sedmnácté řádné zasedání zastupitelstva města
v tomto volebním období a první v roce

2013. Na programu byla předběžná zpráva
o hospodaření města za rok 2012, majetkové
a bytové záležitosti. Zastupitelé přijali celkem jednatřicet usnesení.

V úvodu jednání popřál starosta Petr Klouda
k narozeninám zastupitelům Ing. Soni Kováříkové, Ladislavu Žilkovi a Ing. Tomáši Köhlerovi.
JiKo

Vyhláška o regulaci loterií a hracích automatů byla zrušena
Zastupitelstvo města Rýmařova na svém zasedání 20. září loňského roku usnesením
č. 432/14/12 vydalo na základě příslušného
zákona o loteriích a jiných podobných hrách
obecně závaznou vyhlášku č. 06/2012, která
vymezovala provozování loterií a hracích au-

tomatů zřizovaných městem (nikoli ministerstvem financí) v určení místa i času. Tato vyhláška se ale nevztahovala na provozovatele
loterií a hracích automatů na území města,
kteří v minulosti uzavřeli smlouvy o jejich
provozování na deset let s Ministerstvem fi-

nancí ČR. Pro první jmenovanou skupinu
provozovatelů byla tato vyhláška diskriminující, proto zastupitelé vyhlášku č. 06/2012,
o regulaci loterií a jiných her na území obce,
zrušili.
JiKo

Majitelé domků v části Hornoměstské ulice se dočkají kanalizace
Vedení města obdrželo od občanů části
Hornoměstské ulice druhou žádost, ve které
požadují vybudování kanalizace v části
Hornoměstské ulice, kde stále chybí. V žádosti je uvedeno, že část rodinných domků je napojena na provizorní kanalizaci, která vyúsťuje na soukromý pozemek. V žádosti se dále
praví, že některé budovy mají jímky staré de-

sítky let, s přepadem, který vtéká do potoka,
a občané si musí několikrát za rok zajišťovat
vývoz jímek.
Zastupitelé na zasedání projednali a schválili
vybudování kanalizace v části Hornoměstské
ulice v Rýmařově a zařadili tento investiční
záměr do rozpočtu města na rok 2014. Letos
proběhnou dílčí stavební práce v Okružní uli-

ci, jejichž cílem bude vyvedení budoucí kanalizace z tělesa komunikace na Okružní v souvislosti s plánovanou opravou jejího povrchu,
kterou bude provádět Moravskoslezský kraj.
Vedení města informovalo občany zmíněných
nemovitostí na Hornoměstské ulici dopisem,
že předpokládá napojení těchto nemovitostí
na novou kanalizaci v roce 2014.
JiKo

Plán hospodaření Bytermu na rok 2013
Pro letošní rok má Byterm na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu plánovány
celkové výdaje ve výši 27 060 tis. Kč. Tato
částka bude téměř z poloviny použita na velké dlouhodobě plánované opravy objektů
(tzv. jmenovité akce). Dalších více než 30 %
nákladů bude použito na běžné udržovací
práce a výměnu zařizovacích předmětů v bytech. Významnou položkou rozpočtu jsou také náklady na komunální a ostatní služby,
kam spadá úklid sněhu, vývoz jímek, náklady
na rozúčtování tepla atd. Nemalou položku
představuje úrok z úvěru Zelená úsporám
v částce 1 700 tis. Kč. Mimo uvedené výdaje
hradí Byterm Rýmařov také jistinu úvěru
Zelená úsporám ve výši 2 826 tis. Kč.
V roce 2013 plánuje organizace Byterm následující jmenovité akce: zateplení domu na
Hornoměstské ulici 28 a 30, opravu fasády

domu na Sokolovské ulici 22 a v souvislosti
s revitalizací náměstí Míru provedení nezbytných drobných oprav fasád v této lokalitě.
Výměna střešních plášťů proběhne na domech 1. máje 5 a 7, dále na budovách Julia
Fučíka 4, Opavská 13, Sokolovská 22, Hornoměstská 11 a Opavská 38 v Janovicích.
Nájemníci bytových domů na náměstí Míru
13 a 15 se můžou těšit na výměnu oken, která proběhne s jejich finanční spoluúčastí.
Okna budou vyměněna dále v domě na
Žižkově ulici 29, kde stávající nájemce také
přistoupil na navýšení nájemného.
V plánu jmenovitých akcí se objevuje i rekonstrukce dvou bytů v domě na Opavské
ulici 38 v Janovicích. Vzhledem ke stavu
zpracování projektové dokumentace a problematické návratnosti investice je nyní zvažováno nahrazení této akce výměnou oken

v Jamarticích 115 a 116. V letošním roce také
proběhne modernizace posledního zastaralého výtahu v domě na Dukelské ulici 6.
Byterm průběžně pokračuje v napojování objektů do kanalizačního řadu - letos to budou
domy na Nádražní ulici 1 a třídě Hrdinů 43.
Mezi další jmenovité opravy patří výmalba
chodeb, výměny hlavních vchodových dveří,
rekonstrukce hlavních domovních elektrických rozvodů a v neposlední řadě revize hromosvodů, plynu, elektřiny a požární revize.
Na vlastní činnost má organizace vyčleněny
2 720 tis. Kč. Kromě těchto financí má Byterm
také příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
(správa soukromých domů a společenstev
vlastníků jednotek). Byterm aktuálně spravuje
1263 bytových jednotek a 145 nebytových jednotek. V bytech města bydlí cca 2800 nájemníků. Ing. Lenka Vavřičková, Byterm Rýmařov

Rýmařovské náměstí letos čeká rekonstrukce
Na jednání zastupitelstva byla
zmíněna také letošní rekonstrukce náměstí Míru v Rýmařově.
Příprava rekonstrukce vrcholí.
„V současné době se dokončuje
prováděcí projekt, který je nutný
pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Měl by být předán do
konce února a poté bude na základě výběrového řízení vybrán
dodavatel stavby. Samotné práce
by mohly být zahájeny v květnu
a dokončeny do roka,“ sdělil starosta Petr Klouda k jedné z největších investičních akcí města
v poslední době.
Rekonstrukce s sebou ponese řadu komplikací a omezení pro
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obyvatele a návštěvníky města.
Podle slov starosty bude potřeba,
aby odpovědní pracovníci města
ve spolupráci se zastupiteli stanovili náhradní způsob dopravy,
parkování, zásobování obchodů
a kompenzace za vzniklé újmy
nájemcům nebytových prostor
a organizačně připravili prostor
náměstí pro samotnou rekonstrukci (vykácení lip, odstranění
stávajícího mobiliáře, zajištění
dopravního značení v průběhu
stavby, přípravu na archeologický průzkum ad.).
„Občané se možná pozastaví nad
tím, proč je nutné vykácet na náměstí lípy. Tato záležitost byla

Pracovní verze vizualizace náměstí
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opakovaně projednávána a konzultována s odborníky. Lípy jsou
dlouhodobě ve špatné růstové
a zdravotní kondici, předčasně
ztrácejí již na konci léta listí, jedna lípa je dokonce úplně suchá.
Jsou to staré stromy, kterým budou při
odtěžení a rekonstrukci povrchu náměstí
zcela jistě značně poškozeny
vlásečnicové kořeny, které
jsou především po obvodu
těchto stromů. Tím dojde
k jejich dalšímu oslabení
a postupnému úhynu. Proto
nemá smysl opakovat chybu,
které se dopustila jiná města při
podobných rekonstrukcích svých
náměstí, když staré stromy ponechala. Ty zanedlouho začaly umírat, protože tak velký zásah do
svého kořenového systému nepřežily. V rámci rekonstrukce bude
opět vysazen větší počet již vzrostlých stromů na původních místech
a v nových liniích, které byly dohodnuty a povoleny památkáři.
Rekonstrukce náměstí bude složitá stavba, jejíž náklady podle původní projektové dokumentace
dosáhly částky 55 milionů korun.
Předpoklad je, že se po výběro-

vém řízení částka výrazně sníží,
na druhou stranu jen stěží lze odhadnout, jaké náklady bude
představovat například archeologický průzkum. Byla
dokončena prohlídka kanalizačních

sítí náměstí pomocí kamerového systému, který odhalil, že kanalizace je betonová a je ve výborném stavu. To je
předpoklad, že by mohla bez problémů fungovat i nadále a znamenalo by to velkou úsporu
v projektových nákladech,“
upřesnil Petr Klouda.

Souběžně bude provedena také
rekonstrukce plynovodů, kterou
provede na svoje náklady a svým
vlastním dodavatelem majitel
plynovodů. Rekonstrukce začne
už v březnu nebo dubnu. Vyměněny budou vodovody a jejich
přípojky. Zachovány budou stávající telefonní
a elektrické sítě. Nově
by se měly vybudovat
přívody
vody ke
kašně

a samotná kašna
v prostoru mezi rohem
radnice a muzeem.
„Jsem přesvědčen, že vznikne
nové, moderní náměstí s velice
zajímavými prvky, které bude
sloužit dalších čtyřicet nebo pa-
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desát let veřejnosti,“ sdělil starosta. Dodal, že celý koncept
projektu, vedení dopravy, počty
parkovacích míst, rozmístění
a podoba mobiliáře či výsadba
zeleně jsou výsledkem dlouhodobých a intenzivních jednání
s památkáři, stavebním úřadem,
majiteli sítí a nemovitostí. Veřejnost a zastupitelé se mohli
k projektu dlouhodobě vyjadřovat a připomínkovat ho. Občané
se mohou těšit na nové provedení laviček a květinovou výzdobu
v mobilních kontejnerech.
Parkovací plochy budou vymezeny litinovými sloupky. Po
náměstí se bude jezdit po
obvodu, nikoli diagonálně jako doposud.
Městu se bohužel nepodařilo po opakovaných
žádostech v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezského
kraje uspět s žádostí o dotaci, podobně jako se to nepodařilo vedením měst u většiny projektů náměstí v našem kraji.
Celou rekonstrukci náměstí bude
město financovat z vlastních
prostředků a spolufinancovat
z úvěru.
JiKo

Rekonstrukce Střediska volného času finišuje
Dodavatel stavby potvrdil, že nic
nebrání tomu, aby byla rekonstrukce Střediska volného času
(SVČ) dokončena v plánovaném termínu k 31. březnu letošního roku. „Otevření nově rekonstruovaného SVČ pro veřejnost by se mělo uskutečnit
v rámci Mezinárodního dne dětí
1. června, s programem pro děti,
včetně promítání v novém kinosále. Ale nepředbíhejme, v současné době probíhají v interiérech objektu závěrečné práce dokončování fasád, akustické řešení velkého sálu, osvětlení,

zprovoznění kotelny, zkrátka veškeré doprovodné práce této stavby,“ sdělil starosta Petr Klouda.
Dodal, že jsou hotové všechny
příčky, stěny, zásadní výstavba
interiéru, dokončují se stropy,
elektrorozvody, topenářské práce a další. Podle starosty by se
měla v polovině března ověřit
a potvrdit funkčnost všech bezpečnostních obvodů z hlediska
požární ochrany, dále funkčnost
technologií, zejména vytápění,
elektrických, vodoinstalatérských a topenářských rozvodů.
„Je důležité zdůraznit, že dotace
na rekonstrukci byla poskytnuta
na SVČ jako školské zařízení
a jako školské zařízení bude budova také nadále fungovat. Bude
zde umístěn multifunkční výukový sál, který bude zároveň sloužit
jako moderní kino pro sto čtyři
diváky, a také velký taneční a divadelní sál určený pro vystoupení dětských akademií, tanečních
kroužků, divadelních ochotníků,
hudebních těles, případně hostujících divadelních souborů. Na
dodavatele technologie multifunkční výukové místnosti bylo
vyhlášeno výběrové řízení, které

vyhrála firma XcData Bratislava, výběrové řízení na dodavatele technologie jeviště vyhrála
firma SAN-JV Šumperk a poslední výběrové řízení, na dodavatele vybavení pro SVČ Rýmařov, vyhrála firma JP Kontakt Pardubice,“ upřesnil starosta závěrečné kroky složité rekonstrukce SVČ.
Město uspělo se společným projektem s partnerským polským
městem Ozimkem v rámci
Operačního programu Přeshraniční spolupráce, takže se v „novém“ SVČ bude konat řada re-
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cipročních vystoupení a společných kulturních akcí. „Otevírání
rýmařovského Střediska volného
času bude spojeno s koncerty,
výstavami, představeními, při
nichž se budou prezentovat žáci
základních a středních škol a základní umělecké školy, proběhnou taneční vystoupení, plesy
a řada dalších recipročních aktivit, které by měly trvat po celý
rok, aby se mládež a dospělí
mohli podle svých zájmů v těchto aktivitách vystřídat,“ doplnil
výčet doprovodných programů
Petr Klouda.
Rozsáhlá rekonstrukce budovy
SVČ se nevyhnula vícenákladům stavby. V průběhu provádě-

cích prací došlo např. ke změně
v požárních směrnicích a tato

skutečnost si vyžádala poměrně
velké dodatečné navýšení nákla-

dů stavby. Protipožární bezpečnost je v rekonstruované budově
zajištěna podle nejnovějších pravidel a směrnic. Byl proto navýšen počet varovných požárních
hlásičů, senzorů, odtahů, protipožárních dveří a dalších bezpečnostních prvků, které jsou
nutné pro splnění přísných požárních podmínek a úspěšnou
kolaudaci objektu.
Termín dokončení stavby se blíží a veřejnost, hlavně děti, se má
na co těšit. Konkrétní termín zahájení provozu rekonstruované
budovy SVČ bude upřesněn prostřednictvím našich novin, na
plakátech a v městském rozhlase.
JiKo

Finanční příspěvky na podporu sportu byly schváleny
V rámci Zásad podpory tělovýchovy a sportu ve městě Rýmařově,
schválených radou města 10. prosince loňského roku, jsou nyní po-

skytovány příspěvky na základě počtu členů oddílu do 18 let násobeného fixní částkou a koeficientem podle druhu provozované
sportovní činnosti. Do 23. ledna měly jednotlivé oddíly možnost
předložit počty svých členů a na základě těch pak odbor školství
a kultury vypočítal příspěvky jednotlivým klubům dle uvedené tabulky.
Zastupitelé příspěvky na podporu sportovní činnosti včetně mimořádného příspěvku Ski klubu RD Rýmařov schválili.
JiKo

Povolí město výstavbu nového hypermarketu?
V posledním bodě jednání zastupitelstva vystoupil starosta Petr
Klouda a informoval zastupitele o zájmu chomutovského developera
zahájit v Rýmařově výstavbu nového hypermarketu. Developer si nepřál uvádět jméno obchodního řetězce do doby, než budou známy výsledky jednání v komisích, radě a zastupitelstvu města. Ani zastupitelé se na jednání zastupitelstva nedověděli, o jaký hypermarket by se
mělo jednat. Starosta mohl jen prozradit, že by nabídl i sortiment průmyslového zboží, oděvů a obuvi atd.
Developer chce ke stavbě využít pozemky v lokalitě za poslední zástavbou ulice U Rybníka ve směru do Janovic. „Podle odhadu by město Rýmařov za prodaný pozemek mohlo získat částku až třicet milionů
korun, ovšem co se týče mého názoru, musím konstatovat, že ve mně

převažují spíše argumenty proti stavbě na tomto pozemku, určeném
v územním plánu ke stavbě rodinných domků,“ prohlásil starosta k nabídce developera a sdělil zastupitelům, že jej směřoval spíše na soukromé pozemky závodu Hedva, kde by developerská firma mohla zároveň pomoci Hedvě odstranit chátrající a nevyužívané budovy.
Developer sdělil, že s vedením Hedvy již o této možnosti opakovaně
jednal, ale nepochodil s tím, že si Hedva chce tyto pozemky ponechat.
Ve středu 6. února se uskutečnila další schůzka developera s vedením
radnice, žádný obrat však nepřinesla. Vše musí projít běžným postupem, developer si hodlá podat žádost o výstavbu a koupi pozemků písemně. Vše tedy bude záviset na dalších jednáních odpovědných pracovníků města a zastupitelů.
JiKo

Se starosty jednali poslanec parlamentu a náměstci hejtmana
V pondělí 4. února navštívil Rýmařov poslanec dolní komory
Parlamentu České republiky Ladislav Velebný (ČSSD) a náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniel Havlík
(ČSSD), který má ve své působnosti dopravu, silniční hospodář-
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ství, životní prostředí a zemědělství, a Martin Sikora (ČSSD),
který má na starosti regionální
rozvoj, evropské fondy a operační programy.
Na setkání s nimi se sešli starostové Sdružení obcí Rýmařovska, kteří se zajímali především

o záležitosti železniční a silniční
dopravy na Rýmařovsku, dopravní obslužnosti a oprav komunikací.
Daniel Havlík starosty ujistil, že
kraj má zájem nadále spolufinancovat velmi ztrátovou železniční osobní dopravu na trase
Rýmařov - Valšov a Ostrava Opava - Krnov - Olomouc. Snaží
se domluvit s Českými drahami
na co nejúspornějším provozu,
případně nalézt nového, výhodnějšího dopravce. Moravskoslezský kraj letos pravděpodobně bude na daňových příjmech
ve srovnání s rokem 2012 krácen
o 200 mil. Kč, a proto musí svoje výdaje ve všech směrech velice vážit a případně škrtat.
Starosty velmi potěšila informa-

ce o chystané opravě krajských
komunikací, a to na trase Rýmařov (Okružní ulice) - Skály Horní Město - Tvrdkov - Ruda
a především na velmi důležitém
úseku Rýmařov - Valšův Důl.
Rozsáhlá oprava, která zahrnuje
nový povrch s podložím, opěrné
zídky a propustky, by měla započít na jaře letošního roku s tím,
že na podzim by měl být obnoven silniční provoz a opravy by
měly být dokončeny v roce
2014. Touto opravou by byla rekonstrukce komunikace mezi
Rýmařovem a Valšovým Dolem
definitivně ukončena. Po dobu
opravy budou muset řidiči volit
náhradní trasy přes Stránské
a Sovinec nebo přes Horní
Město a Tvrdkov. Oprava silnice
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ve směru Rýmařov - Jamartice
nebo Břidličná - Vajglov - Ryžoviště přijdou na řadu nejdříve
v roce 2014. Na jarní opravy silnic mohl kraj ze svého rozpočtu
vyčlenit jen 50 mil. Kč. Toto číslo Daniel Havlík označil za nedostatečné a nouzové řešení.
Náměstek Martin Sikora seznámil starosty s přípravou dotač-

ních titulů pro obce našeho kraje.
Zatím nejsou ještě známy tituly
a pro ně určené finanční objemy,
které kraj letos otevře. Důvodem
je i v tomto případě nejistota kraje ve věci daňových příjmů a vývoje rozpočtu. Podle jeho slov se
kraj připravuje na nové plánovací období Evropské unie 2014 2020. Kraj již nebude mít svůj

operační program, bude moci využívat pouze osm celorepublikových operačních programů.
Náměstek vyslovil obavy, že rozdělení peněz z operačních programů nemusí být pro náš kraj
spravedlivé a výhodné, stejně jako je tomu například při odvodech za znečištění ovzduší, kdy
průmyslové podniky v kraji od-

3/2013
vádějí v rámci republiky největší
finanční prostředky, ale zpět do
kraje na revitalizaci a ozdravná
opatření přichází jen zlomek.
Asi po dvou hodinách byla společná beseda ukončena a návštěva pokračovala ve svém dalším
programu ve městě Bruntálu.
Ing. Petr Klouda,
starosta Rýmařova

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

oznámení o zrušení

výběrového řízení

na pozici

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
Výběrové řízení bylo zrušeno dne 7. 2. 2013

Jedna paní povídala
V této rubrice reagujeme na podněty občanů a zabýváme se tématy, jež
jsou podle svých mluvčích nedostatečně řešena. Rubrika by měla sloužit
tomu, aby byly problémy občanů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům, pokud budou slušné, neurážející, nevulgární, nebudou porušovat tiskový zákon a budou v souladu
se ctí, morálkou a důstojností. Anonymitu lze zachovat před veřejností, re-

dakci však musí být pisatel znám.
Čtenářské náměty budeme postupně zpracovávat a řešit s pověřenými
a kompetentními osobami. Příspěvky mohou být redakci zasílány prostřednictvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce
Bartákova 21, 795 01 Rýmařov, případně mohou být vhozeny do schránky redakce u vchodu do Střediska volného času na téže adrese.

Sněhové závěje na chodnících
Již několik let prosíme o udržování chodníku na Okružní ulici č. 1, 3,
5 a 7. Lidé musí chodit po silnici, kde je velký provoz, zejména k nedalekému supermarketu. U supermarketu je přechod, dokonce osvětlený, ale nikam nevede, protože chodník na druhé straně není odklizen od sněhu. Nejvíce nás všechny štve, že nevíme, kudy chodit.
Jdeme po silnici, protože nám nic jiného nezbývá. Řidiči na nás ukazují a klepou si na hlavu.
Přece nemohou mít Městské služby neustále výmluvu, že jim při
úklidu sněhu vadí kontejnery, které stojí na chodníku, že nemají lidi,
peníze, techniku, jak to mají prohrnovat (?) atd. Tak ať kontejnery objedou a my zbývající sníh douklízíme. Je fakt, že současný jednatel
Městských služeb Ing. Luděk Šimko dokázal minulý rok, že aspoň
lžící nám sníh uklidili. Ale letos je to zase jako vždy. Taková situace
například v Rakousku neexistuje, aby nebyl na cestách a chodnících
sníh odházen. Někde je zakopaný pes. A je to v lidech. Když se nechce, tak se nechce!
Foto a text: Ludmila Sigmundová

odpovídá vedoucí odboru dopravy
Bc. Renata Vyslyšelová
Tento přechod pro chodce u supermarketu Lidl je zřízen a zkolaudován dle platných zákonů. Z obou stran navazuje na chodník.
Zimní údržbu zajišťují Městské služby Rýmařov, s. r. o., dle schváleného plánu o zimní údržbě. Plán zimní údržby byl zveřejněn na
úřední desce „Nařízení Města Rýmařov č. 02/2012“, na internetových stránkách města nebo je možno se s ním seznámit u vedoucího odboru ŽPaRR.

odpovídá jednatel Městských služeb
Ing. Luděk Šimko
Důvod, proč nejsou chodníky na dotčené Okružní ulici 1, 3, 5 a 7 odklizené, je ten, že tento chodník je v Plánu zimní údržby místních komunikací na území města Rýmařova zařazen do kategorie - v zimním
období se nezajišťuje údržba. Tento plán zimní údržby je schvalován
samosprávnými orgány města Rýmařova, pro nás jako zajišťovatele
zimní údržby je tento dokument stěžejní a podle něj se řídíme. Pro
případnou změnu nebo úpravu tohoto plánu musí občané dát podnět
k projednání dotčeným orgánům města, které tyto změny projednají
a vyjádří se k nim.

odpovídá vedoucí odboru ŽPaRR
RNDr. František Čermák

Chodník zavátý sněhem na Okružní ulici

Rozsah zimní údržby se řídí Nařízením města č. 02/2012 (dokument
je přístupný na webových stránkách města). Z tohoto dokumentu vyplývá, že tento chodník se v zimě neudržuje. Požadavek předložím
příslušným orgánům města a o výsledku vás budu informovat.
(Písemnou odpověď Františka Čermáka poskytla redakci tazatelka.)
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Zdravotnictví

Podhorská nemocnice otevřela digitální rentgen
Klasické rentgenové snímky jsou
v Podhorské nemocnici, která je ãlenem skupiny Agel, uÏ nadobro minulostí. Nemocnice 5. února slavnostnû otevﬁela modernizované digitalizované rentgenové pracovi‰tû
v R˘maﬁovû.
Snímky už se nebudou vyvolávat na fotografické fólie, ale budou se zpracovávat a ukládat digitálně, podobně jako u digitálních fotoaparátů. Lékař si bude
moci prohlédnout snímek přímo
na monitoru svého počítače.
Do implementace nového informačního systému pro pořizování, archivaci a sdílení digitálních
snímků, včetně rekonstrukce
prostor pracoviště, které je nyní
bezbariérové, nemocnice investovala celkem tři miliony korun. Nové digitalizované praco-

viště ušetří čas lékařům i pacientům a taktéž zkvalitní péči o nemocné.
Pacienti díky novému rentgenovému přístroji získávají kvalitnější spektrum vyšetření a vzhledem
k digitalizaci nemusejí na rentgenové snímky čekat. „Bezbariérové radiodiagnostické pracoviště se nově nachází v budově A,
v těsné blízkosti chirurgické ambulance. Přínosem přemístění
z budovy C bude lepší přístupnost
vyšetření pro pacienty,“ vysvětluje ředitel Podhorské nemocnice
MUDr. Marián Olejník, MBA.
Pacientům i lékařům ušetří čas
hlavně digitalizace radiodiagnostického systému. „Informace získané při vyšetřování pacientů na
RTG přístroji se ve velmi krátkém
čase uloží v digitální formě do

Slavnostní přestřižení pásky - zleva primář Tomáš Martínek, ředitel
Podhorské nemocnice Marián Olejník a starosta Rýmařova Petr Klouda

Primář Tomáš Martínek u monitoru s digitálním rentgenovým snímkem vysvětluje přednosti tohoto zařízení
centrálního datového systému.
Přes počítačovou síť pak budou
k dispozici i pro ostatní oddělení
jak v Rýmařově, tak v Bruntále.
Doby, kdy pacienti běhali se svými snímky mezi jednotlivými
odděleními, jsou nenávratně
pryč,“ vysvětluje s úsměvem primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Tomáš Martínek.
Systém PACS poskytuje lékařům
stálý a okamžitý přístup ke všem
archivovaným snímkům a relevantním údajům o pacientech.
Oprávněný personál může prostřednictvím digitální sítě radiologické snímky snadno vyhledávat,
vyhodnocovat, procházet data

z různých zdrojů i sdílet informace s ostatními odborníky, a to nejen s pracovišti Podhorské nemocnice v Bruntále. „Pacient už nebude muset například podstupovat
po přeložení do jiného zdravotnického pracoviště nové radiologické
vyšetření,“ doplňuje primář.
Rentgen s polohovatelným lůžkem patří mezi špičková zařízení
nové generace, umožňující rychlé a kvalitní vyšetření pacienta. „Pomocí nového přístroje
jsme nyní schopni provést kvalitnější snímky celého těla,“ dodává MUDr. Tomáš Martínek.
Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel

Dálkový výslech

Karel Toman
Věk: Kulová vrstva souměrná podle středu
koule má obsah pásu rovný polovině povrchu koule. Jakou částí objemu koule je objem vrstvy? Výsledek + můj věk dává „kilo“.
Povolání: cvičitel, ošetřovatel, krotitel... do-
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konce při jednom zaměstnání
Záliby: přátelé a přítelkyně, příroda, sport,
knihy, muzicírování už vzácně
Zvláštní znamení: modré brýle, bílý pes
Jste „rýmařovská duše“?
Každým coulem. Mám to tu moc rád.
Kdy jste netrpělivý?
Ke své škodě skoro neustále, ale pracuje se
na tom.
Na co se vás nikdy nikdo nezeptal?
Ty, Kájo, vyrážím na cestu kolem světa, nechceš vzít??
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Na koňském hřbetu.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Nad lidskou omezeností, bezohledností
a podlostí se snažím mít nadhled a doběla se
většinou nerozpalovat, raději doruda horkou
párou v sauně vlastní výroby.
Ve kterém literárním díle byste chtěl chvíli

žít?
Zelené pahorky africké. Nejen chvíli.
Jakou knížku máte rozečtenou na nočním
stolku?
Pravidelně dostávám vyčiněno za plnou postel knížek, momentálně jsou tam rozestlány
Cesta do Lhasy, Příběh Biafry, Penězoměnci,
Apač, který chtěl být orlem a Encyklopedie
koní a poníků.
Čemu jste se naposledy nahlas zasmál?
V hodině přírodopisu výroku žáka devátého
ročníku, odkud se bere placenta.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se zřekl?
Nezříkám se ničeho, ve všech případech se
rád něčemu novému přiučím. Víno zatím rozeznám pouze teplé a studené, ale u ostatního už občas pozoruju pokroky.
Od koho byste přijal pozvání na večeři?
Pozvání přijmu a účet uhradím při večeři
s přítelkyní Petrou.
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Školství

K zápisu do první třídy přišlo přes sto předškoláků
V pátek 8. a v sobotu 9. února poﬁádala Základní ‰kola R˘maﬁov, Jelínkova 1, zápis dûtí do prvního roãníku.
Podle poãtu pﬁed‰kolákÛ, kteﬁí k zápisu pﬁi‰li, lze odhadnout, Ïe ‰kola v záﬁí otevﬁe ãtyﬁi první tﬁídy.
Během zápisu bylo ve školní budově na Národní ulici, kde sídlí
učebny prvního ročníku, velmi živo. Předškoláky s jejich rodiči ve
vestibulu vítali ředitel školy Mgr.
Miloslav Horký a zástupce pro
první stupeň Mgr. Jiří Gajdoš, ve
třídách a v tělocvičně na ně čekaly učitelky s připravenými úkoly,
které měly prokázat, zda jsou děti

zralé pro školní docházku.
Podle slov Jiřího Gajdoše byl tentokrát počet předškoláků, kteří se
k zápisu dostaví, velkou neznámou. Z údajů matriky o narozených mělo do předškolního věku
letos dorůst 120 dětí, k zápisu jich
ale nakonec přišlo 103. Některé se
pravděpodobně z města odstěhovaly. Přesto je to počet mírně vyšší než v loňském roce, kdy se
k zápisu dostavilo 96 dětí.
Rodiče patnácti předškoláků přímo u zápisu požádali o odklad,
několik dětí se nedostavilo z důvodu nemoci, a škola pro ně proto

uspořádá dodatečný zápis. Lze tedy odhadnout, že v září ZŠ
Jelínkova otevře čtyři první třídy
o cca 22 žácích. „Jsou to hrubé
odhady. Do konce května budeme
mít potvrzeny odklady školní docházky, přesná čísla ale budeme
znát až prvního září,“ připomněl
Jiří Gajdoš. Počet prvňáčků se
podle jeho soudu může ještě mírně zvýšit.
Letošní zápis nesl motto Od všeho
kousek, ze všeho trošku a výzvu
Chceš si s věcmi poradit, kamarády nové mít, vědět víc, hodně umět
a znát - Přidej se k nám! Garantem

zápisu byla učitelka pátého ročníku Mgr. Ladislava Čajanová, která
si kromě svých kolegyň vzala na
pomoc také žáky své třídy. Při zápisu se prověřovaly znalosti předškoláků, jejich schopnost soustředit se, ovládání hrubé i jemné motoriky a další předpoklady pro nástup do první třídy. Rodiče dostali
informace o tom, co by jejich dítě
mělo zvládat, aby velkou životní
změnou prošlo úspěšně.
Kromě poznávání barev, tvarů nebo číslic by mělo například umět
udržet pozornost alespoň 10 minut, znát své jméno a adresu bydliště, pamatovat si zážitek a povyprávět o něm, zazpívat písničku
a odrecitovat jednoduchou básničku, prohlédnout si knížku,
správně držet tužku a stříhat papír.
Důležitá je i tělesná vyspělost schopnost udržet rovnováhu nebo
hodit míčkem na cíl. K výbavě
prvňáčka patří ale i samostatnost
v běžných úkonech, jako je oblékání, zavazování bot, udržování
čistoty nebo používání příboru,
a také umění komunikace, k níž
patří používání obratů „prosím“,
„děkuji“ nebo „dobrý den“. ZN

Základní školy praktické se rušit nebudou
V minulém týdnu proběhly
v Rýmařově každoroční zápisy
do prvních tříd základních škol ve středu 6. února do ZŠ Školní
náměstí, v pátek 8. a v sobotu
9. února do ZŠ Jelínkova. Na základní škole praktické (dřívější
zvláštní) na Školním náměstí
měl zápis o poznání klidnější
průběh; rodiče s dětmi přicházeli jednotlivě a často jen, aby se
informovali. K zápisu přišli dva
předškoláci, kteří dostali podobné úkoly jako v běžné škole - po-

znávali barvy a tvary, skládali
puzzle, odpovídali na otázky
učitelek.
Přestože zápis se koná standardně na všech základních školách,
na škole praktické je spíše formalitou. „Žádný nával nečekáme,“ svěřují se učitelky v připravené učebně. O tom, kolik žáků
skutečně nastoupí do prvního
ročníku v příštím školním roce,
zápis samotný příliš nevypovídá.
Podle slov ředitelky Hany
Měrákové je běžné, že jsou žá-

Foto: S. Gerhardová

ci přijímáni až během letních
prázdnin nebo nastupují teprve
v prvních měsících školního roku. O tom svědčí i letošní první
třída, do níž byli přijati tři žáci,
všichni až po oficiálním zápisu.
Děti totiž mohou být zařazeny ke
vzdělávání na základní škole
praktické jen za přesně daných
podmínek - na doporučení pedagogicko-psychologické poradny
(v tomto případě speciálně pedagogického centra v Bruntále)
a pouze se souhlasem zákonných
zástupců. Splněny přitom musí
být obě podmínky. „Pokud poradna doporučí, aby dítě nastoupilo do základní školy praktické,
ale rodiče s tím nebudou souhlasit, dítě přijmout nemůžeme.
A i naopak kdyby rodiče chtěli,
bez vyšetření to nelze,“ vysvětluje
Hana Měráková. Argumentuje tak
proti tvrzením, že některé děti
jsou na praktické školy zařazovány automaticky, jen kvůli svému
sociálnímu nebo etnickému původu. „Nepřijímáme děti na základě
toho, že jsou sociálně znevýhodněné. Musí mít potvrzení z poradny, že mají lehkou mentální retar-

daci. V poradně procházejí testy
IQ. Podmínkou pro jejich doporučení na základní školu praktickou
je hodnota menší než 70 bodů,“
dodává ředitelka.
Přesto se staly české základní
školy praktické terčem kritiky
Evropského soudu pro lidská
práva za to, že v nich končí příliš velké procento romských dětí. Reakcí na rozsudek soudu byla Strategie boje proti sociálnímu vyloučení z října loňského
roku, kterou přijala česká vláda
a podle níž měly být základní
školy praktické postupně rušeny.
Následovala protestní petice,
kterou podepsalo více než 76 tisíc občanů. „Rozsudek se týkal
případu starého třicet let. Je nesmysl rušit kvůli tomu celý
systém škol praktických,“ zdůrazňuje Hana Měráková. Zařazování dětí s různými druhy postižení a poruch na klasické základní školy je podle ní sice
možné, ne pro všechny děti je
ovšem ideální. Počátkem letošního února ministerstvo školství
od záměru rušit praktické školy
ustoupilo.
ZN
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Dvě loupeže na Rýmařovsku - policie bilancovala uplynulý rok
V pondûlí 4. února se na Krajském ﬁeditelství policie Moravskoslezského
kraje, územním odboru Bruntál, konala tisková konference. Vedoucí územního odboru plk. JUDr. Jaromír Tkadleãek spoleãnû s komisaﬁkou por. Ing.
Ivanou Kﬁi‰tofovou podali novináﬁÛm
podrobnou informaci o trestné ãinnosti a statistice dopravní nehodovosti na Bruntálsku za rok 2012.
Celkem bylo v loňském roce na
území Bruntálska spácháno dva
tisíce čtyři sta dvacet čtyři trestných činů, což je o sto třicet pět
méně než v roce 2011. Policistům
se podařilo objasnit celkem tisíc
tři sta padesát osm (56 %) z nich.
V regionu Rýmařovska bylo
evidováno celkem čtyři sta třicet
kriminálních skutků, proti roku
2011 o devět méně. Pětapadesát
z nich bylo násilných, dvě stě
osm majetkových, dva mravnostní a jedenatřicet hospodářských.
Sedmnáct případů se řadí k činům ohrožení pod vlivem návykové látky, u padesáti šlo o zane-
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dbání povinné výživy. Dvanáct
dopravních nehod bylo způsobeno z nedbalosti a jeden pracovní
úraz byl šetřen jako ublížení na
zdraví z nedbalosti.
Policisté na Rýmařovsku za loňský rok evidovali také tři případy nedovoleného ozbrojování, ve
třiadvaceti případech došlo k maření výkonu úředního rozhodnutí,
v sedmi případech policie řešila
trestný čin nedovolené výroby
a distribuce psychotropních látek
a jedů. V počtu pěti trestných činů bylo zaznamenáno překupnictví a přechovávání - podílnictví,
dále výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže a podávání alkoholických nápojů mládeži. Čtyřikrát museli policisté loni
na Rýmařovsku vykázat agresora
ze společného obydlí (jednalo se
pouze o muže na rozdíl od roku
2011, kdy musela policie jednou
vykázat ženu, která týrala v obydlí svého partnera).
Policisté vloni řešili dvě stě osm

majetkových trestných činů, z toho bylo třiasedmdesát krádeží
vloupáním (do obchodů a kiosků,
restaurací, bytů, chat, rodinných
domků, škol), sto sedm krádeží
prostých (kapesních, motorových
vozidel, věcí z aut, součástek
z motorových vozidel, krádeží na
osobách, v bytech či jízdních kol).
K nejzávažnějším případům patří
násilné trestné činy, kterých se na
Rýmařovsku stalo loni celkem
pětapadesát, z toho devětadvacet
se řadilo k úmyslnému ublížení
na zdraví, šest případů naplnilo
skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování, čtyři případy
porušování domovní svobody,
dále týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání. V jednom
případě došlo k usmrcení z nedbalosti.
Rýmařovsku se nevyhýbají ani
loupeže. První policisté šetřili
loňského 1. června na rohu Opavské ulice a ulice U Rybníka v Rýmařově. Pachatel tehdy zezadu

napadl muže a s výhrůžkami mu
odcizil peněženku a mobilní telefon. Policisté jej dva dny nato zadrželi. Druhou loupež šetřili rýmařovští policisté 3. září. Dva
muži tehdy během zkušební jízdy
mezi Malou Morávkou a Rýmařovem násilně vysadili z auta pracovnici autobazaru a ujeli. Poškozená utrpěla povrchová zranění,
která si vyžádala ošetření v nemocnici. Případ je stále v šetření,
po uloupeném vozidle Audi bylo
vyhlášeno celostátní pátrání.
V loňském roce došlo také k jedné vraždě. V malé obci na Bruntálsku byl ve svém domě nalezen
zastřelený 71letý muž. Z činu byli obviněni dva mladíci ve věku
22 a 28 let, kteří osaměle žijícího
seniora napadli kvůli penězům.
Ze sto osmdesáti pěti pachatelů
trestné činnosti bylo loni sto padesát šest recidivistů, sedmnáct
mladistvých a dvanáct nezletilých. Plk. Tkadleček i por. Křištofová shodně konstatovali, že za
trestnou činností stojí zejména
vysoká míra nezaměstnanosti,
nízká životní úroveň obyvatel
a také vysoký podíl zadlužování
u rodin či jednotlivců.
Dopravní nehodovost na Rýmařovsku byla srovnatelná s rokem
2011, policisté šetřili šestadevadesát případů. K nejčastějším příčinám patřily vysoká rychlost,
nedání přednosti, vliv alkoholu
nebo riskantní předjíždění. V šesti případech měla nehoda tragické
následky, kdy na silnici zemřel řidič nebo chodec.
JiKo
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Kdo byl kdo

Franz Brixel - úředník, spisovatel a vegetarián
Také v letošním roce bude na stránkách našeho
čtrnáctideníku vycházet seriál medailonů zajímavých osobností Rýmařovska. Přehlídku některých významných postav tohoto kraje nabízejí dvě kapitoly z publikace Franze Tutsche
Römerstadt und das Römerstadter Ländchen
(1964) pod názvy Příspěvek rýmařovského
kraje k dějinám literatury domova a Významní
a zasloužilí lidé chudého Rýmařovska. V první
ze jmenovaných kapitol Tutsch uvádí s odkazem na rukopis Josefa Waltera Königa krátké
portréty tří německy píšících spisovatelů, kteří
se narodili na Rýmařovsku: Franze Brixela,
Franze Orleta a Josefa Schmida-Braunfelse.
Dovolíme si letos seznámit čtenáře nejen s těmito třemi autory, ale i s dalšími osobnostmi,
kterým Tutsch věnuje pozornost.
První medailon je věnován Franzi Brixelovi.
Pro náš seriál jej přeložila Jitka Procházková
a doplnil Lukáš Motyčka z Centra pro výzkum
moravské německé literatury Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Seriál
Kdo byl kdo bude v sudých vydáních letošního
ročníku RH doprovázet čtení z Brixelovy
Horské kroniky. Knížku s podtitulem Vážné
a vtipné příběhy z Rýmařova a jeho okolí, jež
shromáždil a vypráví Franz Brixel vydal Hugo
Schubert v Rýmařově v roce 1895. Brixel v ní
převyprávěl vzpomínky svého otce, chudého
tkalce, na mnohé zajímavé události a postavy
Rýmařovska 19. století.
Medailonem Franze Brixela a ukázkami
z knížky, kterou věnoval rodnému kraji, volně
navazujeme na třídílnou studii Martina Samsona o rodině Zuppingerů a Kühnelů, odsunutých majitelů špulkárny v Janovicích. Horská
kronika Franze Brixela byla totiž nalezena spolu s dalšími knihami a osobními věcmi rodiny
při bourání bývalé Zuppingerovy špulkárny
v Janovicích.
Tutsch, resp. König o Brixelovi píše: „K výrazným osobnostem Rýmařovska, které přispěly
k doplnění literární historie německých krajin,
patří spisovatel Franz Brixel. Již jen několik
málo krajanů bude vědět, že se Franz Brixel narodil 15. prosince 1840 v Rýmařově. Léta dětství zde stráveného mu přichystala mnohého
strádání. Nejprve navštěvoval školu v rodném

městě a potom přešel na reálku do Uničova
(Roman Icha ve svém medailonu uvádí Nové
Město na Moravě - pozn. red.). V říjnu 1855
odešel k příbuzným do Banátu (oblast v dneš-

ním Rumunsku - pozn. překl.). V DeutschBogsau poblíž Temešváru nastoupil o rok později do učení u jednoho kupce. Tam zůstal až
do podzimu 1863, poté pracoval v mnoha obchodních společnostech ve Štýrském Hradci.
Roku 1870 řekl sbohem svému povolání a stal
úředníkem.
Když byl zaměstnán v pivovaru v Mürzzuschlagu, seznámil se s přednostmi vegetariánství, kterému se nadobro upsal. Na základní poznatky, které v těchto letech získal, se odvolávají mnohé jeho pozdější publikace. V roce
1881 opustil své zaměstnání v Mürzzuschlagu,
přechodně pracoval ve Villachu. Roku 1882 se
odebral do Mnichova, kde zřídil veřejnou jídelnu pro vegetariány, která navzdory různým nevraživostem prosperovala. V lednu 1887 opustil Bavorsko, vrátil se zpět do Mürzzuschlagu
a do roku 1894 působil ve svém původním zaměstnání jako účetní. Roku 1896 přesídlil do
Štýrského Hradce, kde našel místo zemského
úředníka. Zde zemřel 24. února 1903.
Spisovatelská činnost Franze Brixela sahá minimálně do doby jeho působení v Mnichově.
V roce 1885 uveřejnil Merksprüche für jung
und alt (Rýmovánky pro mladší i starší), jejichž druhé vydání vyšlo roku 1892 pod názvem Der Kastanienbaum (Kaštan). Roku

1890 vydal Episteln Gesinnungsgenossen
(Epištoly přívržencům); roku 1892 následovala Die Sarkophagie. Ein Spiegelbild der
Menschheit (Sarkophagie. Věrný obraz lidstva). Básně ze Sarkophagie uveřejnil teprve
roku 1889 ve svazku Die vier Jahreszeiten
(Čtyři roční období). Z dalších děl vyšly: epicko-dramatické básně Das Buch der Liebe
(Kniha lásky, 1895), Der Liebe Pilgerfahrt
(Putování lásky, 1901) a epická báseň Thalysia
(slavnost sklizně ve starém Řecku na počest
bohyně Demeter - pozn. překl., 1903). Veselé
a vážné příběhy obsahuje Gebirgs-Chronik
(Horská kronika). Mimo jiné vděčíme Brixelovi za dvě libreta: Friedenheim (Domov míru,
romantická opera, 1898) a Carmilhan (1900).
Sbírka spisů F. Brixela, který občas používal
pseudonym Armin Franke, by mohla být ostatně ještě značně rozšířena. Ale zrovna tak by
měl být podán důkaz o tom, že si tento rýmařovský občan zasloužil čestné místo mezi tvůrčími krajany.“
Seznam Brixelových děl doplňuje inzertní
stránka Horské kroniky o knihy Armina
Frankeho (Brixelův pseudonym) Prosba zvířat
dětem (Das Bittgesuch der Thiere an die Kinderwelt), Démon alkoholu a Hostina lásky
(Das Liebesmahl). Zajímavostí spojenou s jeho
osobou jistě je i fakt, že se znal se slavným spisovatelem dobrodružných románů Karlem
Mayem. Podle informací Lukáše Motyčky
z Centra pro výzkum moravské německé literatury spolu udržovali kolem roku 1899 korespondenci.
ZN
(Prameny: Brixel, Franz. Gebirgs-Chronik.
Ernste und heitere Geschichten aus Römerstadt und Umgebung gesammelt a erzählt von
Franz Brixel. Römerstadt: Hugo Schubert,
1895, s. 225 - přel. Lukáš Motyčka; Icha, Roman. Významné osobnosti, část prvá. RING
1990, roč. 1, č. 12, s. 5; Tutsch, Franz.
Römerstadt und das Römerstadter Ländchen.
Verlag Adolf Gödel, Wolfratshausen, 1964, s.
165 - přel. Jitka Procházková; Dieter
Sudhoff/Hans-Dieter Steinmetz: Karl-MayChronik II. Son-derband zu den Gesammelten
Werken. Karl-May-Verlag Bamberg-Radebeul
2005.)

Hasiči v terénu

Hasiči vyhlašují soutěž pro děti
Všechny záchranné složky v Evropě si každým rokem 11. února připomínají vznik tísňové linky 112. Letos již pošesté připadá na tento den Evropský den tísňové linky 112.
Prostřednictvím jednotného evropského čísla
tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů ve všech státech
Evropské unie i u některých jejich sousedů.
Česká republika patří ve fungování tísňového
čísla 112 k evropské špičce.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje (HZS MSK) proto letos připravil pro dě-

ti do 15 let krajskou literární soutěž „Jak jsem
se setkal s tísňovým voláním“. Mohou posílat
na adresu hasičů a) povídky, b) básně, verše, c)
anekdoty (respektive fejetony, eseje, novinové
články) na toto a příbuzná témata, související
s prací hasičů. Velikost textu jedné práce je
omezena na dvě strany A4.
Literární práce lze hasičům v Moravskoslezském kraji posílat do 23. dubna 2013:
1. elektronicky na adresu petr.kudela@hzsmsk.cz, resp. podatelna@hzsmsk.cz;
2. v tištěné podobě poštou na adresu Hasičský

záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30
nebo obálku předat dozorčímu na této adrese.
V předmětu e-mailu či na obálce musí být
uvedeno heslo soutěže „Tísňová linka 112“,
přiloženo jméno a příjmení soutěžícího (resp.
vedoucího školního kolektivu), adresa bydliště, věk soutěžícího (resp. třída), telefonní (nejlépe mobil) a e-mailový kontakt.
Nejlepší práce budou oceněny v květnu 2013
věcnými cenami z prostředků HZS MSK,
Moravskoslezského kraje a Statutárního města
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Ostravy, některé postoupí do republikového
kola obdobné literární soutěže.
O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech
EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských
společenství. „Stodvanáctku“ využívají i ně-

které státy sousedící s EU. Pokud tedy vyjedete do „evropského“ zahraničí, stačí si pro případ pomoci pamatovat telefonní číslo 112.
Počátky projektu tísňové linky 112 v České republice sahají až do roku 1996. K 1. lednu 2003 bylo číslo 112 zprovozněno ve všech

telefonních sítích na území ČR. O dva roky
později bylo dokončeno budování telefonních
center linky 112 v každém ze 14 krajů. Jejich
provozovatelem je Hasičský záchranný sbor
ČR.
por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

V Karlově hořela rekreační chata - škoda půl milionu korun
Sedm jednotek hasiãÛ zasahovalo
v noci na pondûlí 4. února v Karlovû
pod Pradûdem u poÏáru rekreaãní
chaty. Pﬁi poÏáru na‰tûstí
nedo‰lo k újmû na zdraví
ãi ztrátám na Ïivotech.
Operační středisko hasičů obdrželo informaci o požáru ve čtvrt na
dvě v noci. Na místo
bylo vysláno sedm jednotek hasičů s jedenácti výjezdovými vozidly, dvě profesionální jednotky HZS MSK ze stanic v Bruntále a Rýmařově a pět
jednotek dobrovolných hasičů
z Malé Morávky, Světlé Hory,
Dolní Moravice, Karlovy Studánky a Vrbna pod Pradědem.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří část horního patra
dvoupodlažní rekreační chaty.
Majitel se snažil oheň
hasit už před příjezdem
hasičů, požár byl ale
tak rozsáhlý, že jeho
snaha nebyla úspěšná.
Zásah ztížilo silné zakouření chaty zplodinami, jednotky musely
hasit v dýchací technice, na
místě byl i protiplynový automobil ze stanice v Bruntále.
Hasiči dostali požár pod kontrolu zhruba za půl hodiny, úplná
likvidace ohně jim zabrala další
hodinu a půl. Po skončení zásahu na požářiště dohlíželi dobro-

volní hasiči z Malé Morávky.
Předběžná výše škody byla majitelem odhadnuta na 500 tisíc korun, hasiči svým zásahem uchrá-

nili majetek za cca 2 miliony Kč.
Příčina požáru je dosud v šetření.
por. Ing. Petr Holub, zastupující
tiskový mluvčí HZS MSK

Foto: archiv HZS MSK

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:
Pondělí - pátek:
9.00-12.00; 13.00-17.00
Sobota:
9.00-12.00; 13.00-16.00
Neděle:
13.00-16.00

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

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

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

Krytý bazén Břidličná
Plavání pro veřejnost v únoru
Pondělí
Středa
Pátek

14.00 - 20.00
Úterý
14.00 - 20.00
Čtvrtek
14.00 - 20.00
Sobota
Neděle 13.00 - 20.00

14.00 - 18.00
14.00 - 19.00
13.00 - 20.00

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz
v den setkání ve 13.30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):

Celý měsíc probíhá akce 2+1 zdarma

26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Provoz městského zimního stadionu v Rýmařově - sezóna 2012-2013
Rozpis bruslení pro veřejnost
Vstupné
po celou dobu
denního
i večerního
bruslení:
děti do 15 let: 20 Kč
dospělí:
30 Kč
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Denní bruslení:
Po: 14.00 - 16.30
Út: 14.00 - 15.30
St: 14.00 - 16.30
Čt: 14.00 - 15.30
Pá: 14.00 - 16.30
So: 14.00 - 16.30
Ne: 14.00 - 16.30

Večerní bruslení
Večerní bruslení se upravuje vždy na týden podle rozlosování hokejových zápasů
a tréninků. Proto není možné stanovit jednotný čas na celou sezónu jako u odpoledního bruslení.
Mimo veřejné bruslení a využití umělé plochy pro tréninky a zápasy hokejových družstev je zde možnost individuálního pronájmu ledové plochy. Tento pronájem si lze dohodnout s Bohumilem Mořkovským na Městských službách Rýmařov (tel.: 554 254
330 nebo 737 241 052). Rozpis bruslení může být z provozních důvodů měněn.
Ing. Luděk Šimko, jednatel společnosti MěS Rýmařov
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Nad stránkami městské kroniky

Roky 1982 a 1983
Rok 1982: Návštěva předsedy vlády v Rýmařově
Složení městského národního výboru nezaznamenalo žádné změny.
Předsedou byl stále Jiří Toman, místopředsedou Alois Talčík a tajemnicí Ludmila Pudová. Ke změnám nedošlo ani ve složení pléna
nebo rady.
Pokračovala oprava radnice, zatím její nejvyšší části - věže.
Předchozího roku byla sňata stará konstrukce a na jaře 1982 vznikla
věž nová. Nejdříve udělali dělníci kostru z trámků a obili ji prkny. Po
několika dnech speciální jeřáb zvedl konstrukci nahoru, kde po připevnění ke zděnému podkladu musela vydržet do podzimu, kdy ji řemeslníci celou oplechovali. Všechny práce byly skončeny před příchodem nepříznivého zimního počasí. Celkové náklady na tuto opravu si vyžádaly téměř 300 tisíc korun.
Vláda ČSSR rozhodla zvýšit ceny některých potravinářských výrobků a cigaret. U výsekového masa se ceny zvýšily o 41 procent, u drůbeže o 15 procent, u mořských ryb o 26 procent atd. Nevzrostla jen
cena vepřového bůčku. Nejvíce zdražily ceny specialit, například
šunka ze 70 na 100 Kčs, uherský salám z 90 na 120, ceny měkkých
salámů se pohybovaly v rozmezí 30-40 korun. Na dvojnásobek se také zvýšila cena rýže, zdražilo víno a rum tuzemské výroby. Příklady
některých cen (pokud není uvedeno jinak, jde o 1 kg):
Výrobek
Hovězí zadní
Hovězí roštěná
Hovězí svíčková
Vepřová kotleta
Vepřová krkovička
Vepřový bůček
Bílé víno, 1 litr v průměru
Červené víno, 1 litr
Tuzemský rum, 1 litr
Cigarety Start, 20 ks
Cigarety Sparta, 20 ks

Stará cena
29 Kč
33 Kč
40 Kč
30 Kč
28 Kč
20 Kč
Nezjištěno
Nezjištěno
84 Kč
4 Kč
8 Kč

Nová cena
46 Kčs
55 Kčs
95 Kčs
46 Kčs
43 Kčs
20 Kčs
28 Kčs
32 - 35 Kčs
100 Kčs
5 Kčs
14 Kčs

I zvýšené ceny se zdají být velmi nízké, ale musíme vzít v úvahu, že
nízké byly i tehdejší mzdy, které se pohybovaly kolem 2500 korun
a v řadě profesí byly ještě nižší.
31. srpna 1982 navštívil Rýmařov předseda vlády České socialistické republiky (ČSR) Josef Korčák. Spolu s ním přijeli ministr zemědělství ČSR Miroslav Toman, vedoucí tajemník severomoravského
krajského výboru KSČ Miroslav Mamula, předseda krajského národního výboru František
Skácel a další. Ve velkém
sále Kulturního domu
v Rýmařově se konal aktiv vedoucích pracovníků
Severomoravského kraje
v zemědělství. Předseda
vlády i s doprovodem zajel také na pole v okolí
Rýmařova, kde soustředěná skupina kombajnérů
sklízela z polí poslední
zbytky obilovin.
Pracovníci oborového
podniku Státní statky
Bruntál dosáhli v obilovinách 3,11 tuny z hektaru,
což byl velmi dobrý výnos. Rýmařovský závod
Státních statků dosáhl
v obilovinách 2,59 tuny.
Josef Jureček při dirigování Pionýrky na I to byl na zdejší poměry
výnos velmi solidní.
náměstí v Rýmařově

Květen 1983 - kladení věnců k pomníku na ul. Julia Sedláka na počest 38. výročí osvobození ČSR. V první řadě zleva: J. Toman,
O. Vaníček a S. Vařecha
Snad bychom si ještě měli připomenout 35. výročí založení Lidové
školy umění v Rýmařově. Bývalá hudební škola zahájila činnost
v říjnu 1946 a jejím prvním ředitelem byl Dalibor Doubek. Od roku
1952 až do roku 1974 ji vedl Jan Vraný a po něm se stal ředitelem
Josef Jureček. O deset let později vznikl i žákovský dechový soubor
Pionýrka. Dlouhá léta, ba desetiletí šířil svou vynikající úrovní dobré jméno Rýmařova po celé republice a získal za své výkony nejedno ocenění.

Květen 1983, oslavy 38. výročí osvobození ČR
Fota: archiv V. Konečného
Rok 1983
Rada MěNV svým rozhodnutím z 15. září vyslovila souhlas, aby se
nově vzniklá ulice v zástavbě ke Strálku jmenovala Slunečná. Jiné
nové ulice ve městě nevznikly.
Alespoň několik čísel o činnosti n. p. Hedva. Začátkem toho roku
odešel do invalidního důchodu dosavadní dlouholetý ředitel Jaroslav
Sekanina a na jeho místo nastoupil Ing. Miroslav Krejčí, který předtím pracoval na ředitelství podniku v Moravské Třebové. Podnik vyrobil v daném roce 3 688 445 kusů kravat a 2 710 šál, hospodářský
obrat dosáhl částky 357 522 000 Kčs. Tato čísla nepotřebují žádný
komentář. Snad jen povzdechnutí - kdeže loňské sněhy jsou.
Bytová výstavba byla toho roku příznivější než v několika předešlých letech. Všemi formami výstavby bylo dokončeno 76 bytů, většinou v podnikové výstavbě. Vzniklo 15 rodinných domků. Ještě
příznivější situace se očekávala v příštím roce, protože se začalo stavět na Jungmannově ulici a na prostranství pod kostelem.
Pokračovala výstavba tělocvičny gymnázia na Sokolovské ulici, hala Technických služeb na Palackého ulici, pokračovala penetrace vozovek a chodníků a další akce.
Vratislav Konečný
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Přehled nejbližších kulturních akcí SVČ Rýmařov
/ssp/ - akce pořádaná ve spolupráci s jiným pořadatelským subjektem
ÚNOR

25. a 27. 2. Michael Cooney - Habaďůra - divadlo/komedie (pořadatel: ADS Mahen, Rýmařov)
Městské divadlo / 19.00

15. 2. Česnekfest aneb Svátek
opravdu zamilovaných - koncert
Kavárna DJ Stanley club 13 /
18.00 / vstupné dobrovolné: min.
40 Kč
Ve chvíli, kdy Linda Swanová objeví v prádelníku svého manžela
Erika dámské prádlo nadměrných
velikostí a vzápětí se v jejich domě objeví vrchní kontrolor ze sociálního úřadu, začne na povrch
vyplouvat velkolepý podfuk....

Hudebně-literární projekt karvinské hudební skupiny AllSKApone’s, který oživuje dílo významného českého básníka Františka
Gellnera a zasazuje jej do dnešního
kontextu.
9. 3. AllSKApone’s (ska Karviná) - koncert
Kavárna DJ Stanley club 13 /
22.00 / vstupné dobrovolné: min.
40 Kč

Přehlídka dokumentárních filmů
o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.
23. 3. Jack Cannon Blues Band
(Maďarsko) - koncert
Restaurace Na Růžku / 20.30 /
vstupné: 60 Kč

BŘEZEN
Alternativně pojatá oslava svátku
sv. Valentýna zasvěcená milovníkům česneku. O kulturní program
se postarají svérázní písničkáři Jakub Tichý z Frýdku-Místku a domácí hitmaker Ladibor
Danda.
16. 2. Maškarní ples pro děti Z pohádky do pohádky - karneval
sál ZUŠ / 16.00 / vstupné: masky
zdarma, dospělí 20 Kč
Odpoledne plné her, tance a soutěží pro děti i dospělé.
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9. 3. František Gellner bez
hranic - literatura/hudba
sál ZUŠ / 18.00 / vstupné: 50 Kč
Koncert karvinské hudební skupiny, která vznikla v roce 2003
a patří k stálicím domácí i zahraniční klubové a festivalové scény. V počátcích byla zaměřena
převážně na hudební styl „ska“,
dnes je stylově osobitá a nevyhraněná.

Maďarská bluesová kapela Jack
Cannon Blues Band přistupuje
inovativně jak ke klasickým standardům, tak k vlastní tvorbě.
Miláčkové českého a moravského
publika, kteří jsou v České republice jako doma. Tentokrát do ČR
zavítají v rozšířené sestavě, jejich
akustické blues obohatí speciální
host, bubeník Ákos Kertész.

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

Další informace o akcích na
www.svcrymarov.cz nebo
www.svcrymarov.cz/jazzclub.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát:

I když sedíme na nejvyšším trůně světa, sedíme na něm
jen vlastním zadkem.
Michel de Montaigne

Známá i neznámá výročí
15. 2. 2003 zemř. Miroslav Horníček, herec a spisovatel (nar.
10. 11. 1918) - 10. výročí úmrtí
17. 2. 1653 nar. Arcangelo Corelli, italský skladatel a houslista
(zemř. 8. 1. 1713) - 360. výročí narození
17. 2. 1673 zemř. Moliére, vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, francouzský dramatik a divadelní herec (nar. 15. 1. 1622)
- 340. výročí úmrtí
17. 2. 1853 nar. Jaroslav Vrchlický, vl. jm. Emil Frída, spisovatel
a překladatel (zemř. 9. 9. 1912) - 160. výročí narození
18. 2. 1923 nar. Zdeněk Podskalský, filmový režisér a scenárista
(zemř. 29. 10. 1993) - 90. výročí narození
20. 2. 1523 nar. Jan Blahoslav, překladatel, básník, hudební teoretik
a pedagog (zemř. 24. 11. 1571) - 490. výročí narození
20. 2. 1963 zemř. Vladimír Sychra, malíř, grafik, ilustrátor (nar.
28. 1. 1903) - 50. výročí úmrtí
21. 2.
Mezinárodní den mateřského jazyka - vyhlásilo
UNESCO od roku 1999
22. 2.
Den obětí zločinu - vyhlášen pro stále rostoucí počet
postižených násilím na počest dne, kdy v roce 1990
podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí
25. 2. 1983 zemř. Tennessee Williams, vl. jm. Thomas Lanier Williams, americký spisovatel a scenárista (nar. 26. 3. 1914)
- 30. výročí úmrtí
25. 2. 1983 zemř. Joan Miró, španělský malíř, grafik a sochař (nar.
20. 4. 1893) - 30. výročí úmrtí
26. 2. 1878 nar. Ema Destinová, vl. jm. Knittlová, pěvkyně a spisovatelka (zemř. 28. 1. 1930) - 135. výročí narození
26. 2. 1898 nar. Konstantin Biebl, básník (zemř. 12. 11. 1951)
- 115. výročí narození
28. 2. 1533 nar. Michel de Montaigne, francouzský moralista a filosof (zemř. 13. 9. 1592) - 480. výročí narození
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci
Jan Mikulášek ...............................................................
Michal Vagner ..............................................................
Viktorie Zábranská .......................................................

Stará Ves
Rýmařov
Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Domovcová - Rýmařov ...........................................
Josef Mathon - Rýmařov ...................................................
Marie Závadová - Rýmařov ..............................................
Jaroslava Skopalová - Rýmařov ........................................
Antonín Zahradníček - Rýmařov .......................................
Miroslav Tomeš - Rýmařov ................................................
Anna Klišíková - Nové Pole ..............................................
Miloslava Mrňková - Rýmařov ..........................................

80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
82 let
86 let
92 let

Rozloučili jsme se
Miroslav Loubal - Rýmařov .............................................. 1936
Ludmila Friedrichová - Rýmařov ...................................... 1953
Štefan Rovnaník - Horní Město ........................................ 1919
Ing. Jiří Jaroš - Rýmařov .................................................. 1939
Marie Valášková - Ondřejov .............................................. 1935
Josef Furiš - Janovice ........................................................ 1922
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Stýská se nám, stýská,
chybí nám osůbka blízká...
Kdepak je naše lásečka?
Kde máme svého dědečka?
Přání mu alespoň posíláme
a s láskou na něj vzpomínáme.
Dne 13. února jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka,

pana Josefa Veislíka ze Stříbrných Hor.
Manželka Marie, syn Josef s manželkou Irenou,
vnučky Andrea, Renata a Irena s rodinami
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Městská knihovna

Aljašská divočina na snímcích Jiřího Hrmy
R˘maﬁovská knihovna zve v únoru
v‰echny zájemce o cestování na
Alja‰ku. Galerie U Stromu poznání
zahájila 5. února v˘stavu velkoformátov˘ch snímkÛ Jiﬁího Hrmy, jenÏ
nejvût‰í stát USA procestoval od
Tichého oceánu pﬁes polární kruh aÏ
k pobﬁeÏí Severního ledového oceánu. O expedici vyprávûl bûhem besedy v den vernisáÏe.

Horolezec a fotograf Jiří Hrma
z Ústí nad Orlicí zasvětil horám celý život. Přitahovaly jej už od dětství a horolezectví se stalo nejen
jeho koníčkem, ale nakonec i profesí. Kromě českých a slovenských hor zdolal řadu vrcholů
v Alpách i jinde v Evropě a podnikl také několik větších expedic - do
Himalájí, Indonésie a na Aljašku.

Hlavním cílem dobrodruha na
Aljašce byla nejvyšší hora Severní Ameriky Mount McKinley
(6194 m n. m.), v pohoří pokrytém ledovcem s nebezpečnými
trhlinami a s extrémním a nepředvídatelným klimatem, jež činí některá jeho místa nepřístupnými.
Právě drsné počasí a panenská
příroda byly pro Jiřího Hrmu
podle jeho slov velkou výzvou.
Výstup na vrchol Mount McKinley kvůli zvratu počasí nedokončil, i proto výpravu na Aljašku
plánuje příští rok zopakovat, užil
si nicméně vyhlídkový let nad zasněženými horami a pořídil zde
fascinující fotografie.
Ambicí Jiřího Hrmy bylo nejen
pokořit nejvyšší vrchol Severní
Ameriky, ale procestovat celou

tundry s celoročně zmrzlou půdou (permafrostem). Dorazil do
nevlídné industriální krajiny v zálivu Prudhoe Bay, těžebním centru u Severního ledového oceánu,
jehož hladina byla i na počátku
léta zamrzlá.
Během stovek mil uražených po
zdánlivě nekonečné silnici Dalton Highway Jiří Hrma spatřil
a fotografoval nejrůznější podoby aljašské krajiny. Zachytil strhující přírodní scenerie pustých
hor i požárem zdecimované lesy
nebo krajinu protnutou transaljašským ropovodem. Zachytil také typické obyvatele liduprázdné přírody - aljašské ovce ve
skalách, stáda sobů v přírodním
parku Denali, lišky i krajně nebezpečnou losici s mládětem.

Aljašku až k pobřeží Severního
ledového oceánu. Jeho trasa vedla ze Sewordu na jižním pobřeží
Aljašky přes městečko Whitier
v zálivu Prince Williama, nejlidnatější aljašské město Anchorage, horami White Mountains
a Brooks Range až za severní
polární kruh do oblasti arktické

Losi na Aljašce zaviní podle slov
Jiřího Hrmy více smrtelných
útoků na lidi než medvědi.
Záběry úchvatné přírody „divočiny severu“, jak Aljašku fotograf nazval v titulu své výstavy,
si mohou návštěvníci rýmařovské knihovny prohlédnout do
konce února.
ZN

Jazzclub

Fota: Jiří Hrma
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Dvojice výtvarníků odhaluje svoje soukromí
Od soboty 9. února je v Galerii Octopus mûstského
muzea k vidûní v˘stava Adama Rybky a Sergeje
Alexejeviãe. Dvojice mlad˘ch v˘tvarníkÛ pﬁedstavuje své kresby, sochy a svûtelné objekty, jejichÏ tématy jsou intolerance k jinakosti a odhalování soukromí na sociálních sítích.
Adam Rybka (1984), rodák z Rýmařova, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Uherském Hradišti a poté sochařství v ateliéru Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Své práce vystavoval
v rámci kolektivní výstavy Mödel Knödel na
české ambasádě ve Vídni, samostatně např. ve
Frýdku-Místku nebo na Právnické fakultě UK
v Praze. Třímetrová betonová socha Adama
Rybky vyhrála v mezinárodní soutěži mladých
umělců Hofer Podium a dodnes stojí v německém Hofu. Do rodiště se výtvarník vrátil před
necelým rokem.

Sergej Alexejevič (1987) pochází
z běloruského města Baranoviči.
Absolvoval umělecké studium se
zaměřením na design v rodném
Bělorusku, v Polsku a poté v ateliéru Mariana Karla na ČVUT
v Praze. Vystavoval v rámci školních kolektivních výstav, účastnil
se putovní výstavy fotografií, která
objela Bělorusko, Rusko i Polsko,
samostatně se představil jako fotograf a kreslíř na výstavě v Grodně.
Každý z výtvarníků tíhne k jinému
způsobu vyjádření, pro Adama
Rybku je dominantní sochařský objekt, pro Sergeje Alexejeviče kresba, pro společnou výstavu však vytvořili propojenou instalaci, v níž
vše souvisí se vším. Velkému sálu
vévodí sousoší pod názvem Stop
Killing Gays, která je reakcí na nedávný případ dvojice homosexuálních mladíků Mahmúda Asgariho
a Ajáze Marhoniho z Íránu, kteří
byli za svou sexuální orientaci odsouzeni k trestu smrti. „Sousoší je
pietní vzpomínkou na tyto popravené kluky. Chtěl jsem je uctít lehce
erotickým gestem a zdůraznit lásku
jako zbraň proti zlu, demagogii

18

a totalitě,“ osvětlil
motivaci dominantní
sochy autor. Postavil ji
přitom do kontrastu
s autentickými snímky
z popravy, které unikly
na internet. Sousoší
vzniklo odléváním podle skutečných modelů-spoluautorů, pro něž
bylo její tvoření zároveň experimentem
s materiálem i vlastním tělem.
Sousoší doplňuje kolekce kreseb Sergeje Na vernisáži zahrála kapela Key Features
Alexejeviče pod názvem FFLP, neboli Finální vat se dovnitř lidské hlavy. Vznikl z formy pro
fáze lidské potvory. Vznikala souběžně se sou- porcelánový odlitek a představuje tak jakýsi
soším a vychází z procesu odlévání hlavy, kte- trojrozměrný negativ. Dvojice minimalisticrý byl pro autora nej- kých světelných objektů z polystyrenu má
větším zážitkem. „Cí- symbolizovat popravené íránské mladíky, tyč
til jsem se jako v koko- spojená se zářivkou pod názvem Magic Wand
nu,“ popisuje Sergej zase pomocnou hůlku pro tápající ve tmě.
Alexejevič. Kresba ja- Malý sál oba autoři věnovali tématu soukromí
ko výtvarná technika a jeho odhalování prostřednictvím sociálních
v jeho podání zachy- sítí. Divákům nabídli pohled do vlastního pocuje objem a v dyna- koje a současně pohled z jeho okna na ulici.
mickém sledu portrétů Instalaci s prvky recese doprovází velkofordeformující proměnu mátový reliéf vytvořený hlínou na plátně
Město krásný tě vrátí zpátky zas, který zachylidské tváře.
Sochy a kresby do- cuje živou velkoměstskou ulici a je inspirovaplňují Alexejevičovy ný pobytem v Praze.
světlené objekty - „re- Výstava Adama Rybky a Sergeje Alexejeviče
cyklovaný“ objekt Ku- je v Galerii Octopus přístupná do konce února.
ZN
kátko umožňuje podí-
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Soutěž Marie Kodovské

Pavel Martinec
Haiku

z cyklu Hrnčířská madona
/poselství hrnčířské madony/

vánoční úklid letos vyhodím všechna
svá stará slova
zažehli lampy
a každá můra vlastní
svůj vlastní měsíc
hnízdečko v keři květy šípku ukryly
zmrzlá ptáčata
ze břehu dívky
svěřují jarní vodě
věnečky z trávy
bělásek přistál
na leknínovém květu k nerozeznání
spouští větvičku
jako by kladla došky domečky skřítků
dočkám se jara?
tázal se mne očima
i vrabec v keři

strom z hlíny
(uvězněný plamen pece)
pohřbený vítr

Smutný byl hlas strýčka sýčka,
naříkala veveřička,
povzdechla si lasice.
V chladné zemi myška malá
celé noci proplakala
za přítele Měsíce.

(a člověk)
„Sestry moje, já se nevzdám!“
šeptal útlý Měsíc hvězdám,
zklamával ho ale hlas.
Zablikal a potom zmizel,
na černý les padla svízel,
zastavil se čas...

zkamenělé tělo ptáka
srostlé s větvemi
/Marii odzlatilo ráno/

Dětem
O Měsíčkovi
I.
Jaro bylo ještě v plínce,
Měsíc svítil jako mince
- kulatý a plný sil.
Seděl s lampou ve své loďce,
doprovázel noční chodce,
až se, chudák, nachladil.
Nezářil už, jak se sluší,
jako kdyby ztrácel duši,
den co den ho bylo míň.
Povšimla si srnka v lese:
„Měsíček se celý třese,
jen nám, bráško, nezahyň!“

II.
Příští noc vám bylo slávy.
„Měsíc svítí! Zdá se zdravý,
i když není kulatý.“
Oddechly si staré túje:
„Měsíček se zotavuje,
utek smrtce z lopaty!“
Myška hostí kusem sýra
kamaráda netopýra,
celý les se raduje.
Přicházejí lepší časy,
Sýčka nikdo nevšímá si,
ať si, morous, hudruje.

Užitečná informace

Jak nespadnout do pasti 7
Jak se zachovat, když jste podepsali
Stát se to může - podepsali jste
smlouvu. Je jedno, zda zcela dobrovolně, či pod velkým psychickým tlakem, kterému jste byli vystaveni. Uvědomili jste si, že jste
udělali velkou chybu, a rádi byste
ji napravili? I když poradíme, co
dělat, upozorňujeme, že nemusíte
mít vyhráno a že se nakonec vrácení peněz budete muset domáhat
u soudu.
Neodkládejte řešení problému.
Nejhorší reakcí je odkládání řešení problému, jedno zda ze studu či
ze strachu. Vzniklý problém je
třeba řešit co nejrychleji, ať již
s pomocí rodiny, známých či poradců z řad zástupců spotřebitelských organizací nebo České obchodní inspekce.
Čas pracuje proti vám. Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy
bez udání důvodu můžete do 14
dnů od jejího podpisu. Odstoupení musí být písemné a doručení
prokazatelné (doporučeným dopisem, nejlépe s dodejkou)! V žád-

ném případě prodejci netelefonujte, nesnažte se ho vyhledat osobně.
Jak na odstoupení od smlouvy.
Podáváme vám pomocnou ruku
v podobě základního vzoru odstou-

pení od smlouvy. V uzavřené
smlouvě vyhledejte a pečlivě opište
prodávajícího (může jím být buď
fyzická osoba, nebo osoba právnická), jeho identikační číslo (IČ) a adresu. Do textu odstoupení uveďte
datum uzavření smlouvy, kde byla
uzavřena, číslo kupní smlouvy
a přesně uveďte předmět koupě, jeho cenu a zaplacenou částku.
Úvěrová smlouva. Pokud jste

současně s kupní smlouvou uzavřeli také smlouvu úvěrovou a pokud odstupujete od kupní smlouvy, musíte písemně (doporučeně
s dodejkou) informovat úvěrovou
společnost. K informaci přiložte
fotokopii odstoupení od smlouvy,
které jste zaslali prodejci.
Nic nevyhazujte. Kupní smlouvu, případně úvěrovou smlouvu,
pokud jste podepsali, a další listiny pečlivě uschovejte, stejně tak
i leták s pozvánkou na předváděcí
zájezd.
Odstoupení od kupní smlouvy
musí být zasláno tak, aby se nejpozději v poslední den lhůty, tj.
14. den, dostalo do sféry dispozice adresáta. Jedná se o okamžik,
kdy má adresát možnost se seznámit se zaslanou písemností. Tento
okamžik nastává doručením dopisu nebo oznámení o uložení doporučené zásilky do poštovní
schránky adresáta. Není nutné,
aby se s obsahem dopisu adresát
skutečně seznámil. Stačí jen, že tu

možnost měl. Lhůta 14 dnů, ve
které můžete od kupní smlouvy
bez udání důvodů odstoupit, se
začíná počítat dnem, který následuje po podpisu smlouvy.
Občanské sdružení spotřebitelů
TEST

Občanské sdružení spotřebitelů
TEST se sídlem Černomořská
419/10, 101 00 Praha 10-Vršovice je vydavatelem časopisu
dTest a provozovatelem webových
stránek www.dtest.cz, kde jsou
publikovány výsledky nezávislých
a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím, a další rady.
Spotřebitelská poradna je k dispozici na tel. 299 149 009 každý
všední den mezi 9. a 17. hodinou.
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Organizace a spolky

Rýmařovský spolek Mahen zve do divadla
Divadlo Mahen srdečně zve diváky na anglickou komedii Michaela Cooneyho pod názvem Habaďůra. Tato úspěšná komedie je
hrána také pod názvem Nájemníci
pana Swana. Spatřila světlo ramp
poprvé ve windsorském Královském divadle a rozesmívá už několik let publikum nejen v Londýně, ale i ve všech světových
metropolích.
Jak napovídá český název, ve hře
jde o velkolepý podfuk. Habaďůra je ztřeštěnou anekdotou, na jejímž počátku přijde hlavní hrdina
na způsob, jak pohodlně žít z podvodně získaných sociálních dávek. Nejprve mu vše vychází, postupem času se mu však situace
vymkne z rukou a rozpoutává se

neuvěřitelné množství komických
scén. Hlavní hrdina je nucen pod
tlakem okolností a bizarních ná-

hod lhát, podobně jako jeho naivní podnájemník, který se musí
rychle stát mistrem lží a převleků.

Foto: archiv Mahenu

Nastává mumraj nečekaných situací a ztřeštěných záměn, „při kterých diváci doslova řičí smíchy“,
jak napsal jeden z renomovaných
anglických kritiků.
Premiéru komedie sehrajeme
v pondělí 25. února a reprízu ve
středu 27. února v 19 hodin.
Vstupenky zakoupíte v Informačním centru při Městském muzeu
Rýmařov.
Z důvodu uzavření městského divadla na Divadelní ulici je to poslední představení spolku Mahen
pro dospělé v této budově. V červnu zde ještě sehrajeme pohádku
pro nejmenší diváky. Další divadelní hry uvidíte v nově otevřeném SVČ.
Srdečně zvou
herci divadla Mahen

Strom splněných přání obdaroval děti ze sociálně slabých rodin
Díky Nadaci Terezy Maxové dûtem
a nákupnímu centru Forum Nová
Karolina v Ostravû se podaﬁilo zajistit 90 vánoãních dárkÛ pro dûti ze sociálnû slab˘ch rodin na
Krnovsku, Albrechticku, OsoblaÏsku
a R˘maﬁovsku a 11
dárkÛ pro dûti z azylového domu Chana
v Bruntále.
Na podzim loňského roku kontaktovala Slezskou diakonii Nadace Terezy Maxové dětem a nabídla možnost účastnit se této úžasné akce.
Děti ze sociálně slabých rodin,
se kterými naše služba spolupracuje, měly za úkol nakreslit svá
přání na obrázek.
Začátkem prosince se pak v ná-

Fota: archiv Slezské diakonie
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kupním a zábavním centru
Forum Nová Karolina v Ostravě
uskutečnil Vánoční koncert spl-

konie. Návštěvníci centra pak
podle obrázku mohli zakoupit pro
děti dárky v hodnotě 500 Kč.
Jejich větší část byla pořízena přímo nákupním centrem Forum
Nová Karolina.
Díky Nadaci Terezy Maxové dětem, centru Forum Nová Karolina a štědrosti a ochotě návštěvní-

ků centra jsme mohli předat před
Vánocemi dárky 101 dětem
z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska, Rýmařovska a Bruntálska. Pro některé z nich to byl jediný vánoční dárek.
Mgr. Katrin Surovková,
Sociální asistence Krnov,
Rýmařov, Slezská diakonie

Občanské sdružení Stránské
srdečně zve na kurz

DRÁTENICTVÍ
něných přání. Na koncertu vystoupil Ostravský dětský sbor,
dětský sbor ArcellorMittal, kapela EzyWay a sopranistka Eva
Dřízgová-Jirušová za doprovodu
Komorního orchestru Camerata.
V průběhu koncertu převzala
Tereza Maxová pro svou nadaci
od centra Forum Nová Karolina
dar ve výši 300 tis. Kč, jehož část
bude použita také na podporu
služby Sociální asistence Krnov,
Rýmařov Slezské diakonie.
Od 2. do 17. prosince byl v centru
vedle vánočního stromečku umístěn stánek s názvem Strom splněných přání, kde byly k nahlédnutí
obrázky a přání dětí z pěstounských
rodin sdružených v rámci o. s.
Filadelfie - Přístav Oldřichovice či
dětí ze sociálně slabých rodin, se
kterými spolupracuje Slezská dia-

16. února od 13 do 18 hod.
Přijeďte se seznámit
s tímto pradávným řemeslem
do Nedělní školy řemesel ve Stránském!
Program:
Seznámení s historií řemesla
Možnosti využití drátenictví
v dnešní době
Ukázky různých technik
Výroba vlastního díla - dekorace
nebo praktické použití drátenictví
Těšíme se na vás!
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Tříkrálová sbírka získala téměř milion korun
Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste
prostřednictvím Charity Odry darovali částku 947 614 Kč. Úžasné.
Je to částka podobná jako v loňském roce po odečtení území, kte-

ré jsme předali nově vzniklé
Charitě Nový Jičín. Vaše obdarování je činem dobroty, velkorysosti a lásky. Činem setkávání se
a vzájemného obohacování. Velmi
si toho vážíme a vyprošujeme

vám, aby vaše srdce bylo naplněno pokojem a láskou po celý rok
2013.
V následující tabulce přinášíme
konečný
přehled
výsledků
Tříkrálové sbírky 2013 za Charitu

Odry podle jednotlivých obcí a jejich místních částí.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky
bude rozdělen takto: 65 % připadne na zajišťování pomoci a péče
seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu
půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek ve střediscích
Malá Morávka a Odry a na pomoc
lidem bez přístřeší, 15 % poputuje
na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, dalších 10 % na
humanitární pomoc v zahraničí,
5 % na podporu projektů Charity
Česká republika a 5 % je v souladu se zákonem určeno na režie
sbírky. Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat na www.odry.charita.cz
nebo prostřednictvím emailu odry@caritas.cz.
Jiří Rosenstein, koordinátor
Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry, Petr Kučerka,
ředitel Charity Odry

Z okolních obcí a měst
Obec Horní Město vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Horní Město, okres Bruntál, p. o.
Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce
ředitele podle § 5 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve
školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
• podrobný životopis,
• koncepci rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu),
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• čestné prohlášení dle § 2 odst. 1d zákona č. 451/1991 Sb.
v platném znění,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný termín nástupu do
funkce: 1. 8. 2013
Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zašlete doporučeně do
31. 3. 2013 na adresu:
Obecní úřad, 793 44 Horní Město
čp. 97
Obálku označte:
KONKURZ - NEOTVÍRAT

Z kapsáře tety Květy

Chtěla bych být kočkou
Kočkou? Dvounohou? Ne, na to už dávno nemám. Prostě tou domácí Micinkou. Kočka není pes, ignoruje povahy, žije si tak, jak sama
chce, a nic si nenechá vnutit. Šelmička. Má
hrdost, osobnost. Viděli jste někdy kočky v cirkuse?
Trocha teorie nikoho nezabije: Egypťané věřili,
že mírumilovné a senzitivní kočky domácí
ochrání člověka před zlem. Jejich zabití se trestalo smrtí a uhynulá zvířata byla balzamována.
Buddhismus hlásá, že kočky chrání před chudobou. V Evropě byla černá kočka symbolem
pekla a zla. Kočky ochraňovali námořníci, kterým na lodích lovily myši a potkany.
Malý predátor k mazlení si zachoval výjimečně vyvinuté smysly - zrak, sluch a čich. Co jí
nevoní, nikdy nesežere. Miluje klid a teploučko, nepříjemná se jí zdá až teplota nad 52 stupňů. Tlapky má tak citlivé, že zachytí sebemenší chvění, třeba před zemětřesením. Běhá rych-

lostí jako osobní automobil v uzavřené obci.
Micinka se dožívá patnácti až dvaceti let.
Největší pověrou, která o kočkách koluje, je ta
o devíti životech a také ta, že černá kočka, která nám přeběhla přes cestu, přináší smůlu.
Profesor Robert Leahy, psycholog a chovatel
koček, došel k zajímavým závěrům: „Kočky

znají jen čtyři druhy myšlenek, ty se týkají pouze přítomnosti. Jejich myšlenky se ubírají následujícími směry: 1. Tohle je příjemné; 2. Tohle není příjemné; 3. Toto chci! a 4. Co dál?“
Kdybych tedy byla kočkou, vůbec bych se nestarala, co si o mně myslí jiné kočky a jestli ty
skvrnky na tlapkách náhodou neznamenají, že
začínám pelichat. Jak krásný život by mohl být
bez starostí o budoucnost. A vrásky by nebylo
vidět.
Jen se tak ráno slastně v posteli protahovat
a myslet na to, co je příjemné. Pak si ulovit něco dobroučkého v ledničce a rozhlédnout se
kolem: Co dál? Což takhle ještě třeba krátký
šlofík... a pak se uvidí? Spánku totiž není nikdy
dost, to přece ví moc dobře každá kočka. Už
teď spokojeně předu.
Abych nezapomněla: Budu se kamarádit
s Mickey Mousem a všemi myšemi, myšami
a myšmi.
Si
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Moravskoslezský kraj informuje

Kraj podpoří sociální projekty jedenácti miliony
Moravskoslezsk˘ kraj letos poskytne nestátním neziskov˘m organizacím a pﬁíspûvkov˘m organizacím zﬁizovan˘m obcemi úãelové dotace
v oblasti sociální politiky. Ve svém
rozpoãtu zatím vyãlenil zhruba
11 milionÛ korun na sedm dotaãních
programÛ. Finance jsou urãeny na
aktivity v sociální oblasti i na podporu aktivit pﬁíslu‰níkÛ národnostních
men‰in Ïijících na území Moravskoslezského kraje.
„Kraj těmito dotacemi podpoří

také zvyšování kvality sociálních
služeb, rozvoj komunitní práce
v sociálně vyloučených lokali-

tách či protidrogové programy,“
sdělil Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Jak podotkl, zajištění
financí je pro neziskové a přís-

pěvkové organizace stále složitější, proto na ně kraj myslí při
realizaci své dotační politiky.
„Kvalitní a prospěšné projekty,
které pomohou sociálně znevýhodněným či jinak hendikepovaným skupinám obyvatel, nesmí
zůstat kvůli nedostatku peněz jen
na papíře. Široká, efektivní
a především dostupná síť sociálních služeb je známkou vyspělosti regionu a Moravskoslezský
kraj musí být schopen vyhovět

potřebám osob v nepříznivé sociální situaci či ohroženým sociálním vyloučením,“ dodal náměstek.
Žádosti o účelové dotace mohou
zájemci podat do 4. března tohoto roku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
osobně na podatelně Krajského
úřadu MSK na ulici 28. října 117
v Ostravě. Bc. Petra Špornová,
tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje

Zajímavosti z přírody

Brkoslavové - papoušci severu
Na zimu odlétá z našeho území mnoho
atraktivních ptačích druhů do teplých oblastí
Afriky a jižní Evropy. Je to například vlha
pestrá, dudek chocholatý, žluva hajní nebo
čejka chocholatá. Skromnou náhradou za ně
přilétá k nám zimovat brkoslav severní, jeden z nejhezčích ptáků severu.
Brkoslav je přibližně velikosti špačka a také
si je při přeletu v hejnu můžeme s hejnem
špačků snadno splést. Máme-li však možnost
pozorovat brkoslavy v klidu, potom zjistíme,
že jsou skutečně nádherní a nezaměnitelní.
Jejich opeření je velmi husté a na povrchu
hebké až hedvábné. Ve zbarvení těla převládají decentní odstíny hnědé a šedé, naopak
v křídle se střídají barvy kontrastní - černá,
bílá, žlutá a červená. Také černá rýdovací
(ocasní) pera mají na konci žlutý proužek. Je
určitou zajímavostí, že červené zbarvení není na klasickém opeření, ale na tzv. rohovitých destičkách, kterými jsou zakončena některá pera. Co však dává brkoslavům charakteristický, až exotický vzhled, je výrazná
chocholka. A právě pro jejich exotické vzezření je jeden z mých norských přátel nazývá papoušky severu.
Přírodní park Sovinecko i celé území ČR patří v současné zimě brkoslavům. Ti k nám při-

letěli v mimořádně velkém množství ze severních oblastí Ruska a Skandinávie, kde každoročně hnízdí v jehličnatých lesích tajgy. Po
vyhnízdění jsou jejich hlavní potravou nejrůznější bobulovité plody - borůvka, brusinka, jeřabiny a mnoho dalších. V zimním období
mají především jeřabiny pro brkoslavy na severu nesmírný význam, neboť jsou dostupné
i při vysoké sněhové pokrývce. Pokud však
dojde v severní Evropě k neúrodě jeřabin, potom se velké množství brkoslavů stěhuje na
zimu za potravou do střední a jižní Evropy
a mluvíme o tzv. invazi brkoslavů.
V dřívějších letech jsem vícekrát pozoroval
hejna brkoslavů na stromech a televizních anténách přímo v Rýmařově, ale i na jeřabinách
u Dolní Moravice, Harrachova a v Janovicích.
V průběhu letošního ledna jsem sledoval menší až padesátičlenná hejna brkoslavů ve vesnicích Ruda, Křivá a Sovinec, tj. v Přírodním
parku Sovinecko. Jejich hlavní potravou byla
zejména nesklizená jablka, ale také hložinky,
šípky a černé bobule ptačího zobu. Ptáci nebyli příliš plaší, někdy mě nechali přiblížit až na
10 metrů, a tak jsem je mohl pohodlně fotografovat. Pozorování brkoslavů zblízka pro mě
zůstává vždy nezapomenutelným zážitkem.
Foto a text: Miroslav Král

Záchranáře zaměstnávají úrazy lyžařů
Posádky zdravotnické záchranné služby zaměstnávají v těchto dnech
úrazy lyžařů. Vyjíždějí k nim opakovaně, a to nejen do horských oblastí Jeseníků a Beskyd. Jen během soboty
9. února byly prostředky ZZS MSK k těmto
událostem vyslány v sedmi případech a od
dopoledne k nim vyjížděly prakticky každou hodinu.
Kupříkladu hned čtyřikrát museli být záchranáři vysláni ke zraněným v Karlově, z toho
třikrát tam zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci ze stanoviště Vrbno pod
Pradědem. Před polednem se zranil šestnáctiletý snowboardista v Jeseníkách a s poraněním horní končetiny jej záchranáři transportovali do spádového zdravotnického zařízení.
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Před půl třetí musel do Karlova letět dokonce vrtulník letecké záchranné služby. Spolu s pozemní posádkou rychlé zdravotnické pomoci ošetřovali letečtí záchranáři pětadvacetiletého
muže po pádu na snowboardu s vážným
poraněním dolní končetiny. Po transpo
rtu vrtulníkem byl předán do péče lékařů
urgentního příjmu Fakultní nemocnice
Ostrava.
Poslední pacient byl v Karlově záchrannou službou ošetřován po půl čtvrté odpoledne. S poraněním dolní končetiny a obličeje jej posádka RZP přepravila a předala na chirurgické ambulanci nemocnice
Ilustrační foto
v Bruntále.PhDr.
Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ZZS MSK
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Sport

Lyžaři z Atlasu vládnou českým „laufům“
Běžci na lyžích z nového týmu
Atlas Czech Republic sklízejí
v dálkových bězích jeden úspěch
za druhým. Trojici Rýmařováků
začala závodní sezóna vystoupením na legendární Jizerské 50.
V tomto závodě, který je zařazen
do celosvětových soutěží Swix
Ski Classics a Wordlopped, vybojoval Václav Sedláček v konkurenci nejrychlejších „laufařů“
světa 46. místo. Svým umístěním,
mimochodem 5. místem mezi
Čechy, si zajistil pro další podniky
Swix Ski Classics pozici v elitní
skupině. Toho bude moci využít
v závodech ve švýcarském Engadinu, švédsko-norském Vasově
běhu nebo norském Birkebainerrennetu. Pro tyto závody sbírá
Václav zkušenosti v české sérii
dálkových běhů SkiTour. Jde
o pětici padesátikilometrových
maratonů, které závodníky provedou Jizerskými horami, Krkonošemi, Beskydami, Orlickými horami a Šumavou.
Podle šéfa týmu Atlas Czech
Republic Josefa Dostála je pro tuto sezónu primární, aby na sebe

závodníci co nejvíce upozornili
hlavně doma v ČR. K jeho spokojenosti se to daří perfektně.
Michal Kautz si totiž již před posledními dvěma závody zajistil
celkové vítězství v takzvané Malé
SkiTour. Tento seriál kopíruje
SkiTour a závodníci vždy ve dvou
dnech absolvují dva pětadvacetiaž třicetikilometrové závody.
Počet závodů oproti Velké
SkiTour je tedy dvojnásobný.
Michal dokázal v pěti závodech
ze sedmi vystoupat na stupně vítězů, jednou přitom na stupeň nejvyšší. Jeho náskok v celkovém
hodnocení seriálu již tedy nemůže
nikdo překonat.
Reálnou šanci na celkové prvenství ve Velké SkiTour má i Václav
Sedláček, rýmařovský patriot
a zaměstnanec bruntálské zdravotnické záchranné služby. Po
čtyřech z pěti závodů průběžně
vede, když vybojoval zmíněné
46. místo na Jizerské 50, druhá
místa na Jilemnické 50 a v Orlickém maratonu a cenné vítězství
na Karlovské 50. Václav s úsměvem popisoval tento závod pro

Václav Sedláček na nejvyšším stupni vítězů po Karlovské 50
Českou televizi, když komentoval
závěrečný finiš, ve kterém nastoupil svým soupeřům a dokázal si
dojet pro plný počet 4000 bodů do
SkiTour a především finanční odměnu a dres nejrychlejšího dálkového běžce dne. Před posledním
závodem série, kterým je Kašperská 30, má lyžař Atlasu před
druhým Miroslavem Janošcem
z Rossignol Racing Teamu slibný
náskok 150 bodů.
Třetím rýmařovským závodníkem v černo-oranžových barvách

Michal Kautz (vpravo) a Pavel Ondrášek (vlevo) si jedou pro medailová umístění při závodě Orlického
maratonu na 20 km klasicky
Fota: archiv Štěpána Sedláčka

týmu Josefa Dostála je Pavel
Ondrášek. Tento dvacetiletý běžec na lyžích si již v prosincovém
Českém poháru zajistil účast na
mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let, které se v lednu konalo v Liberci. Pavla bohužel dvakrát skolila angína, která mu účast
na světovém šampionátu překazila. Nedovolila mu absolvovat ani
závody Malé SkiTour, poprvé se
tedy mohl postavit na start až
v Orlických horách. A ihned dokázal, že patří k republikové špičce, když vybojoval stříbrnou pozici, těsně před týmovým kolegou
Michalem Kautzem.
Václava Sedláčka čeká 17. února
rozhodující závod seriálu a chtěl
by touto cestou požádat čtenáře
Rýmařovského horizontu a všechny příznivce běžeckého lyžování
o psychickou podporu. Zároveň
děkuje za finanční podporu městu
Rýmařovu, hlavnímu sponzoru
Josefu Dostálovi a také ZZS
Bruntál, která mu vychází vstříc
při sestavování služeb a uvolňování na vrcholné závody.
Štěpán Sedláček

Po třiadvaceti letech se poběží Jesenická 70
XXV. ročník závodu v běhu na
lyžích klasickou technikou Jesenická 70 se poběží znovu po

téměř čtvrtstoletí. „Snažíme se
navázat na tradiční Jesenickou
70, která byla naposledy připravována v roce 1990.
Pořadatel: XC Sport Karlov
Letos tak budeme poDatum: 10. března 2013
řádat XXV. ročník. To
Místo konání: sedlo Skřítek
je pro nás závazek
Klasifikace: veřejný závod v běhu na lyudělat maximum pro
žích klasickou technikou
to, aby závod splnil
Prezence: 9. března 11.00-16.00, 10. březočekávání, byl kvalitně
na 6.00-9.00
připraven a abychom
Start: na 70 km v 8.30, na 40 km v 10.00
položili základ novoKontakt: XC Sport Karlov, Karlov pod
dobé tradice, kterou
Pradědem ev. č. 94, Malá Morávka
si Jeseníky zaslouží,“
Ředitel závodu: Michal Hájek,
sdělil za všechny pořatel. 608 250 650, info@jes70.cz
datele Michal Hájek.
Informace: www.jesenicka70.cz
Závodit se bude na

tratích 70 km a 40 km. Jesenická
70 (J70) se nepoběží po úplně
stejné trase tak, jak ji mnozí ještě
pamatují, protože za posledních
dvacet let se výrazně změnily zákony na ochranu přírody, které
nedovolují vést trať v původní
podobě, a to zejména v Národní
přírodní rezervaci Praděd. „To
byl také jeden z hlavních důvodů,
proč měl závod tak dlouhou pauzu. Přesto jsme se s vedením
CHKO Jeseníky dohodli na trati,
která se původní J70 velmi blíží.
Můžeme tak říct, že znovu pořádáme nejtěžší závod v ČR,“ dodal Michal Hájek.

Foto: archiv M. Hájka
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Závod bude ojedinělý nejen svou
délkou, náročností a převýšením,
ale také tím, že v duchu návratu
k tradici budou na trati úseky,
které nebudou upraveny strojově. Bude to ojedinělá věc v dnešní moderní době, něco, čím bude
J70 jedinečná. Pro závodníky to
bude výzva, se kterou si budou
muset poradit. Pořadatelé věří, že
sportovci tuto výzvu přijmou
a svou účastí podpoří akci, která
v Jeseníkách dlouhé roky chyběla. Závod se koná za každého počasí. V případě životu nebezpečných povětrnostních podmínek
v nejvyšších polohách Jeseníků,
kudy vede trasa na 70 km, bude
závod zorganizován po náhradní
trase. V případě krajně nepříznivých sněhových podmínek může
být závod zrušen, případně pře-

sunut do vyšších poloh. O nekonání závodu proběhne informace
ve sdělovacích prostředcích.

Podrobné informace o podávání
přihlášek, startovném, soutěžních kategoriích a podmínkách

závodu najdou zájemci na
www.jesenicka70.cz.
Michal Hájek, ředitel závodu

Největším soupeřem desetibojařů bylo počasí
Kdo si myslí, že uspořádat v únoru v Rýmařově běh na lyžích je bezproblémová samozřejmost, může si prohlédnout historii posledních
ročníků desetiboje. Skřítek, Nová Ves, Ovčárna - to byly náhradní
tratě vždy, když v Rýmařově sníh prostě nebyl. Letos sněhová nadílka v předstihu slibovala, že se závody uskuteční na oblíbených tratích sportovního areálu ve „Flemdě“.
Na trvale udržovaných tratích absolvovali v pátek 1. února bez problémů závod účastníci Rýmařovského koláčkového závodu, v sobotu zdolali své kilometry účastníci Zimního triatlonu a nebyl nejmenší důvod pochybovat o regulérních podmínkách i pro nedělní závod
desetibojařů. Ale příroda rozhodla jinak. Přes noc rozbředlý sníh zamrzl a ráno byla trať vhodná spíš pro tanky. Marně se správce tratí
František Kovařík od časných ranních hodin snažil tuto ledovici roz-

Fota: J. Hnilo
bít, rozorat, zbrousit - stopa byla
vhodná jen pro sebevrahy a amatérští desetibojaři by asi nadměrně zatížili zdravotní pohotovost.
Ale František Kovařík prokázal
vysokou profesionalitu. Asi by
nesnesl pomyšlení, že na závod
nebyla trať připravena, a proto se
svou skromnou technikou - sněžným skútrem (kdy už bude mít
Rýmařov pořádnou mašinu?) vyrazil na pláně za saunou a na
poslední chvíli připravil náhradní
okruh tak, že si všichni účastníci
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libovali, jak se jim letos krásně jelo. A ti, kteří možná z obav z nebezpečné stopy raději vůbec nepřišli, zase mohou litovat. Příkladem
jim může být statečný boj Evy Birasové, která přišla, bojovala a za
mohutného aplausu všech přítomných dorazila do cíle, přestože trať
zdolávala spíš silou vůle než dokonalou běžeckou technikou.
Také dramatický spurt o vítězství v kategorii mužů B vyburcoval
všechny přítomné k hlasitému povzbuzování a posléze k projevům
účasti se smolařem Alešem Bodlákem, který ve strhujícím finiši tří
závodníků upadl tři metry před cílovou páskou.
Při menší účasti je odměnou všem účastníkům bodové ohodnocení
do celoroční soutěže. I příroda nakonec ocenila bojovnost závodníků
a na závěr se na všechny usmívalo jasně zářící sluníčko.
Další disciplínou je stolní tenis. Desetibojaři se sejdou u zelených
stolů v sobotu 23. března v tělocvičně na Národní ulici. Ivan Soviš

V jednotlivých kategoriích bylo pořadí následující:
Muži A:
1. Soviš Ivo
2. Hnilo Jan
Muži B:
1. Svedoník Josef
2. Štanglica Jiří
Muži C:
1. Volek Ivo
2. Hofman Jaroslav
Ženy A:
1. Sedláčková Kateřina
2. Metelková Lenka
Ženy B:
1. Urbanová Jarmila
2. Dolníčková Martina

3. Holub Pavel
3. Bodlák Aleš
3. Lachnit Jaroslav
3. Svatoňová Hana
3. Sovišová Eva

Průběžné pořadí po šesti disciplínách:
Muži A:
1. Holub Pavel
Muži B:
1. Svedoník Josef
Muži C:
1. Hofman Jaroslav
Ženy A:
1. Sedláčková Kateřina
Ženy B:
1. Dolníčková Martina

3. Šopík Vítězslav
3. Štanglica Jiří
3. Janků Hynek
3. Továrková Andrea
3. Pitorová Marie

2. Soviš Ivo
2. Jaroš Jiří
2. Volek Ivo
2. Mácková Eva
2. Jurášová Alena
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V Horním Městě se jel závod Mistrovství ČR v motoskijöringu
V Horním Mûstû byl uspoﬁádán dal‰í
závod MâR v motoskijöringu Orion-Shiva KTM cup 2013. Na vylep‰ené osm
set metrÛ dlouhé trati bojovalo o mistrovské body celkem sedmnáct dvojic.
Doplnilo je ãtrnáct dvojic ve vloÏeném
závodû. Letos poprvé poãet jezdcÛ
MâR pﬁev˘‰il poãet jezdcÛ vloÏeného
závodu.
Pořadatelský tým místního HoMe
motoklubu v AČR pod vedením
starostky obce Evy Machové a ředitele závodu Břetislava Horníka
připravil pro zhruba 400 přihlížejících diváků zajímavou podívanou.
Stavbou i zabezpečením trati, péčí
o jezdce i diváky nasadili dalším
pořadatelům vysokou laťku. Nechyběly produkty z domácí zabijačky a doplňkové akce pro diváky. Kromě ukázkové jízdy čtyřkolek, předvedení autokrosového
speciálu Toyota Corolla mistra ČR
a SR Miroslava Neumanna mohli
diváci vidět i ukázku hiposkijöringu - jízdy koní s lyžaři. Na ukončení závodu nechyběl ani krátký
motokros. Hosty v Horním Městě
byli bývalí reprezentanti v motokrosu Zdeněk Antony a Ladislav
Faltus i mistr ČR v motoskijöringu
1999 Jiří Pach.
Už v šesti kvalifikačních jízdách
se ukázali v nejlepším světle průběžně vedoucí jezdci seriálu Mňuk
s Langerem, kteří v loňském roce
na trati v Horním Městě slavili své
první vítězství na MČR. Kvalifikaci vyhráli a získali tak ve všech
třech letošních závodech nejvyšší
počet devíti bonifikačních bodů.
V dobrém světle se ukázali i loňští
mistři Sládek s Čížkem, bratři
Šrolerové a překvapení sezóny
Švorc se Šlechtou. Výborně jezdil
i Vítězslav Marek, který startoval
s novým lyžařem Zdeňkem Langerem. Ten letos nemůže jezdit
se svým stálým motocyklistou
Romanem Mukem, protože jezdec
si doléčuje zranění z motokrosové

sezóny 2012. V jezdeckém poli se
nově objevil i domácí Pavel Šašinka, vnuk zakladatele motoskijöringu v Horním Městě.
Asi nejdramatičtější byla šestá jízda
kvalifikace. O vzruch se postarali
úřadující mistři Sládek s Čížkem.
Své dvě předchozí jízdy celkem bez
problémů vyhráli a zdálo se, že
v kvalifikaci celkově zvítězí. Ale ve
skrumáži po startu ztratil Petr Čížek
lyži a jel celý okruh pouze na jedné.
Když si ji v dalším průjezdu znovu
připevnil, dokázal se vypnout společně s jezdcem Sládkem k velkému výkonu a dojet si alespoň pro
čtvrté místo. Největším smolařem
sezóny ale byl bývalý mistr republiky v motoskijöringu z roku 2002
Pavel Kunc. Kvůli bolestivému zranění palce pro něj závody předčasně skončily už po třetí kvalifikační
jízdě.

Finále „B“ mělo zajímavý průběh. Po celých prvních šest kol
byli totiž v čele nováčci letošního MČR Nývlt s Waltem. Předjet
se je snažili Malkus s Fantou
a později Fogl se Sabotou, kteří
nakonec B-finále vyhráli. Dramatický byl dojezd do cíle pro
druhou postupovou pozici. Tu si
nakonec zaslouženě vybojovali
Nývlt s Waltem, i když cílem

jezdec po pádu lyžaře vlekl.
Hlavní finálová jízda začala dramaticky. Krátce se v čele objevili
Nývlt s Waltem, ale v první šikaně
po startu došlo k hromadnému pádu jezdců i lyžařů. Asi nejvíce na

pád doplatili bratři Šrolerové
a Sládek s Čížkem. Kolize se vyhnula Mňukovi s Langerem, kteří
tak mohli jet suverénně v čele jezdeckého pole. Za nimi se neustále
drželi Švorc se Šlechtou a Mo-

haupt s Hotovým. Z hloubi jezdeckého pole postupovali neustále dopředu bratři Šrolerové a Sládek
s Čížkem. Obě dvojice se postupně
dotáhly až na třetího Mohaupta
s Hotovým. Očekávaná bitva o třetí místo ale skončila vzájemnou
kolizí Sládka s Čížkem a bratří
Šrolerů.
Všech deset soutěžících posádek
dojelo až do cíle, což se v motoskijöringu stává málokdy. Závod dokončili obětavě i Sládek s Čížkem
na páté pozici, když lyžař dojel
s bolestivě naraženými žebry.
Celkově v seriálu stále vedou
Mňuk s Langerem, kteří zvýšili
svůj náskok v průběžné tabulce seriálu. O dvanáct bodů méně mají
bratři Šrolerové a o další čtyři body méně Sládek s Čížkem. O mistrovském titulu ještě není rozhodnuto. O příštím víkendu se mají jet
dva poslední závody v Martinicích
a v Dobřanech v Orlických horách,
které definitivně rozhodnou o mistrovském titulu.
Fota: Miroslav Škoda
a archiv HoMe motoklubu

Celkové výsledky závodu MČR na prvních třech místech:
1. Josef Mňuk - Filip Langer, Mňuk Motokros Team Vysoké Mýto,
Yamaha, 11:09,48
2. Josef Švorc - Ondřej Šlechta, AMK Dobřany v Orlických horách,
KTM, 11:20,31
3. Lukáš Mohaupt - Václav Hotový, SMS motokrosu střední Čechy,
Honda, 11:38,28
V Horním Městě dostali příležitost závodit i hobby jezdci. Nejlepších
deset mohlo po kvalifikačních jízdách startovat ve finálové jízdě.
Konečně letos dojeli ve finále až do cíle Jerie s Rumlem, a to po jízdě,
ve které byli na první pozici od startu až do cíle. Zajímavostí byl start
zkušeného Jaroslava Janoše, který sedlal starou motokrosovou motorku ČZ. V kvalifikaci se mu dařilo, dokázal dokonce vyhrát jednu kvalifikační jízdu. Ve finále ale po špatném startu dojel na sedmé pozici.
Celkové výsledky vloženého závodu:
1. Martin Jerie - Roman Ruml, Jilemnice, Kawasaki
2. Oldřich Musil - David Chovanec, Skály, Kawasaki
3. Yuriy Popovych - Ladislav Novotný, Hnátnice, KTM
Na úplný závěr závodu se ještě jel ukázkový závod v motokrosu.
Nejlépe si vedl Tomáš Fogl před Františkem Kubíčkem a domácím
Pavlem Šašinkou.
Josef Vašíček
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Rýmařovská obrliga pokračuje
Diváci měli možnost zhlédnout několik atraktivních utkání ve skupině A a B, jež
přinesla například pohádkový obrat v utkání Predators Břidličná x HC Malá
Morávka. Domácí tým vedl na začátku 3. třetiny 5:1, a nakonec se štěstím uhájil
vítězství 6:5. Nebo utkání B skupiny Extreme! x SK Medvědi, kdy domácí tým

Ilustrační foto
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naopak vedení 4:1 na začátku třetí třetiny ztratil na konečných
4:5. Pro změnu očekávaná bitva v nástavbě HC Grizzlies
x Predators Břidličná byla pro diváky jednostrannou záležitostí domácích 9:0. Vzhledem k tomu, že přímý přenos ani záznam ve vysílání televizí nenajdete, je potřeba přijít osobně a vychutnat si atmosféru utkání. Podrobné informace, průběžné výsledky a individuální statistiky najdete na webových stránkách
Rýmařovské obrligy www.obrliga.cz.
Jiří Slováček
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„Masopust a zabíjačka, to je dobrá ožíračka“
Motorest Zastávka - Žďárský Potok 63
zve všechny milovníky dobrého jídla

na pravou domácí zabíjačku
víkend 2. a 3. března 2013
Začínáme brzy ráno
od 9 hodin
Snídaňové menu: hanácké
vdolky, slivovice z trnky
a mozeček na chleba
Ať v poledne je dokonáno!
Od 11.30 polední menu:
- ovarová, prdelačka
- maso z kotla, řízky z láku
a pečínka na pivu
- na chuť trochu ovaru,
škvarků jen tak pomálu
- jelítka a jitrnice, tlačenka
a zas slivovice!
- a spoustu dalších dobrot

JAK VYJDE
Vše si také můžete
koupit domů!
Pokračujeme
masopustním veselím
v lidovém duchu,
smát se budem
od ucha k uchu!
Na čepu také
černé pivko!

Další číslo
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RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 1. 3. 2013
Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 21. 2. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky!
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