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Taneční medaile z Opavy a Zábřehu
Novou soutěžní sezónu zahájili
tanečníci ZUŠ Rýmařov s vedou-
cí choreografkou Alenou Tomeš-
kovou 23. března v Zábřehu.
V tamním kulturním domě vy-
stoupila dětská a juniorská forma-
ce v severomoravském kole XI.
ročníku Festivalu tanečního mlá-
dí, který pořádá Svaz učitelů tan-

ce ČR. Obě skupiny žáků taneční-
ho oboru rýmařovské ZUŠ, které
jsou ve svých věkových kategori-
ích letos nováčky, se představily
v soutěži parketových kompozic.
Děti se skladbou Když kapky tan-
čí skončily těsně pod stupni vítě-
zů na čtvrtém místě, junioři s cho-
reografií ...a stejně se nezměním

získali druhé místo a postoupili do
republikového finále.
Na slibný začátek navázali taneč-
níci 7. dubna v Opavě v krajském
kole B2Balance Tour, soutěži po-
řádané Czech Dance Organization
(CDO). V celodenním maratonu,
který hostila opavská víceúčelová
hala, se dětská i juniorská formace

představily v disciplíně moderní
a současný tanec - národní II. liga.
„Kapky“ si tentokrát vytančily
zlato a junioři druhé stříbro. Obě
formace kromě medailí vybojova-
ly postup na mistrovství Moravy
do Přerova. Celý soutěžní tým ta-
nečníků děkuje za finanční podpo-
ru Jiřímu Ondrákovi.

Soutěžní sezónu v Opavě zahájily
také orientální tanečnice ze skupi-
ny Neila SVČ Rýmařov. Neila do
disciplíny belly dance - mistrov-

ská extraliga nasadila rovněž dvě
formace, v dětské a juniorské ka-
tegorii. Děti pod vedením Dag-
mar Gajdošové získaly za choreo-

grafii V zahradách Semiramidi-
ných první místo a totéž umístění
patřilo i juniorkám s vedoucí cho-
reografkou Lucií Laštůvkovou za

skladbu Dancing princesses. Obě
formace tak z Opavy odjely se
zlatem a postupem na mistrovství
Moravy. ZN
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Krajská přehlídka dramatických oborů základních uměleckých škol

ZUŠ B. Martinů Havířov: Krátké vyprávění o Albertu Kyškovi... ZUŠ Klimkovice: Štěně nebo špenát

ZUŠ Třinec: Tracyho tygrZUŠ B. Smetany Karviná: Havran z kamene

ZUŠ Rýmařov:
Tak si trhni, Herberte

ZUŠ Krnov: Detektiv Vočko a pří-
pad ztracené kočky ZUŠ V. Petrželky Ostrava-Hrabůvka: O malé Mette

ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí: Wendy ZUŠ E. Runda Ostrava: ZasehraníZUŠ V. Kálika Opava: Červený nos
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Inspirace a nové nápady na krajské přehlídce „dramaťáků“
V rámci spolupráce krnovské a r˘-
mafiovské základní umûlecké ‰koly
probûhla v R˘mafiovû ve dnech 
5. a 6. dubna Krajská pfiehlídka lite-
rárnû-dramatick˘ch oborÛ. Zúãast-
nilo se jí celkem deset souborÛ -
z Havífiova, Klimkovic, Tfiince, Karvi-
né, R˘mafiova, Krnova, Opavy, Fr˘-
dlantu nad Ostravicí a dva z Ostravy.
Krátce před pátečním polednem
zahájil ředitel rýmařovské ZUŠ
Jiří Taufer a koordinátorka pře-
hlídky Markéta Jurošková-Bez-
ručová z Krnova Krajskou pře-
hlídku literárně-dramatických
oborů ZUŠ v kolektivním projevu
dramatickém, přednesovém, lout-
kářském a pantomimě. Velkou
zásluhu na tom, že se přehlídka
uskutečnila právě v Rýmařově,
má učitelka dramatického oboru
rýmařovské ZUŠ Silvie Jablon-
číková. Na organizaci se podíleli
také Jan Přikryl ze SVČ Rýma-
řov, který zajišťoval technickou
stránku krajské přehlídky, a Bo-
žena Grebenárová, která se sta-
rala společně se žáky ZUŠ Rý-
mařov o provoz občerstvení ve
foyeru.
Dvoudenní pásmo zahájila 
i ukončila loutka okřídleného
koně Pegase, symbol básnické
fantazie. Přehlídka byla soutěž-
ní, v publiku proto zasedla i od-
borná porota ve složení Luděk
Richter, člen pražské divadelní
společnosti Kejklíř, Bohumila
Plesníková ze Základní umělec-
ké školy Alfréda Radoka ve

Valašském Meziříčí a Bystřici
pod Hostýnem a Martin Franti-
šák, umělecký šéf a režisér diva-
dla Petra Bezruče v Ostravě.
V průběhu pátečního odpoledne
se divákům v koncertním sále
a kinosále představilo pět soubo-
rů. Dramatický obor ZUŠ B. Mar-
tinů z Havířova si připravil před-
stavení s neobvykle dlouhým ná-

zvem: Krátké vyprávění o Alber-
tu Kyškovi, létacím snu, s třemi
instruktážními vsuvkami, s při-
pomínkou o přímém výhybkáři
na konci a s dlouhým nadpisem
na začátku. Druhým účinkujícím
byl dramatický obor z Klimko-
vic s pohádkou Štěně nebo špe-
nát, jako třetí vystoupila třinecká
ZUŠ s choreograficky i herecky
zajímavým ztvárněním Tracyho
tygra. Po přestávce a rozpravě
poroty diváci zhlédli poslední
dvě páteční představení - ZUŠ

B. Smetany Karviná nabídla za-
jímavé a inspirativní představení
Havran z kamene a rýmařovská
ZUŠ zahrála kus s názvem Tak si
trhni, Herberte. Večer se před-
stavil mimo soutěž jeden z po-
rotců, Luděk Richter z praž-
ské divadelní společnosti Kej-
klíř, v pohádkovém maratonu
pod názvem Stolečku, prostři se!

a za své vystoupení sklidil za-
sloužený aplaus.
Sobotní dopoledne zahájil dra-
matický obor ZUŠ Krnov s po-
hádkou Detektiv Vočko a případ
ztracené kočky, následovala ZUŠ
V. Petrželky Ostrava-Hrabůvka
s pohádkou O malé Mette.
Poslední dvě představení před
polední přestávkou se odehráva-
la na velkém jevišti kinosálu -
zdařilá klauniáda Červený nos
v podání ZUŠ V. Kálika Opava
a představení ZUŠ Frýdlant nad

Ostravicí s názvem Wendy. Po
rozpravě porotců s vedoucími
jednotlivých dramatických obo-
rů zahráli žáci ZUŠ E. Runda
Ostrava inscenaci Zasehraní.
Nastala dlouhá chvíle čekání na
verdikt poroty.
Za autorskou pantomimickou 
etudu Červený nos získala oce-
nění Základní umělecká škola 
V. Kálika Opava, druhým oceně-
ným souborem se stal dramatic-
ký obor ZUŠ z Frýdlantu nad
Ostravicí za kolektivní herecký
projev v inscenaci Wendy. K ne-
přímému postupu do celostátního
kola v Litvínově vybrala porota
ZUŠ B. Smetany v Karviné za
představení Havran z kamene
a na přímý postup do Litvínova
navrhla dramatický obor ZUŠ
Třinec za inscenaci Tracyho tygr.
I když rýmařovský dramatický
obor tentokrát nezískal žádné 
ocenění, jeho vedoucí Silvii
Jablončíkovou mohou těšit úspě-
chy minulé a snad i příští.
Namátkou můžeme jmenovat
přijetí bývalého žáka Lukáše
Adama na ostravskou konzerva-
toř Leoše Janáčka nebo Dagmar
Kopečkové na Janáčkovu akade-
mii múzických umění v Brně.
Bezprostředně po ukončení kraj-
ské přehlídky základních umě-
leckých škol jsme požádali
o krátký rozhovor hlavní organi-
zátorky Silvii Jablončíkovou
a Markétu Juroškovou-Bezru-
čovou. JiKo

rozhovor
Jste plny čerstvých dojmů a poznatků z prá-
vě skončené přehlídky. Jak na vás přehlídka
zapůsobila a jak byste hodnotily její průběh?
Silvie Jablončíková:
Jsem ráda, že přehlídka dramaťáků dopadla
bez větších komplikací, lidé se sešli a měli
možnost porovnávat nebo se nechat inspiro-
vat, poznali se jednotliví kantoři, vyměnili si
mnoho názorů. Děti si zase vzájemně vyměni-
ly kontakty, došlo i k jakémusi příslibu další
spolupráce například formou soustředění.
Vzhledem k tomu, že takovou přehlídku orga-
nizuji vůbec poprvé, spatřuji spoustu chyb,
kterých bych se v budoucnu chtěla vyvarovat,
a dnes už vím, že bych samozřejmě mnoho
věcí dělala úplně jinak. V tom směru jsem teď
k sobě velmi kritická a mrzí mě, že něco ne-
bylo dotaženo, například propagace.
Markéta Jurošková-Bezručová:
Vzhledem k tomu, že to byla vůbec první spo-
lečná přehlídka ZUŠ Rýmařov a ZUŠ Krnov,
domnívám se, že kardinální problémy nena-
staly. Jistě mnoho věcí se řešilo takříkajíc za
pochodu, např. technické požadavky. Zjistilo
se, že jeviště nevyhovuje, ale našla se náhrada

- hrálo se v kinosále. Musím vyzdvihnout
technika Jana Přikryla, který nám v mnohém
vyšel maximálně vstříc. Došlo k nepatrným 
úpravám v harmonogramu, ale to taková pře-
hlídka s sebou nese. Chtěli bychom, aby
i v budoucnu šlo o setkávání „dramaťáků“,
aby se inspirovaly, poznaly. Každý z pedago-
gů má jiný styl práce.
Jak vnímáte verdikt poroty a výběr postupu-
jícího souboru?
Markéta Jurošková-Bezručová:
Vzhledem k tomu, že kromě organizační práce
jsem byla také tajemníkem poroty a měla jsem
možnost účastnit se jednotlivých diskuzí s ve-
doucími kantory, musím říct, že se porota na
jednotlivých verdiktech vzácně shodla, zejmé-
na u přímého postupu. Nepatrné zaváhání pro-
běhlo u nepřímého postupu, je to vlastně po-
myslné druhé místo a takový soubor je doporu-
čen pro širší výběr a další posouzení, které se
děje v Praze na kolegiu krajských vedoucích.
Samozřejmě každý vedoucí - za náš kraj jsem
to já - bojuje za to, aby se druhý soubor s ne-
přímým postupem celostátního kola zúčastnil.
Jak často se pořádá krajská přehlídka dra-

matických oborů základních uměleckých
škol a kdo určuje, ve kterém městě se bude
konat? Je možné, že by mohla být opět
v Rýmařově?
Kolektivní krajské přehlídky se konají jednou
za tři roky. Jako krajská koordinátorka zvažu-
ji a kontaktuji jednotlivé ZUŠky, které mají
odpovídající prostor pro pořádání takové pře-
hlídky. Musím říct, že se do toho nikdo moc
nehrne. Je to neuvěřitelná spousta práce, která
není nikterak oceněna. Asi před třinácti lety už
v Rýmařově krajská přehlídka byla, tenkrát ji
měla na starost Eva Kudláková a rýmařovské
Středisko volného času. Letos Silvie zařídila
vše potřebné s ředitelem ZUŠ Jiřím Tauferem
a velkým darem u vás bylo také umístění obou
sálů a jídelny střední školy s ubytováním - vše
tvořil pomyslný trojúhelník doslova přes ulici.
Proto jsme se letos rozhodli pro Rýmařov.
A jelikož jsme se dověděli, že budete mít za-
nedlouho otevřený moderně zrekonstruovaný
kulturní dům - Středisko volného času, není
vyloučeno, že některá z příštích přehlídek bu-
de opět v Rýmařově.
Děkuji za rozhovor. JiKo

Dvoudenní pásmo zahájila i ukončila loutka okřídleného koně Pegase

-07-2013  10.4.2013 16:38  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2013

5

Pár slov... o vzdělanosti
Tak jsme prý 7. dubna oslavili významný den naší republiky, Den
vzdělanosti. Parlament jej zavedl před několika lety na památku za-
ložení Univerzity Karlovy v roce 1348. Věru nechápu, proč právě
Den vzdělanosti, a ne prostě Výročí založení UK. Žádných velkých
oslav jsem si nevšimla, žádná propagace vzdělanosti médii neprobě-
hla, jen v jedněch novinách jsem objevila článek, který upozorňoval,
že v naší republice je asi 50 tisíc negramotných, čímž autor myslel to,
že nemají dokončenu ani základní školu. Je to větší problém, než by
se mohlo zdát - podle našeho zákoníku práce může být v České re-
publice zaměstnán pouze člověk, který dosáhl patnácti let a má do-
končeno základní vzdělání. Osoba bez základního vzdělání tak ne-
může být ani uchazečem o zaměstnání a úřady práce jí mohou pora-
dit jediné - vrátit se do školy a základní vzdělání si doplnit.
K těmto lidem však dlužno připočíst další tisíce osob s takzvanou
funkční negramotností, tedy těch, kteří sice absolvovali celou zá-
kladní či praktickou školu, tedy formálně základní vzdělání splňují,
v praxi však mají se čtením a psaním problémy. Umějí sice přečíst
text a provést základní početní operace, ale mohou mít už problém
s psanými instrukcemi, s vyplňováním dotazníků, s počítačem či mo-
bilním telefonem.
Výše uvedeným skupinám lidí je nepochybně potřeba pomoci. Pak
ale existuje také velká skupina pologramotných, zabývajících se pře-
devším přispíváním do internetových diskuzí, a těm bohužel pomoci
není. Nechám stranou, že mnohdy vůbec nepochopí původní text
a věnují se úplně jinému tématu, než autor zamýšlel. Jejich cílem je
hlavně předvést hloubku svých vlastních myšlenek, které jsou až tak
převratné a zásadní, že nějaká pravopisná pravidla mají váhu padají-
cího listí. Ne že bych byla přímo grammar nazi, neboli člověk, který
napadá ostatní diskutující na základě drobných překlepů, ale myslet
si o kulturnosti a celkové intelektuální kapacitě diskutujících můžu
ledacos.
To je totiž tak - člověka, který má vyvinutý smysl pro český jazyk,
trápí pravopisné chyby stejně jako člověka s absolutním sluchem fa-
lešné tóny. Některé koncerty a některé texty jsou pak doslova k ne-
přečkání. Proto jsem si nejlepší kousky z internetových diskuzí zača-
la před časem zapisovat.
Někdy se stane, že se člověk jen překlepne a vznikne vládní karnitu-
ra, nejvyžší vedení, pleps a obchod, který zklachoval. Občas překle-
pem vznikne originální inovace zavedených frází - jeden diskutující
si povzdechl, že najít dobrou ženu je hledání jehly v kubce sena. Jiný
si postěžoval, že mu habruje psychika, a to je záležitost, se kterou si
neporadí ani čaolinský mnich.
Horší je, když člověk s českým pravopisem evidentně není kamarád.
Zejména prodejní aukce a bazary vám často nabídnou zboží, které má
zajímavé vlastnosti - je vyrobeno z ryfloviny, opatřeno kaničkou, bo-
ty mají zvíšenou patu, potisky zabýrají většinu plochy, na tričku je
motiv americké policije. Cena se však naštěstí nebude dále navišovat.
Někteří diskutující se snaží zdánlivě nespisovné výrazy vylepšit, tak-
že střecha zničená větrem je zničena raději výtrem, vánoční strom se
rozsvědcí, na dvoře parkuje škodovka 102cítka a svou ctnost se jedna
z diskutujících snažila zdůraznit tvrzením, že je celý život v domáct-
nosti. Nejúžasnější příspěvky pak bývají v diskuzích k televizním se-
riálům: Nejsem moc na seriály, ale chirugové ty miluju, ale proč jste
změnily časově super drbnu?
Vypečené příspěvky mají také pseudointelektuálové, kteří „odborně“
reagují na zmýněný problém. Jde o určitou fikcaci, která nemusí být
nutně obscedantní. Některé výrazy však člověka vyvedou z míry - co
třeba autor mohl myslet slovem obskulentní? Obskurní, opulentní?
Z kontextu to nevyplývalo. Stejně zabrat dá člověku slovo borulent-
ní. Co to mělo být? Virulentní? V dalších příspěvcích se pak ukáza-
lo, že diskutující vlastně myslela korpulentní. Nad tím se člověk mu-
sí bermomocí pozastavit a zamyslet. Klasickým kamenem úrazu bý-
vají pro diskutující latinské a priori, které většinou nabyde podoby
apriory, a francouzské faux pas, které se v diskuzích mění ve foux-
pas a faux-pass.
Když už chyby, tak stylově. Stejně jako existují hudební skladby za-
ložené na efektu jakoby postupně rozlaďovaného nástroje, například

klavíru nebo kytary, tak existují texty založené na záměrných pravo-
pisných chybách. A dělat chyby tak, aby člověku lahodily, není jen
tak. Poslední dobou je na internetu oblíbený zejména kulturně-histo-
rický komiks Opráski sčeskí historje, kde není snad ani jediné slovo,
natož pak věta, pravopisně správně. Navíc vyžaduje znalost českých
dějin, to aby třeba člověk pochopil, proč postavička jménem Fridex
Falcski v kompletní lyžařské výbavě včetně lyží Artis na místě zva-
ném Býlá Ho Ra zdraví skupinku šlechticů Skol stavi (viz příběh Jak
to ztavové proěli).
Skončeme těchto pár slov optimisticky, internetovým výkřikem jedno-
ho nešťastníka: Ten kdo vymyslel matiku by měl vyset. Brzy se na své
facebookové stránce dočkal odpovědi: Češtinu asi taky, viď? ona
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Aktuálně z města

Postup zájemců o účast v elektronické aukci
na dodavatele elektrické energie a zemního plynu

Jak už jsme občany a majitele firem ve městě a regionu informovali, připravujeme ve spolupráci s firmou eCENTRE, a. s., elektronickou auk-
ci na dodavatele elektrické energie a zemního plynu, která má za cíl ušetřit občanům výběrem nejlacinějšího dodavatele výdaje za tyto ener-
gie. Princip výběru spočívá v tom, že majitelé a nájemníci bytů a podnikatelské subjekty ve městě se jako odběratelé energie spojí a vyberou
si v elektronické aukci vítěznou firmu - nového dodavatele elektrické energie a zemního plynu, který dosáhne nejvýhodnější, tj. nejnižší ce-
ny, a s tím pak naváží nový smluvní vztah.

Co musí zájemce udělat, aby se mohl aukce zúčastnit?
V období od 15. dubna do 13. kvûtna bude spoleã-
nost eCENTRE v kanceláfii pfiíspûvkové organizace
Byterm v prvním patfie budovy na Palackého 11
vybírat kaÏdé pondûlí v dobû od 10 do 12 hod. a od
13 do 17 hod. kopie stávajících smluv a posled-
ních vyúãtování na dodávky elektrické energie
a zemního plynu. Zájemce zde podepí‰e souhlas
klienta se zpracováním osobních údajÛ, smlouvu
o poskytování sluÏeb optimalizace v˘dajÛ klienta
a dohodu o plné moci.
Účast v aukci a veškeré zúřadování (vypově-
zení a uzavření smluv atd.) jsou pro zájemce
bezplatné. Zúčastnit se mohou i zájemci 
z okolních obcí v regionu. Pro ně zřídí kontakt-
ní místo buď příslušná obec, nebo mohou vyu-
žít to v Rýmařově. Pokud mají občané v sou-
časné době uzavřeny různé smlouvy s různou

výpovědní lhůtou na dodavatele energií, pak
firma smlouvy stávajícím dodavatelům vypoví
a po uplynutí výpovědní lhůty naváže nové
smluvní vztahy. Pokud by se stalo, že nově vy-
soutěžené ceny budou náhodou vyšší nebo stej-
né jako u stávajícího dodavatele, pak bude trvat
původní dodavatelská smlouva. Každý účast-
ník se dozví, kolik je jeho úspora po aukci ve
srovnání se starou cenou.
Aukce je prováděna jen na část ceny za ener-
gii, platba za transport zůstává stále vlastní-
kům sítí. Nový dodavatel ale vystupuje k do-
mácnosti jako jediný samostatný dodavatel-
ský subjekt se svojí cenou.
Po aukci bude každý zájemce vyzván, aby na
tomtéž místě podepsal novou smlouvu s no-
vým dodavatelem. Smlouva s vítězným do-

davatelem bude podepsána na dva roky
s možností prodloužení.
Pozor! Pokud se zájemce nedostaví nebo
bezdůvodně odmítne podepsat novou smlou-
vu, pak bude muset uhradit smluvní pokutu
ve výši 9 % ze své dražené spotřeby energie.
To proto, aby nezodpovědní účastníci aukce
bezdůvodně neodstupovali od podpisu
smlouvy a vítězného dodavatele, který soutě-
žil o předem deklarovaný objem dodávek,
tak nepoškozovali.
Lze si jen přát, aby se aukce zúčastnilo ve
městě maximum domácností a podnikatel-
ských subjektů a výběr nového dodavatele
byl úspěšný. Kopii smlouvy a propagační
materiály aukce naleznete na webových
stránkách města. Ing. Petr Klouda, starosta

Učitelé si připomněli význam svého povolání
Každoročně se zástupci města
setkávají s pedagogickými pra-
covníky při oslavě Dne učitelů,
výročí narození Jana Amose Ko-
menského, velké postavy čes-
kých dějin, pedagoga proslulého
po celém světě.
Letošní poděkování pedagogům
se uskutečnilo ve středu 27. břez-
na v sále Střediska volného času
na Divadelní ulici. Přítomné při-
vítal moderátor slavnostního
podvečera Pavel Konštacký, kte-
rý vzápětí předal slovo řediteli
ZUŠ Rýmařov Jiřímu Tauferovi,
aby uvedl koncert Zuškabandu.
Společně s orchestrem žáků 
a učitelů hudebního oboru vy-
stoupil smíšený sbor Vox monta-
na, který vznikl teprve na sklon-
ku minulého roku. Ocenění peda-
gogové a pozvaní hosté vyslechli

klasickou, filmovou i populární
hudbu. Zuškaband i Vox monta-
na za své vystoupení sklidily vel-
ký potlesk. 
Devět pedagogických pracovní-
ků převzalo ocenění z rukou sta-
rosty Petra Kloudy a místostaro-
sty Jaroslava Kaly. Mgr. Ladis-
lava Čajanová (ZŠ Rýmařov,
Jelínkova 1), Mgr. Miroslava
Lounová (SŠ Rýmařov), PhDr.
Jitka Vaculová (SŠ Rýmařov)
a Božena Jarošová (MŠ Rýma-
řov, Jelínkova 3) obdržely oceně-
ní za svou dlouholetou pedago-
gickou kariéru, neobyčejnou svě-
domitost, pečlivost, obětavost
a vysoké pracovní nasazení.
K mimořádnému ocenění navrh-
lo Gymnázium Rýmařov Mgr.
Karlu Havlíkovou za přípravu
studentů na krajské kolo soutěže

ve francouzštině a za organizaci
školních představení a divadel-
ních zájezdů. Mimořádné oceně-
ní získala také Mgr. Lenka
Janoušková ze ZUŠ Rýmařov za
propagaci školy a spolupráci na
pořadech pro veřejnost, dále

Mgr. Ludmila Kainarová z SSOŠ
Prima za svědomitou pedagogic-
kou činnost a Mgr. Jarmila
Panchártková ze ZŠ Rýmařov,
Školní nám., za mimořádně ná-
ročnou práci s handicapovanými
žáky. Mgr. Miloslav Slouka ze

Ocenění přebírá Jarmila Panchártková... ... a Miloslav Slouka
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Novináři poznávali Rýmařovsko
Ve stfiedu 3. dubna se v r˘mafiov-
ském hotelu Excelent uskuteãnilo
setkání zástupcÛ médií a tiskov˘ch
agentur, âeského rozhlasu a âeské
centrály cestovního ruchu - Czech-
Tourism, Agentury pro regionální
rozvoj a Euroregionu Pradûd. Cílem
tzv. press tripu bylo podpofiit za-
traktivnûní oblasti JeseníkÛ a dal-
‰ích zajímav˘ch destinací Morav-
skoslezského kraje pro rozvoj turis-
tického ruchu.
Podobně jako jiné turistické ob-
lasti Česka zaznamenaly také
Jeseníky vlivem ekonomické
krize pokles návštěvnosti. Mnozí
ubytovatelé v reakci na to snížili
počty lůžek a hledali možnosti
zvýšení atraktivity svých zaříze-
ní pro turisty. Rozvoji cestovního
ruchu v Jeseníkách nepřispívá ani
územní rozdělení této turistické
oblasti mezi dva kraje - Olomouc-
ký a Moravskoslezský. Turismus
a využití potenciálu Jeseníků má
přitom zásadní význam - míra ne-
zaměstnanosti v regionu patří
k nejvyšším v republice.
Zastavit propad návštěvnosti tu-
ristické oblasti Jeseníků, nastar-
tovat její růst a tím zvýšit příjmy

z cestovního ruchu a zaměstna-
nost - s takovým cílem zřídil Eu-
roregion Praděd v roce 2011
svou destinační společnost, která
nyní zorganizovala dvoudenní
press trip (novinářský výlet) pro
zástupce médií a tiskových 
agentur s poznáváním turisticky
zajímavých destinací Moravsko-
slezského kraje.
První den (3. dubna) navštívili
novináři bruntálský zámek a po
obědě v rýmařovském hotelu
Slunce zamířili do Nedělní školy
řemesel ve Stránském. Na závěr
dne si v rýmařovském hotelu Ex-
celent v doprovodu sládka pro-
hlédli podzemí pivovaru a ochut-
nali zdejší pivo.
Místostarosta Jaroslav Kala se-
známil novináře s dalšími pozo-
ruhodnostmi Rýmařovska (kaplí
V Lipkách, janovickým zámkem
či přípravou zpřístupnění histo-
rického hornického podzemí
v Horním Městě) a informoval je
také o největších místních fir-
mách. V následné tiskové konfe-
renci „Neobjevené Jeseníky“ vy-
stoupil tajemník Rady pro ce-
stovní ruch Euroregionu Praděd

Michal Blaško a zdůraznil potře-
bu propagace Jeseníků. Pozna-
menal, že za necelé dva roky
činnosti destinační společnosti
byl zaznamenán nárůst návštěv-
nosti moravskoslezské části Je-
seníků; podle údajů Českého sta-
tistického úřadu se za tři čtvrtle-
tí roku 2012 návštěvnost ubyto-
vacích zařízení zvýšila o 9029
hostů, což představuje meziroční
nárůst příjmů asi o 7,5 mil. Kč.
Celkové roční příjmy z ubytova-
ných hostů činí v moravskoslez-
ské části Jeseníků zhruba 230
milionů korun. Další příjmy
z cestovního ruchu, např. z jed-
nodenních návštěvníků atraktivit
či zimních středisek, prozatím
nelze měřit, ale díky vytvoření sí-
tě informačních center to bude br-
zy možné. „Růst návštěvnosti
Jeseníků je dobrou zprávou pro
všechny subjekty, které zde podni-
kají v cestovním ruchu a potýkaly
se dosud s velkými problémy.
Například v roce 2010 byla celo-
roční obsazenost lůžek zhruba jen
na 20 procentech, to chceme změ-
nit,“ uvedl Michal Blaško.

Destinační management Eurore-
gionu Praděd usiluje o zvýšení
návštěvnosti moravskoslezské
části Jeseníků nejméně o 10 pro-
cent do roku 2015, což předsta-
vuje přibližně 40 tisíc turistů na-
víc. Z pohledu aktuální ekono-
mické stagnace a citlivosti ce-
stovního ruchu na zvraty v eko-
nomice je to ambiciózní cíl, ale
statistické údaje potvrzují slibný
vývoj. Aby bylo možné udržet
trend růstu návštěvnosti, je nutné
podle Blaška pokračovat v cíle-
ném a důsledném marketingu
a rozšiřování sítě spolupracují-
cích správců atraktivit a posky-
tovatelů ubytovacích a ostatních
služeb.
Zástupci médií a agentur se dru-
hý den press tripu (4. dubna) vy-
dali z Rýmařova do Fulneku,
kde se setkali s fulneckou prin-
ceznou Terezkou, navštívili pa-
mátník J. A. Komenského, zaví-
tali do Nového Jičína a na záme-
ček v Ostravě-Zábřehu. V závěru
své dvoudenní cesty navštívili
ještě technické muzeum v Dolní
oblasti Vítkovice. JiKo

ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, obdr-
žel ocenění za mimořádné úspě-
chy, kterých dosáhl v předmětu
tělesné výchovy, například účast
školního družstva v republiko-
vém finále Odznaku zdatnosti 

olympijských vítězů a v kraj-
ském finále Poháru rozhlasu.
Starosta Petr Klouda zdůraznil
náročnost učitelského povolání
a vyjádřil velký obdiv a úctu k té-
to profesi. Neformální část večera

byla zahájena slavnostním přípit-
kem a pozváním všech zúčastně-
ných k rautu, který připravili stu-
denti Střední školy Rýmařov pod
vedením Nataši Skoupilové. Po
slavnostním přípitku se rozvinula

volná debata o problémech, které
školy a jejich vedení spolu s uči-
teli musí denně řešit. Starosta od-
povídal na dotazy týkající se aktu-
álního dění ve městě i nových in-
vestičních záměrů. JiKo

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na své zasedání, které se koná v řádném termínu 

ve čtvrtek 25. dubna v 17 hodin v sále Střediska volného času na Divadelní ulici v Rýmařově (Základní umělecká škola).

Program:
1. Závěrečný účet města za rok 2012 (včetně hospodaření příspěvkových organizací)
2. Zpráva o hospodaření organizací Městské služby, Teplo, Spojené lesy, s. r. o., a p. o. Byterm za rok 2012
3. Projednání situace v BRVOSu, s. r. o., a VaKu, a. s., Bruntál
4. Věcný rámec akcí (integrovaný dokument) na období 2011-2014
5. Majetkové záležitosti
6. Různé Ing. Petr Klouda, starosta města, v. r.
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta útvaru tajemníka - právníka
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 15. května 2013, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 11. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění po-
zdějších předpisů + osobní příplatek

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky: • požadované vzdělání: ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu - Mgr. se 
zaměřením na právo

• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, a zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vše ve znění pozdějších předpisů),

• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy včetně 

zastupování veřejných zájmů v soudních sporech, např.:
- příprava a tvorba smluvních dokumentů,
- návrhy řešení právních problémů a stanoviska k právním problémům,
- příprava a aktualizace vnitřních směrnic.

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadním zaměstnání, odborných znalostech a dovednostech týkajících se uve-
dené činnosti,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

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

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

s datem odeslání nejpozději 2. května 2013

Lhůta pro podání přihlášky: 2. května 2013

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení
vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového
řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány do-
poručenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132.

Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje - technika investic
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Termín nástupu: 15. května 2013, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění po-
zdějších předpisů + osobní příplatek

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky: • vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou (zákon č. 561/2004, školský zákon) stavebního směru 

s min. pětiletou praxí v investiční výstavbě, popř. ukončené vysokoškolské studium v magisterském 
studijním programu - Ing. se zaměřením na stavebnictví (zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách),

• znalost rozpočtování investičních akcí,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů),
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• referent vede předepsanou evidenci místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidelné prohlídky a před-

kládá návrhy opatření z nich vyplývající,
• ve spolupráci s Městskou policií Rýmařov dohlíží na dodržování nařízení města Rýmařova č. 02/2012, 

o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích 
a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,

• sleduje ztrátovost autobusové dopravy a předkládá návrhy na opatření ke snížení ztrátovosti,
• zajišťuje nezávadnost autobusových zastávek, zastupuje město při projednávání jízdních řádů,
• zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při vybraných opravách,
• zajišťuje obchodní soutěže ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
• provádí činnost koordinátora u vybraných projektů.

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
požadavků tohoto výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný do-
klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou 
s datem odeslání nejpozději 2. května 2013

Lhůta pro podání přihlášky: 2. května 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly
(§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení naklá-
dat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět
uchazečům.Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odbo-
ru životního prostředí a regionálního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. 

Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Uprostřed babího léta roku 1926
rozvířila klid podhorského města
Römerstadtu tragická nehoda.
Povoz lesní správy dopravil
z hor do místní nemocnice těžce
raněného muže - pilota, kterého
našli turisté u trosek letadla ne-
daleko Jelení studánky. Druhý
člen posádky pád letounu nepře-
žil. Primář Julius Boese raněné-
ho okamžitě operoval; zachránil
mu život, pacient ale přišel o obě
nohy.
Po stopách případu pilota
Gheorghese Banciuleska se nyní
vydává rumunská dokumenta-
ristka Anca Filoteanu. Letcův
příběh měl totiž nečekané pokra-
čování. Po měsíčním pobytu
v Rýmařově se vrátil do Buku-
rešti k dalšímu léčení a díky dře-
věným protézám vyrobeným
v Mnichově se naučil znovu cho-
dit. A co víc - vrátil se i k létání.
Jako pilot francouzského letec-
tva - a první letec na světě s pro-
tézami - podnikl několik odváž-

ných dálkových přeletů a dočkal
se velkého uznání, mimo jiné
získal řád Rytíře čestné legie.
Stal se tak zosobněním neuvěři-
telné houževnatosti, rumunským
národním hrdinou (jeho jméno
nese aeroklub ve městě Ploiesti),
pojítkem mezi rumunskou a fran-
couzskou leteckou historií a díky
své dramatické epizodě v Jesení-
kách také s naší zemí.
Mezinárodního významu kapitá-
na Banciuleska si je vědomo
i rumunské velvyslanectví v Pra-
ze. „Na začátku to byla dost ne-
šťastná událost. Ale dnes může
být zajímavým bodem našich
vzájemných vztahů,“ řekl první
tajemník rumunské velvyslanky-
ně Gabriel Mares při své návště-
vě Rýmařova. Spolu s ním v úte-
rý 26. března do města přijela
i režisérka Anca Filoteanu
a Alexandru Dan Bartoc, prezi-
dent Kulturní nadace Bartoc
a velký příznivec letce Banciu-
leska. Jeho nadace už vydala po-
hlednice, známky a také pamětní
medaili s portrétem rumunského
pilota, nyní se rozhodla společně
s rumunským velvyslanectvím
podpořit vznik filmového doku-
mentu, který by postavu Gheor-
ghese Banciuleska blíže předsta-
vil veřejnosti.
Režisérka Filoteanu natáčela
hlavně v areálu rýmařovské ne-
mocnice, kde se po havárii Ban-
ciulescu měsíc zotavoval. Primář
Marian Olejník ji zavedl do pro-
stor hlavní budovy, kde byl raně-
ný pilot v roce 1926 operován
(dnes je zde moderní rentgenové
pracoviště).
Kvůli nepříznivému počasí
a množství sněhu se režisérka ne-
vydala přímo na místo nehody.
Jeho lokalizace je navíc poměr-
ně těžká. „Přesné místo letecké
havárie není známo. Podle popi-
su přímého účastníka nehody

Karla Hříbala letadlo narazilo
do terénu směrem severovýchod-
ním od Jelení studánky, tedy na
mírném jižním svahu Jeleního
hřbetu, v prostoru mezi Jelení
studánkou a Malým kotlem.
Zpráva vrchního strážmistra
Bubeníčka z 13. září naopak
uvádí, že se letadlo zřítilo na
Vysoké Pláni asi 400 kroků od
Jelení studánky ve směru seve-
rozápadním, a okresní hejtman
14. září píše Presidiu zemské
správy politické v Brně, že leta-
dlo narazilo na vrchol Vysoké
Pláně z jihu,“ vysvětlil Miloslav
Marek, který studoval dokumen-
ty o Banciuleskovu případu bě-
hem přípravy publikace k 90. vý-
ročí rýmařovské nemocnice.
Bližšímu určení nehody podle
něj nepomohly ani fotografie
z místa nehody, ani pozdější pát-

rání po zbytcích trosek: „Na
snímcích je vidět mírný svah po-
rostlý nevysokými keři kleče, což
je charakteristické pro značnou
část tohoto území. Vzrostlý po-
rost kleče je nepřehledný a obtíž-
ně přístupný, což možná způso-
bilo, že ani pátrání v nedávných
letech nebyla úspěšná. Vzhledem
k tomu, že se letadlo roztříštilo
přímým nárazem na zem, trosky
byly patrně koncentrovány na

malé ploše a s ohledem na kon-
strukci letadla jich nebylo mno-
ho. Proto mohly být před tran-
sportem vojenskou správou do
Olomouce odstraněny z terénu
takřka bezezbytku,“ dodal Milo-
slav Marek.
Řadu archivních dokumentů
spojených s nehodou získal už
v roce 1966 z Rýmařova pilotův
syn Victor Banciulescu, který
spolu s Rene Banciulescu-Coza-
dini napsal o slavném otci knihu
Si totusi voi mai zbura (A přece
budu létat, Bukurešť 1967).
Chystaný film bude vycházet
i z této knihy. Dokončen by měl
být do letošního září, kdy od tra-
gické nehody uplyne 87 let.
Představen bude nejen rumun-
ským divákům, ale v případě zá-
jmu také českým, přinejmenším
v Rýmařově. Na září totiž plánu-
je rumunská ambasáda v našem
městě slavnostně odhalit pamět-
ní desku připomínající letce
Banciuleska i lékaře Boeseho.
„Město má zájem vytvořit pa-
mětní místo. Máme už vytipová-
no místo přímo v areálu nemoc-
nice, kde byl letec léčen,“ připo-
jil se k plánu ambasády místo-
starosta Jaroslav Kala. Při této
slavnostní příležitosti by měl být
promítán film o Banciuleskovi
a chystají se i další akce. „Mohla
by zde vzniknout i malá expozice
s dokumenty o nehodě,“ doplnil
Alexandru Dan Bartoc.

Projekt rumunského velvyslane-
ctví je zatím ve vývoji, o jeho
konkrétní podobě rozhodnou
další jednání, do kterých je zapo-
jena ambasáda, rumunské minis-
terstvo obrany, město Rýmařov
i Podhorská nemocnice. Pro sa-
motný Rýmařov představuje pří-
běh rumunského letce další zají-
mavý střípek vlastní historie 
i atraktivitu pro návštěvníky
města. ZN
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Ve městě se točil film o havárii pilota Banciuleska

K nehodě letounu Potez XV A2
došlo 12. září 1926 po desáté
hodině dopoledne. Kapitán
Gheorghes Banciulescu se spo-
lečně s mechanikem Yoanem
Stoicem vracel z leteckého zá-
vodu v Paříži přes Štrasburk,
Linec a Vídeň do Bukurešti.
V husté mlze však ztratili ori-
entaci, dostali se mimo směr
a nad Hrubým Jeseníkem ha-
varovali.
Při hrozivé nehodě měl Banci-
ulescu paradoxně velké štěstí.
Narozdíl od mechanika pád
přežil, bezprostředně poté jej
našli náhodní turisté, manželé
Karel a Josefína Hříbalovi
z Rýmařova, kteří navzdory
mlze putovali od Jelení studán-
ky k Jelenímu hřbetu a náraz
letadla slyšeli. Poblíž se v tu
chvíli nacházel i vojenský lé-
kař Egon Honsig, rovněž jako
výletník, a poskytl raněnému
první pomoc. Spolu s dalšími
turisty přenesli letce na impro-
vizovaných nosítkách na Al-
fredovu chatu a poté jej povoz
lesní správy harrachovského
panství převezl do rýmařovské
nemocnice. Zde se dostal do
rukou zkušeného chirurga
Julia Boeseho. Primář se po-
kusil zachránit pilotovy nohy,
bohužel kvůli postupující gan-
gréně musel obě nakonec am-
putovat.

Gabriel Mares, Anca Filoteanu, Alexandru Dan Bartoc
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Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují, že bude proveden
mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu v Rýmařově

z kapacitních důvodů svozové firmy ve dvou etapách podle ulic:
I. etapa - 13. dubna od 8.00, II. etapa - 20. dubna od 8.00

I. etapa: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní,
Radniční, Jungmannova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova,
nám. Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici
U Lomu), Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní,
Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce,
8. května a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti těchto ulic.
II. etapa: nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní, Bartákova,
Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 
1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, 
J. Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická,
Větrná a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti těchto ulic.
Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-
články, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje,
absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, tep-
loměry a jiné předměty s obsahem rtuti, chladící zařízení obsahující
freony, fotochemikálie.

Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, je předají osob-
ně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mobilní
svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebírány,
tyto lze uložit pouze v recyklačním dvoře nebo v odpadovém centru.
Objemným odpadem se rozumí takový komunální odpad, který nel-
ze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunál-
ní odpad. Jedná se především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré
koberce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na re-
cyklačním dvoře a v odpadovém centru, směsný komunální odpad
do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.
Zároveň upozorňujeme, že součástí separačního systému města
Rýmařova je:
recyklační dvůr na Palackého ulici, otevřen po-pá 9.00-16.30, 
so 8.00-13.00,
odpadové centrum na ulici 8. května, otevřeno po-pá 6.00-16.30,
so 8.00-13.00.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním dvorem i na jiných místech možno uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Co mám dělat, když... mi po rozvodu nechce dávat děti!
Tentokrát se budeme zabývat situací, kdy dítě by-
lo svěřeno do porozvodové péče jednomu z rodi-
čů a druhý má zájem o nepřerušení kontaktů
s ním. Úprava styku ovšem není vyloučena ani
u rodičů, kteří nikdy v manželském svazku nežili.
Otázkou, která také stojí za úvahu, jíž se však ny-
ní nebudeme zabývat, je situace rodičů, kteří
o styk s dítětem po rozvodu naopak žádný zájem
neprojevují. Současná právní úprava nezná usta-
novení, podle něhož by bylo možno přinutit ta-
kového rodiče, aby se o své dítě zajímal a styk
s ním realizoval.
Pro snadnější orientaci zvolme jako příklad mat-
ku, která má dítě svěřeno do péče a odmítá 
umožnit návštěvy otce - tytéž případy i problémy
samozřejmě mohou vzniknout i za situace, kdy
děti jsou svěřeny do péče otce a styku s nimi se
domáhá matka.
Rodiče, kteří jsou schopni se na úpravě styku
spolu dohodnout, nemusí žádat nikoho (soud ne-
bo orgán sociálněprávní ochrany) o spolupráci
a mohou se domluvit zcela svobodně na rozsahu
i způsobu návštěv. Dohoda o styku rodičů s dí-
tětem nepotřebuje schválení soudu.
Pokud rodiče nejsou schopni se dohodnout, mo-
hou požádat o pomoc soud. Řízení se zahajuje na
návrh jednoho z rodičů, ale soud může zahájit ří-
zení i bez návrhu nebo na návrh orgánu sociálně-
právní ochrany. Řízení je osvobozeno od soud-
ních poplatků a ve srovnání s jinými typy řízení
je velmi neformální.
V praxi to vypadá tak, že oba rodiče soud vy-
slechne, aby zjistil jejich představu o formě a ší-
ři styku. K formě a rozsahu styku je třeba říci, že
zákonem ani jiným právním předpisem není
stanoven konkrétní rozsah návštěv u druhého
rodiče. Pokud rodiče nemají přesnou představu,
jak má styk probíhat, je rozhodnutí na úvaze sou-
du a ten musí pečlivě zvážit, jaká úprava styku je

pro dané dítě nejvhodnější. Bere přitom v úvahu
věk dítěte (jinak bude vypadat styk s dvoumě-
síčním miminkem a jinak s osmiletým školá-
kem), jeho zdravotní stav, prostředí, v němž ro-
diče žijí, denní režim dítěte včetně mimoškol-
ních aktivit. V úvahu se bere i osobní stanovisko
dítěte, obecně lze konstatovat, že čím starší dítě,
tím více jeho názor ovlivňuje definitivní podobu
soudního rozhodnutí. Kromě běžného roku je
nutné předem upravit také období svátků, letních
prázdnin apod.
Pokud bychom se drželi našeho příkladu, otec si
ve většině případů vyzvedává dítě v bydlišti mat-
ky. Není samozřejmě vyloučeno, že soud upraví
místo odlišně, což se děje především v případech,
kdy se předpokládá, že by u dveří do bytu matky
mohlo dojít k hádce mezi rodiči. Matka je povin-
na dítě řádně připravit, což znamená nejen jej vy-
bavit potřebnými věcmi (plenami, jde-li o batole,
léky, oblečením apod.), ale také připravit psy-
chicky, tj. včas a odpovídajícím způsobem jej
o budoucím kontaktu s otcem informovat.
Obě strany by měly vědět, že bez ohledu na roz-
sah styku platí otec výživné matce ve stejné výši
a není oprávněn za dobu, kdy bude mít dítě ve
své péči, požadovat po matce jakékoli finanční
plnění.
Styk také nelze povolit s podmínkami, například
že otec bude mít vlastní domácnost nebo že s dí-
tětem neodjede mimo hranice okresu atd. V době
styku je zcela na otci, kam s dítětem pojede a ko-
ho navštíví („Hlavně, abys ho nevozil ke své pří-
telkyni!“). Pokud by dítě bylo v době soudem na-
řízeného styku nemocné, je vhodné, aby se rodi-
če dohodli na náhradním termínu. Pro úplnost je
třeba uvést, že pokud je to v zájmu dítěte, může
soud upravit i kontakt s prarodiči a sourozenci
a v praxi se tak také občas stává.
Dojde-li později ke změně poměrů, může soud

i bez návrhu rozhodnutí o úpravě styku změnit.
Musí jít však o změnu zásadnějšího charakteru,
například odstěhování jednoho z rodičů, pobyt
dítěte na škole mimo domov, změna mimoškol-
ních aktivit dítěte takovým způsobem, že stávají-
cí forma styku se ukáže jako nevhodná.
Pokud by rodič mající dítě v péči nerespektoval
soudně schválenou úpravu styku, pak se může
druhý rodič obrátit na opatrovnický soud. Ten má
v zásadě tyto možnosti řešení:
1. písemně či ústně vyzve k plnění povinnosti,

přičemž upozorní na následky neplnění;
2. soud může vyzvat orgán sociálněprávní ochra-

ny dětí k součinnosti, což znamená, že místo
soudu se do jednání s rodiči zapojí sociální
pracovníci;

3. pokud jsou výše uvedené kroky bezvýsledné,
započne soud s ukládáním pokut, pokuty mů-
že soud ukládat i opakovaně, nesmějí ve svém
úhrnu přesáhnout částku 50 000 Kč;

4. opakované nedůvodné bránění oprávněnému
rodiči ve styku s dítětem je považováno za
změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí
o výchovném prostředí - tato úprava byla do-
plněna do zákona o rodině v roce 1998 právě
v zájmu otců, aby vedla k většímu respektová-
ní soudních rozhodnutí ze strany matek.
Bohužel se toto očekávání nenaplnilo a množ-
ství žalob otců došlých z tohoto důvodu
Evropskému soudu pro lidská práva ve
Štrasburku je toho důkazem.

Pro vzájemné vztahy slušnosti i klidné dospívání
dětí je rozhodně vhodnější, když k dohodě o sty-
ku rodiče dospějí sami. Nemalou úlohu v této si-
tuaci mohou sehrát i sociální pracovnice odboru
sociálních věcí městského úřadu, na které je mož-
né se v této problematice obrátit. 

Bc. Iveta Podzemná,
odbor sociálních věcí MěÚ Rýmařov
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Slovo krajského zastupitele

Jedna paní povídala

Ve čtvrtek 21. března se konalo
třetí zasedání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Důle-
žitým bodem jednání krajských
zastupitelů byla předběžná infor-
mace hejtmana Miroslava Nová-
ka o hospodaření kraje za rok
2012 a o úpravách rozpočtu na

rok 2013. Hospodaření bylo
v loňském roce zaměřeno hlavně
na realizaci projektů a čerpání
státních dotací v návaznosti na
ukončené finanční vypořádání se
státním rozpočtem a zpracování
závěrečného účtu dle požadavků
ministerstva financí. Část zůstat-
ku finančních prostředků za rok
2012 ve výši 492,394 mil. Kč
byla již zapojena do rozpočtu
kraje na rok 2013. Zůstatek roz-
počtového hospodaření za rok
2012 bude předložen zastupitel-
stvu kraje ke schválení na červ-
novém zasedání. V kapitole do-

prava byla vzhledem ke stavu
komunikací navýšena částka na
opravy silnic o 110 mil. Kč.
Změnami realizovanými orgány
MSK za první dva měsíce letoš-
ního roku došlo k navýšení zá-
vazných ukazatelů, a to rozpo-
čtových příjmů o 9,46 mil. Kč na
celkových 15 737,71 mil. Kč
a výdajů o 11,07 mil. Kč na
18 677,31 mil. Kč.
Zastupitelé schválili poskytnutí
dotace na zabezpečení akce-
schopnosti jednotek sborů dob-
rovolných hasičů ve vybraných
obcích kraje. Účelové neinves-
tiční dotace ve výši 100 tis. Kč
v našem regionu obdrží dobro-
volní hasiči v Břidličné, Dolní
Moravici, Horním Městě, Malé
Morávce a Rýmařově. Stejně tak
získá stotisícovou dotaci Horská
služba ČR pro oblast Jeseníky -
Domašov na nákup záchranář-
ského materiálu.
Krajské zastupitelstvo rozhodo-
valo o sloučení školských orga-
nizací - s účinností od 1. červen-
ce 2013 byly sloučeny Gymná-
zium, Rýmařov, p. o., a Střední
škola, Rýmařov, p. o., (nově
vzniklý subjekt ponese název
Gymnázium a Střední odborná
škola, Rýmařov, příspěvková or-
ganizace, a bude mít sídlo na ad-
rese Sokolovská 34/466, 795 01
Rýmařov), sloučeny byly i školy
v Bruntále (Střední průmyslová
škola Bruntál, p. o., a Obchodní
akademie a Střední zemědělská
škola Bruntál, p. o.), Českém

Těšíně (Střední hotelová, ob-
chodní a polygrafická škola,
Český Těšín, p. o., a Střední ško-
la zemědělská, Český Těšín, p.
o.) a Orlové (Obchodní akade-
mie, Orlová, p. o., a Gymnázium
a Střední odborná škola, Orlová
Lutyně, p. o.).
Zastupitelé vzali na vědomí in-
formaci o aktuálním stavu finan-
cování sociálních služeb v Mo-
ravskoslezském kraji v roce
2013. Zastupitelstvo doporučilo
vyzvat vládu České republiky
k urychlenému vyřešení deficitu
ve financování sociálních služeb
v kraji.
Do Programu podpory aktivit
v oblasti kultury na rok 2013 by-
lo předloženo celkem 167 žádo-
stí o dotaci na projekty v celko-
vé výši 16,94 mil. Kč, formální
kontrolou 46 projektů neprošlo.
Z našeho regionu uspěl projekt
Městského muzea Rýmařov, p.
o., „A není to tak dávno“, který
získal dotaci 146 tis. Kč, a pro-
jekt „Sovinecko v Moravsko-
slezském kraji“ občanského
sdružení Staré Sovinecko, který
získal dotaci 67,5 tis. Kč.
V Programu obnovy kulturních
památek a památkově chráně-
ných nemovitostí Moravsko-
slezského kraje bylo podáno cel-
kem 58 žádostí s celkovým po-
žadavkem ve výši 15,89 mil. Kč,
osm žadatelů nesplnilo přede-
psané formální náležitosti. V na-
šem regionu uspěla Římskoka-
tolická farnost Břidličná s pro-

jektem sanace vlhkosti zdiva
kostela Tří králů v Břidličné
s částkou 350 tis. Kč.
Zastupitelé dále schválili po-
skytnutí neinvestiční dotace
Sdružení pro rozvoj Moravsko-
slezského kraje ve výši půl mili-
onu korun na podporu činnosti
Moravskoslezského paktu za-
městnanosti s časovou použitel-
ností do 31. ledna 2014.
Zastupitelstvo kraje schválilo
zahájení přípravy projektu
„Hrad Sovinec - zpřístupnění ba-
rokního opevnění a podzemní
chodby“, na který hodlá získat
dotaci z Regionálního operační-
ho programu NUTS II Morav-
skoslezsko 2007-2013, předpo-
kládané náklady přitom činí cca
10 mil. Kč. Modernizace turis-
tické infrastruktury zatraktivní
cestovní ruch v našem okolí.
Bílá kniha je komplexním mate-
riálem Moravskoslezského kra-
je, který systematicky mapuje
stav komunikací II. a III. tříd na
území kraje. V Bílé knize bylo
v prosinci 2012 celkem 374 sta-
veb včetně nově zařazovaných,
nás zajímají především silnice
na Jamartice a Vajglov. Kdyby
kraj chtěl realizovat všechny
stavby tak, aby Bílá kniha byla
naplněna, bylo by zapotřebí asi
14 miliard korun. Snahou kraje
je, aby se dále čerpaly finanční
prostředky z EU. Zastupitelé ak-
tualizovaný dokument schválili.

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta

V této rubrice reagujeme na podněty občanů a zabýváme
se tématy, jež jsou podle svých mluvčích nedostatečně ře-
šena. 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 poru-
šovat tiskový zákon a budou v souladu se ctí, morál-
kou a důstojností. Anonymitu lze zachovat před veřej-

ností, redakci však musí být pisatel znám.
Čtenářské náměty budeme postupně zpracovávat a ře-
šit 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.

Může město zakázat podomní prodej?
Občané vznesli dotaz, jestli by město Rýmařov
mohlo zakázat podomní prodej, například formou 
obecně závazné vyhlášky. Podomní prodejci podle
nich svou drzostí narušují soukromí nájemníků. Jak

se mají občané bránit? K zákazu podomních nabídek
přistoupilo v listopadu loňského roku například
město Vsetín. Může Rýmařov vydat podobný zá-
kaz?

odpovídá starosta Ing. Petr Klouda
Nezaregistrovali jsme dosud ve městě ani jednu stíž-
nost na podomní prodejce nebo na jejich chování a po-
stupy. Takže zastupitelé nebo úředníci nemají prozatím
žádný podnět k tomu, aby tento druh prodeje nějakým
způsobem omezovali nebo zakazovali. Já sám jsem se
s tímto druhem prodeje setkal jen v případě změny do-

davatele elektrické energie, s prodejcem jsem se doho-
dl a tento krok mi přinesl nemalou úsporu. Takže ne-
mohu postup prodejce hodnotit negativně. Snažíme se
teď aktuálně pro občany města uspořádat elektronickou
aukci na dodavatele energií, a tím tento druh prodeje
v případě energií do značné míry eliminujeme.
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Dálkový výslech

Co bude s kinem a budovou jeslí po rekonstrukci kulturáku?
Existuje asi čtyři roky stará studie přestavby
kina na tělocvičnu. Cílem bylo toto řešení
v zastupitelstvu města schválit a žádat dotaci
(92,5 %) z Regionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko. Toto řešení nakonec
zastupitelé neschválili a na jiném řešení se
neshodli. Příčinou byla asi snaha zachovat
kino, resp. divadlo pro další provoz z důvo-
du právě probíhající rekonstrukce budovy
SVČ anebo prodloužit život této budově a je-
jímu tradičnímu využití.
Budova je stále provozuschopná, ale řada je-
jího vybavení dnes již nesplňuje nové pro-
vozní a bezpečnostní požadavky. Dlužno ta-
ké říci, že případná sportovní hala by neplni-
la velikostní požadavky na pořádání turnajů

vyšší třídy. Shodu na budoucím využití se
ani opakovaně mezi zastupiteli nepodařilo
najít. Mezitím ovšem „vyschly“ možné do-
tační zdroje, a tak padla i realizace dřívější-
ho záměru.
Nyní, po dokončení rekonstrukce SVČ na
Okružní ulici, jehož vnitřní vybavení a zaří-
zení poskytuje nejvyšší standard pro jakýko-
li druh kultury, předpokládám, že již nebu-
dou mezi zastupiteli obavy o existenci záze-
mí pro kino, divadlo a jiné druhy kultury
a zastupitelům se bude snáze rozhodovat.
Také si myslím, že projekt lze připravovat,
ale realizace sklouzne do příštího volebního
období, a proto může o dalším osudu budovy
možná lépe, jako o svém nosném tématu,

rozhodnout až zastupitelstvo vzešlé z příš-
tích komunálních voleb v říjnu příštího roku.
Budovu bývalých jeslí na Bartákově ulici
prozatím využívá Středisko volného času,
ale velmi brzy ji opustí. Jednáme v kruhu
vedení města s vedoucí odboru školství a ře-
ditelkou příspěvkové organizace Byterm, jak
budovu v budoucnu využívat. Rýsují se pro-
zatím dvě možnosti: tou první je využít ji ja-
ko knihovnu (ta stávající již nemá prostoro-
vé možnosti dalšího rozvoje), s nutností čás-
tečné přestavby vnitřního uspořádání budo-
vy, druhou variantou je přestavba na byty,
která je ovšem nákladná ještě více. O koneč-
ném využití rozhodnou zastupitelé v nejbliž-
ší době. Ing. Petr Klouda

Karel Stržínek
Věk: 49
Povolání: starosta Staré Vsi
Záliby: sport a cestování

Charakterizujte se pěti přívlast-
ky.
Umanutý, cílevědomý, skromný,
nedochvilný, „trochu“ nepořádný.
Nevím však, kolik je ta trocha.
Co je pro vás největší odměna?
Nutela - stačí pětikilové balení!
Jaká je první věc, kterou spatříte
po probuzení?
Že by to byl mobil? Fuj, to jsem to
dopracoval!
Zavřete oči... Kde se objevíte?
S partou kamarádů na kolech
v Alpách.
Jste „rýmařovská duše“?

Ano, pokud je součástí Rýma-
řovska i Stará Ves. Narodil jsem
se zde.
Máte ve Staré Vsi své oblíbené
místo?
Kopec Výhledy nad Starou Vsí -
místo bývalé rozhledny.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Závist, neochota k novotám.
Co obdivujete na ženách?
Přirozenost, upřímnost, šarm,
důvtip.
Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
,,Jak vám mohu pomoci?“ - že

bych už tuto otázku někdy od ně-
koho slyšel?
Ve kterém literárním díle byste
chtěl chvíli žít?
V díle Šest neděl v balónu od
Julese Verna.
Koho byste pozval na večeři?
Kohokoli, s kým je mi dobře.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
To, po čem člověk touží, není vě-
cí peněz!
Kdy jste se naposledy dobře naje-
dl?
Zatím pokaždé!

Zdravotnictví

Dárci plazmy mohou vyhrát plazmové televizory
Odbûry plazmy b˘vají laickou vefiej-
ností povaÏovány za ménû hodnotné
neÏ odbûry plné krve. To je v‰ak 
omyl. Plazma hraje v moderní medicí-
nû stejnû nezastupitelnou roli pfii zá-
chranû lidsk˘ch ÏivotÛ jako plná krev.
Transfúzní sluÏba se ve spolupráci
s Lékárnami Agel rozhodla motivovat
dárce k odbûrÛm plazmy soutûÏí s ná-
zvem „Za plazmu - plazmu!“. KaÏd˘
dárce, kter˘ do 29. listopadu daruje
na transfúzní sluÏbû v Bruntále nebo
v ·umperku alespoÀ ‰estkrát plaz-
mu, bude v pfiípadû zájmu zafiazen do
slosování o plazmov˘ televizor.
Zájemce o účast v soutěži vyplní
přihlášku, kde bude dárci potvr-
zen počet odběrů plazmy. Slo-
sování o plazmové televize pro-
běhne v pondělí 2. prosince 2013,
a to na obou odběrových středis-
cích - v Šumperku i v Bruntále.
„Dárci darují krev i plazmu pro-
to, aby pomohli zachraňovat ži-
voty kolem nás. Touto akcí chce-
me dárce plazmy podpořit a po-

děkovat jim za jejich solidární
postoj. Chceme současně dárcov-
ství plazmy zviditelnit, neboť hra-
je v moderní medicíně stejně ne-
zastupitelnou roli při záchraně
lidských životů jako darování pl-
né krve. Tuto skutečnost se snaží-
me dlouhodobě vysvětlovat po-
mocí různých komunikačních ná-
strojů,“ vysvětluje manažer pro
marketing a PR transfúzní služby
Marek Pavliš s tím, že soutěž by
se nemohla uskutečnit bez pod-
pory partnera akce - sítě Lékáren
Agel.
Transfúzní služba se neustále
snaží dárce motivovat k odbě-
rům a současně rozšiřovat dár-
covskou základnu. Každý již re-
gistrovaný dárce, který přivede
dárce nového, tak například do-
stane jako poděkování láhev
dobrého vína. Každý dárce krve
a plazmy má však nárok na celou
řadu dalších výhod. „Kromě stu-
dijního a pracovního volna s ná-

hradou mzdy dárce získá propla-
cené jízdné, lékařské vyšetření,
vitamíny od své zdravotní pojiš-
ťovny, občerstvení či odpočet ze
základu daně z příjmu, a to za
každý odběr 2000 Kč,“ doplnil
Marek Pavliš.
Dárcem krve a plazmy se může
stát každý zdravý člověk ve věku

od 18 do 65 let. Zda je dárce způ-
sobilý k odběru, posoudí indivi-
duálně odborný zdravotnický pra-
covník přímo na transfúzní službě
v Šumperku či Bruntále. Více in-
formací se můžete dozvědět na
webu www.transfuznisluzba.cz. 

Ing. Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel

Foto: archiv Agelu

-07-2013  10.4.2013 16:38  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2013

14

Školství
Rizika kolem nás

Ve středu 20. března se na Střední škole
Rýmařov uskutečnilo další z regionálních kol
soutěže Rizikové chování. Soutěžní klání pro-
běhlo mezi pořádající Střední školou Rýmařov,
Střední odbornou školou Bruntál, Primou
Rýmařov a Gymnáziem Rýmařov.
Porota, která byla tvořena pedagogy škol, nemě-
la jednoduché rozhodování, jak v části literární,
tak v části výtvarné. Práce studentů byly oprav-
du výstižné a jejich prezentace nijak neulehčily
porotě práci. Ale rozhodnout se muselo a výsled-
ky jsou následující:

škola jméno název práce
výtvarná část 1. SOŠ Bruntál Martina Dlouhá Sebevražedné sklony

2. Gymnázium Rýmařov Klára Jančíková Bezdomovci
3. SŠ Rýmařov Kristýna Kudláčová Šikana

literární část 1. SOŠ Bruntál Barbora Gažáková Sebepoškozování
2. SŠ Rýmařov Kristýna Kvapilová Sebepoškozování
3. Gymnázium Rýmařov Petra Vopařilová Drogy

Eliška Bednářová

Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi diplomy a dárkové balíčky. Všichni
ostatní si odnesli malou pozornost. Lenka Polčáková, metodik školní prevence, SŠ Rýmařov

Páté setkání projektu Comenius
- Wanderung proběhlo v Itálii

Páté setkání v rámci mezinárodního
projektu Comenius - Wanderung,
kterého se úãastní i r˘mafiovská
ZU·, se uskuteãnilo v italském mûs-
tû Corato. Ve dnech 18. aÏ 22. bfiez-
na se v kraji Apulie v jihov˘chodní
ãásti Itálie setkaly delegace z Nû-
mecka, Polska, Rumunska, Turecka
a âeska za úãelem poznávání forem
vzdûlávání, historie, tradic, kultury
a umûní.
V prvních dnech našeho pobytu
v Coratu jsme navštívili partner-
skou školu projektu Liceo Clas-
sico Statale „A. Oriani“, která je
obdobou našich gymnázií. Italští
studenti nás přivítali bouřlivým
potleskem a prostřednictvím
projektových prezentací nás se-
známili se svým krajem, jeho ži-
votním prostředím a nejvýznam-
nějšími památkami, které jsme
pak v dalších dnech měli mož-
nost osobně navštívit. Ve škole
jsme si prohlédli učebny a jejich
vybavení, zajímavé bylo také
sledovat výuku. Každý z nás si
mohl zvolit předmět dle svého
zájmu či profesního zaměření.
Následovala prohlídka historic-

kého centra města Corato, ná-
vštěva místního muzea tradic
a nedávno zrenovovaného měst-
ského divadla s moderně vyba-
veným interiérem. Přijetí se nám
dostalo i na radnici, v tzv. měst-
ském paláci, který v 16. století
sloužil jako františkánský kon-
vent. Italští přátelé pro nás při-
pravili také dvě zajímavé exkur-
ze - u významného výrobce tě-
stovin Granoro a u producenta
vína a olivového oleje Terra
Maiorum.
V dalších dnech jsme měli mož-
nost vidět pamětihodnosti v oko-
lí Corata. V přímořském městeč-
ku Trani jsme navštívili katedrá-
lu San Nicola Pellegrino - ukáz-
ku románského umění 12. stole-
tí, židovskou synagogu s mu-
zeem a také starý přístav. Ve
městě Ruvo, vzdáleném asi 6 km
jižně od Corata, jsme měli jedi-
nečnou příležitost prohlédnout si
sbírku starověkých antických
předmětů, sošek, váz a nejrůz-
nějších nádob v soukromém mu-
zeu - paláci Jatta. Zde nám byl
dokonce umožněn vstup do sou-
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kromých prostor paláce, které ji-
nak nejsou návštěvníkům pří-
stupné.
Jednou z prací italských studen-
tů v projektu Comenius - Wan-
derung bylo téma „Castel del
Monte jako místo setkávání nej-
různějších národních kultur“.
Asi nejproslulejší turistická 
atrakce v oblasti Apulie, hrad
Castel del Monte, je od roku
1996 zařazena na seznam světo-
vého dědictví UNESCO. Stře-
dověký hrad s unikátním oktago-
nálním půdorysem a osmi stejně
vysokými věžemi po obvodu
pláště hlavní stavby nechal ve
13. století vystavět císař římský
a král sicilský Fridrich II.
Štaufský. V této jedinečné pa-
mátce lze vysledovat propojení
uměleckých prvků románské ar-

chitektury s vlivy islámu i kla-
sické antiky. Odborníci dodnes
přesně nevědí, k jakému účelu
hrad původně sloužil.
Pozoruhodná byla také návštěva
nekropole San Magno, archeolo-
gického naleziště hrobů starých
asi 3000 let, v nichž byly mimo
jiné nalezeny předměty z pozdní
doby bronzové.
Při krátké zastávce v Bari, pří-
stavním a hlavním městě Apulie,
jsme stihli nahlédnout do bazili-
ky zasvěcené svatému Mikuláši
a navštívit zdejší hrad - norman-
skou pevnost Castello Svevo.
Nejtypičtější pro tuto mírně zvlně-
nou krajinu jsou nedozírné háje 
olivovníků, které zpestřují podiv-
ně vyhlížející kruhové stavby se
střechami kuželovitého tvaru, peč-
livě vyskládané z opracovaných

kamenů - tzv. trulli. Městečko Al-
berobello, do kterého jsme měli
také možnost zavítat, tvoří převáž-
ně tyto zvláštní domečky.
Během týdenního pobytu jsme
díky pohostinnosti a přívětivosti

italských přátel absolvovali bo-
hatý a skvěle připravený kultur-
ně-historický program včetně 
ochutnávky tradiční středomoř-
ské kuchyně. 
Martina Mácová, ZUŠ Rýmařov

Zuškaband a Vox montana zahájily Festival souborů
Prvním ze tfií koncertÛ ÏákÛ a uãite-
lÛ hudebního oboru byl ve stfiedu 
3. dubna zahájen Festival souborÛ
ZU· R˘mafiov.
Akce, kterou každoročně na jaře
připravují učitelé a žáci pro veřej-
nost v rámci prezentace doved-
ností dětí navštěvujících hudební
obor ZUŠ, má v našem městě již
své nezastupitelné místo. Do sou-
časnosti se jednalo pouze o jeden
jarní koncert, ale jak řekl v úvodu
prvního festivalového pořadu ře-
ditel ZUŠ Jiří Taufer, od letošní-
ho roku půjde o akci pod názvem
Festival souborů.
Na škole nyní pracuje sedm sou-
borů a jeden koncert už k pre-
zentaci všech žáků nestačí. Proto
se vedení školy a učitelé rozhod-
li připravit pro příznivce festival,
v jehož průběhu se všechny sou-
bory představí. První z koncertů
se konal ve středu 3. dubna a po-
sluchači, kteří zaplnili sál téměř
do posledního místa, si vyslechli

deset skladeb nejrůznějších žán-
rů - od hudby starých mistrů,
hudby lidové, populární i filmo-
vé až po latinské kánony.
Zazněly skladby Richarda
Strausse Tak pravil Zarathustra,
píseň skupiny Metallica Nothing
Else Matters, skladba Amazing
Grace od Johna Newtona, melo-
die James Bond Johna Barryho,
dále latinské skladby Solis prae-
via, Rorando coeli a Dona nobis
pacem, ale i hit skupiny Euryth-
mics Sweet Dreams nebo
Entertainer od Scotta Joplina.
Závěrečnou skladbou - hymnou
Evropské unie - Ódou na radost
Ludwiga van Beethovena byl
koncert zakončen. Posluchači
odměnili účinkující potleskem
ve stoje.
Příznivci mladých talentovaných
muzikantů si v rámci Festivalu
souborů mohli o týden později
(10. dubna) poslechnout rockový
koncert svěřenců učitele Karla

Cvrka. Na závěrečný třetí kon-
cert se mohou těšit již následují-
cí středu, 17. dubna v 17 hodin,
kdy bude prezentována pestrá
přehlídka různých hudebních
stylů a žánrů. Zazní klasická
hudba, lidové i populární písně
v podání kytarového souboru

Jiřího Taufera, skupiny Chaotics
pod vedením Jana Kučery a ko-
morních souborů Zdeňka Ště-
pánka a Jaroslava Rašky, jež
podpoří také zpěvačky ze třídy
Jany Sedláčkové. Program zpes-
tří i vystoupení rytmického or-
chestru Karla Cvrka. JiKo

Fota: archiv ZUŠ Rýmařov
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Kdo byl kdo
Ryžovišťský spisovatel Josef Schmid-Braunfels

Spisovatel Josef Schmid patří
k mnoha autorům a intelektuálům
německého jazyka, kteří jsou spja-
ti s územím Moravy a Slezska.
Narodil se roku 1871 v městečku
Braunseifen, dnešním Ryžovišti.
V roce 1880 zde žilo 2540 obyva-
tel, z toho jen tři mluvící česky.

Josef Schmid, který si později
kvůli odlišení od mnoha literárně
činných Schmidů vzal přízvisko
Braunfels, byl jedním z pěti dětí
praktického lékaře Josefa Schmi-
da a Marie Langer. Po absolvová-
ní malotřídky v rodném městečku
a v nedalekém Rýmařově začal
studovat na gymnáziu v Bruntále.
V této době rodinu postihla nena-
dálá smrt otce. Přes značné fi-
nanční problémy dokončil
Schmid v roce 1889 gymnaziální
studia. Ještě na podzim téhož ro-
ku odešel do Vídně, aby navště-
voval přednášky na Institutu vo-
jenské veteriny. Blízký přítel
Schmidův, spisovatel Ottokar
Stauf von der March, píše ve své
vzpomínkové stati o tom, že se
mladičký Schmid rozhodl pro to-
to povolání nejspíše z pragmatic-
kých důvodů, neboť „mohl doufat
při nedostatku vojenských veteri-
nářů, že po ukončení studia rych-
le najde dobré zaměstnání a tím
bude moci podporovat své souro-
zence“.
Už za svého studia uveřejňoval
Schmid první literární pokusy, ve
Vídni, městě kultury, se také do-
stal do kontaktu s divadlem, jež
se stalo jeho vášní. Zdá se ale, že
jinak velkoměsto mladého básní-
ka moc nelákalo. Před „obrov-
skou kamennou hromadou milio-
nového města“, kde se střetával
přepych s bídou, dával přednost
jednoduchosti, vesnici a pobytu
v horské přírodě, byl totiž vášni-
vým turistou. Ve Vídni se spřáte-
lil s mladým kolegou spisovate-
lem Staufem von der March. Pod

vlivem návštěv vídeňských diva-
del a vzrušených debat s přítelem
pracoval Schmid na svém drama-
tu Fünftes Gebot (Páté přikázá-
ní). Oba nadšení přátelé publiko-
vali básně a povídky ve vídeň-
ských časopisech Deutscher
Dichterheim a Neue literariche
Blätter. Jejich příspěvky otiskl
i jeden z tehdejších prominent-
ních literárních časopisů Gesell-
schaft, který soustředil spisovate-
le naturalistické generace.
Stauf von der March vzpomíná,
jak sedával s přítelem Schmidem
ve známé vídeňské literární ka-
várně Griensteidl vedle takových
autorů, jako byli Karl Kraus nebo
Detlev Lieliencron. Ve Vídni se
Schmid účastnil také pravidelné
stolní společnosti, jejímiž členy
byli rodáci z Ryžoviště. Literárně
zobrazil tuto veselou společnost
ve své povídce Bei der Mutter dr-
häm (U maminky doma).
Po obdržení lékařského diplomu
na konci roku 1892 Josef Schmid
z finančních důvodů zůstal jako
praktikant ve Vídni, i přes své 
osobní přání raději odejít na ven-
kov. Náročnost veterinární praxe
zřejmě během několika let výko-
nu povolání silně podlomila jeho
zdraví: „Od rozbřesku až do noci
být na bryčce, jednou na jatkách,
jindy na inspekci u všech těch
řezníků, a to ve velmi rozsáhlém
okrsku - to nelze nazvat jinak,

než to nazval sám Schmid, tedy
‘týrání člověka’. K tomu navíc
musel tehdejší veterinář pro ne-
dostatek odborníků zaskakovat za
tři (...). Toto vypětí vysvětluje dle
mého mínění,“ píše přítel Stauf
von der March, „že později také
méně psal a publikoval.“
V roce 1893 se přátelé rozcháze-
jí, Schmid rukuje jako jednoroční
dobrovolník. Básník se ale neu-
stále obíral mnoha literárními
plány a hledal témata pro zamýš-
lené romány a povídky. V roce
1901 založil Stauf von der March
se svým přítelem Schmidem lite-
rárně-kritický časopis Neue Bah-
nen (Nové cesty). Pro tento časo-
pis reprezentující německé ná-
rodní zájmy v rakousko-uherské
monarchii psal Josef Schmid pod
pseudonymem „Freidank“ (Vol-
nomyšlenkář) nejen politické ko-
mentáře, ale i divadelní kritiky.
V tomto období zvýšeného umě-
leckého zápalu vznikla většina
Schmidových prací, např. povíd-
ková kniha Bei der Mutter drhäm
(U maminky doma, 1903) nebo
hra Der Freihof (Selský dvůr
Freihof, 1904), jehož dějištěm je
severomoravská vesnice.
V roce 1904, jak vzpomíná přítel
Stauf von der March, se začal
Schmid stranit večerních setkání
v kavárnách. Postihla jej zákeřná
oční choroba. Vážné zdravotní
problémy již Schmida nepřestaly

provázet. V roce 1909 se u něj
projevila zřejmě dědičná srdeční
choroba. Komplikace, které se
k nemoci přidaly, jej upoutaly na
vozík. Básník proto trávil tato lé-
ta v odloučení ve své rodném
městečku a psal svou knihu o dě-
jinách Ryžoviště Geschichte der
Stadt Braunseifen (1910). V roce
1911 píše svému příteli: „Měl
bych ještě několik velkých plánů,
už ale nic z toho neuskutečním.
Jestli vůbec něco, čeká už mě jen
pár let chřadnutí.“
Fyzické utrpení způsobené nemo-
cí trvalo měsíce, na konci roku
1911 byl Josef Schmid penziono-
ván. Zemřel 22. listopadu 1911,
týden před svými čtyřicátými na-
rozeninami, a byl pochován na
hřbitově v Ryžovišti. Několik má-
lo vydaných děl svědčí o jeho re-
alistickém vidění světa a sociál-
ním cítění. Ve svých povídkách
zobrazuje rodný kraj a jeho rázo-
vité postavy, charakteristický je
jejich humoristický tón. Vztah
k rodnému kraji prozrazuje také
fakt, že jsou tyto povídky často
psány v místním nářečí. V roce
1913 vydal Stauf von der March
na počest svému příteli výběr
z Schmidových básní, povídek
a dramat (Josef Schmid-Braun-
fels: Ausgewählte Schriften). 

Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D.,
Centrum pro výzkum

německé moravské literatury

Fota: archiv Centra pro výzkum německé moravské
literatury
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Hasiči v terénu

Dopravní nehody
zaměstnaly policii naplno

Dopravní policisté šetřili sérii dopravních
nehod, jejichž příčinou bylo nepříznivé po-

časí - zledovatělé komunikace, sníh na vo-
zovce a nepřizpůsobení jízdy aktuálním po-
větrnostním podmínkám. Při policejních
kontrolách na silnicích byla v několika pří-
padech zjištěna také jízda pod vlivem alko-
holu či drog. Největší množství alkoholu
v dechu bylo naměřeno řidiči, který byl za-
staven dopravní hlídkou 30. března
u Rýmařova - 0,8 promile alkoholu v dechu.
Jedna z nehod bohužel skončila těžkým zraně-
ním. V pátek 29. března v noci projížděl dva-
cetiletý řidič s vozidlem Ford Mondeo od
Vajglova k Břidličné. Mladík zřejmě nepřizpů-
sobil rychlost vozidla stavu komunikace, v za-
táčce dostal smyk a narazil do stromu.
Zraněného v bezvědomí nalezl kolemjedoucí
řidič, který okamžitě přivolal záchrannou služ-

bu. Řidič fordu musel být z vozidla vyproštěn
přivolanými hasiči a vzhledem k těžkému zra-
nění byl převezen na urgentní příjem nemocni-
ce v Krnově. Při dopravní nehodě vznikla na
vozidle škoda za přibližně 80 tisíc Kč.

Vloupání do domu
v Horním Městě

Rýmařovští policisté šetří případ vloupání do
domu v Horním Městě. Neznámý pachatel se
do domu dostal někdy v době od 23. ledna do
3. dubna poté, co rozbil okno. Prohledal dům
a odnesl si z něj televizor, elektrický přímo-
top, nástěnné hodiny a alkohol. Způsobil
škodu za přibližně 4 tisíce Kč. 

vrchní asistent pprap. Pavla Welnová
Foto: PČR Bruntál

Požár kolového nakladače ve Staré Vsi
V pátek 29. bfiezna odpoledne zasahovali hasiãi pfii poÏáru kolového naklada-
ãe ve Staré Vsi. Vãasn˘ zásah zabránil roz‰ífiení poÏáru z motorového pro-
storu na cel˘ nakladaã.
Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v pátek 29. března v půl druhé přijalo tís-
ňové volání oznamující požár kolového nakladače v obci Stará Ves.
Bezprostředně po ohlášení požáru na místo vyjeli profesionální ha-
siči z Rýmařova. Zásahu se účastnili i profesionální hasiči
z Bruntálu a místní dobrovolní hasiči ze Staré Vsi. K požáru nakla-
dače došlo přímo na veřejné komunikaci v obci. Řidič nakladače du-
chapřítomně odstavil vozidlo mimo komunikaci. Osádka vozidla se
neúspěšně snažila uhasit požár dvěma přenosnými hasicími přístro-
ji. Až včasným zásahem hasičů se podařilo požár motorového pro-
storu uhasit a zabránit jeho rozšíření na celé vozidlo. Při události do-
šlo i k úniku provozních kapalin z nakladače, na jejichž likvidaci
musel být povolán chemický automobil profesionálních hasičů
z Bruntálu.

por. Ing. Marek Gašparín, zástupce tiskového mluvčího HZS MSK

Hasiči radí občanům

Co dělat po povodních a jak se chovat při návratu domů
Povodnû se stávají souãástí na‰eho Ïivota. Lidé se
chtû nechtû musí smífiit s tím, Ïe jejich obydlí
a majetek mÛÏe obãas - a podle odborníkÛ ãím dál
ãastûji - ohrozit velká voda.
Hasičské záchranné sbory již dávno nebojují
jen s požáry. Paradoxně je zaměstnává i vo-
da. Jejich každoroční činností je i provádění
záchranných a likvidačních prací při povod-
ních. Zde je uvedeno několik zásadních rad
pro všechny, koho záplavy postihnou:
Nechte si zkontrolovat stav obydlí, tedy jeho
statickou narušenost, rozvody energií a stav
kanalizace a rozvodů vody. Pokud neklesne
hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze
sklepů domů.
Další rady přinášejí hygienici. Podle nich by
měli lidé vždy zlikvidovat potraviny, které
byly zasaženy vodou, stejně tak zasažené

polní plodiny a uhynulé domácí zvířectvo.
Hygienikům se musí nahlásit úhyn cizích do-
mácích a divokých zvířat. Rozhodně nelze
pít vodu z místních zdrojů, pokud ji hygienik
neschválil. Při obnově studní a zdrojů pitné
vody je potřebné řídit se pokyny odborníků,
zabezpečit si vyčištění studny a odčerpání
znečistěné vody, chemické ošetření vody ve
studni, laboratorní prověření kvality vody
a získat povolení od hygienika o používání
obnoveného zdroje pitné vody.
Povodně mohou lidem vzít veškerý majetek
nebo na něm způsobit vážné škody.
Poškození v tom ale nezůstávají sami. Stačí
se jen informovat o možnostech humanitární
pomoci, v rámci které je zajišťována pitná
voda, potraviny, teplé oblečení, hygienické
prostředky či potřebné nářadí pro likvidaci

povodňových škod. Lidé by samozřejmě ne-
měli opomenout kontaktovat příslušné pojiš-
ťovny ohledně náhrady škod. Je dobré ohlásit
pojistnou událost a vyhotovit si soupis škod
s případnou fotodokumentací.
A jak mohou pomáhat ostatní? Informace
o možnosti zapojit se do obnovovacích prací
obdrží zájemci od pracovníků obecních úřa-
dů a dalších pověřených pracovníků. Je nut-
no jednat s rozvahou, pomáhat sousedům,
starým a nemocným lidem. Je třeba také dbát
na dodržování hygienických zásad, nechat si
řádně ošetřit každé otevřené zranění a ne-
podceňovat nebezpečí z dlouhodobé práce
v extrémních podmínkách. Vzájemná pomoc
a sociální péče o postižené je většinou ne-
zbytná. 

por. Ing. Václav Komárek, HZS MSK

Foto: HZS MSK
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Přehled nejbližších kulturních akcí
SVČ Rýmařov

Z důvodu stěhování SVČ do
rekonstruované budovy budou
kulturní pořady dočasně ome-
zeny. Děkujeme za pochopení.
/ssp/ - akce pořádaná ve spolu-
práci se soukromým pořadate-
lem či jiným subjektem

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

Brémští muzikanti, aneb Zvířát-
ka a loupežníci - známá pohádka
o tom, jak zvířátka přelstila lou-
pežníky.

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

Koncert pražské skupiny
ECHT! a šumperského šramlu
Svatý Jidáš. ECHT! rekrutující
se před pětadvaceti lety z hudeb-
níků, kteří navštěvovali praž-
skou restauraci Sokolovna Kla-
movka, bývá označován krom
undergroundové i za pubrocko-
vou, pubpunkovou nebo dokon-
ce za countrypubovou legen-
du. Všechny tyto termíny patří
spíše do uvozovek.
Akci rozjede čím dál populárněj-
ší zdomácnělé těleso Svatý
Jidáš, které s Echty spojuje
kladný vztah k typicky české
„hospodské kultuře“.

Více informací o akcích
ve městě najdete

na www.svcrymarov.cz/jazz-
club nebo www.svcrymarov.cz

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, Okružní 1059/10, 795 01 Rýmařov
vydává

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici
mechanika jevištní technologie, provozního pracovníka

Místo výkonu práce: Středisko volného času 
Rýmařov, okres Bruntál

Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 8. platová třída - v souladu se

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a na-
řízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
vše ve znění pozdějších předpisů + osobní přípla-
tek.

Nabízíme:
• pracovní poměr na plný úvazek s pružnou 

pracovní dobou,
• stabilitu státní příspěvkové organizace,
• dobrý pracovní kolektiv,
• dovolenou 5 pracovních týdnů,
• příspěvek na stravování.
Náplň práce:
• zajištění ozvučení dle požadavků organizátorů jed-

notlivých akcí,
• zajišťování provozu a oprav strojní technologie

horního a spodního jeviště včetně udržování hyd-
raulických ručních tahů, elektro,

• obsluha jevištní mechanizace,
• kompletní zajišťování technického zázemí a pro-

vozních podmínek pro uměleckou činnost,
• zajišťování technického vybavení budov včetně 

údržby, zajišťování provozu,
• odborné technické práce při seřizování, nastavování

a rozmísťování žárovkových a obloukových svítidel,
• pořádková služba při kulturních akcích,
• rutinní práce při zajišťování divadelních představení.
Požadujeme:
• střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní

zkouškou,
• minimální praxe 3 roky,
• znalost práce s počítačem (Internet Explorer,

Outlook Express, Microsoft Excel, Word),
• komunikační, organizační a koordinační schop-

nosti,
• samostatnost, pečlivost, důslednost,
• smysl pro týmovou spolupráci,
• logické myšlení,
• zájem o další vzdělávání,
• trestní bezúhonnost,
• řidičský průkaz skupiny B.
Podmínkou:
• vyhláška 50/1978 Sb., o způsobilosti pracovníků,

kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení.
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona
312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu

o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:

• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkají-
cích se požadavků tohoto výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 mě-
síce, u cizích státních příslušníků též obdobný do-
klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

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

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
Osobně ve Středisku volného času Rýmařov, okres
Bruntál, Bartákova 602/21, 795 01 Rýmařov nebo
poštou s datem odeslání nejpozději do 30. 4. 2013.

Lhůta pro podání přihlášky: 30. 4. 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové říze-
ní kdykoliv v jeho průběhu zrušit. Rozhodnutí výbě-
rové komise bude uchazečům oznámeno písemně.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběro-
vém řízení vznikly (§ 9 odst. zákona č. 312/2002
Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že
zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení na-
kládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrové-
ho řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis
z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Marcela
Pavlová, ředitelka SVČ Rýmařov, tel. 737 177 033.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Český národ a jeho dějinné poslání bylo jako u ostatních

okolních národů mít se dobře. Ferdinand Peroutka Známá i neznámá výročí
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - výročí prv-

ního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od
roku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace

13. 4. 1968 zemř. Olga Scheinpflugová, spisovatelka a herečka
(nar. 3. 12. 1902) - 45. výročí úmrtí

14. 4. 1923 nar. Jarmila Loukotková, spisovatelka a překladatelka
(zemř. 29. 10. 2007) - 90. výročí narození

15. 4. 1843 nar. Henry James, americký prozaik (zemř. 28. 2. 1916)
- 170. výročí narození

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historických
sídel - slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

19. 4. 1928 zemř. Ladislav Klíma, filosof a spisovatel (nar. 
22. 8. 1878) - 85. výročí úmrtí

19. 4. 1983 zemř. Jerzy Andrzejewski, polský spisovatel a scená-
rista (nar. 19. 8. 1909) - 30. výročí úmrtí

20. 4. 1893 nar. Joan Miró, španělský malíř, grafik a sochař (zemř.
25. 2. 1983) - 120. výročí narození

20. 4. 1913 nar. Anastáz Opasek, vl. jm. Jan Opasek, teolog, bás-
ník, literární historik (zemř. 24. 8. 1999) - 100. výr. nar.

20. 4. 1953 zemř. Jindřich Honzl, režisér a teoretik (nar. 
14. 5. 1894) - 60. výročí úmrtí

20. 4. 1978 zemř. Ferdinand Peroutka, publicista, spisovatel a roz-
hlasový redaktor (nar. 6. 2. 1895) - 35. výročí úmrtí

21. 4. 1828 nar. Hippolyte Taine, francouzský literární kritik, his-
torik a filosof (zemř. 5. 3. 1893) - 185. výročí narození

21. 4. 1913 nar. Norbert Frýd, prozaik a publicista (zemř. 
18. 3. 1976) - 100. výročí narození

22. 4. Den Země - slaví se od roku 1970, kdy ho američtí
studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení no-
vých ekologických zákonů a zvýšení státního rozpo-
čtu na ochranu životního prostředí

22. 4. 1923 nar. Vratislav Effenberger, literární teoretik, překlada-
tel, spisovatel (zemř. 10. 8. 1986) - 90. výročí narození

23. 4. Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen
UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum světo-
vé literatury, na něž připadají životní výročí
W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Na-
bokova ad.

23. 4. 1908 nar. Egon Hostovský, prozaik a publicista (zemř.
7. 5. 1973) - 105. výročí narození

24. 4. Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech -
vyhlásila britská Národní společnost proti vivisekci
v roce 1979

25. 4. 1918 nar. Ella Fitzgeraldová, americká jazzová zpěvačka
(zemř. 15. 6. 1996) - 95. výročí narození

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, hledá na dopl-
nění táborových týmů během července a srpna zájemce na post
vedoucích. Pořádáme příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let.
Nepožadujeme zkušenosti (i když jsou výhodou), ale důležité je
mít zájem pracovat s dětmi. Za váš čas a snahu nabízíme finanč-
ní odměnu. Bližší informace v případě dotazů podá Marcela
Pavlová nebo Eva Kudláková, tel. 554 211 410-11.
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Krajiny snů Miroslava Morávka
V pátek 5. dubna otevřel janovic-
ký výtvarník Miroslav Morávek
svou každoroční výstavu v gale-
rii U Stromu poznání rýmařov-
ské knihovny. Podle slov autora
poslední výstava olejů a akvarelů
dostala název Krajina snů.
Krajina je stálým tématem kre-
seb a maleb Miroslava Morávka.
Nejčastěji zachycuje místa 
v okolí svého domova, atraktivní
pohledy a turisty oblíbená zá-
koutí Rýmařovska (Škaredá jed-
le, Nová Ves, Podolský potok),
ale také vesnickou krajinu Jano-
vic. Přes svůj vztah k reálnému
a osobně vnímanému prostředí

jsou Morávkovy obrazy zároveň
„krajinami snů“, protože mnohé
chalupy zasazené pod koruny le-
titých stromů z mapy Rýmařov-
ska už dávno zmizely (vesnice
Růžová) a zůstaly uchovány jen
v autorově paměti.
I zvolenou barevností se Morá-
vek od reality odlišuje; typicky
temné, zádumčivé Jeseníky do-
stávají na jeho obrazech mno-
hem optimističtější, líbivější bar-
vy, a to nejen v podzimních sce-
nériích.
Miroslav Morávek tvrdí, že 
s olejomalbami končí, chce se
vrátit ke kresbě pastelem. Ná-

měty však bude opět hledat
v blízkém okolí, především
v Janovicích, do nichž chce ales-

poň na papíře vrátit některá dáv-
no ztracená místa a oživit jejich
zapomenutou atmosféru. ZN
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Městská knihovna

Libor Turek: Zážitky jsou největší, když jste nejmíň připravení
Po dvou letech se do r˘mafiovské
knihovny vrátil trutnovsk˘ uãitel
a vá‰niv˘ cestovatel Libor Turek
s pfiedná‰kou o jedné ze sv˘ch v˘-
prav. Zatímco minule vylíãil poslu-
chaãÛm záÏitky z putování po proslu-
nûn˘ch havajsk˘ch ostrovech, ten-
tokrát je zavedl do krajiny vûãného
snûhu a ledu, mezi strmé ‰títy
Himaláje.
Libor Turek zcestoval kus světa;
před převratem projel východní
blok, po něm se vydal do zemí do-

sud nepřístupných - západní
Evropy, Kanady nebo Latinské
Ameriky. Cesta do Nepálu patřila
k jeho prvním porevolučním vý-
pravám, které podnikal ještě úplně
sám a podle vlastních slov napros-
to amatérsky. I díky tomu tam pro-
žil nezapomenutelné chvíle, proto-
že jak tvrdí, „zážitky jsou největší,
když jste nejmíň připravení“.
Do země na úpatí „střechy svě-
ta“ se český učitel nevydal doce-
la naslepo, využil totiž pozvání

své sestřenice, která se během
studií seznámila s Nepálcem
a v metropoli Káthmándú pak
prožila sedmnáct let. Její kontak-
ty mu umožnily navštívit nepál-
ské rodiny a poznat zblízka je-
jich životní styl, poznamenaný
kastovním systémem a relativně
velkou chudobou země.
Hlavním cílem výpravy Libora
Turka však byly velehory.
Vyrazil do nich jako správný tu-
rista 90. let - v prestižkách, šus-
ťákách a tričku, zato s drahou,
těžkou kamerou a třicetikilovým
batohem plným zbytečností,
včetně zásoby rýže. Během své-
ho treku z Nepálské roviny podél
toku Mléčné řeky, vyvěrající
zpod ledovce Mount Everestu,
nafotografoval a nafilmoval ne-
jen fascinující krajinu, ale i po-
zoruhodná lidská sídla ve vel-
kých nadmořských výškách -
buddhistické kláštery, letiště
v Lukle, vesnice Namche Bazar
a Periche, až po minimálně 
obydlenou krajinu v okolí kopce

Kala Pathar (5648 m n. m.), od-
kud se mu naskytl výhled na
hlavní himalájské vrcholy včet-
ně proslulého Mount Everestu.
Cesta pod velehorskými štíty
však nebyla pro cestovatele úpl-
ně osamělá. Potkával nejen kara-
vany jaků s nákladem, nosiče
a domácí obyvatelstvo žijící
v krajně prostých podmínkách,
ale také velké množství turistů,
v té době už z velké části čes-
kých. Přesto se v okamžiku, kdy
to bylo nejmíň vhodné, dostal
zcela sám do nebezpečně sevře-
ného údolí, mimo stezky turistů
i domorodců. Na několik dlou-
hých hodin pochodu se tak ocitl
v ohrožení života, kdy stačilo
uklouznutí a už by odtud zřejmě
živý nevyvázl.
Vyprávění dokumentované sérií
diapozitivů a okořeněné lehkou
sebeironií i poněkud výchovný-
mi poznámkami na okraj Libor
Turek doplnil přehlídkou suve-
nýrů a originální nepálskou hud-
bou. ZN

Foto: archiv L. Turka
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Africká noc s Andersenem
Napadlo vás někdy, co se děje
v knihovně v noci? Když odejdou
poslední čtenáři, počítače se vy-
pnou, světla zhasnou a knihovni-
ce zamknou dveře? Možná vůbec
nic, možná leccos. Přinejmenším
jednou v roce – během Noci
s Andersenem.
Dánský pohádkář Hans Christian
Andersen je patronem Meziná-

rodního dne dětské knihy, který
se slaví v den jeho narození 
(2. dubna), a každoročních kni-
hovnických akcí na podporu dět-
ského čtenářství. Letošní třináctá
Noc s Andersenem připadla na
pátek 5. dubna a v Rýmařově mě-
la horkou příchuť Afriky.
Knihovnice pozvaly děti do světa
afrických pohádek, které ve ves-

nici Xkumbe na hranicích Mo-
sambiku, JAR a Zimbabwe sesbí-
rala a do češtiny přeložila Tereza
Bělíková z albrechtické Usedlosti
Jasanka. O svém ročním dobro-
volnickém pobytu v jižní Africe
vyprávěla loni v knihovně při be-
sedě pro dospělé, nyní představi-
la dětem život Afričanů prostřed-
nictvím jejich příběhů. V podobě

pohádek, či spíše bajek, si je vy-
právějí obyvatelé vesnic upro-
střed vyprahlé savany, stejně jako
se kdysi ústně tradovaly u nás.
Ještě než se děti vydaly mezi slo-
ny, nosorožce, zebry a gepardy,
proměnily se samy v malé
Afričany. Pak lovili divoká zvířa-
ta, vyprávěli si o domorodcích,
šamanech a jejich kouzlech, na-
nosili si na hlavách vodu (vlastně
knížky) a otestovali svoji odvahu
ve sklepení knihovny. Zahráli si
na bubínky djembe a s výtvarnicí
Kamilou Hýžovou si vyrobili
sádrové masky.
Andersenovskou noc plnou her
děti zakončily schovávanou v zá-
koutích setmělé knihovny, a kdo
už měl hraní dost, schoval se do
spacáku. Ráno si malí čtenáři do-
mů na památku odnesli kromě
vlastnoručně vyrobených masek
a pohlednic Noci s Andersenem
i novou knížku – sbírku afrických
pohádek. ZN

Soutěž Marie Kodovské

Kamil Princ
Rakviem

Holuby přebarvím černě na havrany,
sám sobě zahraju rekviem na hrany.
Smirkem si utírám slzy - své pohrobky.
Klesnout lze víc než k dnu. Například do hrobky.

Víno - krev Kristova. Absinth - krev Satana.
Chci tančit, žel každá kostra je zadaná.
Jsem narcis, líbám svůj portrét, mám 

v puse lak.
Pro něco skočím si... Kde je tu Nuselák?

Noc hříchu

V mém domě vládne smutku monarchie,
v krb házím marné sny, když půlnoc bije.
Chorobný měsíc, makabrózní abbé,
skrz mraků paraván mží světlo slabé.

Flór hvězd jsou slzy, obloha teď pláče.
Má komteso, Vy anemické ptáče,
Váš dekolt, to je oltář z alabastru
- chci utrhnout Vás jako alpskou astru!

Rty Vaše, rudé víc než víno mešní!
A bradavky? Ach, duo zralých třešní!
Noc - to je likér opojný a svůdný;
za svítání Vás poručím dnu studny.

C2H5OH

Piju utrejch všeho druhu
víc než jindy zhýrale.
Dřív jsem chodil v bludném kruhu,
teď jsem v bludné spirále.

Pěstí buším jako datel,
líh si krví obarvím.
Ač jsem chtěl být v kruhu přátel,
mrznu v kruhu polárním.

Píseň nihila

Když zášť ti proudí v každém nervu,
když vyhledáváš zmar a hádku,
pak lehni v rakev, sestup k červu,
tak jako autor těchto řádků.

Jen smrt tě zbaví všeho bolu,
krom náhrobku co přát si více?
Vše zahoď, sestup k červu dolů,
svět - to jsou svrab a neštovice!

Život je smrti disciplína,
radš provaz chvátej koupit si.
Namísto zpěvu, žen a vína
máš kašel, herpes, opici.

Z kapsáře tety Květy
Hádejme se s chutí

Hádku musíme správně nastartovat a do-
táhnout k dokonalosti. I slovní bitvy pře-
ce mají svá pravidla. Jak tedy na to?
Potřebujeme vhodného parťáka. Je stejně
energický jako my, je prostořeký, má mi-
lion řečí, výmluv, argumentů a hlavně má
na všechno úplně jiný názor než my.
Nahodit důvod? Nepřemýšlejte, pohádat
se můžeme kvůli čemukoliv. Rozčiluje
vás partner, rodiče, přátelé, šéf v práci?
Štve vás, že je zrovna hnusné počasí, ne-
funguje počítač, lednička je dokonale vy-
braná, máte mimořádné výdaje, nějaký
skvělý řidič vám nacouval do auta?
Ventilujte to! Nemůžete to přejít mlčením.
Přece dokážete „z fleku“ vyvolat hádku!
Aby to mělo pořádnou razanci, hádáme se
na ideálním místě. Skvělý je veřejný pro-
stor: chodba, obchod, chodník, restaurace,
střed náměstí, pracoviště. Doporučujeme
blízkost vašich rodinných příslušníků, ko-
legů, rodičů, nadřízených.
Musíte mít kuráž a dávku hysterie.
Zapomeňte na vřískání, obviňování
a křik. Raději třískejte dveřmi, nádobím,
vrhejte vázy, balte kufry pro sebe nebo
pro drahou polovičku. Omílejte trapné ar-
gumenty, vytahujte staré křivdy, okořeňte
vše hrubými slovy. Hlavně ignorujte ná-
mitky toho druhého.
Dodejte všemu šmrnc gesty, podupává-
ním nohou, kroucením hlavou, 
očima v sloup, rukama v bok, ťukáním na
čelo. Tak má vypadat pořádná hádka!
Zůstane vám po ní hořko? Tady je má ra-
da: Nezačínejte vůbec. Si
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Organizace a spolky

Kouzelná buřinka se připravuje na stěhování do nového
V úter˘ 2. dubna se v kavárnû
Bufiinka se‰li ãlenové r˘mafiovské
organizace Spoleãnosti pro podporu
lidí s mentálním postiÏením. Hlavními
tématy leto‰ní první ãlenské schÛze
byly plán aktivit pro tento rok a pfií-
prava na stûhování denního centra
Kouzelná bufiinka do nov˘ch prostor.
Denní centrum pro mentálně po-
stižené Kouzelná buřinka bylo 
otevřeno v lednu 2008 z iniciativy
rodičů a blízkých handicapova-
ných obyvatel Rýmařova v příze-
mí budovy Střediska volného ča-
su (ZUŠ) na Divadelní ulici. Na
jaře letošního roku dostane cent-
rum prostory nové - v rekonstruo-
vané budově SVČ na Okružní uli-
ci. Spolu s ním se bude stěhovat
také sociálně terapeutická dílna
Buřinka, kterou na základě spolu-
práce se SPMP Rýmařov zřídila
pro handicapované Diakonie
ČCE - středisko v Rýmařově.
Stolařská dílna zůstane v domě
s pečovatelskou službou na
Lidické ulici, uživatelé budou ta-

ké nadále docházet do kavárny
Buřinka na Sokolovské ulici,
kde pomáhají s obsluhou hostů.
Ostatní aktivity budou soustře-
děny do nových prostor, klienti
rovněž budou moci „pod jednou
střechou“ využívat fitcentrum
nebo keramickou dílnu SVČ.
Zatímco v sociálně terapeutické
dílně se mentálně postižení cvičí
v pracovních dovednostech,
Kouzlená buřinka pro ně připra-
vuje hlavně sportovní a kulturní
aktivity. V letošním roce se mo-
hou klienti těšit na oblíbené ku-
želky, plavání nebo lehkoatletické
závody a v červnu na čtvrtý roč-
ník krajského turnaje v petanque.
Sdružení pro ně v květnu uspořá-
dá také každoroční zájezd do
Prahy spojený s koncertem TV
Nova a v prosinci účast na velkém
koncertu v Ostravě. Domácí be-
nefiční Koncert pro Kouzelnou
buřinku je naplánován na říjen.
V létě klienti vyrazí na pobytový
tábor do Beskyd, který pořádá

krajská organizace SPMP.
Novinkou programu pro letošní
rok bude dubnová účast členů
SPMP Rýmařov na krajské bese-
dě v Ostravě s tématem „budouc-
nost“. Smyslem besedy má být
diskuse o zajištění péče o handi-
capované ve stáří nebo v případě,
že zůstanou sami, bez pomoci ro-

diny. Se snahou připravit se na si-
tuaci, která může nastat v životě
velké části mentálně postižených,
souvisí i plánované informační
návštěvy členů rýmařovského
sdružení v zařízeních tzv. chráně-
ného bydlení v okolních městech,
v Bruntále, Šumperku, Olomou-
ci, Krnově či Opavě. ZN

Rozloučili jsme se
Marie Sekaninová - Rýmařov ............................................ 1946
Anna Vajdíková - Rýmařov ............................................... 1931
František Jurčík - Rýmařov ............................................... 1947
Peter Fajnor - Stará Ves ..................................................... 1955

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Libuše Večeřová - Rýmařov ............................................... 80 let
Věra Jalůvková - Rýmařov ................................................ 81 let
Stanislav Hausknecht - Rýmařov ....................................... 81 let
Zdenka Firlová - Janovice .................................................. 82 let
František Koněvalík - Janovice ........................................... 82 let
Alena Vávrová - Rýmařov .................................................. 87 let
Josef Gerhard - Rýmařov ................................................... 88 let
Dušan Marek - Jamartice ................................................... 91 let
Irma Scholzová - Rýmařov ................................................. 94 let

Na rýmařovské radnici 
k radosti své i svých blízkých

obnovili manželský slib
Eva a Eduard Nečasovi

Manželům blahopřejí
celá rodina a přátelé
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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

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

Celý měsíc probíhá akce 2+1 zdarma

Krytý bazén Břidličná

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání ve 13.30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sa-
mi nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):
23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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

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

Všem příznivcům Petrova cechu!

Od 2. dubna jsou plně funkční
webové stránky Místní organizace

Českého rybářského svazu Rýmařov
na internetové adrese

www.rybarirymarov.cz.

Po přihlášení vás stránky navedou, jak se zaregistrovat
a pak nadále přihlašovat. Prostřednictvím těchto strá-
nek vám budou podávány veškeré důležité informace.

Za výbor MO Rýmařov Vojtěch Zábranský

Sbor dobrovolných hasičů Janovice
zve na soutěž

14. ročník Memoriálu Jirky Pitnera
kategorie muži

(součást Hasičské ligy Praděd)

4. ročník Memoriálu Lubomíra Mojžíška
kategorie ženy

5. května v 10 hodin
na hřišti za zámkem Janovice

Bohaté občerstvení zajištěno
Vstup zdarma

Sponzoři:
Mauritz poháry, Katr, a. s.,

město Rýmařov, RD Rýmařov, Arthas

Těšíme se na vaši účast
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POMOZTE PROSÍM KOČIČÍMU ÚTULKU
KOČKY BRUNTÁL, O. S., Žlutý kopec 3, Bruntál

V útulku přežívá celkem 100 koček včetně koťátek
Útulek potřebuje finance na nutné léky,

vakcinace, kastrace, krmivo a palivo

Pomozte prosím i materiálními dary:
Jar, Savo, papírové ubrousky, igelitové pytle, 

staré povlečení a deky

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

www.kockybruntal.blogspot.com

www.jasanka.ic.cz, usedlost.jasanka@seznam.cz,
725 969 527

Usedlost Jasanka, o.p.s., 
Albrechtice u Rýmařova 30, 793 51 Břidličná

• Děti tráví jedno odpoledne týdně ve venkovních pro-
storách statku.

• Budují si kladný vztah k domácím zvířatům.
• Získávají základní jezdecké dovednosti a znalosti

z chovu koní.
• Pečují o koně a rozvíjejí pracovní návyky a smysl pro

odpovědnost.
• Zlepšují svou fyzickou kondici a imunitu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat,
rádi vám poskytneme bližší informace.

Nabízíme
jezdecký kroužek

pro děti
ve věku 4 - 15 letAkce pořádané v Kavárně - občerstvení Buřinka

(Sokolovská 30, bývalá čajovna)

Poznávací hry          Turnaj ve skládání puzzle
18. dubna v 16.00            25. dubna v 16.00

Věkové kategorie: děti od 6 do 12 let
dorost od 13 do 17 let
dospělí 18 a více let

Svou účast můžete nahlásit v provozovně
nebo na tel. 605 801 058.

Nahlášení účasti je nutné a závazné!!!
Pro první tři místa připravena odměna!!!

recenze
Vladimíra Křenková: I briardi mívají dovolenou a jiné postřehy, vyd. Moravská expedice, tisk Apro Bruntál, Bruntál 2012, 8 bar., 2 čb.
fotografie, 8 čb. grafik, 72 s., náklad 500 ks

Čtenář dostává do rukou půvabnou útlou
knížku s poutavým, duchaplným a vtipným
vyprávěním o společném světě zvířat a lidí.
Titul práce s obálkou spíše evokují slunce,
vůni moře, pláž s lasturami, sladak lijenost
(dolce far niente) vyhřátých kamenných uli-
ček chorvatských přímořských městeček
s mžouráním zpychlých koček. Příběhy se
však odvíjejí mnohem častěji v důvěrně zná-
mém okolí na lukách a mezi ploty nedaleké-
ho Stránského, co by kamenem dohodil.
Jevištěm je prostředí sympatické rodiny,
manželů a dvou nefalšovaných kluků s jejich
radostmi i strastmi. Občas se prostor rozšíří
o babičku či úzký kruh přátel.
Povídání je kultivované, veselé a přitahuje
humorem i radostí ze života. Donutí vás
k smíchu, ba občas se neubráníte a vyprsk-
nete. Pozemská existence však není pro ni-
koho ze živých tvorů jen samé posvícení,
a tak nás autorka, ale jen zřídka a s hlubo-
kým soucitem, dojme chvilkou bolestivé di-
sonance. Hned však moudře pohladí.
Působivost příhod tkví v autorčině zkušenos-
ti, upřímnosti a především ve skutečném 
osobním prožitku, který předkládá čtenáři
bez příkras. Není jich třeba. Síla a kouzlo

textu se skrývají v hloubce emotivního vzta-
hu, který se vytvořil mezi lidmi a zvířaty,
z nichž každé je v podání autorky zcela oso-
bitým tvorem, jak míní též stejně sympaticky
zatížení lidé mezi námi. Mezi řádky postřeh-

neme i jemně načrtnuté trápení rodiny a ho-
jivý dotyk teplé srsti.
Výběr zvířecích aktérů povídek je rozsáhlý,
třebaže dominantní roli hrají dva aristokra-
tičtí briardi Iša a Bubla, po čertech chytrá
zlatohnědá psiska budící svou velikostí
i dlouhatánskými huňatými kožichy pořádný
respekt. Své místo na výsluní stránek obháji-
lo i stádečko ovcí s beranem, nejvěrnějším
přítelem Kuby, mladšího z Křenkových
chlapců, nebo dobrácký vlčák Kim, ochránce
staršího Honzy. Kravky, kobylka Monka či
Prima a jiní tvůrci až neuvěřitelných alotrií
žijí nebo většinou žili se svými lidmi na ma-
lém statečku na kraji vsi, ba nechybí ani po-
hled do zákulisí roztodivných kreací a rituá-
lů psích soutěží.
Pokladnice vzpomínek ženy, jíž domácí zvířa-
ta dělají radost už od dob šťastného dětství, se
zdá nevyčerpatelná. Kromě očividných zna-
lostí má vzácný rys dělit se s ostatními o vše
krásné a dobré. Je však stejně přesvědčivá
i v těch nemnoha pasážích, kdy reprodukuje
příhody svých přátel. Knížka je čtivá, hřejivá,
milá, lidská a především čistá. Text udržuje tr-
vale naši pozornost a zarytější čtenář se nedo-
káže od stránek odtrhnout, dokud je nepřečte
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všechny. Obratný jazyk práce nevybočuje
z dobové dikce a přes dokreslující výjimky
zůstává úsporné spisovné vyjádření normou.
A co říci o autorce? Patří k těm, co posunu-
jí život svého okolí do nových sfér jen pro-
to, že jsou právem přesvědčeni o potřebě
změny a její samozřejmé nutnosti. Nechtějí
za to nic, snad jen radost z díla. Znamením
autorky zůstává nevyčerpatelná fantazie, ne-
zlomný a nakažlivý životní optimismus, ne-
sobeckost, pracovitost a ohromná houževna-
tost a v neposlední řadě schopnost nad-
chnout pro společné úmysly své sousedy
i obdivovatele. Důvěra, kterou kolem sebe

šíří, vyvěrá i z toho, že vše, za čím stojí
Křenkovi, se vždycky podaří. Přitom péče
o usedlost, vlastní rodinu, dospívající chlap-
ce, jak nikdo nepopře, je sama o sobě ne-
smírně náročná a unavující řehole. Vitální
Křenkovi přesto učí zájemce zapomenutým
řemeslům, pořádají soutěže, setkání, diva-
delní představení, tu pobývají pod jejich
střechou americké studentky se svou paní
profesorkou Jiřinou Šiklovou, jindy se dve-
ře netrhnou s návštěvami, a tak bychom
mohli stále pokračovat. Kolem rodiny se vy-
tvořil široký okruh spolehlivých přátel mezi
místními, chalupáři i studenty, ale sahá

i do méně či více vzdálených končin.
Stránské je nejlepší vizitkou. Půlstoletí chát-
rající vesnička, jakých zde málem vymřely
desítky, dnes kvete, je čisto a klid, vítr čeří
hladinu čtyř obnovených rybníčků, jedna
chaloupka je hezčí než druhá, neboť příklady
táhnou. Stránské je jiná planeta. Chybí, zdá
se, trapné české neduhy, chybí sobectví, ni-
kdo se neprolhává k moci, nehledá nepřítele
a nevyvolává nenávist. Lidem je spolu dobře.
Autorčin svazeček si jistě najde své další zá-
jemce bez rozdílu věku, je to čtení neobyčej-
ně příjemné. Vřele knížku doporučuji a lze
jen doufat, že není poslední. Jiří Karel

Z okolních obcí a měst

15. 4. Příběh nejstaršího města Městská knihovna Bruntál
Beseda s J. Cepkem nad knihou o Bruntále 17 hodin

16. 4. Zámek Bruntál ve fotografiích Zámek Bruntál
Vernisáž výstavy a křest knihy 17 hodin

17. 4. Prohlídka podzemního krytu Zámecká zahrada
Muzeum v Bruntále 9 - 11 hodin, 15 - 17 hodin

18. 4. Expozice mlýnského náhonu Mlýnský náhon
Akce KZSB 9 - 12 hodin, 14 - 16 hodin

18. 4. Výstava obrazů rodáka Viktora Proniho
Gabrielův dům, 2. poschodí

Akce KZSB 9 - 12 hodin, 14 - 16 hodin
18. 4. Průmyslová výstava Bruntál v roce 1913

Městské divadlo, malý sál
Akce KZSB, přednáška Mgr. I. Hornišera 18 hodin

19. 4. Originál a faksimile Uničovské listiny práv
Městská expozice, nám. Míru 1

Mimořádná výstava originálu 8 - 12 hodin, 14 - 18 hodin

20. 4. Originál a faksimile Uničovské listiny práv
Městská expozice, nám. Míru 1

Mimořádná výstava originálu 9 - 12 hodin, 14 - 18 hodin
20. 4. Petrin - bývalý arcibiskupský seminář

Petrin, ZŠ Bruntál, Školní 2
Komentovaná prohlídka před rekonstrukcí 10 a 14 hodin
Provádí PhDr. Ľ. Mezerová a Ing. Z. Žilka

21. 4. Originál a faksimile Uničovské listiny práv
Městská expozice, nám. Míru 1

Mimořádná výstava originálu 13 - 19 hodin
Akce pro nejširší veřejnost připravilo město Bruntál ve spolupráci
s Muzeem v Bruntále, Klubem Za starý Bruntál, Městskou kniho-
vnou Bruntál, Základní školou Bruntál, Školní 2, a Českou centrálou
cestovního ruchu CzechTourism.

800 let města Bruntálu - Výlety do minulosti
akce u příležitosti Mezinárodního dne památek

Projekt je realizován za finanční podpory České centrály cestovního ruchu

Podívanou, jaká se naskytne jen
párkrát za život, přinese program
akcí připravených u příležitosti
Mezinárodního dne památek
v Bruntále. Projekt Výlety do
minulosti je součástí letošních 
oslav 800. výročí města Bruntálu.
Největším tahákem celého týdne
zajímavých událostí bude beze-
sporu vystavení originálu Uni-
čovské listiny přímo v Bruntále.
Je známým faktem, že první pí-
semná zpráva o Bruntálu jako
městě je zachována právě
v Uničovské listině, privilegiu
krále Přemysla Otakara I. z roku
1223. Obsah Uničovské listiny
potvrzuje, že Bruntál byl měs-
tem s magdeburským právem již
v roce 1213, a tudíž nejpozději
v tomto roce vznikl. Není zná-
mo, že by v tu dobu užívalo ob-
dobná práva jiné město v čes-
kých zemích, z čehož lze usuzo-
vat, že Bruntál je z hlediska in-
stitucionálního nejstarším měs-

tem na území nynější České re-
publiky.
Město si originál Uničovské listi-
ny mimořádně zapůjčí od olo-
moucké pobočky Zemského ar-
chivu Opava. Vzácná archiválie
bude v Bruntále k vidění od pát-

ku 19. do neděle 21. dubna
v městské historické expozici na
náměstí Míru. Krom toho je zde
trvale vystavena faksimile, tedy
přesná kopie Uničovské listiny,
kterou město nedávno zakoupilo. 
Originál listiny ale nebude jedi-

ným lákadlem celotýdenního
programu u příležitosti Meziná-
rodního dne památek. Také do
podzemí zahrady bruntálského
zámku se rozhodně nepodíváte
každý den. „Bruntálské kata-
komby“ budou zpřístupněny ve
středu 17. dubna od 9.00 do
11.00 a od 15.00 do 17.00.
Připravena je řada dalších akcí,
např. výstava Zámek ve fotogra-
fiích, prohlídka mlýnského ná-
honu, beseda nad knihou
BRUNTÁL Příběh nejstaršího
města, výstava obrazů rodáka
Viktora Proniho, „průmyslová“
výstava Bruntál v roce 1913 a ta-
ké komentovaná prohlídka
Petrina, bývalého arcibiskupské-
ho semináře, před rekonstrukcí
této památky. Jiří Ondrášek,

tiskový mluvčí MěÚ Bruntál

Projekt je realizován 
za finanční podpory České
centrály cestovního ruchu

Výlety do minulosti města Bruntálu

Zámek Bruntál
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Akce hradu Sovince

Velikonoční akce na hradě byla zamknuta ledovým klíčem
Kastelánka hradu Sovince Ka-
teřina Jarmarová doufala, že po
první letošní neúspěšné akci 
23. a 24. března bude ta následu-
jící ve dnech 30. března až 
1. dubna divákům daleko přátel-
štěji nakloněna, zejména co se
teplejšího počasí týká. Vždyť 
avizovaná návštěva pražského
barrandovského studia s velkým
fundusem kostýmů z nejrůzněj-
ších pohádek a známých filmů
slibovala hojnou účast návštěv-
níků této mimořádné akce.
Bohužel ani tentokrát nebylo po-
časí k pořadatelům příznivé.
„Nějak se mi ani nechce hovořit
o naší návštěvnosti. V sobotu to
ještě docela šlo, svítilo sluníčko,
lidí sice moc nechodilo, prý vět-
šina z nich byla v marketech na-
kupovat na Velikonoce. Nedělní
sněžení ale úplně zamíchalo kar-
tami - od severu se k nám nedo-
stalo jediné auto, takže přijelo
jen pár odvážných ‘polárních’

návštěvníků z jihu a chladné ve-
likonoční pondělí taky v tom sně-
hu nikoho nevylákalo. Velmi mě
to mrzelo, protože program byl
nadstandardně kvalitní,“ po-
steskla si nad nevydařenými
Velikonocemi na hradě Sovinci
kastelánka Kateřina Jarmarová.
Přitom podle ní oblíbení M.C.E.
či Huncvut byli opět nepřekona-
telní, stejně tak šermíři, dudáci
i brněnský Taurus si udržují vel-
kou kvalitu vystoupení. „A pro
nás noví - pražští Fuente Oveju-
na - těm zaběhnutým účinkujícím
zdatně sekundovali. Všichni se
přes nepřízeň počasí chovali vel-
mi profesionálně a vystupovali
i pro minimální počet návštěvní-
ků, jen aby opravdu každý odešel
z hradu spokojen,“ doplnila kas-
telánka.
Barrandovská půjčovna kostýmů
přivezla spoustu nádherných
mužských, ženských a hlavně dět-
ských kostýmů a profesionální fo-

tolab, ale také výstavu originál-
ních kostýmů z pohádky Hrátky
s čertem (1957), seriálu Borgiové,
filmů Mlhy Avalonu a Faust či
dětské kostýmy z loňské veleús-
pěšné výstavy Pernštejnové.
„Měli vyhrazeno celé horní patro
Jižního paláce, kde jsme jim zato-
pili a celý víkend tam vládla vel-

mi příjemná a veselá nálada,“
dodala Kateřina Jarmarová. Nyní
už jenom doufá, že se jaro koneč-
ně umoudří a přijde. Ve spoluprá-
ci s pořadateli a Muzeem Bruntál
po výborné zkušenosti s účinkují-
cími akci se stejně kvalitním pro-
gramem jistě brzy zopakují - ten-
tokrát ovšem už bez sněhu. JiKo

pozvánka na další akce na hradě Sovinci

13. a 14. dubna
Píšťalka zbrojnoše Břeňka

Přehlídka vojenské historie na Sovinci
Vývoj palných zbraní a obléhací techniky
Ukázky bojového umění a taktika střelby

se skupinami historického šermu
Mohelnická Sebranka a Zoufalci z Nevděku

Šermířské pohádky a souboje skupiny Allegros
Netradiční prohlídky rytířského sálu a hradních sklepů
Neomezený pohyb po hradě včetně vyhlídkové věže

Šermířské a divadelní scénky

20. a 21. dubna
Rekviem za rytíře

Velikonoční jarmark lidových řemesel
Nejžádanější kejklíř v ČR Vojta Vrtek

Skupina šermu Nuntius regis - na Sovinci poprvé
(divadelní a šermířská skupina)

Divadlo Bez střechy - kejklířské profesionální Broučkovo divadlo
Šermířské souboje skupiny Tartas

Sokolnické ukázky výcviku a příletů dravých ptáků
Tradice při vítání jara s ukázkou velikonočních řemesel

27. a 28. dubna
Přízrak z temné věže

Pálení čarodějnic na Sovinci
Večerní netradiční prohlídky při svíčkách
se skupinou šermu Rytíři svatého grálu

30. dubna - 26. května
Oděvy pěti století VI.

Výstava historických oděvů a doplňků Veroniky Pilné
(od Keltů po baroko)

Fota: akce.sovinec.cz
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Nad stránkami městské kroniky

Roky 1986 a 1987
Rok 1986 - I kostel se dočkal 
opravy
Tento rok opět začneme volbami.
Konaly se 23. a 24. května. Počet
poslanců městského národního
výboru se snížil ze 120 na rov-
ných 100. I to bylo víc než dost.
K volbám přišlo 6592 občanů,
kteří odevzdali 6560 hlasů pro
kandidáty Národní fronty. Přece
jen se našlo 32 statečných, kteří
některého z navržených kandidá-
tů škrtli. Do okresního národního
výboru bylo zvoleno třináct obča-
nů našeho města: Jan Machará-
ček – elektromontér, Růžena Po-
slušná – zdravotní sestra, Marie
Kročilová – kuchařka, Jan Bršťák
– energetik, Eva Zieglerová –
dělnice Státního statku, František
Calábek – údržbář, Antonín Kraj-
ča – traktorista, Karel Strouhal –
mistr Technických služeb, Dušan
Volek – pracovník Státního stat-
ku, Františka Zahradníková – děl-
nice, Ivan Maňák – pracovník
Svazu mládeže, Oldřich Vaníček
– předseda městského národního
výboru, Jana Babíková – úředni-
ce. Poslancem krajského národní-
ho výboru se stal Emil Chlachula,
požárník RD Rýmařov. A Rýma-
řov měl letos i zástupce v nejvyš-
ším zastupitelském orgánu. Do
Sněmovny národů Federálního
shromáždění byla zvolena paní
Jaroslava Šmehlíková, pracovni-
ce Hedvy. 
Na ustavujícím zasedání měst-
ského národního výboru byl
předsedou zvolen Oldřich Vaní-
ček, který tuto funkci vykonával
již od ledna. Uvolněným místo-
předsedou byl Ing. Pavel Kolář
a tajemnicí Ludmila Pudová.
Chtěl bych se zmínit ještě o třech

událostech. První z nich bylo 
udělování čestného titulu Vzor-
ný budovatel Rýmařova. V da-
ném roce jej získal Jan Halinec,
bývalý příslušník Rudé armády.
Jako styčný důstojník prošel ce-
stu ze Sovětského svazu až na
naše území. Konec války jej za-
stihl v našem okrese. Čestný titul
dostal ke svým 65. narozeninám.
Dále byl titulem oceněn Jaroslav
Němec, první ředitel měšťanské
školy, pak učitel a posléze zá-
stupce ředitele základní školy,
známý také jako vynikající foto-
graf. A konečně jej získal také dr.
František Vaňák, dlouholetý rý-
mařovský farář, pozdější arcibis-
kup olomoucký a metropolita
moravský. Ocenění dostal u pří-
ležitosti svých 70. narozenin, ale
zejména za vzornou péči o histo-
rické památky našeho města.
Jeho zásluhou byla prvotřídním
způsobem opravena kaple
V Lipkách, zdejší kostel a mno-
ho menších památek. 
Druhá událost, kterou chci za-
znamenat, je oprava kostela sv.
Michaela. Započala již v roce
1984. Nejdříve byla vyměněna
celá krytina střechy, okapy, vy-
robeny nové vlysy na sloupcích
a kolem výhledového prostoru.
Stát dal na opravu 50 tisíc Kčs,
konsistoř 100 tisíc Kčs, ale ná-
klady byly mnohem vyšší.
Kostel přitom potřeboval obno-
vit i omítky.
Třetí zmínka se týká počasí.
Průměrná roční teplota roku
1986 byla jen 5,5 stupně Celsia,
napršelo průměrně 27 mm, maxi-
mální teplota dosáhla 28,1 stupně
(2., 3. a 4. srpna) a minimální mí-
nus 24,4 stupně (9. února).

Rok 1987
Rozpočet pro tento rok počítal
s příjmy 15 263 tisíc korun
a s výdaji ve stejné výši. Nej-
vyšší výdajovou položkou bylo
školství – celkem 4 966 tisíc,
z toho školní jídelna Rýmařov 
1 718 tisíc, tj. náklady na pro-
voz, suroviny, vaření obědů atd.
Tato položka se ale snižovala
o částku, kterou za obědy zapla-
tili strávníci.
Dům pionýrů a mládeže podpo-
řilo město 241 tisíci, na provoz
jeslí se vydalo 575 tisíc, vnitřní
správa městského národního vý-
boru si vyžádala celkem 1 336
680 korun. Na akce „Z“ zaplati-
lo město celkem 1 905 002 koru-
ny, z toho se použilo 973 657 ko-
run na vodojem nebo 653 984
korun na přístavbu nemocnice
s poliklinikou. Na technické vy-
bavení k rodinným domkům vy-
naložilo město 269 446 korun.
Zabezpečit tyto práce bylo velmi
náročné, protože nebylo možné
zajistit dodavatele, který by udě-
lal vše potřebné. Situace se mu-
sela řešit tak, že různí dodavate-
lé podle svých možností udělali
vždy jen určitou část, což bylo
nesmírně náročné na čas i orga-
nizaci. Myslím, že v dnešní době
by se našlo hned několik firem,
které by takové práce dokázaly
udělat v celém rozsahu. Inu – ji-
ný čas, jiný mrav.
A ještě jedna zajímavost, z dneš-
ního hlediska téměř nepochopitel-
ná. Technické služby dostávaly
pohonné hmoty na příděl, protože
jich byl nedostatek, zejména v let-
ním období. Dnes je pohonných
hmot dostatek, ale zase ty ceny...

Z počasí opět jen nejzákladnější
fakta: Nejstudenějším měsícem
roku byl leden, jehož průměrná
teplota byla mimořádně nízká,
mínus 10,7 stupně Celsia, což je
i na rýmařovské poměry oprav-
du velká zima. Největší mráz byl
14. ledna, konkrétně 26,7 stupně
pod nulou. Nejteplejší byl červe-
nec s průměrnou teplotou 16,11
stupně, nejvyšší roční teplota
padla hned v jeho první den –
26,5 stupně. Roční průměr teplo-
ty dosáhl pouhých 5,4 stupně
a za celý rok napršelo 825,9 mm
srážek.
Z Hedvy bych uvedl jen jednu,
ale velmi důležitou věc. V kroni-
ce se píše: „Letos začala rozsá-
hlá modernizace provozu 01,
která si vyžádala asi 100 milionů
korun nákladů. Celý proces za-
čal, ale bude pokračovat ještě
příštím rokem. Část mechanic-
kých stavů byla vyměněna za
moderní stroje italské výroby se
západoněmeckým vzorovacím
zařízením – žakáry. Stroje jsou
méně hlučné, ale zejména pra-
covní rychlost je třikrát vyšší než
u stavů mechanických a také šíře
tkaného materiálu může být až
o metr větší. Navíc tyto stavy
pracují bez chyb, protože při po-
ruše, přetržení nitě apod., se au-
tomaticky zastavují. Nový sno-
vací stroj, také technicky velmi
dokonalý, dostala i přípravna.
Závod dostal celkem 55 nových
stavů, ale nadále budou z části
využívány i dosavadní stroje
mechanické.“ Pro Hedvu to byla
nesmírně významná akce, která
ji vynesla na vysokou úroveň. 

Vratislav Konečný

Důl Doubrava, 1987

Krupobití, 1986 Fota: archiv Městského muzea Rýmařov
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Soukromá řádková inzerce

Sport

Autokrosaři zahajují sezónu
V sobotu 27. dubna začíná v Rýmařově auto-
krosová sezóna. Pro letošní rok byly vypsány
závodní divize podobně jako vloni: D1 do 1400
ccm, D2 nad 1400 ccm, závod žen, motočtyř-
kolky naděje a nová divize D5 - vozy s funkč-
ním samosvorem. Opět jedeme seriál závodů
pod názvem Auto Lašák Hyundai Cup 2013.
Termíny závodů pro letošní sezónu:
27. dubna, 25. května, 29. června, 31. čer-

vence, 28. září, 26. října. Kvůli počasí se ne-
uskutečnil závod v březnu, a proto se zbýva-
jící závody pojedou jako seriálové.
Novinkou letošní sezóny je přihlášení jezdců
k závodu minimálně týden před termínem
závodu, a to na telefonní číslo 605 075 606.
Pořadatelé žádají jezdce, aby toto upozorně-
ní nebrali na lehkou váhu, protože je nezbyt-
né vědět, kolik jezdců se jednotlivých závo-

dů zúčastní. Start závodů je tradičně v 10 ho-
din. Závody se jedou na trati pod firmou
Styrotrade v Rýmařově.
Touto cestou pořadatelé zvou všechny příz-
nivce na celý motoristický seriál závodů
a zároveň vyzývají zájemce o funkci traťo-
vých komisařů - kdo by měl zájem o tuto pla-
cenou funkci, ať se hlásí na tel. 605 075 606. 

Jan Dohnal

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

* Plastová okna a dvefie
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady

• Prodám garáž v Rýmařově na Okružní ulici u kotelny s pozemkem
v os. vlastnictví. Nové rozvody elektřiny. Bez vlhkosti, udržovaná, 
izolovaná, drenážní trubky. Prohlídka možná kdykoliv. Cena k jed-
nání. Tel.: 604 639 963.
• Pronájem bytu. Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu 3+1, 75 m2

v Rýmařově, nedaleko centra, v blízkosti autobusového nádraží. Byt
je v přízemí nekuřáckého domu, který je po celkové rekonstrukci se
zachováním stylových prvků. V domě jsou dvě bytové jednotky,
v každém podlaží jeden byt. Nová koupelna, okna, samostatné tope-
ní na plyn, renovované parkety. Pronájem je včetně komory a menší
garáže v domě. Cena nájmu 4 500 Kč/měsíc + náklady za celoroční
provoz asi 3000 Kč/měsíc, kauce 15 000 Kč. Tel. 721 527 068.

Reklama
v R˘mafiovském 

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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Krajské finále ve šplhu
Frýdek-Místek 2013

Okresní kolo ve volejbalu Krnov 2013

Pro vítěze okresních kol ve šplhu připravila SŠED Frýdek-Místek 
21. března 2013 krajské finále a Rýmařov u toho nemohl chybět. Soutěž
se koná pod záštitou Asociace školních sportovních klubů a má vyso-
kou úroveň výkonů i technického zázemí, všechna měření a hodnocení
probíhají elektronicky. V brzkých a mrazivých ranních hodinách vyra-
zilo od ZŠ Jelínkova vítězné družstvo okresu Bruntál starších děvčat ve
složení Veronika Murínová, Martina Ohrádková, Katka Sekaninová
a Monika Trvalová. V silné konkurenci výběru z velkých škol a druž-
stev dívek z gymnastických oddílů si vedly skvěle a vybojovaly krásné
stříbrné medaile a Monika Trvalová navíc individuální bronz. I přes čas-
ný budíček a únavnou cestu dokázaly napnout všechny síly. Děkujeme
a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Karel Toman

Dubnu podle kalendáře sportovních akcí náleží především šestkový vo-
lejbal starších žaček a žáků. Soutěž pravidelně pořádá krnovská Základní
škola Žižkova. Letošní dvojturnaj vyšel na 3. a 4. dubna, ve čtvrtek se ut-
kala družstva děvčat, v pátek nastoupili chlapci. Rýmařovská Jelínkova
tradičně vyslala obě výpravy, které se společně poctivě připravovaly.
Konkurence byla jako obvykle silná a početná. Dívčí družstva byla roz-
dělena do dvou pětičlenných skupin a mladé rýmařovské volejbalistky
vybojovaly po třetím místě ve skupině celkové 5. místo v turnaji, po vo-
lejbalové stránce však zanechaly velmi dobrý dojem. Letošní duben se
vyznačuje vysokým rizikem pádu ze sněhuláka, což by mohla potvrdit
jedna z našich nadějných hráček, která se kvůli vymknutému kotníku
nemohla soutěže zúčastnit. Družstvo chlapců vstoupilo do turnaje šesti
týmů s velkou vervou a právem jim patřilo 1. místo v základní skupině
a přímý postup do semifinále. Vypjatý souboj o postup do finálové dvo-
jice našim hráčům nevyšel, chuť si přesto dokázali spravit výborným vý-
konem v zápase o třetí místo proti domácím, kde i ve značně nesportov-
ní atmosféře po zásluze zvítězili a odvezli si domů nejen uznání soupe-
řů, ale i jeden z cenných kovů. Nehledě na výsledky turnajů má naše do-
růstající generace pro tento krásný a inteligentní kolektivní sport nadše-
ní a zůstává příslibem pro budoucnost (nejen) volejbalu v Rýmařově.
Děkujeme za zúročenou tréninkovou dřinu a po všech stránkách hod-
notnou reprezentaci naší školy. Karel Toman

Pohár ředitele Granitolu 2013
45. ročník skalního turnaje v Moravském Berouně nemohli rýmařovští
volejbalisté jakožto tradiční účastníci vynechat. 23. března se v proslu-
lé tělocvičně utkala družstva Bruntálu, Šternberka, Moravského
Berouna a dvě sestavy Rýmařova. Kvalita týmů byla znát na vyrovna-
nosti hry, systém „každý s každým“ a náročné sety končící tie-breaky
dávaly hráčům zabrat. Turnaj, který se i při menším počtu týmů protáhl
do podvečerních hodin, skončil úspěchem Rýmařova stanuvšího na
stupních vítězů dokonce dvakrát. Vítězem se staly „Zubaté žáby“ Pavla
Ujfalušiho a Petra Němečka, třetí místo z loňska obhájil tým kultovní
postavy rýmařovského volejbalu a vyhlášeného univerzála Bořka
Kobolky. Zlato a bronz v prvním letošním turnaji jsou příjemným za-
čátkem sezóny, přejeme, ať se daří i nadále. Karel Tomam

Fota: archiv Karla Tomana
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DOMOVNÍ P¤ÍPOJKY
- kanalizační

- vodovodní
- elektro

ELEKTROMONTÁÎE
HROMOSVODY

Pavel Pokorný
Opavská 18, Rýmařov

mobil: 608 830 881
e-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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