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Nov˘ v˘robní závod v prÛmyslové 
zónû nabídne pracovní místa

Nové jízdní fiády 2013/2014 – odjezdy 
autobusÛ a vlakÛ z R˘mafiova

V dobû adventu a Vánoc zaznûly 
v kostele sv. Michaela tfii koncerty

Mezi Korunou a obytn˘m domem
vyroste nová trÏnice

Taneãníci ze ZU· R˘mafiov pfiipravili 
pro rodiãe vánoãní koncert

ročník XVI.
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Symbolem studentské akademie se stala chobotnice
Ve středu 18. prosince 2013 se
ve velkém sále zrekonstruované-
ho SVČ uskutečnila tradiční stu-
dentská akademie Gymnázia
a Střední odborné školy Rýma-
řov. K vidění bylo mnoho vy-
stoupení žáků gymnázia, z po-
chopitelných důvodů však zmí-
níme pouze několik z nich.
Program odstartovala žhavá no-
vinka v podobě chlapecké roc-
kové skupiny White band, po je-
jíž melancholické autorské pís-
ničce následovalo vystoupení
černého divadla. To letos pojed-
návalo o vodním světě, a ačkoliv
bylo dokončeno téměř na po-
slední chvíli, dopadlo excelent-
ně! Diváci mohli zhlédnout ne-
jen létající měsíční pannu ztěles-
něnou Natálkou Struhárovou, ale
také obří chobotnici, jež se záro-
veň stala symbolem akademie.
Velmi příjemným překvapením
bylo vystoupení našich nejmen-
ších, primánů, kteří si připravili 
úryvky ze slovenských populár-
ních písní, jež sestavili do pásma
spojeného tematikou studentské-
ho života, školy a učitelů. O něco
později přišla na řadu francouzská

pohádka, při které mnozí ocenili
herecký výkon hlavní postavy
Malého prince v podání Marka
Sedláčka. Nezapomenutelným se
stalo i vystoupení Markovy třídy
kvarty, v němž její kolektiv před-
váděl neuvěřitelné taneční kreace
na mix různých písní. Není bez
zajímavosti, že už při generální
zkoušce byl po kvartě požadován
přídavek, protože vystoupení mě-
lo tak velký komický potenciál, že
se za břicho popadal kdekterý
přísný profesor a oko mnohého
diváka nezůstalo suché.
Dalším vystoupením, které je tře-
ba zmínit, byla pohybová lajna
tříd kvinty a první, v níž studenti
sborovým přednesem doprováze-
ným synchronizovanými pohyby
ukázali, že ani ve větším počtu
pro ně není těžké udržet správný
rytmus a bezchybně spolupraco-
vat. Za zpěvu Hany Marečkové
a dívek ze septimy představil
Adam Komůrka nové logo školy
a k němu navržené dárkové před-
měty. Díky tomu jsme mohli na
pódiu vidět a přivítat i ředitelku
školy Mgr. Zdenu Kovaříkovou.
Závěrem sborově zazněly, tento-

krát v internacionálním podání,
písně secvičené s profesorem
Milanem Galandrem.
Celou akademií provázely mo-
derátorské dvojice - Štěpán Mo-
ninec, Hana Marečková, Jan Ko-
peček a Adéla Komůrková. Dík
patří dvěma Honzům - Přikrylo-
vi a Gottwaldovi, tedy zvukař-
sko-osvětlovacímu týmu, profe-
sorce Janě Polákové za inspici,
ale hlavně profesoru Štefanu

Janošťákovi, bez kterého by aka-
demie nebyla akademií, neboť ji
celou sestavil a řídil. Děkujeme
také všem divákům odpoledního
představení za to, že se přišli po-
dívat a účinkujícím vytvořili
skvělou atmosféru. Doufáme, že
se znovu uvidíme na studentské
akademii s datem 2014.

Studentská rada
Gymnázia a Střední

odborné školy Rýmařov

Co by kdyby

Černobílý svět

Evolution of Dance Pidilidi
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Skončil rok 2013, prožili jsme te-
dy další rok po dosud posledním
předpovídaném konci světa, a po-
kud vím, pro rok 2014 šamani ani
vědci žádnou světovou katastrofu
nevěští. O tom, jaký byl ten uply-
nulý, mluví a píše mnoho politiků
i obyčejných lidí, každý může mít
odlišný názor, podle toho, v jaké
pozici a situaci se nachází. Nic-
méně mají asi pravdu ti komentá-
toři, kteří nazývají rok 2013 ro-
kem zlomu. V takřka zákonitém
dvacetiletém cyklu končí „polis-
topadový“ vývoj, politika se změ-
nila - došlo k přímé volbě prezi-
denta, narostla nespokojenost
s tradičními politickými stranami
a nepokrytým bojem politiků
o pozice a o moc, padla vláda,
proběhly předčasné volby.
Podle filosofa Václava Bělohrad-
ského došlo k rozpadu tradičního
systému pravice - levice a společ-
nost se rozčlenila do kaleidosko-
pu voličů, stran, uskupení a útva-
rů, které mají často velmi rozdílný
vztah ke státu, demokracii a spo-
lečnosti vůbec a jejich programo-
vé ukotvení je těžko uchopitelné.
Velké odezvy se za této situace
dostává populismu a demagogii.
Povolební situace vyústila v úsilí
zformovat „koalici pro změnu“,
trendy politického a společenské-
ho vývoje si však dnes netroufá
s rozumnou mírou spolehlivosti
odhadnout nikdo. Návrhy na změ-
nu volebního systému na většino-
vý, přijetí nebo nepřijetí eura, ne-
omezený neoliberalismus nebo
posilování prvků sociálně tržního
hospodářství, posílení funkce re-
ferenda při řízení státu, přeměna
státu na prezidentský nebo v du-
chu úsilí Monarchistické strany
Čech, Moravy a Slezska svěření
řízení státu do rukou osvíceného
monarchy typu Josefa II., to
všechno může být dnes ve hře.
Všeobecně lze předpokládat ten-
denci k autoritativnějšímu pojetí
demokracie, ve kterém se budou
silněji uplatňovat vůdcovské role
jednotlivých osobností, jak to na-
značuje i průběh koaličních jed-
nání o sestavení vlády.
Mnoho vzdělaných politologů
a sociologů se domnívá, že ať
chceme nebo nechceme, jsme ja-
ko stát střední Evropy patrně 
účastníky „krize západního světa“
a řada jejích rysů a projevů se 
uplatňuje i u nás. Někteří mluví
o tom, že „euroamerický životní
standard se ocitl na rozcestí, mož-
ná na začátku konce svojí cesty“.

Do hry vstupují prudce rostoucí 
ekonomiky v Asii, Africe i jižní
Americe a důsledky tohoto proce-
su jsou těžko předvídatelné.
Potěšitelné může být, že některé
ze světově uznávaných kapacit 
očekávají v roce 2014 oživení 
ekonomik na Západě i Východě.
Náš sociolog Jan Keller se zamýš-
lí nad situací v ekonomicky vy-
spělých zemích a konstatuje, že se
zásadně mění složení společnosti
- na rozdíl od předchozího stavu
střední vrstvy početně i příjmově
stagnují, začínají ubývat a celým
jejich částem hrozí pád do nižších
sociálních kategorií, horní vrstvy
se rychle vzdalují od zbytku spo-
lečnosti. Ti skutečně bohatí a vliv-
ní se od zbytku oddělují a žijí ve
svém vlastním světě, přestávají
využívat služeb veřejného sektoru
(a tudíž přestávají mít zájem na
jeho rozvoji) a obklopují se druži-
nou svých sloužících. Na opač-
ném konci spektra se situace
zhoršuje, rozrůstající se počet ne-
zaměstnaných včetně mladých li-
dí, kteří nikdy nepoznali práci,
kriminalita. Střední vrstvy se za-
čínají cítit ohroženy. Vzrůstá soci-
ální napětí a postupuje všeobecná
destrukce morálky a společnosti.
Sociolog Keller ve zkratce pre-
zentuje dva možné scénáře: jed-
ním z nich je jakýsi návrat feuda-
lismu, kdy příslušníci elity vytvá-
řejí situaci obdobnou středově-
kým poměrům, upevňují svoji po-
zici a moc a stávají se všemocný-
mi „feudály“. V jistém smyslu to
už dnes na své vlastní kůži pociťu-
je i u nás mnoho zaměstnanců,
kteří se cítí být ve svém zaměst-
nání „nevolníky“. A mnozí, kteří
nejsou schopni splácet dluhy, se
dokonce dostávají do pozice no-
vodobých „otroků“.
Druhá alternativa, o které socio-
log Keller uvažuje, může spočívat
v tom, že se různé skupiny střed-
ních vrstev budou schopny do-
mluvit a společně dosáhnout toho,
aby se ti nejbohatší podíleli na fi-
nancování chodu společnosti,
snažili se o zastavení zadlužování
států a o zajištění prostředků na
integraci nižších vrstev zpět do
společnosti tím, že se vytvoří pod-
mínky pro jejich důstojnou obži-
vu. Cestu vidí v tom, že se bude
obnovovat potravinová soběstač-
nost země a výroba pro místní po-
třebu prostřednictvím podpory
drobných a středních domácích fi-
rem atd. Právě aktuální situace
v naší zemi však názorně ukazuje,

jak těžká až nemožná je domluva
mezi jednotlivými zájmovými
skupinami, když všeobecně, nejen
uvnitř významných politických
stran, převažuje boj ne o program,
ale o pozice a o moc.
Naléhavý hlas k situaci ve světě
se v poslední době ozval ze strany
poněkud nečekané. Papež Franti-
šek v dokumentu, ve kterém shr-
nuje úkoly, priority a cíle svého
pontifikátu, zaútočil na to, že se
peníze staly modlou („peníze mu-
sí sloužit, nikoliv vládnout“).
Prosí politiky, aby zajistili, že bu-
dou mít všichni občané „důstoj-
nou práci, vzdělání a zdravotní
péči“. Nespoutaný kapitalismus
označuje jako novou tyranii.
V tomto smyslu formuluje i „nové
přikázání“: „Nebudeš vytvářet
ekonomiku vyloučení a nerovnos-
ti. Taková ekonomika zabíjí.“ Kéž
by papež měl i božskou moc tuto
ideu uskutečnit!
V posledních chmurných listopa-
dových dnech nadepsal spisovatel
Jiří Stránský jeden ze svých novi-
nových sloupků Nenechme se ot-
rávit: počasím ani zlými zpráva-
mi. Zkušenosti z těžkých život-

ních situací ho dovedly ke vzorci:
nepřistoupit na udolávání. Na-
opak, přistoupit na dennodenní
seznamy všech možných potěšení
pro naše duše. Včetně vědomí, že
jaro přijde, posilování víry, že do
naší země přece jen zavane vítr
zdravého rozumu, snášenlivosti
a poctivosti a že bude líp. Velkým
zdrojem osobního potěšení a štěs-
tí může být rodina, různé záliby
a koníčky, příroda a její nekoneč-
né krásy a nikdy nekončící pře-
kvapení. Pro Jiřího Stránského je
součástí potěšení zejména také
„všelijaká“ kultura. A to může pla-
tit i pro nás. Dnes už zdaleka ne-
znamená, že kultura rovná se vel-
ké město. Přes všechna oprávněná
žehrání na televizi nelze tvrdit, že
kdo hledá kvalitní díla, nenajde.
To samé platí o literatuře, o hudbě,
o vzdělávání. A myslím, že i v na-
šem „městečku“, v tomto v bohem
zapomenutém a hlavně prací 
opuštěném kraji, máme dost mož-
ností nechat se oslovit uměním
různých žánrů nebo se i aktivně
činností povznášejících ducha
a zahánějících chmury zúčastnit.
Nenechat se udolat! M. Marek

Pár slov... nad rokem 2014

Foto na titulní straně:
Vladimír Lehký - Strom samotář
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Aktuálně z města

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2014
Ve čtvrtek 19. prosince se konalo ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici dvacáté druhé řádné zasedání zastupitelstva
v tomto volebním období. Na programu jednání byl návrh rozpočtu města pro rok 2014, majetkové záležitosti a bod různé. Zastupitelé
přijali celkem devětadvacet usnesení, většinu z nich tvořily majetkové záležitosti.

Rozpočet města na rok 2014
Zastupitelé města schválili na svém zasedání
19. prosince 2013 rozpočet města na rok
2014. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný,
příjmy i výdaje města jsou shodně 180 mil.
Kč. Plně pokrývá výdaje příspěvkových or-
ganizací města - střediska volného času, mu-
zea, knihovny, mateřských škol, základní
školy a Bytermu, dále plně sanuje náklady
městského úřadu a také všechny základní po-
třeby města, jako čištění komunikací, veřejné
osvětlení, údržbu zeleně, pohřebnictví atd. Je
svým objemem oproti minulým létům nižší,
protože město loni prakticky dokončilo svůj
investiční plán obsažený v Integrovaném
dokumentu města na toto volební období
(je trvale zveřejněn a aktualizován na we-
bových stránkách města) a nezahajuje žád-

nou větší investici s dotační podporou.
V rozpočtu je ale vyčleněna nebývale vysoká
částka na opravy komunikací a budování
parkovišť - celkem 15 mil. Kč. (Plán oprav
komunikací je obsažen v jiném článku toho-
to vydání.) Stav městských komunikací stále
není uspokojivý, protože v minulosti dali za-
stupitelé přednost vždy jiným, neméně nalé-
havým investičním záměrům s cílem maxi-
málně využít dotací EU a národních dotač-
ních titulů.
Z dalších investic v letošním rozpočtu jmenu-
ji dostavbu nám. Míru (1,994 mil. Kč), do-
financování cyklostezky do Ondřejova 
(4,456 mil. Kč), dokončení revitalizace síd-
liště Větrná - Hornoměstská (2,661 mil. Kč),
přičemž všechny tři investiční akce jsou ve

své podstatě také městskými komunikacemi.
Dále je to revitalizace obytného domu
Radniční 1, 3, 5, 7 (8 mil. Kč). Tato stavba
bude z poloviny financována Bytermem.
Mezi plánované investice tohoto roku patří
ještě výstavba nové tržnice (416 tis. Kč) a vý-
stavba kanalizace na Hornoměstské ulici
(1,934 mil. Kč).
Město již druhý rok hospodaří podle nového
zákona o rozpočtovém určení daní, které mu
přináší asi o 15 mil. Kč vyšší daňové příjmy
ve srovnání s minulostí a částečně tak odstra-
nilo nespravedlivost v rozdělování daní státu
pro různé velikostní kategorie měst a obcí.
Město nebude pro své hospodaření čerpat no-
vý úvěr. 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Elektronická úřední deska
Prvního ledna 2014 byla uvedena do ostrého provozu 
elektronická úfiední deska, umístûná u budovy radnice.
Toto fie‰ení má pfiinést moderní a efektivní zpÛsob zve-
fiejÀování dokumentÛ, dostupnost informací bude zaji‰tû-
na nepfietrÏitû po dobu 24 hodin dennû.
Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické 
úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky
dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řá-
du. Důležitým aspektem je napojení na spisovou
službu s možností automatického stahování nových
dokumentů z databáze. Dokumenty tak budou zve-
řejňovány přímo z kanceláří odpovědných pracovní-
ků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické
úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě.
Návod na ovládání:
Na úvodní obrazovce je vidět výpis jednotlivých
kategorií, v poslední kolonce je uveden počet do-
kumentů v dané kategorii. Pokud v ní není žádný
dokument, není možné do této kategorie vstoupit.
Tlačítky (šipkou nahoru či dolů) si zvolíte katego-
rii, v níž se nacházejí dokumenty, o které máte zá-
jem. Tlačítkem šipka doprava potvrdíte výběr a po-

té se vám vypíší dokumenty. Opět si šipkou nahoru
nebo dolů zvolíte dokument a novým potvrzením
šipkou doprava dojde k zobrazení dokumentu na
obrazovce. Pohyb v dokumentu, má-li více stránek,
opět zajišťují šipky nahoru a dolů. Krok zpět umož-
ní šipka vlevo. Převzato z webových stránek města

Před zahájením jednání zastupitelstva blahopřál starosta Petr Klouda zastupitelům Marii Volkové a Josefu Žižkovi
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Plán oprav městských komunikací na letošní rok
Město vyčlenilo ze svého letošního rozpočtu na opravy komunikací mi-
mořádně vysokou částku - 15 milionů Kč. V loňském roce to bylo např.
jen 2,7 milionu Kč (k tomu je ovšem nutné připočítat několik desítek mi-
lionů korun na rekonstrukci náměstí, cyklostezku do Ondřejova a revita-
lizaci sídliště Hornoměstská - Větrná, které byly v podstatě také použity
k výstavbě nových nebo opravě stávajících komunikací). Zastupitelé
projednali a schválili věcný a finanční plán, který obsahuje seznam oprav
a nových staveb připravených pro letošní rok:
- Jarní opravy a zástřiky komunikací - 1 000 tis. Kč.
- Rekonstrukce Národní ulice od křižovatky s Opavskou ulicí po

Bartákovu ulici a dále Havlíčkovy ulice až po náměstí Svobody 
- 8 000 tis. Kč (cena je odhadnuta po soutěži na dodavatele stavby, ce-
na dle projektu je asi 12 500 tis. Kč).

- Nově vybudovaný propoj Revoluční ulice na Žižkovu ulici za sídliš-
těm Dukelská včetně parkoviště - 3 000 tis. Kč (cena je stanovena ta-
ké odhadem po soutěži).

- Sjezd z cyklostezky na ulici 8. května do průmyslového areálu 
- 400 tis. Kč.

- Dokončení revitalizace sídliště Hornoměstská - Větrná nad rámec pro-
jektu revitalizace panelových sídlišť - 1 376 tis. Kč (dodavatelem jsou
Městské služby Rýmařov, s. r. o.).

- Výstavba asfaltobetonového povrchu komunikace a parkoviště 

u obytných domů Opavská 39, 41, 43 a Opavská 45, 47 - 500 tis. Kč.
- Zhotovení asfaltobetonového povrchu na spojnici ulic Mlýnské

a Máchovy 19 - 200 tis. Kč.
V seznamu jsou dále uvedeny komunikace, které sice opravy vyžadují,
ale nedostatek finančních prostředků je pravděpodobně nedovolí zhoto-
vit v letošním roce. Jsou to například ulice Hornoměstská, Bednářská,
U Lomu, U Rybníka, Jungmannova, Vrchlického, Jamartice, Edrovice,
Janušov, U Potoka atd. Jejich oprava může proběhnout až v případě do-
sažení nižších cen od dodavatelů v soutěžích na realizaci staveb nebo ji-
ných úspor v rozpočtu.
Stále platí, že opravy komunikací jsou velmi nákladnou záležitostí a pro
rozpočty obcí velkou zátěží. Přitom dotačních titulů na opravy mohly
v minulosti využívat jen menší obce do 500 obyvatel. Většina komuni-
kací si nese dluh z minulosti v podobě vysoké zanedbanosti, malého ne-
bo zcela chybějícího podloží, chybějících obrub, častých a nedostatečně
zapravených překopů a dále vysoké hustoty uložených inženýrských sí-
tí, vyžadujících neustálé opravy a zásahy. Domnívám se ale, že naše
město již může na opravy komunikací vyčleňovat vyšší částky pravidel-
ně, protože vybavenost města základní infrastrukturou, kulturním a spor-
tovním zázemím a stavem obytných budov je na solidní úrovni a těžiště
zájmu zastupitelů se může přenést na městské komunikace. 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Rýmařov plánuje novou tržnici
Zastupitelé města obdrželi k diskusi archi-
tektonický návrh budoucí podoby tržnice
v prostoru nad Korunou. Plocha tržnice bude
velká asi 300 m2, na její povrch budou pou-
žity zbylé kostky z náměstí Míru a žulové
panely jako spojující - navazující konstrukč-
ní prvek. Na tržnici bude pítko, kamenný
dřez s odtokem vody, 50centimetrová opěrná
zídka z kamenů u obytného domu Jungman-
nova 2, 4, snižující se směrem k Jungman-
nově ulici. Dále zde bude vybudována kana-
lizace, zdroje elektřiny, veřejné osvětlení

(pravděpodobně převisem mezi oběma do-
my) a instalovány kontejnery na Jungman-
nově ulici. (Ne všechny prvky jsou obsaženy
ve výkresu.) V letošním roce prozatím neplá-
nujeme montáž stánků. Hotovou projektovou
dokumentaci by měl architekt předat 
do 31. ledna 2014, poté bude následovat sou-
těž na dodavatele a realizace záměru.
Celkový koncept uzavře tradici využití části
Radniční ulice jako tržnice, ta by měla slou-
žit výhradně jako odpočinkové místo a pro-
menáda. Trhy by se na náměstí Míru v bu-

doucnu měly konat spíše výjimečně jako far-
mářské nebo vánoční a stálá vybavená tržni-
ce by měla být právě v uvedené proluce, kte-
rou město za tímto účelem vykoupilo a pře-
staví. Domnívám se, že je to pro trhovce i ná-
vštěvníky tržnice vhodné místo v blízkosti
náměstí. Umístění tržnice sleduje posílení
přitažlivosti a návštěvnosti centra města
a snadnou docházku. Možnosti parkování by
měla rozšířit nově plánovaná parkoviště nad
poliklinikou a na Husově ulici. 

Ing. Petr Klouda, starosta města

V průmyslové zóně
by měl vyrůst výrobní závod

O koupi části parcely v rýmařovské průmyslové zóně pro výstavbu
nové výrobní haly požádala společnost Ferrite. Společnost uvažuje
v rámci své podnikatelské činnosti o vybudování vlastní výrobní ha-
ly, kde by se měl vyrábět feritový prach, který je dále využíván 
v automobilovém průmyslu nebo pro výrobu feritových magnetů.
Výstavbu nové výrobní haly by společnost chtěla zahájit v první po-
lovině letošního roku, zaměstnat by mohla na dvě desítky lidí. Po pě-
ti letech od spuštění výroby společnost uvažuje o dalším rozvoji
a zvýšení počtu zaměstnanců. Pro obsazování nových pracovních
míst bude využito součinnosti kontaktního pracoviště úřadu práce
v Rýmařově. Zastupitelé záměr prodeje části pozemku schválili. JiKo

Pozvánka
na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na své zase-
dání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 30. ledna
v 17. hodin ve velkém sále Střediska volného času na Okružní
ulici v Rýmařově.
Program jednání:
Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2013
Plán práce finančního výboru na rok 2014
Majetkové záležitosti
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
- kontrolní činnost

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. března 2014
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády 

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

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: • požadované vzdělání: vysokoškolské,
• dobrá znalost účetnictví,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole, zákon č. 499/2004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě, vše v platném znění),
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• 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:
• kontrolní činnost:

a) vnitřní kontrola:
- kontrola dodržování vnitřních předpisů (zejména kontrolního řádu) jednotlivými odbory MěÚ,

b) vnější kontrola:
- kontrola činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem,
- výkon veřejnosprávní kontroly u příjemců grantů, příspěvků a půjček poskytnutých z rozpočtu města,
- následná kontrola plnění opatření uložených na základě zjištěných nedostatků,

• vedení centrální spisovny MěÚ,
• kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby,
• metodická a konzultační činnost v oblasti finanční kontroly,
• vedení centrální evidence smluv města

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o 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 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s da-
tem odeslání nejpozději 5. února 2014

Lhůta pro podání přihlášky: 5. února 2014
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise
bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona 
č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními
údaji. Po ukončení 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. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Budou se sociální dávky vyplácet se zpožděním?
S poãátkem nového roku rozvífiila mediální vody
zpráva o problémech provázejících vyplácení soci-
álních dávek. Na úfiadech práce se po dvou letech
opakuje mimofiádná situace spojená s pfiechodem
na jin˘ poãítaãov˘ program a hrozící zpoÏdûním
v˘plat dávek tûm, ktefií po Vánocích vyhlíÏejí nedo-
ãkavû kaÏdou korunu. DÛvody souãasného „kolap-
su“ pfiitom pramení právû ve zmûnû systému vy-
plácení dávek pfiede dvûma lety, podle slov samot-
n˘ch úfiedníkÛ by v‰ak stejnû váÏné komplikace ja-
ko tehdy tentokrát nastat nemûly.

Přechod z bezproblémově fungujícího pro-
gramu OK Systému na nový od firmy Fujitsu
Technology Solutions, vybraný bez tendru
a navíc pomalý a kolabující, provázela už na
přelomu let 2011/2012 otevřená kritika. Po
dvou letech antimonopolní úřad používání
nového systému zakázal a úřady práce se mu-
sely na počátku letošního roku narychlo vrá-
tit k programu původního dodavatele. Firma
Fujitsu sice dočasně zpřístupnila data nutná

pro výplatu dávek, úředníci ale musí při je-
jich přepisu do programu OK Systému pro-
vést podrobnou a časově náročnou kontrolu,
která fungování úřadu zbrzdí.
„Je to podruhé, co se dostáváme do této situ-
ace, a ne vlastní vinou,“ komentuje přechod
na jiný program vedoucí kontaktního praco-
viště úřadu práce v Rýmařově Olga Bubelo-
vá. „Znamená to pro nás opět soboty a nedě-
le v práci a ve všední dny až do večera,“ do-
dává. Komplikace přinese přechod na staro-
nový program i klientům úřadu - budou mu-
set respektovat omezení úředních hodin.
„Prosíme klienty, aby přednostně využívali
k vyřízení svých záležitostí pondělí a středu.
V ostatní dny chceme řešit hlavně kontrolu
dat,“ vzkazuje Olga Bubelová.
Mnohem závažnější problém pro klienty
ovšem představuje hrozba zpožděných výplat
sociálních dávek. Zpoždění by však podle
slov Olgy Bubelové nemělo být příliš mar-
kantní, maximálně v řádech dnů. Všechny
dávky by měly být vyplaceny v zákonné lhů-
tě, tedy do konce ledna. Velká část dávek od-
chází ke klientům už nyní, například příspěv-
ky na mobilitu a podpora v nezaměstnanosti
by měly být vyplaceny standardně, příspěvek
na péči byl odesílán dokonce s předstihem.
Největší obtíže provázejí výplaty dávek
hmotné nouze. Na Rýmařovsku jich úřad prá-
ce vyplácí asi 790 a přibližně 200 není dosud
vyplaceno, nicméně všechny by měly být 
odeslány do konce měsíce. Naopak vůbec by
se přechod neměl dotknout dávek státní soci-
ální podpory, např. přídavku na dítě, rodičov-

ského příspěvku nebo příspěvku na bydlení.
Tyto dávky totiž byly vypláceny prostřednic-
tvím programu OK Systému už dříve.
„OK Systém aktualizuje svůj program podle
nových zákonných norem. Je vstřícný a snaží
se udělat maximum, aby program fungoval,“
říká Olga Bubelová a potvrzuje tak, že tento-
krát je přechod na jiný program výplaty dá-
vek úředníky vnímán spíše pozitivně. „Naše
pracovnice budou muset v lednu oželet své
osobní volno, mají ale naději, že půjde jen
o tento měsíc a problémy se nebudou vracet,“
dodává.
Těžší je přechod samozřejmě pro nové pra-
covníky úřadu, kteří OK Systém z dřívějška
neznají. Jsou intenzivně proškolováni, aby
práci s novým programem zvládli. Za rok
ovšem budou možná potřebovat školení zno-
vu. Smlouva s OK Systémem je totiž uzavře-
na jen do konce roku a připravuje se výběro-
vé řízení na dodavatele pro další období.
Pro Rýmařovsko je vzhledem k míře neza-
městnanosti a nízké životní úrovni jakýkoliv
problém související se sociálními dávkami
poměrně citlivý. K 31. prosinci 2013 evido-
valo rýmařovské kontaktní pracoviště úřadu
práce 1537 uchazečů o zaměstnání, což před-
stavuje 13% nezaměstnanost. Ve srovnání
s celým okresem Bruntál, který je se 14,3 %
nezaměstnaných a 66 uchazeči o jedno volné
pracovní místo na špici republikového žeb-
říčku, je na tom Rýmařovsko sice lépe, neza-
městnanost i tady ale roste, a to nejen sezón-
ně. Navíc dlouhodobě klesá počet volných
pracovních míst. ZN

Panelové domy na Radniční ulici čeká revitalizace
Na základě platného regulační-
ho plánu centrální městské zóny
v Rýmařově a v souvislosti s re-
alizací stavebních úprav na ná-
městí Míru vyvstala potřeba re-
vitalizovat panelové bytové do-
my na Radniční ulici 1, 3, 5 a 7
včetně obchodních jednotek
v přízemí.

Bytové domy z roku 1974 stále
poskytují bydlení desítkám ro-
din a prostory v přízemí slouží
obchodním účelům, ale celkový
charakter stavby nekorespondu-
je s okolní zástavbou a nesplňu-
je požadavky a nároky na domy
v bezprostřední blízkosti centra
města.

Zástupci města rozhodli, že nej-
vhodnějším způsobem, jak získat
studii stavebních úprav, bude vy-
psání výběrového řízení na archi-
tektonický návrh. Revitalizace
má vyhovovat současným este-
tickým požadavkům a nárokům
a současně řešit nutné zateplení
domu. Zabývá se atraktivnější

stranou domů do Radniční ulice
se vstupy do prodejen a bytů, ale
i nevzhledným zadním traktem
se skladovacími prostory a ram-
pami pro zásobování.
Město oslovilo pět autorizova-
ných architektů, aby za příspěvek
na náklady vyhotovili studii
a předložili svou vizi nové podo-

Odbory MěÚ informují

odbor stavební úřad

Fota: Vítězný návrh firmy Stavoprojekt Šumperk, s. r. o.
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by bytových domů. Porota slože-
ná ze zástupců města a členů
České komory architektů se sešla
4. listopadu 2013 a zhlédla pre-
zentace autorů jednotlivých ná-
vrhů. Nabídky byly posuzovány
neanonymně podle následujících
závazných kritérií o uvedené mí-
ře důležitosti: kvalita a vhodnost
konceptu řešení stavby (estetika,
účelnost, trvanlivost) - 80 %, ce-
na projektové dokumentace
a prováděcí dokumentace včetně

autorského dozoru - 10 %, kvali-
fikovaný odhad investičních ná-
kladů stavby - 10 %.
Porota označila za vítězný návrh
společnosti Stavoprojekt Šum-
perk, s. r. o., zpracovaný Ing. arch.
Jiřím Valertem a Ing. arch. Ire-
nou Valertovou. Návrh porotu 
oslovil především zajímavým
propojením náměstí Míru a Rad-
niční ulice s historickou lokalitou
Hrádku formou obchodní pasáže
v prodloužení urbanistické osy 

ulice Jungmannovy. Pasáž má
pomoci vyrovnat rozdíl mezi ofi-
ciální fasádou domu do Radniční
ulice a neupravenou zadní fasá-
dou. Nevzhledný zadní trakt do-
mů by se měl díky doplněným
výkladním skříním a pasáži stát
plnohodnotnou částí městského
centra. Návrh využívá lokalitu
Hrádku jako cennou plochu zele-
ně, která se pro dobrou dostup-
nost a při vhodně zvoleném mo-
biliáři a osvětlení lokality může

stát pěkným odpočinkovým mís-
tem v samém centru města.
Podle vítězného návrhu se nyní
zpracovává potřebná projektová
dokumentace, nutná k započetí
stavebních prací. S realizací stav-
by se počítá v průběhu roku 2014.
V prvním patře budovy radnice
probíhá výstava soutěžních návr-
hů, která potrvá do konce ledna. 

Ing. Monika Holíčková,
odbor stavební úřad

MěÚ Rýmařov

Změna objízdné trasy přes Stránské a Jiříkov
Z dÛvodu havarijního stavu silnice III/4456 Stránské - Jifiíkov bylo nutné
v rámci bezpeãnosti a plynulosti provozu ãást komunikace pro ve‰ker˘ sil-
niãní provoz uzavfiít. âást objízdné trasy byla pfiesmûrována ze Stránského
po silnici II/445 do KnûÏpole a odtud po silnici III/4455 do Jifiíkova, kde se na-
pojuje na pÛvodní objízdnou trasu.

Jde o řešení havarijní situace, proto doporučujeme všem motoristům,
aby dodržovali dopravní značení na objízdné trase. Dále žádáme mo-
toristy, aby k cestě ve směru na Šternberk, Uničov a Olomouc využí-
vali v co největší míře silnici II/370, tedy směr Horní Město,
Tvrdkov, Břevenec. Renata Vyslyšelová, odbor dopravy

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám začne v dubnu
Ministr Ïivotního prostfiedí Tomá‰ Jan
Podivínsk˘ schválil 1. v˘zvu Minister-
stva Ïivotního prostfiedí k podávání Ïá-
dostí o poskytnutí podpory v rámci pro-
gramu Nová zelená úsporám. Pfiíjem Ïá-
dostí zaãne 1. dubna tohoto roku 
a ukonãen bude buì vyãerpáním aloka-
ce, nebo nejpozdûji ve 12 hodin dne 

31. fiíjna 2014. Celkem letos na financování programu pÛjde 1,9 mld. korun,

coÏ je témûfi o miliardu více neÏ v loÀském roce.
První výzva je zaměřena na tři typy opatření - na snižování energe-
tické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných
domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití
zdrojů energie.
Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím
online formuláře přístupného na internetových stránkách programu
Nová zelená úsporám: http://www.nova-zelenausporam.cz. 

Matyáš Vitík, tiskový mluvčí MŽP

odbor dopravy

Zpravodajský servis ve zkratce

Ve čtvrtek 19. prosince 2013 se konalo sedmé
zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje. Nejdůležitějším bodem jednání, k němuž
proběhla také nejdelší rozprava, byl rozpočet
MSK na rok 2014. Návrh rozpočtu byl zpraco-
váván v úzké vazbě na rozpočtový výhled na
roky 2015 až 2017. Prioritou je garantovat fi-
nancování příspěvkových organizací kraje, za-
jištění dopravní obslužnosti a hlavně realizace
zamýšlených akcí, které budou spolufinanco-
vány z evropských finančních zdrojů.

Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok
2014 byl schválen. Na příjmové straně je
6,946 miliardy korun a na výdajové straně
8,278 miliardy Kč. Rozpočet je tedy schodko-
vý. Schodek ve výši 1,332 miliardy Kč bude
zčásti pokryt ze zůstatků z minulých let, což je
kolem 355 milionů Kč, zbytek potom smluvně
zabezpečenými úvěry, kterými budou financo-
vány plánované investiční akce z evropských
fondů.
Z akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU jsou
v rozpočtu kraje na rok 2014 zařazeny pouze
ty, které již zastupitelstvo schválilo, dále pro-
jekčně připravené a ty, které již byly přihláše-
ny do výzev o dotaci. Mezi připravenými 
akcemi je řada investic na Rýmařovsku a v sa-
motném Rýmařově.
Vzhledem k tomu, že se rozpočet kraje připra-
voval v době, kdy nebyl schválen státní rozpo-
čet, nejsou do rozpočtu zařazeny například do-
tace z ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy na přímé náklady na vzdělávání.
Výdaje rozpočtu na rok 2014 jsou o devět pro-
cent vyšší oproti rozpočtu na rok 2013. Je to
především proto, že na červencovém zasedání
zastupitelů kraje byly schváleny priority na
další programovací období. Hlavní vliv na růst
výdajů mají akce, které jsou spolufinancované
z evropských fondů. Jde o navýšení o cca 

850 milionů Kč. Do konce roku 2015 se bude
za celkem 7,2 miliardy korun realizovat 
115 projektů. Jsem rád, že mezi akcemi pro
oblast Rýmařovska se podařilo udržet rekon-
strukci silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle
v tzv. balíku Silnice 2014. Cena rekonstrukce
této silnice by se měla pohybovat kolem 
120 milionů korun, ale předpokládám, že po
soutěži na dodavatele se dostaneme pod 
100 milionů korun. Na investice v této oblasti
je vyhrazena celková částka 1,2 miliardy Kč,
což je o 200 milionů více než v roce 2013.
V kapitole školství rozpočtu MSK je zahrnuto
zateplení objektů Gymnázia a Střední odborné
školy v Rýmařově. Zde jde o částku 13,1 mili-
onu korun. Předpokládaná dotace z Operační-
ho programu Životní prostředí je cca 50 %.
V rozpočtu kraje na rok 2014 je také počítáno
s návratnou půjčkou v částce asi 90 milionů
korun pro příspěvkové organizace, které po-
skytují sociální služby. Je to především proto,
aby „přežily“ dobu, než jim budou přiděleny
dotace ze státního rozpočtu.
Závěrem mi dovolte, abych čtenářům Rýma-
řovského horizontu popřál lepší a hodně 
úspěšný nový rok 2014. 

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta

Slovo krajského zastupitele

-01-2014  15.1.2014 17:55  Stránka 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 01/2014

9

Vánoční nadílka mladých tanečníků
Každoročně před Vánoci připra-
vuje taneční obor ZUŠ Rýmařov
pod vedením choreografky
Aleny Tomeškové speciální vy-
stoupení pro rodiče, prarodiče
a další obdivovatele nové taneč-
ní generace. V sobotu 21. prosin-
ce zaplnilo improvizované hle-
diště v tělocvičně na Národní 
ulici obzvlášť početné publikum.
Své pokroky jim předvedli nej-
mladší žáci oboru i jejich starší

kolegové, ostřílení účastníci re-
publikových a mezinárodních
soutěží.
V pásmu se prezentovali sólisté
Michaela Blašková a Jakub
Slovák, čerstvý reprezentant
České republiky na mistrovství
světa v moderním tanci v pol-
ských Mikolajkách, ale i celá řa-
da formací a dokonce jedno pů-
vodně neplánované duo - Kris-
týna Gromusová a Sára Šmate-

rová taneční koncert uvedly
vlastní choreografií. Ve skupino-
vých skladbách vystoupily děti
z přípravky jako Bobří dětičky,
první a druhý ročník jako
Kočičky a třetí a čtvrtý ročník ja-
ko Evičky. Kromě skladeb pro
obveselení se ale předváděla ta-
ké náročná technika moderního
a jazzového tance nebo choreo-
grafie se švihadly.
Taneční obor ZUŠ Rýmařov si

dlouhodobě udržuje vysokou 
úroveň, sbírá medaile na nepostu-
pových i celorepublikových sou-
těžích a vysílá své zástupce na za-
hraniční mistrovství. Úspěchy
mladých tanečníků a především
jejich vedoucí Aleny Tomeškové
se rozhodlo ocenit i vedení ZUŠ
a nominovalo oblíbenou choreo-
grafku na krajské ocenění pro pe-
dagogické pracovníky. 

ZN

Základní umělecká škola rekapituluje i plánuje
Přelom roku bývá kromě času
klidu a odpočinku též chvílí, kdy
se člověk snadno oddá rozjímání,
vzpomínkám a shrnutí času mi-
nulého. Přesně to se stalo i v na-
ší základní umělecké škole.
Nejsem si jistý, nakolik rýmařov-
ská veřejnost vnímá, kolik práce
jsme s kolegy učiteli a především
s našimi dětmi za první čtyři mě-
síce školního roku udělali a kolik
další krásné práce nás čeká.

Dovolte mi proto, abych uplynu-
lý čas od letních prázdnin struč-
ně zrekapituloval. Už v srpnu
jsme absolvovali soustředění pě-
veckého sboru a orchestru a ver-
nisáž výstavy v městském mu-
zeu. V září orchestr i sbor ode-
hrály tři koncerty v Rýmařově
a Karlově Studánce, z toho jeden
s účastí sboru z Itálie, taneční 
obor zorganizoval představení
na zahájení školního roku. V říj-

nu jsme se zúčastnili mezinárod-
ní akce za účasti rumunské vel-
vyslankyně, tanečníci zvítězili
v soutěži O Hanácký koláček
v Olomouci, instalovali jsme dvě
výstavy v nemocnici a v galerii
Na Schodech. Listopad pak už
začal být skutečně hektický.
Uspořádali jsme veřejnou zkouš-
ku Zuškabandu, koncert Na
schodech, proběhlo setkání
v rámci českorumunského pro-

jektu spolu s Moravskoslezským
krajem, dva učitelé strávili týden
na stáži v tureckém Kadirli, mě-
li jsme koncert pro seniory
v SVČ, koncert Vox montany ve
Staré Vsi, výchovný koncert pro
základní školu a gymnázium,
koncert v Horním Městě, taneč-
níci zatančili na Dnu zdraví
v SVČ. V prosinci byl další kon-
cert pro seniory, vernisáž skvělé
výstavy v galerii U Stromu po-

Školství

Chlapec se vážně zranil při lyžování v Jeseníkách
Posádky zdravotnické záchranné
služby byly v sobotu 11. ledna do-
poledne volány k vážnému úra-
zu dítěte v Jeseníkách.
Zraněný lyžař na Pra-
dědu byl operačnímu
středisku nahlášen
v deset hodin. Operá-
toři na místo vyslali vr-
tulník letecké záchranné služ-
by z Ostravy a pozemní skupinu
rychlé zdravotnické pomoci
z Bruntálu.
Devítiletý chlapec při lyžování
narazil hlavou do mostku. Utrpěl
přitom vážná poranění, která pr-

votně ošetřili horští záchranáři.
Vrtulník LZS přistál na Ovčárně

a jeho posádka spolu se zdra-
votníky z pozemní posád-

ky převzala pacienta do
své péče. Zasahující
lékař zjistil vícečetná
poranění v obličejové

části hlavy. Chlapce 
uvedli do umělého spánku

a po poskytnutí přednemocniční
neodkladné péče byl letecky pře-
praven na urgentní příjem Fakultní
nemocnice v Ostravě-Porubě. 
Foto a text: PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ZZS MSK

Zdravotnictví
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znání, divadelní představení ve
školní družině, koncert při roz-
svěcování stromečku v Břidlič-
né, Jakub Slovák nás reprezento-
val na mistrovství světa v mo-
derním tanci v Polsku, další dva
koncerty pro seniory, divadlo
v mateřské škole, zpívání u stro-
mečku na náměstí (v rámci rý-
mařovského jarmarku), sbor Vox
montana doprovodil vynikající
vánoční představení starove-
ských dětí v kostele, uskutečnili
jsme ještě koncert ve školní dru-
žině a nakonec varhanní koncert
v kostele sv. Michaela.
Mezitím se samozřejmě připra-
vují i akce budoucí. Vox montana
zpívá spolu s pěveckým sborem
Bernardini na tříkrálovém kon-
certu v Břidličné, chystá se kon-

cert Zuškabandu a Vox montany
v Horním Městě, Zlíně a němec-
kém Zusmarshausenu. Už v led-
nu proběhne týdenní stáž v ru-
munském Teleormanu. Osm žá-
ků a učitelů se chystá na týdenní
stáž do řeckého Prosotsani.
Pomalu už chystáme i tradiční
Festival souborů a celoškolní
projekt Hudba a tanec na jano-
vickém zámku, který společně
organizujeme s městským mu-
zeem. Můžeme se těšit i na ná-
vštěvu zlínské dětské cimbálové
muziky a doufejme i dixielando-
vého orchestru z Německa.
Zkrátka a dobře, učitelé ani žáci
základní umělecké školy se ne-
nudí a rozhodně dokazují, že
mají co ukazovat. Mým kolegům
patří obrovský dík, protože za

každou jmenovanou akcí stojí
velké množství práce, která 
opravdu není samozřejmá. Vý-
sledkem toho je fakt, že škola
má v tuto chvíli zcela naplněnou

kapacitu a další zájemci čekají,
až se uvolní místo a pozveme je
k přijímacím zkouškám. A to je
určitě dobře. 

Dr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ

Bigbeatovým Vánocům dominovaly domácí kapely
Vánoční svátky jsou časem set-
kání. Členové rodiny a přátelé se
scházejí na kus řeči, k přání do
nového roku, doma, na ulici
a častěji než kdy jindy při kon-
certech. Festival Bigbeatové
Vánoce, byť nenabízí klasický re-
pertoár duchovní hudby a vánoč-
ních koled, ale rockový nářez,
není výjimkou. Je nejen akcí pro
hudební fanoušky, ale hlavně pří-
ležitostí setkat se s lidmi, kteří se

do Rýmařova vracejí hlavně
o Vánocích.
Bigbeatové Vánoce 2013 si ve
svůj obvyklý čas, na první svátek
vánoční, odbyly už patnáctý roč-
ník. Dějištěm byl tentokrát velký
sál SVČ Rýmařov, který zaplnili
fanoušci pozvaných kapel, a při-
lehlé prostory, které poskytly zá-
zemí těm, kteří si přišli spíš po-
povídat. Hlavní organizátor kon-
certu Jan Jablončík při sestavo-

vání playlistu myslel na vkus ši-
rokých vrstev, a vybrat si něco
k tanci a poslechu tak mohl sko-
ro každý. Narozdíl od předchozí-
ho ročníku, kdy se na pódiu kina
střídali hlavně hosté a jedinou
domácí výjimkou byli Key
Features, bylo letos skóre přesně
opačné. V pětici vystupujících
kapel figurovaly s jedinou výjim-
kou skupiny domácí či přespolní.
Namísto avizovaného Moskviče

se do programu zařadila mladá
kapela Esshole a ujala se i neob-
líbené role startéra festivalu.
Trojice vyznávající punk-rap se
na pódiích pohybuje relativně
krátce, ale využívá každé příleži-
tosti zahrát si veřejně a s každým
novým koncertem kvalitativně
roste. O Vánocích předvedla
krátké, energické vystoupení,
kterým domácí scéně určitě ostu-
du neudělala.Dark Gamballe

On The Way
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Zatímco Esshole vyměřený hrací
čas využili poměrně střídmě, ná-
sledující kapela ho vyplnila beze
zbytku. Bruntálští pop-punkoví
mladíčci On The Way suplovali
předloňské Koblížky tak dokona-
le, že by bylo možno uvažovat
o nominaci na Slavíka. Rozdych-
těným fanynkám náctiletého věku
předvedli show plnou pubertálně-
romantických písní o holkách,
masturbaci a jiných úletech a po-
sluchačům starších generací, jak
vypadá splněný sen středoškoláků
o slavné kapele. K tomu je On
The Way vskutku „na cestě“, vy-
dala tři alba, natáčí rozhovory,
v srpnu vyhrála soutěž Rocková
Olomouc, a tak časem možná bu-
de i ten Slavík.

Hlavní čas koncertu patřil hostům
z Vyškova. Dark Gamballe na pó-
dium přinesli generační i žánrový
skok. Zkušená hardrocková kape-
la včetně svého deathmetalového
předchůdce pod názvem Dark 
existuje už přes dvacet let, vydala
osm alb a ve svém žánru dosáhla
profesionální úrovně, ovšem bez
celebritní dráhy. Kromě precizní-
ho hráčského projevu a sebejisto-
ty na jevišti vyniká i relativní hu-
dební nápaditostí, ochucujícím
míšením žánrů a hitmakerovskou
ambicí. Příznivce hard rocku na
Bigbeatových Vánocích určitě
potěšila.
Zbytek večera patřil opět domácím
kapelám. Klasiku nejklasičtější na-
bídli The Pant z Břidličné se svým

metalovým rockem. Na pódiu pů-
sobili trochu staticky, ale to byla po
hodinách hopsání a efektního pole-
tování s kytarou po jevišti jejich
předchůdců aspoň změna. Panti na
efekty nespoléhají, k provozování
muziky podle svého gusta si vysta-
čí s kytarou, basou, bicími a zpě-
vem a skalní fanoušky přesvědču-
jí, že čistý hard rock ani v konku-
renci trendových fúzí nevymírá.
Finále festivalu patřilo kapele sro-
cené kolem klávesisty Víta
Rychlého a zpěváka Zdeňka
Strnadela. Zájem posluchačstva
získala už před pár lety ještě jako
We Play Apparat a poté jako Glis
Glis, teď doplnila své řady o kyta-
ristu a baskytaristu a začala znovu
hrát pod pozměněným názvem

We Play aparát. Nutno říct, že
v programu Bigbeatových Vánoc
působili Aparáti jako osvěžení.
Už fakt, že se na prakťáku místo
bubeníka usídlil klávesista s počí-
tačem podepřeným vysloužilým
televizorem, napovídal, že jejich
show bude trochu jiná. Aparáti 
oprášili staré skladby a okořenili
je novým aranžmá, uchovali si při-
tom originalitu, poetičnost i smysl
pro humor. Na Bigbeatových
Vánocích si jejich vystoupení přes
pokročilou hodinu vysloužilo 
aplaus ze zaplněného parketu.
Vánoční bigbeat byl i tentokrát
spojen s dobročinností. Z výtěžku
sbírky a z příspěvku ze vstupného
pořadatelé poslali na konto
Pomozte dětem 4 539 Kč. ZN

Podvodem chtěl získat 5 tisíc korun
Začátkem listopadu bylo policii doručeno trestní oznámení na 30le-
tého muže, který se měl pokusit podvést společnost poskytující doru-
čovací služby. Policisté z Obvodního oddělení Rýmařov případ pro-
věřili a 16. prosince sdělili podezření z přečinu podvodu ve stádiu po-
kusu.
Podezřelý muž měl v září loňského roku zakoupit prostřednictvím in-
ternetové aukce notebook, který byl inzerován jako poškozený s tím,
že má prasklý displej. Muž tedy měl vědět, že kupuje poškozenou
věc. Notebook byl prodávajícím řádně zabalen a zabezpečen proti
dalšímu poškození a odeslán jako balíková zásilka. Následující den
po doručení zásilky měl adresát reklamovat společnosti, která balík
doručila, poškození displeje zařízení. Za vzniklou škodu měl poža-
dovat náhradu ve výši 5 tisíc korun. Společnost reklamaci i náhradu
v plném rozsahu zamítla, neboť bylo zjištěno, že zásilka nebyla při
manipulaci nijak poškozena a reklamovaný přístroj byl na portálu se
shodným poškozením již nabízen.
Muži je tedy kladeno za vinu, že ačkoliv se při koupi notebooku řád-
ně seznámil s rozsahem poškození, následně vědomě reklamoval po-
škození obsahu zásilky za účelem získání finančního prospěchu na 
úkor společnosti poskytující doručovací služby. Za podvodné jedná-
ní muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz činnosti ne-
bo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty.

Policisté mezi svátky
zastavovali opilé řidiče

Policisté územního odboru Bruntál měli v sobotu 28. prosince spou-
stu práce nejen s nehodami, ale také s řidiči, kteří usedli za volant 
opilí. Hlídky zastavily čtyři řidiče pod vlivem alkoholu, jednoho
z nich už v 9.40 v obci Malá Morávka. 29letému muži bylo naměře-
no téměř 0,36 promile alkoholu v dechu.

vrchní asistent pprap. Bc. Pavla Welnová

Jazzclub zahájí sezónu swingem
Rok 2014 zahájí Jazzclub SVČ
Rýmařov koncertem pražské
swingové kapely Doris & The
Swingin’ Bastards. V čele kape-
ly, která se bezesporu stala nej-
větším objevem loňského roku,
stojí velké pěvecké talenty, dvoj-
čata Doris a Sophie Lamošovy,
pocházející z Vídně. Kapelu pak
tvoří houslista Jan Šimůnek,

kontrabasista Pavel Šlosar a ky-
tarista Pavel Šturma.
Pokud tedy náhodou nemáte do-
ma gramofon, nelamte si s tím
hlavu a přijďte si třeba i zatanco-
vat ve čtvrtek 23. ledna do sálu
restaurace U Hrozna. Začátek je
naplánován na 20.30 a vstupné
činí pouhých 70 Kč. 

Johan

Jazzclub

Děkuji komisi pro občanské záležitosti rady města a jejím člen-
kám Květě Sicové a Anežce Továrkové za blahopřání a dárek
k mým 88. narozeninám. Vlasta Kremerová
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Společenská kronika

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

Antonín Drlík - Rýmařov .................................................... 80 let
Eva Hájková - Rýmařov ...................................................... 80 let
Anežka Schreiberová - Rýmařov ........................................ 80 let
Marie Šomanová - Rýmařov ............................................... 81 let
Václav Šumpolec - Rýmařov .............................................. 81 let
Věra Mahovská - Rýmařov ................................................ 81 let
Štefan Štefaňák - Rýmařov ................................................. 82 let
Marta Viravcová - Rýmařov ............................................... 82 let
Bohumila Kolářová - Rýmařov ........................................... 82 let
Helena Valová - Rýmařov ................................................... 83 let
Marie Nesibová - Rýmařov ................................................. 84 let
Vlastimil Kokeš - Janovice ................................................. 84 let
Bedřiška Zapletalová - Rýmařov ....................................... 85 let
Štefan Dobrovič - Rýmařov ................................................ 85 let
Žofie Vlachová - Rýmařov .................................................. 86 let
Anna Jágerová - Rýmařov .................................................. 87 let
Anna Stejskalová - Rýmařov ............................................... 88 let
Vlasta Kremerová - Rýmařov ............................................. 88 let
Richard Kopčil - Rýmařov .................................................. 93 let

Rozloučili jsme se
Josef Volek - Rýmařov ...................................................... 1935
Lumír Mrkus - Rýmařov .................................................... 1927
Milada Vinklárková - Horní Město ................................... 1937
Františka Hladká - Dolní Moravice ................................... 1930
Oldřich Lehký - Malá Morávka ......................................... 1932

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

První občánek roku 2014
Prvním rýmařovským miminkem letošního roku je Sára Šimková
z Rýmařova, která se narodila 6. ledna v krnovské porodnici.
Vítání nově narozených občánků se uskuteční 2. března v sále
Základní umělecké školy na Divadelní ulici.

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

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

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 
které byste sami nepodnikli.

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v 1. pololetí 2014

(každý lichý týden v úterý):
28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 

22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.,
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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

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

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

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

Oddíl plaveckých sportů MOS Břidličná
zahajuje nábor do plaveckého oddílu.

Každý týden v pondělí a středu od 17.00 do 18.30

Krytý bazén Břidličná

Redakce obdarovala
vylosované soutěžící

Redakce Rýmařov-
ského horizontu pře-
dala věcné ceny třem
vylosovaným účast-
níkům soutěže His-
torické pozoruhod-
nosti Miladě Šmeh-
líkové a Jitce Teuch-
mannové z Rýmařo-
va a Josefu Švejdí-
kovi z Horního Města
a také třem luštitelům
vánoční soutěže Mar-
tinu Víškovi a Milanu
Kropáčovi z Rýma-
řova a Haně Hoškové
ze Staré Vsi, které vy-
losovali členové re-
dakční rady v pondělí
13. ledna.
Ceny do soutěže vě-
novali sponzoři Lé-
kárna Avion, Elektro
Kováčová a Kotrla,
Elektro Bernátek, 
PC servis Michala
Ihnáta a Jana Elšíka,
Knihkupectví a sklo
porcelán Jarmily Laš-
tuvkové a Městské
muzeum Rýmařov.      

JiKo

Zleva Milada Šmehlíková, Josef Švejdík
a Jitka Teuchmannová

Zleva Hana Hošková, Milan Kropáč, za
Martina Víška převzala cenu K. Maťková
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Kulturní okénko města Rýmařova
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. 

František Vláčil Známá i neznámá výročíCitát:
1. 1. Mezinárodní den míru - vyhlášen roku 1968 z inici-

ativy papeže Pavla VI.
1. 1. Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného českého

státu (vznik samostatné České republiky v roce 1993)
3. 1. 1924 zemř. Jiří Wolker, spisovatel (nar. 29. 3. 1900)

- 90. výročí úmrtí
4. 1. 1809 nar. Louis Braille, francouzský učitel a vynálezce sle-

peckého písma (zemř. 6. 1. 1852) - 205. výročí narození
4. 1. 1874 nar. Josef Suk, skladatel pozdního romantismu, člen

Českého kvarteta (zemř. 29. 5. 1935) - 140. výr. nar.
5. 1. 1994 zemř. Eliška Junková-Khásová, automobilová závod-

nice (nar. 16. 11. 1900) - 20. výročí úmrtí
6. 1. 1904 nar. Miloš Václav Kratochvíl, spisovatel a historik

(zemř. 9. 7. 1988) - 110. výročí narození
6. 1. 1884 zemř. Johann Gregor Mendel, přírodovědec, zaklada-

tel genetiky (nar. 22. 7. 1822) - 130. výročí úmrtí
7. 1. 1994 zemř. Emil Radok, režisér a výtvarník, spolutvůrce

Polyekranu a Laterny Magiky (nar. 22. 3. 1918) 
- 20. výročí úmrtí

8. 1. 1324 zemř. Marco Polo, italský cestovatel a spisovatel (nar.
1254) - 690. výročí úmrtí

15. 1. 1929 nar. Martin Luther King, americký politik, publicista,
bojovník za občanská práva černých Američanů (za-
vražděn 4. 4. 1968) - 85. výročí narození

19. 1. 1809 nar. Edgar Allan Poe, americký spisovatel a kritik
(zemř. 7. 10. 1849) - 205. výročí narození

19. 1. 1969 zemř. Jan Palach, student, který se upálil na protest pro-
ti srpnové okupaci Československa (nar. 11. 8. 1948)
- 45. výročí úmrtí

21. 1. 1934 nar. Eva Olmerová, jazzová zpěvačka (zemř. 10. 8. 1993)
- 80. výročí narození

22. 1. 1929 nar. Petr Eben, skladatel a klavírista (zemř. 24. 10. 2007)
- 85. výročí narození

23. 1. 1989 zemř. Salvador Dalí, španělský malíř, grafik a spisova-
tel (nar. 11. 5. 1904) - 25. výročí úmrtí

23. 1. 1999 zemř. Jaroslav Foglar, spisovatel (nar. 6. 7. 1907)
- 15. výročí úmrtí

24. 1. 1914 nar. Hana Vítová (vl. jm. Hana Lašková), herečka
(zemř. 3. 3. 1987) - 100. výročí narození

27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu - vyhlá-
silo OSN roku 2005 k 60. výročí osvobození kon-
centračního tábora v Osvětimi v roce 1945

28. 1. 1999 zemř. František Vláčil, filmový režisér, malíř, grafik
(nar. 19. 2. 1924) - 15. výročí úmrtí

31. 1. 1984 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze
provedena první úspěšná transplantace srdce u nás
- 30. výročí
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Besedy a výstavy v knihovně v 1. čtvrtletí 2014

V knihovně vystavuje David Cajthaml
Jméno v˘tvarníka, hudebníka a básníka Davida
Cajhamla není v R˘mafiovû sly‰et poprvé. Objevilo
se nejen v souvislosti s velkou v˘stavou grafiky
v muzeu v bfieznu 2011, ale napfiíklad i s dvojím
vystoupením kapely Dekadent Fabrik. Aktuálnû se
autor pfiedstavuje na men‰í samostatné v˘stavû
v mûstské knihovnû.

David Cajthaml tentokrát do Rýmařova při-
vezl kolekci subtilnějších prací z období po-
sledních sedmnácti let. Jsou mezi nimi kres-
by, lepty, koláže i grafiky, případně práce
kombinovanou technikou. Stejně tak náměty
jsou různorodé, nejen v kontextu celé výsta-
vy, ale i jednotlivých obrazů. Cajthaml je
spojuje, překrývá a vrství jako snové vidiny,
z menších motivů skládá nové tvary a uvádí
je do souvislostí podle logiky snu.
„David Cajthaml je z rodu snivců, za měsíč-
ních nocí jej potkáte, jak se loudavě prochá-
zí ulicemi města Perla, na nárožích klábosí
s plešatými nevěstkami i heroickými vrahy,

aby nad ránem usínal schoulený v netopýřím
loži, společně s kocouřími kůžemi a magne-
tickými kameny. Když se pak probouzí, nevr-
le plive své poztrácené myšlenky, které jsou
prolezlé skleněnými bakteriemi zapomenu-
tých tónů v mrtvolně zářivých výkřicích sa-
moty,“ píše o něm historik umění a spoluhráč
z kapely Dekadent Fabrik Otto M. Urban.
Podle slov samotného Cajthamla jsou ale
všechny obrazy zároveň zakotveny v realitě.
„Vše, co kreslím, maluji..., dělám, souvisí
s realitou, tedy s tím, co za realitu považuji.
Často se mne ptají na mé sny. Sny nemám
v noci, když spím, ale sním ve dne. Pohybuji
se ve světě, který má množství proměn, slova
se stávají symboly, tóny hudby mají svou
barvu a vůni. Všechny detaily, ze kterých se
odvíjí mé obrazy, mají místo narození v reál-
ných situacích, dál se pak odvíjí asociacemi
ještě blíže realitě, blíž k jádru obrazu, kres-

by...,“ prozrazuje David Cajthaml.
Autor nezůstává jen u výtvarných vyjádření.
Vše se u něj prolíná, podobně jako zmíněné
motivy, i způsoby jejich zachycení a vyjá-
dření od sebe nejsou ostře odděleny. „Velký
význam má pro mne slovo. Slovo jako v ús-
tech narozená myšlenka. Kresby jsou vlastně
písmeny abecedy, z těchto písmen skládám
slova, ze slov věty,“ říká David Cajthaml.
Slova pronikají i přímo do obrazů, jako je-
jich komentář či vnitřní součást, text třeba
vyrůstá ze stromů namísto větví (Ještěrka,
2013). Cajthaml vystavil také několik foto-
grafií a fotografických koláží, které tvoří
dvojnické protějšky básní. Autorskou četbou
spojenou s improvizovanou hrou na elektric-
kou kytaru a promítáním fotografií autor do-
provodil i páteční vernisáž (10. 1.). Výstava
je v galerii U Stromu poznání otevřena do
konce ledna. ZN

Osadní výbory informují
Na Štědrý den odpoledne se
v Ondřejově sešli koledníci,
aby si společně zazpívali. Byli
pohoštěni punčem, děti slad-
kostmi. Bedřich Štěpaník st.
přivezl do Ondřejova Betlém-
ské světlo a na závěr zpívání
připravil ohňostroj. Osadní vý-
bor Ondřejov přeje vše nejlepší
do nového roku 2014, pevné
zdraví a mnoho úspěchů. 

Anežka Továrková
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Jak zatočit s vánočními kily?
Pohybem!

Také vás o svátcích navštívila
paní Mlsná s kolegyní Pořádně-
se-najím-když-jsou-ty-Vánoce?
A také jste se letos přemlouvaly,
že je nebudete zvát ke štědrove-
černímu stolu? Ale ony stejně
přišly a navíc vám s sebou opět
přinesly pár přebytečných kilo-
gramů, kterých byste se rády teď
v rámci svých novoročních před-
sevzetí zbavily, ale nevíte jak na
to?
Pak doporučuji vyzkoušet tento
osvědčený recept, na který bude-
te potřebovat:
• 1 x ručník

• 1 x tenisky
• 1 x sportovní oblečení
• 1,5 l neperlivá voda nebo 

iontový nápoj
• vrchovatě dobré nálady
• špetku odhodlání
A jaký je postup? Oblékněte na
sebe tričko, sportovní kalhoty, na
nohy nazujte tenisky a do tašky
si nachystejte ručník a pití. Takto
vybaveni vyrazte každou středu
od 18.00 do 19.00 (spolu s rodi-
nou nebo s kamarádkou) do
Střediska volného času, na malý
sál k lektorce Petře Čechové. 

SVČ Rýmařov

Soutěž Superkrás má podpořit turistický ruch v Jeseníkách
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
hostilo v nedûli 29. prosince devát˘
roãník finálového veãera mezinárod-
ní SoutûÏe Superkrás 2013. Hlavním
lákadlem byly nejen pÛvabné dívky ze
státÛ Visegrádské ãtyfiky, ale i reci-
tál Ivety Barto‰ové spojen˘ s auto-
gramiádou.
Mezinárodní soutěž, zahájená ro-
ku 2005, nesla v prvních letech
název Miss Praděd a nešlo jen
o klasickou volbu miss, ale spíše
o prezentaci nejcennějších histo-
rických a přírodních památek
Hrubého Jeseníku. V roce 2007
byla přejmenována na Soutěž

Superkrás a zapojily se do ní 
i ostatní státy Visegrádské čtyřky.
V předchozích ročnících se pro-
jektu zúčastnila řada význam-
ných hostů a hlavním cílem festi-
valu národních, kulturních a tu-
ristických zajímavostí se stal roz-
voj turistického ruchu a příhra-
niční spolupráce zúčastněných
zemí.
Soutěž Superkrás 2013 se nevy-
mykala zaběhnutým tradicím.
Nechyběla promenáda v plav-
kách a večerních róbách ani závě-
rečné defilé. Dívky si navíc týden
před soutěží vyzkoušely novou

horolezeckou stěnu ve Středisku
volného času v Rýmařově.
V úvodu slavnostního večera na-
značili moderátoři Petr Holík
a Lenka Olbertová - vítězka této
soutěže z roku 2005, že nebude
chybět akce, napětí a půvab.
Finálový večer byl totiž tematic-
ky laděn ve stylu hollywoodské-
ho filmu Mission Impossible
a nové kolekce Pjúr módního ná-
vrháře Luďka Hanáka. Každý ze
čtyř států reprezentovaly tři fina-
listky a vítězky finálového večera
vybírala patnáctičlenná porota
s předsedou Vlastimilem Sedláč-
kem. V porotě zasedla například
Monika Žídková, Miss ČR
a Miss Europe 1995. Pozvání dá-

le přijali zástupci Moravskoslezs-
kého a Olomouckého kraje, sta-
rostové obcí a měst, zástupci
Euroregionu Praděd, místních
akčních skupin Rýmařovsko
a Bruntálsko, zástupci hlavního
pořadatele - hotelového, sportov-
ního a kulturního komplexu
Avalanche nebo sdružení Srdce
jesenického Podhůří.
V průběhu finálového večera vy-
stoupila také zpěvačka Iveta
Bartošová, která při koncertu po-
přála všem přítomným vše dobré
do nového roku a mimo jiné zmí-
nila, že přímo v Rýmařově má ro-
dinu. Po ukončení oficiální části
večera uspořádala pro své fa-
noušky autogramiádu.

Foto: SVČ Rýmařov
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V závěru samotné soutěže před-
nesla porota svůj verdikt a vy-
hodnotila nejen nejkrásnější dív-
ku za každý stát Visegrádské
čtyřky, ale udělila také tři další 
ocenění, jež všechna získaly dív-
ky z České republiky. Miss foto se
stala Sabina Pániková, titul Miss
sympatie získala Adéla Rezková
a Miss siluetu vyhrála Kristina
Holomková. Miss Slovenska
v Soutěži Superkrás 2013 se stala
Michaela Balogová, Miss Maďar-
ska Noémi Haraszthyová, Miss
Polska Beata Lech a Miss Česka
Sabina Pániková, držitelka zmí-
něného titulu Miss foto.
A jaká byla bezprostřední reakce
nové Miss Superkrás 2013?
„I když to bude znít jako klišé, ví-
tězství jsem opravdu nečekala.
Mrzí mě, že soutěž tak rychle
uběhla a že už je konec. Člověk se
na ni dlouho připravuje a pak má
pocit, že během deseti minut je
všechno pryč,“ svěřila se Sabina
Pániková. „S podobnými soutěže-
mi jsem začala v roce 2012 na
vyškovské Miss Open, kde jsem
skončila na třetím místě, v soutě-
ži Kočka rádia Jih jsem pak zís-
kala prvenství a v listopadu 2013
jsem se zúčastnila přerovské Miss
Model, kde jsem také zvítězila.
Díky této soutěži a prostřednic-

tvím vizážistky Lenky Nevrlové
jsem se dostala na Soutěž Super-
krás do Rýmařova. Momentálně
studuji v maturitním ročníku
Gymnázia Břeclav, a jelikož se
odmalička věnuji sportu, chtěla
bych jít studovat na sportovní
fakultu brněnské Masarykovy
univerzity obor Speciální eduka-
ce bezpečnostních složek. Mo-
deling si nechávám jako zadní
vrátka, zatím se mnoho příleži-
tostí nenaskytlo,“ prozradila na
sebe Miss Superkrás 2013.
Nové miss získaly hodnotné ce-
ny, například broušené sklo, sva-
tební poukaz v hodnotě 120 tisíc
korun, pobyt ve Vysokých Tat-
rách, kosmetické balíčky, masér-
ské a kosmetické služby, pobyt
v hotelovém komplexu Avalan-
che, květinové dary a další ceny
věnované řadou sponzorů.
Proč bylo jako místo konání pro
tento ročník zvoleno město
Rýmařov, na to odpovídal prezi-
dent soutěže Vlastimil Sedláček.
„Město Rýmařov je logicky ja-
kýmsi gestorem a majitelem nej-
cennějších perel Jesenicka. A mu-
sím říct, že v rýmařovském Stře-
disku volného času jsme měli ob-
rovské zázemí. Troufnu si říci, že
takové zázemí jsme neměli ani
v Praze, ani v Brně,“ sdělil

Vlastimil Sedláček a připomněl,
jaký je hlavní smysl soutěže:
„Celá řada lidí z Ostravska,
Olomoucka i Brněnska přijede do
Jeseníků vůbec poprvé, protože je
oslovíme a pozveme v rámci této
soutěže. A u některých stále pře-
trvává představa, že Jeseníky
jsou jen běžky a krásná příroda.
Pro nás má soutěž smysl v tom, co
bude následovat po ní. Samo-
zřejmě, jedná se o druh prezenta-
ce a reklamy jesenického regionu
a všech služeb, které v současnos-
ti nabízí. A proč ne? Co se týče
samotných dívek, také to má svůj

konkrétní smysl. Pokud se podí-
váme do historie, z vítězek naší
soutěže se v budoucnu vyklubaly
Miss Polska, II. vicemiss České
republiky a další tituly a ocenění
dívky získaly v zahraničí.“
Místo konání příštího, jubilejního
ročníku zatím určeno není. Reži-
sérka soutěže Iva Janálová však
poznamenala, že by soutěž měla
zůstat v oblasti Jeseníků. A míst,
kde by se mohla konat, je celá řa-
da. Nabízí se bruntálský zámek
nebo hrad Sovinec, padaly i od-
vážnější návrhy, třeba loď na
Slezské Hartě. JiKo

Zleva Adéla Rezková - Miss sympatie, Michaela Balogová - Miss
Slovenska, Beata Lech - Miss Polska, Sabina Pániková - Miss foto
a Miss Česka, Noémi Haraszthyová - Miss Maďarska a Kristina
Holomková - Miss silueta
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Sbor Florian z Jeseníku po Vánocích zazpíval v kapli V Lipkách

V neděli 29. prosince odpoledne
se kaple V Lipkách otevřela širo-
ké veřejnosti v loňském roce na-
posled, a to u příležitosti koncer-
tu, který měl vánoční atmosféru
aspoň o chvíli prodloužit. Kon-
cert pěveckého sboru Florian
Jeseník uspořádalo Městské mu-
zeum Rýmařov jako poslední
kulturní akci projektu Hurá za
kulturou, který spolufinancovaly
fond mikroprojektů Euroregionu
Praděd a město Rýmařov.
Komorní sbor Florian tvoří pět
ženských hlasů a čtyři hlasy
mužské. Některé vokální sklad-
by doprovází na varhany Marta
Doubravová. Nedělní rýmařov-

ský koncert Florianů uzavřel je-
jich vánoční turné, které začalo
v Jeseníku a pokračovalo v Čes-
ké Vsi a Černé Vodě. Program
byl tematicky rozdělen na tři
části. Zatímco v první domino-
valy anglicky zpívané skladby
Davida Germana, Gordona
Younga a jazzové tradicionály,
prostřední tvořily tři věty
Concerta del Signor Albioni ně-
meckého barokního skladatele 
J. G. Walthera. Poslední, třetí část
zahrnovala latinsky a německy
zpívané skladby J. S. Bacha, 
F. M. Bartholdyho, rusky zpíva-
nou skladbu S. Rachmaninova,
moravské a anglické koledy, spi-

rituály a tradicionály.
Načerpat vánoční atmosféru pro-
střednictvím duchovní hudby
v překrásném barokním prostoru

kaple přišla necelá dvoustovka
návštěvníků.

Michal Vyhlídal,
Městské muzeum Rýmařov

Městské muzeum a Galerie Octopus

Plán výstav Galerie Octopus na rok 2014
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Galerie Octopus a Pranýř otevřely tři výstavy
SdruÏení Octopus otevfielo v sobotu
11. ledna v prostorách muzea tfii v˘-
stavy, dvû pfiedstavují v˘bûr ze sou-
krom˘ch sbírek, jedna je autorská.
Poprvé se jí samostatnû na vût‰í plo-
‰e pfiedstavuje místní v˘tvarník
Martin Ga‰perák.
Sobotní vernisáž proběhla v ma-
lém sále Galerie Octopus poněkud
netypicky, bez velkých oficialit,
bez úvodního slova, jen s hudeb-
ním doprovodem, o který se posta-
rali klávesista Vít Rychlý a kyta-
rista Marek Čermák z kapely We
Play aparát.
Malý sál vyplnila kolekce kreseb
a olejů Martina Gašperáka (1975),
pojmenovaná jednoduše Gashpe-
rac. Relativně homogenní soubor
více než dvaceti kreseb z období
od roku 1993 až do současnosti
„rozbíjí“ čtyři stylově i tematicky
svébytné olejomalby, které vzni-
kaly postupně ve stejně dlouhém,
dvacetiletém časovém rozmezí.
Zatímco kresby prozrazují inspira-
ci fantastikou, smysl pro nejjem-
nější detaily, jejich precizní prove-
dení a hutné propojení, malby in-
klinují k abstrakci, akcentují půso-
bení barev, tvarů a jejich kombina-
cí a více než v detailu oslovují ja-
ko celek. Divák procházející ma-
lým sálem je tak nucen pravidelně
se přibližovat ke kresbám a znovu
odstupovat před malbami.
Obě polohy výtvarného sdělení
spojuje určitá literárnost, spjatost
vizuálního a verbálního vyjádření.
Nejde jen o popisky a vpisky, ale
i o různě intenzivní odkaz k lite-
rárním formám. Kresby v sobě ne-
sou něco z komiksové atmosféry,
abstraktní a experimentální malby

skrývají lyriku básně (Přitažlivost,
2013) nebo dynamiku příběhu
(Tvarobarva I., 2013), který autor
jen naznačuje a přenechává divá-
kovi k dovyprávění.
Další dvě výstavy instalované
v muzeu vznikly výběrem ze sou-
kromých sbírek prací různých au-
torů a období. V Galerii Pranýř je
připravena kolekce grafik od zná-
mých českých tvůrců, např. Pavla
Herynka, Dalibora Chatrného,
Oskara Přindiše, Václava Boštíka,
Miloše Požára, Inge Koskové,
Anežky a Miroslava Kovalových
nebo Davida Cajt-
hamla. Prostor velké-
ho sálu Galerie Octo-
pus zaujímá přehlídka
děl nejrůznějších auto-
rů, stylů, technik a ná-
mětů od poloviny 
19. do počátku 21. sto-
letí, sloužící mimo ji-
né jako ukázka toho,
jak se výtvarné umění
během té doby promě-
ňovalo. Chronologic-
ky sestavená kolekce
obsahuje díla Václava
Radimského, Viléma
Karla, Ladislava Bači-
ny, Františka Šnajdra,
Jaroslava Dostála ne-
bo Pavla Zajíčka, a de
facto navazuje na stá-
lou expozici starých
děl ze sbírek muzea.
Výstavy Gashperac,
Stopy a Grafika jsou
v galeriích rýmařov-
ského muzea přístup-
né do konce ledna. 

ZN

Vůbec vám nepřeju...
Konec roku starého a nástup nového se čtrnáctkou na konci znamená spoustu gratulací; přátelé, známí, rodina, televizní „hlásači“, spolupra-
covníci, všichni vám ochotně a rádi projeví v ty poslední prosincové dny svůj vztah a upřímně popřejí vše dobré. Ale předpokladem je zdra-
ví, zdravíčko! To chceme všichni. Bez něho to nejde.
Já vám dnes nepřeju stres, tedy stresory. Těmi může být všechno, co nás vyvede z rovnováhy, co na nás klade nároky a vyvolává určité změ-
ny. Psychiatři Thomas Holme a Richard Rahe zjistili, že stresory vyvolané různými změnami v životě jsou indikátory budoucího onemocnění.
Seznam pravděpodobných změn sestavili tito pánové do seznamu a míru stresu ohodnotili číslem od 1 do 100. Nahlédněme do seznamu:

Úmrtí partnera 100
Rozvod 73
Pobyt ve vězení 63
Úmrtí blízkého příbuzného 63
Osobní vážné zranění 53
Svatba 50
Propuštění z práce 47
Odchod do penze 45
Vážná nemoc v rodině 44

Těhotenství 40
Sexuální problémy 39
Přírůstek do rodiny 39
Změna zaměstnání 39
Změna finanční situace 38
Přechod na jinou práci 36
Exekuce za neplacení dluhů 30
Zadlužení 30
Děti opouštějí domov 29

Problémy s příbuznými 29
Mimořádný osobní úspěch 28
Zahájení, ukončení studia 26
Změna životních podmínek 25
Potíže s nadřízenými 23
Změna bydliště 20
Změna školy 20
Změna v trávení dovolené 19
Změna společenských aktivit 18

Změna spánkových návyků 16
Změna stravovacích návyků 15
Dovolená 13
Vánoce 12
Stěhování 11
Malování 11
Dopravní přestupek 11
Drobné porušení zákona 10
...

Z kapsáře tety Květy

Znáte, přátelé, další a další? Určitě. Tak vám je skutečně nepřeju. Ať nemáte zdravotní potíže! Si
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Rok 2014 přinese lidem se zdravotním postižením řadu změn
S pfiíchodem nového roku do‰lo
k fiadû legislativních zmûn, které se
dotknou mnoha obãanÛ. V úãinnost
vstoupil nov˘ obãansk˘ zákoník
a rovnûÏ do‰lo k novelizaci zákona
o sociálních sluÏbách a souvisejících
právních pfiedpisÛ.

Od 1. ledna 2014 dochází ke
změně podmínek, za kterých se
přiznává průkaz osoby se zdra-
votním postižením. Ke změnám
dochází také u příspěvku na mo-
bilitu. Ti, kteří již příspěvek na
mobilitu pobírají, ho budou při

splnění podmínek pobírat i nadá-
le. U nových žadatelů je vznik
nároku na příspěvek podmíněn
držením průkazu ZTP nebo
ZTP/P přiznaného po 1. lednu
2014. Dále se rozšiřuje okruh 
osob, které mají při splnění da-
ných podmínek nárok na příspě-
vek na zvláštní pomůcku posky-
tovaný na pořízení motorového
vozidla. Nově se jedná o osoby
s anatomickou ztrátou dolní kon-
četiny ve stehně s možností
oprotézování.
Lidé, kteří mají v souvislosti
s těmito změnami nějaké nejas-
nosti, případně si chtějí ověřit,
zdali se jich změny dotknou
a mohl by jim tak nově vznik-
nout nárok na některý z příspěv-
ků, se mohou obrátit na jednotli-
vá detašovaná pracoviště Centra
pro zdravotně postižené Morav-
skoslezského kraje, o. p. s., kde
jim sociální pracovníci v rámci

bezplatné poradny pro osoby se
zdravotním postižením rádi po-
radí.
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p. s.,
mimo poradnu pro osoby se zdra-
votním postižením dále nabízí
služby osobní asistence, půjčovnu
kompenzačních pomůcek a reali-
zuje projekty na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením.
Detašované pracoviště Bruntál
Centra pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p.
s., nabízí bezplatné poradenské
služby obyvatelům Rýmařova
každé první úterý v měsíci v do-
bě od 8.00 do 12.00 na Revo-
luční ulici 30.
Foto a text: Mgr. Eva Náhlíková,

sociální pracovnice,
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p. s.,
Detašované pracoviště Bruntál,

Dr. E. Beneše 21, 792 01

Organizace a spolky

Návštěva v dětském domově
V pátek 20. prosince 2013 v odpoledních hodinách zavítali zástupci místních organizací ČSSD Rýmařov a Dolní Moravice za dětmi do
Dětského domova v Janovicích. Ředitelce Mgr. Horké byl předán finanční dar a dětem ovoce a sladkosti. Děti zazpívaly koledy a přednesly ří-
kanky. Už se těší na léto, na dětský den a na jízdu na koních. M. Velebná, foto: archiv MO ČSSD Rýmařov
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Sváteční koncerty v podání rýmařovských těles
Pro posluchaãe váÏné hudby, koled,
spirituálÛ a vánoãních písní byly v do-
bû adventu a Vánoc pfiipraveny tfii
koncerty v podání r˘mafiovsk˘ch hu-
debních tûles a skupin.
Jako první se v rýmařov-
ském kostele sv. archanděla Mi-
chaela představili na varhanním
koncertu ve středu 18. prosince
žáci a učitelé Základní umělec-
ké školy Rýmařov. Varhany do-
provodili interpreti v jednotlivých
skladbách hrou na trubku, hornu,
hoboj či saxofon, případně zpě-
vem. Na koncertu zazněly sklad-
by známých mistrů Händela,
Corelliho, Telemanna, Scarlatti-
ho, Pergolesiho, Bacha, Webera
nebo Schumanna.
Na první svátek vánoční 25. pro-

since měli posluchači možnost si
zazpívat v kostele sv. archanděla
Michaela koledy s rýmařovským
Chrámovým sborem Petra
Wolffa. V kostelních lavicích by-
ly pro tento účel připraveny zpěv-
níčky. Samotnému koncertu před-
cházelo slavnostní požehnání.
V podobném duchu se nesl i no-
voroční koncert, který chrámový
sbor uspořádal v neděli 5. ledna.
Další z řady koncertů v kostele sv.
archanděla Michaela proběhl na
druhý svátek vánoční 26. prosin-
ce, tentokrát v podání oblíbené
skupiny Variace. V prostorách do
posledního místa zaplněného kos-
tela zazněly známé i méně známé
skladby, převážně koledy a písně
s vánoční tematikou. Skupina

Variace pro tento sváteční koncert
připravila premiéru prvních čtyř
částí České mše vánoční Jakuba
Jana Ryby. Soudě podle bouřlivé-

ho potlesku a přání hudebního
přídavku se koncert Variací poslu-
chačům velice líbil. 

JiKo

Něco o turistice a turistickém oddílu KČT Rýmařov
Pěstovat turistiku může každý,
o něco lépe však přece jen ten,
kdo má užší vztah k přírodě a kul-
tuře, ale též k lidem stejného zalo-
žení. Tzv. Homo turisticus býval
dříve početnější, ale ani dnes se
nedá říci, že je nás málo. To zdání
by snad mohlo vyplynout ze stati-
stik organizované turistiky. Ještě
víc je ale těch neorganizovaných
a dohromady to stále dává značný
počet. Ostatně příležitostným tu-
ristou se stává skoro každý. Méně
už je těch, kdo se turismu věnují
cílevědomě.
Smyslem turistiky samozřejmě
není jen příroda a volné bloumání
krajinou. Turisté si vždy stanoví
nějaký cíl, ale neženou se bezhla-
vě pouze za ním. Krom toho, že
vycházka (výlet) je výkonem fy-
zickým, není opomíjena složka
estetická. Cíl je stanoven, ale na
své cestě k němu se v krajině za-
stavujeme také proto, že nás něco
zaujme, že si to chceme případně
vyfotografovat. Turista ovšem ne-

prochází jen krajinou, protože se
nevyhýbá obcím a městům, chtěje
poznat kulturní památky, navštívit
muzeum či se projít historic-
kým jádrem města.
Náplň turistiky je te-
dy především po-
znávací a má vel-
mi široké spekt-
rum. Obecně
vzato je to čin-
nost aktivní, v níž
se propojuje po-
znávání a tělesný po-
hyb v terénu.
Poznávání odlišuje turistiku
od čistě tělovýchovných sportů
a činí ji v tomto kontextu specific-
kou. Tělesným pohybem v terénu
upevňujeme zdraví a podporuje-
me též smysl pro krásu.
Společenský smysl turistiky pak
vyplyne sám.
V Rýmařově působí oddíl KČT
již desítky let. Svým současným
programem sice nemůže konku-
rovat mladším sportovcům, proto-

že jeho členové jsou již věku po-
kročilého. Nicméně zůstávají stá-
le aktivní, což je třeba vyzdvih-

nout a ocenit. Kromě krátkých
vycházek a jednoden-

ních výletů pořádají
také jednou až dva-
krát do roka ně-
kolikadenní zá-
jezdy po České
republice nebo
na Slovensko.

V roce 2012 jsme
byli u našich 

východních sousedů
v Liptovském Mikuláši,

v roce 2013 to byly Bílé Karpaty
na moravsko-slovenském pome-
zí, dvakrát také Praha (2012
a 2013). A kam se chystáme letos?
Do Mohelna a okolí na jižní
Moravě.
Zájemci z řad veřejnosti, kteří by
se chtěli účastnit vycházek nebo
zájezdů KČT Rýmařov, mohou
sledovat vitrínku s aktuálními in-
formacemi o připravovaných ak-

cích, která je umístěna na náměstí
za rohem hospody U Psa. K této
vitrínce ještě poznámka: Někdo ji
opakovaně poškozuje, rozbíjí
sklo. Dotyčný či dotyční by si mě-
li uvědomit, že ani jim by se nelí-
bilo nacházet třeba své auto po-
škrábané, s rozbitými skly či ne-
pojízdné. Existuje přísloví: Nečiň
jinému to, co nechceš, aby on či-
nil tobě. Nebo jinak: Žij a nech
žít. Vandalismus jistě není smys-
lem života.
Vzhledem k turistickému ruchu
a jeho rozvoji, o který má
Rýmařovsko jistě zájem, by bylo
dobré na náměstí znovu umístit
mapu Rýmařovska a rozcestník
turistických tras. Tyto chybějící
atributy nám už vyčítali turisté
z jiných oblastí, i když chápali, že
po dobu velké rekonstrukce ná-
městí musely být odstraněny. Teď
už ale nic nebrání jejich znovu-
osazení, nejlépe vedle sebe. 

Miloš Zatloukal
a výbor KČT Rýmařov
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Za hornictvím na Javorový vrch
Jeseníky jsou nejen nejvyšší mo-
ravské pohoří, jsou rovněž oblastí
s rozsáhlými pozůstatky po těžeb-
ních nebo kutacích pracích. Po
staletí se zde naši předkové snaži-
li najít a využít přírodní surovino-
vé zdroje, a proto se po celých je-
senických horách, v chráněné kra-
jinné oblasti i mimo ni, nalézá
mnoho starých důlních děl, štol
a jam, které tvoří součást krajin-
ného rázu tohoto pohoří.

Nejzachovalejší pozůstatky po
těžbě železných rud v revíru, po-
cházející převážně z 18. až 19. sto-
letí, nalezneme na Javorovém 
vrchu asi 2,5 km severně od obce
Malá Morávka. Důlní revír se táh-
ne v délce 12 km od Dolní
Moravice po Petrovy kameny na
hlavním hřebenu Hrubého Jese-
níku. Jsou zde zastoupeny jak po-
vrchové dobývky, tak rozsáhlé
důlní komplexy, ve kterých našly
útočiště kolonie zimujících neto-
pýrů. V posledních letech zimuje
v podzemí Javorového vrchu oko-
lo 2 000 jedinců, přičemž se zde
pravidelně vyskytuje jedenáct
druhů známých netopýrů. K nej-
početnějším patří netopýr velký
a netopýr černý, neobvykle hojně

je zde zastoupen i netopýr brvitý.
O významu celého území svědčí
zařazení mezi evropsky význam-
né lokality. V roce 2009 zde byla
na území o ploše 84,1529 ha vy-
hlášena Národní přírodní památka
Javorový vrch. Jde o tři opuštěná
důlní díla, tvořící dva kompliko-
vané systémy štol, propojovacích
šachet a prostorných síní různého
stáří. Nejstarší částí je dolní
systém - etážový důl, který nese
název Simon a Juda. V mladším,
výše položeném systému se prolí-
nají důlní míry dvou dolů -
Hedwig a Rochus. V roce 2013
byla tato významná hornická na-
učná lokalita zpřístupněna veřej-
nosti instalací osmnácti panelů,
informujících návštěvníky o his-
torii, hornictví, zastoupených pří-
rodních druzích, ale i o rizicích
spojených se vstupem na území
postižená těžbou.
Nejdůležitějším a nejzajímavěj-
ším dolem na Javorovém vrhu je
Důl Simon a Juda (štola pod
Jelení cestou). Důl má celkem tři
jámy, Gebrachen Sacht ústící
v samostatné propadlině zajištěné
mříží, Alterkunstsacht a třetí úklo-
nou Uhrlensacht. Celková délka
podzemních chodeb systému je
přes 400 metrů. Do velké dobýv-
ky nazývané Grosse Pinge, která
je rozhodně nejatraktivnějším dí-

lem na Javorovém vrchu, ústí
hned dva důlní systémy, již zmi-
ňovaný systém dolu Simon a Juda
a pak systém Rochus - Hedwig,
jehož celková délka je odhadová-
na na více než 600 m. Na stěně
Grosse Pinge je dodnes dobře pa-
trný nápis Gluck Auf (Zdař bůh)
vytesaný zřejmě v srpnu roku
1836. Dalším velmi zajímavým
důlním dílem je jáma Rochus, na-
cházející se na hřebeni Javorové-
ho vrchu, na jižní straně v údolí
Krátkého potoka pak leží další za-
jímavý systém, důl Hylary, dlou-
hý přes 300 metrů.
Na závěr je opravdu na místě zdů-
raznit, že podzemí na Javorovém
vrchu skrývá neobyčejné množ-
ství chodeb a vytěžených prostor,

tzn. významných nepřirozených
narušení skalního masivu, která
mohou způsobit zřícení stropů
a propadnutí horninového nadloží,
a to samozřejmě i tam, kde dosud
na povrchu nelze žádné významné
projevy poddolování pozorovat.
Návštěvy tohoto území mohou být
proto spojeny s určitým nebezpe-
čím a zejména nebezpečné by by-
lo pokoušet se vniknout do pod-
zemních prostor z různých otvorů
a propadlin, které se na povrchu
terénu mohou objevit.
Projekt zpřístupnění lokality vzni-
kl za finančního přispění Revol-
vingového fondu Ministerstva ži-
votního prostředí a realizovala jej
obec Malá Morávka.

Ing. Jaroslav Lichtenberg

Lyžařské běžecké trasy v Břidličné
Stejně jako v posledních letech se Klub biat-
lonu Břidličná zapojil do programu, jehož
náplní je úprava a udržování lyžařských bě-
žeckých tras. Program je iniciován Krajským

úřadem Moravskoslezského kraje a podporu-
je činnosti spojené s úpravou a údržbou ly-
žařských běžeckých stop v kraji. Lyžařské
běžecké tratě pro rekreační lyžování v okolí

Břidličné budou udržovány na severním 
okraji města v prostoru zvaném Na Lánech
v okolí střelnice Klubu biatlonu. Nástupní
místa k tratím jsou nad školní družinou ZŠ

Radost do každého domu
Hotovo a můžeme jít domů! Tato
myšlenka prolétla jistě hlavou
každé z deseti dvojic, které v po-
sledním předvánočním týdnu
roznášely přáníčka do schránek
spoluobčanů vyššího seniorské-
ho věku v Břidličné.
Členové i nečlenové Studentské-
ho klubu Břidličná, prostě všich-
ni, kdo mají šikovné ruce a chuť
potěšit druhé, již podesáté připra-
vili pro starší spoluobčany vlast-
noručně vyrobené vánoční přá-
níčko a nějakou drobnost. Ty pak
roznesli do schránek, aby tak při-
pravili chvíli radosti adresátům.
Ale to není rozhodně všechno.
Protože si všichni pedagogové
i žáci uvědomují, že dobrých

mezilidských vztahů není nikdy
dost, navázali již o rok dříve
kontakt s Domovem odpočinku

ve stáří v Dolní Moravici. Tehdy
přijeli poprvé mezi tamní obyva-
tele s krátkým pásmem vánoč-

ních písniček. A protože tamní
senioři byli zpestřením adventní-
ho času potěšeni, připravila si
tentokrát paní učitelka György-
ová nové pásmo, které rozšířila
ještě o básničky i hudební a ta-
neční vystoupení.
Vzhledem k příznivému ohlasu,
kdy si mnohé z babiček s chutí
zazpívaly koledy společně se
sborem, a na základě jejich přání
jsme se nakonec domluvili, že
nezůstane jen u vánočních setká-
ní. Proto již nyní přemýšlíme, co
pěkného připravíme pro příští,
tentokrát jarní setkání.

Mgr. Květa Děrdová,
EVVO koordinátorka

a vedoucí SK Břidličná

Z okolních obcí a měst
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Advent a Vánoce ve Staré Vsi
Čas předvánoční byl ve školičce
ve Staré Vsi přímo nabitý akce-
mi a událostmi. Nejprve proběh-
lo několik workshopů pro děti
i veřejnost zaměřených na výro-
bu adventních věnců, vánočních
dekorací a keramiky. Posléze
všichni společně s lektorkou

Gitou Hrbolkovou zkoušeli 
enkaustiku (malování voskem)
a kouzlili jedinečné vánoční ob-
rázky a přáníčka pro své blízké.
A pak už jsme se připravovali na
příchod Mikuláše. Ve vestibulu
školy starší žáci zřídili na podpo-
ru morálky a slušného chování

veliké peklo plné blýskavých la-
met a ušmudlaných čertích hlav.
Mikuláš se vlídně usmíval, roz-
dával za básničku lízátka a divo-
cí čerti vypláceli metlou nezve-
dence a zlobivce.
Ještě jsme však museli stihnout
vyzdobit celou školu, polepit 

okna a rozzářit symbolický vá-
noční stromeček na školní zahra-
dě. Pak už se zdobily voňavé
perníčky a připravovaly se dárky
pro ty, které máme nejraději. Pro
inspiraci jsme si zajeli na tradič-
ní jarmark a na vánoční výstavu
do Šumperka nebo Bruntálu.
Vyvrcholením předvánočního 
údobí se stala vánoční hra Cesta
k jesličkám. Školáci ji letos při-
pravovali již potřetí a v jejich
snažení jim vydatně pomáhal pě-
vecký sbor Vox montana. Slav-
nostní koncert plný zpěvu, tance
i slova se odehrál v místním kos-
tele Povýšení svatého Kříže, kte-
rý byl zas jednou zcela plný.
Než jsme si užili zasloužené vá-
noční prázdniny, ještě jsme vy-
hodnotili první kolo velké výtvar-
né soutěže Zámecká čarování
a předali dárky nejlepším tvůr-
cům. Eva Staňková, ZŠ Stará Ves

Víc než slova
Možná si mnohý z obyvatel
Břidličné všiml v posledním
předvánočním týdnu skupiny žá-
ků a jejich záhadného povozu.
Tou malou záhadou byl multi-
funkční krmeleček. Vyrobili ho
členové přírodovědného krouž-
ku při Studentském klubu
Břidličná ve spolupráci s JK
Jestřábí, o. s., Oskava za finanč-
ní i morální podpory vedení tam-
ní základní školy a následně i pa-
na Jaroslava Kováče. Ten měl

pochopení pro naše snažení a vy-
hradil místo ve své honitbě, kde
byl nakonec krmelec umístěn.
Jeho zvláštností je to, že se na
velikostně přijatelné ploše poda-
řilo umístit hned několik funkč-
ních prvků - různých druhů krmí-
tek, a tím jeho „služby“ nabíd-
nout většímu okruhu strávníků
a podpořit druhovou diverzitu
fauny v lokalitě.
Od myšlenky k výrobě a násled-
nému umístění krmelce na vhod-

né místo i jeho plnění potravou
vedla nelehká cesta. Na jejím
konci je však nejen užitek, ale
i radost dětí ze ZŠ, které se samy
nabídly, že budou se svými peda-
gogy pravidelně doplňovat krme-
ní. Pozorování pobytových stop
vyskytujících se v okolí krmeleč-
ku poslouží rovněž členům krouž-
ku v jejich badatelské činnosti.
Prvním impulzem k této i dalším
iniciativám se stala myšlenka
projektu nazvaného Víc než slo-
va. Jeho cílem bylo v rámci envi-
ronmentálního programu ukázat,
že je možné dělat pro své okolí
a životní prostředí v rámci udrži-
telného rozvoje daleko víc, než
jen povídat. Často k tomu není
zapotřebí ani velkých finančních
nákladů jako spíše nápadů, umě-
ní dívat se kolem sebe a vůle po-
moct a prospět druhým.
Tak postupně vznikala podpora
hnízdních prostor pro rorýse, za
což získala ZŠ Břidličná titul
Rorýsí škola. Teď netrpělivě če-
káme na jaro, abychom zjistili,

kolik z připravených 22 hnízdišť
bude již letos obsazeno. Před-
cházelo tomu důkladné nastudo-
vání informací o životě těchto za-
jímavých ohrožených ptáků, kteří
žijí v hejnech a hnízdí v koloniích
ve štěrbinách, aniž by si stavěli
hnízdo. Rorýs prožije prakticky
celý život ve vzduchu, dokonce
v něm i spí. Má pro tento způsob
života uzpůsobené nožky, a proto
se není schopen pohybovat řádně
po zemi a bez pomoci opět vzlét-
nout. Za rok nalétá až 190 tisíc ki-
lometrů a může dosáhnout rych-
losti 220 km/h.
Po nastudování těchto a dalších
informací i získání vhodného
materiálu na výrobu rorýsích bu-
dek jsme se v kroužku rozhodli
opět požádat o praktickou pomoc
se zhotovením členy JK Jestřábí,
o. s., Oskava, s nimiž náš Stu-
dentský klub Břidličná dlouho-
době spolupracuje. Podařilo se
nám zhotovit pět dvojbudek, tedy
deset hnízdních prostor. K jejich
umístění na vybranou budovu

Břidličná a na stadionku v dolí-
ku severovýchodně od střelnice
nad zahrádkami. Nástupní místa
jsou označena informačními ta-
bulemi s informacemi o průběhu
a převýšení tratí, o dalších tra-
tích v okolí i o možnostech spo-
jení a občerstvení v Břidličné
pro případné přespolní turisty.
Úprava bude v případě přízni-
vých povětrnostních a sněho-
vých podmínek, které zatím po-

strádáme, prováděna nejméně
třikrát v týdnu s důrazem na ví-
kendové dny. Úprava se provádí
pomocí sněžných skútrů.
Upravovat se budou trasy 
7,5 km, 2 km a kolo cca 1 km na
stadionku také pro volný styl. Při
větším zájmu o večerní lyžování
je možno na stadionku rozsvítit.
Přístup k tratím z města a od
spojů až ke školní družině
a střelnici biatlonu je označen

modrými tabulkami s piktogra-
my lyžaře.
Klub biatlonu je partnerem
Jesenické magistrály, na tratích
v Břidličné je umístěna webka-
mera ukazující aktuální stav sně-
hové pokrývky, teplotu a vlhkost
vzduchu. Webkameru lze najít
na www.webcamlive.cz pod
Jeseníky nebo v nabídce Je-
senické magistrály. Mimo to 
budou informace o stavu sněho-

vé pokrývky a povětrnostních
podmínkách denně předávány
do Informačního centra Rýma-
řov, které tyto informace pravi-
delně vyvěšuje na stránkách
Lyžařské běžecké trasy. Teď už
organizátoři z Klubu biatlonu
Břidličná očekávají jen potřeb-
nou sněhovou nadílku, aby mo-
hla být úprava běžeckých tras
zahájena. 

Miroslav Volek

Fota: archiv ZŠ Stará Ves
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jsme potřebovali přesvědčit MěÚ
Břidličná, že si rorýsi zaslouží
naši pozornost, s umístěním pod
střešní převis nám pomohli pro-
fesionální hasiči z HZS Bruntál
a SDH Břidličná.
Mezitím se dostala na řadu se za-
teplováním i budova naší ZŠ
Břidličná. Toho jsme samozřej-
mě hned využili. Podařilo se nám
získat podporu vedení školy, což
nebyl těžký úkol, vždyť Ing.
Glacner je sám ornitolog. Poda-
řilo se tak získat další čtyři troji-
té budky, tedy dalších dvanáct
hnízdních míst.
Další, komu jsme se v rámci pro-

jektu i kroužku rozhodli pomoci,
jsou ježci. Delší dobu patří do
kategorie ohrožených živočichů,
o tom nepochybuje asi nikdo,
kdo si všímá ostnatých hromádek
na silnicích. Ale nejen automobi-
lová doprava je nepřítelem ježků.
Zrovna tak se na jejich populaci
odrážejí rozmary počasí a jeho
prudké změny. Stále častěji se
stává, že pozdně narozená mlá-
ďata neseženou dostatek potravy,
aby se mohla včas uložit k zimní-
mu spánku. K tomu, aby ve zdra-
ví zvládla toto období bez lidské
pomoci, totiž potřebují dosáh-
nout hmotnosti 600g. Zrovna tak

se stává pro ježky stále proble-
matičtějším najít si vhodné úkry-
ty. To byly důvody, které vedly
k tomu, že do naší zoo přibylo
ježčí mládě, pojmenované Chilli.
Řádně se o ně staráme a stejně
pečlivě vedeme záznamy o tom,
co žere, jak přibývá na váze, jak
si postupně zvyká na nové pro-
středí i blízkost člověka, kdy se
poprvé uložilo ke krátkému tří-
dennímu spánku, i to, že teď do-
sáhlo hmotnosti, při níž je schop-
no bez problémů prospat i celý
týden (což mu mnohý z nás závi-
dí). Pak se probudí, koukne, co je
kde připraveného k sežrání, napi-

je se vody a opět spokojeně zale-
ze, stočí se do klubíčka a usne.
Na jaře bychom ho chtěli vrátit
zpět do volné přírody, ale tím se
nezříkáme odpovědnosti. Už teď
zjišťujeme, jaké jsou správné
rozměry i materiál pro výrobu
ježkovníku a kam ho na jaře 
umístíme.
Tím náš projekt Víc než slova
nekončí a budeme rádi, když se
do něj zapojíte vlastní pomocí
přírodě i vy! 

Foto a text:
Mgr. Květa Děrdová,

EVVO koordinátorka,
vedoucí kroužku a SK Břidličná

Jak jsem potkal netopýry
Do celorepublikové literární soutěže, kterou vyhlásila Česká společ-
nost pro ochranu netopýrů, se zapojila i Základní škola Břidličná.
Žáci měli za úkol napsat povídku o svém setkání s netopýrem či si
vymyslet povídku o netopýrech.
Do soutěže se přihlásili jak členové přírodovědného kroužku
Studentského klubu Břidličná, tak žáci 9. třídy v rámci předmětu
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Soutěžní práce byly
odeslány na konci října a nyní přišly očekávané výsledky.
Naši školáci se opět neztratili, což je příjemné zjištění nejen pro pe-
dagogy ZŠ Břidličná, ale bezpochyby i pro rodiče našich žáků.

Nezávislá komise složená z učitelů VŠ, knihovnic a biologů určila to-
to pořadí:

1. kategorie
1. místo - Lucie Sajbotová, ZŠ Břidličná (9. B)
2. místo - Barbora Juráňová, ZŠ Břidličná (7. A)
3. místo - Johana Timplová, Týnec nad Sázavou
Vítězům gratulujeme a společně s nimi se těšíme na odměny.
Ostatním autorkám a autorům děkujeme za snahu. Určitě to vyjde
příště. Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Tvrdá muzika a pomoc opuštěným
zvířatům jde dohromady

Na první pohled jsou to rozdílné
světy. Na grindcoreovém, death-
metalovém či crustovém koncer-
tě by se kočkám asi nelíbilo.
Jenže právě v tomto prostředí se
v Rýmařově našlo pár milovníků
tvrdé muziky, kteří se rozhodli
prostřednictvím své oblíbené
hudby pomoci opuštěným koč-
kám z bruntálského Kočičího do-
mečku. V tomto útulku se nachá-
zí přes 130 opuštěných koček, je-
ho fungování je přitom závislé na
příspěvcích hodných lidí a osob-
ních financích provozovatelů.
Pro pomoc útulku jsme se roz-
hodli uspořádat 18. ledna 2014
benefiční koncert v restauraci
U Hrozna. „Byli jsme sami pře-
kvapeni zájmem špičkových čes-

kých kapel, které se dokonce za-
čaly samy nabízet, aby mohly na
akci zahrát i zdarma,“ říká Jiří
Sršeň, pořadatel zodpovědný za
dramaturgii koncertu. Můžete se
tedy těšit například na legendární
fast-coreovou smršť Sheeva Yoga
z Ostravy, vtipné death-grindery
Mincing Fury nebo na domácí
crustery Personality Lapse.
Přijďte na koncert, pomůžete tím
dobré věci, a pokud vám je tvrdá
muzika cizí, jeďte se alespoň po-
dívat do Kočičího domečku
a třeba si odvezete domů nového
kamaráda.

Za pořadatele
benefičního Death Rya 2014

Mgr. Martin Dutkiewič

dTest: Co s nevhodnými vánočními dárky?
KdyÏ spotfiebitelé pod stromeãkem najdou o tfii ve-
likosti vût‰í svetr nebo jin˘ dárek, kter˘ je právû
nepotû‰il, nemusí zoufat. âasto je moÏné dárky vrá-
tit nebo vymûnit za nûco jiného. Staãí jen vûdût, jak
na to.
Obchodníci v kamenné prodejně nemusí zboží
přijmout zpět bez udání důvodu, řada z nich to
ovšem dělá a nabízí možnost zboží vyměnit,
nebo dokonce vrátit. „Jedná se o nadstan-

dardní službu, prodejce si tedy sám stanoví
podmínky, zejména dobu pro vrácení či formu
výměny. Často není možné například vrácení
hotovosti, namísto toho dostane zákazník ča-
sově omezenou poukázku na další nákup,“ vy-
světluje Lukáš Zelený, vedoucí právní porad-
ny časopisu dTest. Informace o podmínkách
výměny nebo vrácení by měla být uvedena na
účtence či v prodejně. Takový závazek pak

musí obchodník dodržet a právo na výměnu či
vrácení zboží je v tomto případě soudně vy-
mahatelné.
K výměně je třeba přinést nepoškozený výro-
bek, nejlépe nerozbalený či v původním obalu,
na oblečení by stále měly být připevněny pů-
vodní visačky. Důležitý je také doklad o zapla-
cení, s tím však může být potíž. Pokud dárce
účtenku nechce poskytnout nebo o ni obdarova-

Užitečná informace
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ný raději nepožádá, aby jej neurazil, lze se o vý-
měnu pokusit i bez ní; někteří prodejci zboží
přijmou i tak. Nejčastější to bývá u zboží, které
prodává jen konkrétní obchod či řetězec.
Při nákupu na internetu je situace odlišná, zde
totiž právo na odstoupení od smlouvy zaruču-
je přímo zákon. Lhůta činí 14 dní od převzetí
zboží, výhodu zde tedy mají ti, kteří si nechali
dárky doručit takřka na poslední chvíli. „Je
třeba pamatovat na to, že odstoupení od

smlouvy musí být ve čtrnáctidenní lhůtě ob-
chodníkovi doručeno, nestačí je pouze ode-
slat,“ upozorňuje Lukáš Zelený. „Někteří in-
ternetoví prodejci tuto lhůtu dokonce prodlu-
žují, doporučujeme proto nahlédnout do ob-
chodních podmínek,“ upřesňuje Zelený.
Kromě kupní ceny požadujte také vrácení poš-
tovného a balného vynaloženého za cestu od
prodejce ke kupujícímu. Vzor pro odstoupení
od kupní smlouvy uzavřené přes internet je

k dispozici na www.dtest.cz/vanocni-darky.
Pomoc spotřebitelům s vracením nevhodných
vánočních dárků poskytnou odborní poradci
dTestu na poradenské lince 299 149 009.

V. Tichá, L. Zelený, M. Borovička, dTest

Mnoho spotfiebitelÛ vyãkává s nákupy aÏ na obdo-
bí po Vánocích, aby vyuÏili v‰udypfiítomn˘ch slev.
Ne kaÏdá sleva se v‰ak vyplatí, a nûktefií obchod-
níci pro zisk dokonce poru‰ují zákon.
Češi slevy milují a prodejci to dobře vědí.
Proto někteří přicházejí se slevami ještě před
Vánoci. Ať již zákazník vyrazí do obchodu
kdykoliv, je dobré nepodlehnout tlaku a každý
nákup pečlivě uvážit. Mezi prodejci se totiž
najdou i tací, kteří povánoční „nákupní horeč-
ky“ zneužívají. „Často se objevují falešné sle-
vy, kdy prodejce cenu výrobku vlastně vůbec
nesníží a slovo ‘sleva’ použije jen jako magic-
ké zaklínadlo k nalákání nepozorného spotře-
bitele k nákupu,“ popisuje oblíbený trik
Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny časo-
pisu dTest, která podobné případy často řeší
na poradenské lince 299 149 009. „Některé
obchody naopak ceny na čas zvýší, aby je pak
mohly snížit na původní hladinu a vydávat

tento rozdíl za slevu.“ Všechny podobné pří-
pady naplňují znaky klamavých obchodních
praktik, a jsou tedy v rozporu se zákonem.
Je rovněž třeba mít se na pozoru před formu-
lacemi typu „slevy až 70 %“, jejichž hlavním
cílem je dostat zákazníka do obchodu. V pro-
dejně se však většinou ukáže, že maximální
sleva se vztahuje pouze na pár kousků zboží,
zatímco většina sortimentu zůstává nezlev-
něna. Někdy též není patrné, kolik vlastně
zboží stojí. Platí, že cena uvedená na věci má
být konečná, a zároveň by měla být čitelná
také původní cena před slevou.
Často se spotřebitelé setkávají s tvrzením, že
na zlevněný sortiment neplatí záruka, případ-
ně je omezena. „Nic takového není možné,
i na zboží zakoupené ve slevě platí zákonná
záruka 24 měsíců. Výjimku tvoří sleva, která
byla poskytnuta pro vadu výrobku - pro tako-
vou vadu pak zboží reklamovat nelze, na

všechny ostatní vady daného zboží záruka
platí,“ vysvětluje Lukáš Zelený. O důvodu ta-
kové slevy musí být zákazník při nákupu in-
formován a tato skutečnost by měla být potvr-
zena i na dokladu o koupi. Nelze však poskyt-
nout slevu pro vady, které v budoucnu teprve
vzniknou. To by bylo obcházení zákona.
Zákazníkům radíme nedělat impulzivní ná-
kupní rozhodnutí a vždy si ověřit, zda je zbo-
ží skutečně zlevněné a že takovým nákupem
opravdu ušetří. V žádném případě by zákaz-
níci neměli souhlasit s tím, že by se zakou-
pením zlevněného zboží vzdávali svých zá-
konem zaručených spotřebitelských práv.

V. Tichá, L. Zelený, M. Borovička, dTest
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Srnčí zvěř v zimě
Tato spárkatá zvěř patří k naší nejrozšířenější.
Setkáváme se s ní v nížinách i na horách po ce-
lém území naší republiky. Každý z nás již ně-
kdy viděl při cestách pěšky, na kole či autem
pasoucí se skupinku srnčí zvěře na přilehlých
loukách. V létě má tato zvěř potravy, kterou
tvoří zelená vegetace - trávy a keře - dostatek.
V zimě je situace podstatně horší, zejména na
horách. Velké množství sněhu zabraňuje zvěři
vyhrabat si uschlou vegetaci, jestliže je vrchní
vrstva sněhu navíc silně namrzlá, dochází k po-
ranění končetin zvěře. Silný mráz a vítr spolu
s nedostatkem potravy vyčerpává i relativně
silné kusy a dochází k úhynům zvěře.
Srnčí zvěř bojuje o svůj život všemi způsoby,
také tím, že se v zimě stahuje do blízkosti lid-
ských obydlí, okusuje okrasné a ovocné dřevi-
ny v zahradách, navštěvuje i ptačí krmítka a je
vděčná za každé zrníčko. O této skutečnosti
svědčí pořízený snímek srnce u ptačího krmít-
ka před domem v zastavěné části Malé
Morávky, v těsné blízkosti hlavní komunikace.
Fotografie byla pořízena loni v únoru, paroží
na této fotografii má srnec v lýčí.
Vývoj paroží u srnců prochází každoročním
cyklem, který je z energetického hlediska pro
organismus velmi náročný. Srnci shazují paroží
v říjnu a listopadu, během zimy se jim utváří
nové, které je pokryto lýčím, což je jemná kůže
porostlá srstí, bohatě zásobená krví. Dozrávání
paroží probíhá stejně jako u jelenů - nejprve se
houbovitý základ vyplní minerální kostní hmo-

tou, pak se zaškrtí cévní a nervové zásobování
lýčí, pokožka odumře a srnec se jí zbavuje vy-
tloukáním. Při vytloukání si samec odírá cáry 
uschlé kůže o kůru stromů. Chemické látky ob-
sažené v kůře způsobí, že paroží postupně pů-
sobením kyslíku a slunečního světla zhnědne.
Záleží na druhu stromů, zda se paroží zbarví
hnědě nebo až do černa. Starší srnci vytloukají
dříve než mladí. Do říje v červenci a srpnu jdou
srnci v plné kráse se svou korunkou na hlavě,
aby ji pak shodili a v poměrně krátké době jim
narostla korunka nová. Bylo prokázáno mnohý-
mi studiemi, že kvalita paroží záleží na úživ-
nosti dané lokality, kde srnčí zvěř žije. Výstavní
trofeje silných srnců pocházejí z revírů bohat-
ších na potravu, než jsou ty horské.

Letošní zima se prozatím jeví jako velmi mír-
ná, zvěř nachází stále dostatek potravy ve svém
přirozeném prostředí. To se však může změnit,
krutá zima se může protáhnout až do dubna
a dlouhá doba nouze se opět na stavu srnčí zvě-
ře podepíše.
V zimě tak zde na horách nejen myslivci, ale
i lidé žijící na okraji obcí pomáhají srnčí zvěři
přežít toto těžké období tím, že ji přikrmují se-
nem, ovsem, jablky, mrkví, jeřabinami a další-
mi sušenými letninami (např. maliním). Možná
stojí za to uvést informaci, že nevhodným kr-
mením pro zvěř je staré pečivo, stejně tak pše-
nice způsobuje zvěři velké problémy s tráve-
ním, které můžou vést k úhynu.
Ještě jedna důležitá věc ohledně problematiky
přežití srnčí zvěře v zimě stojí za zmínku.
Návštěvníci lesa by neměli pouštět své psy
z vodítka, pokud je nedokáží vždy a za každých
okolností odvolat v případě, že se jejich pes
pustí za zvěří. Pes ve většině případů zvěř ne-
dožene a sám se nezraní, ale zvěř se v zimě po-
hybuje minimálně a hlavně pomalu, svou ener-
gii si šetří k přežití. Jestliže je donucena k ry-
chlému běhu v mrazivém počasí, organismus
se zahřeje a po zalehnutí zvěře na sníh (nemá
jinou možnost) dojde k prudkému zchlazení,
které může mít za následek zápal plic a úhyn.
Vím, že tato skutečnost není veřejnosti příliš
známa a většina pejskařů si myslí, že když pes
zvěř pouze „prožene“, tak se nic nestane.
Nemusí, ale může. Ing. Zdeňka Marková

Zajímavosti z přírody

dTest: Povánoční slevy mohou vyjít draho

Foto: Jiří Marek
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Sport

Desetibojařské koulení
Na poslední pfiedvánoãní sobotu 21. prosince si dali r˘mafiov‰tí desetibojafii
sraz v místní kuÏelnû, aby zmûfiili své síly jiÏ u ãtvrté disciplíny. Tou byly ku-
Ïelky, resp. disciplína na 60 hodÛ sdruÏen˘ch. Své tûlo si pfied vánoãním ho-
dováním pfii‰lo protáhnout 17 Ïen a 37 muÏÛ. Celá akce mûla hladk˘ prÛbûh
a byla provázena v˘bornou atmosférou na drahách i v hledi‰ti.
Nejpočetněji obsazenou byla kategorie mužů A, kde se o prvenství sve-
dl tuhý boj. Nakonec je vybojoval Bedřich Štěpaník výkonem 253 po-
ražených kuželek. Druhé místo obsadil Karel Toman s 249 poražený-
mi kuželkami. Jen o dva kolky méně měl třetí v pořadí Vladimír Pán.
V kategorii mužů B se blýskl nejlepším výkonem dne Rudolf Heisig
s 281 poraženými kuželkami. Do celkových bojů však letos nezasáh-
ne, takže z prvenství se mohl radovat Miroslav Egida s 229 poraže-
nými kolky, druhé místo patří Josefu Vosykovi s 226 poraženými kol-
ky. Stejného výkonu dosáhl Jiří Jaroš, avšak horší dorážka jej odsu-
nula na třetí příčku.
U mužů kategorie C obsadil první místo skvělým výkonem 238 po-
ražených kuželek Jaroslav Hofman. Jaroslav Přecechtěl na druhém
místě dosáhl výkonu 233 kolků a Jan Horáček vybojoval s 220 pora-
ženými kolky třetí pozici.

V kategorii žen A kralovala Marcela Žáková s 222 kolky. Druhá
skončila Andrea Továrková s 214 poraženými kolky a třetí Hana
Svatoňová se 190 kolky.
V kategorii žen B si nejlépe načasovala formu Alena Jurášová a vý-
konem 245 poražených kuželek byla nejlepší ženou dne. Druhá skon-
čila Jana Egidová s 213 kolky a třetí Eva Sovišová se 199 kolky.
Poděkování za pomoc při organizaci patří Daně Doleželové
a Rudolfu Heisigovi.
Další disciplínou je plavání. To se uskuteční v sobotu 25. ledna 2014
v době od 10.00 do 11.00 na krytém bazénu v Břidličné.
Celkové pořadí po čtyřech disciplínách (turistice, běhu na 1000, resp.
600 m, střelbě ze vzduchovky a kuželkách) vypadá následovně:

1. místo 2. místo 3. místo
Ženy A: Andrea Továrková Hana Svatoňová Eva Mácková
Ženy B: Alena Jurášová Eva Sovišová Markéta Míčková
Muži A: Vladimír Pán Michal Schreiber Ivo Soviš
Muži B: Josef Svedoník Miroslav Egida Ladislav Vykoukal
Muži C: Jaroslav Hofman Jaroslav Lachnit Ivo Volek

Výbor Rýmařovského desetiboje

Štěpánský turnaj smíšených družstev v Rýmařově
Chuť do sportování neopouští
volejbalisty ani o vánočních
svátcích. Pět družstev se 26. pro-
since sešlo, aby uzavřelo turna-
jový kalendář letošního roku.

Štěpánský smíšený turnaj orga-
nizuje už mnoho let Petr „Kouč“
Němeček a jako vždy bylo na
hale rýmařovského gymnázia
a SOŠ vše dobře připraveno.

Podmínkou účasti byla alespoň
jedna žena v týmu, herní systém
byl určen jako vzájemný souboj
všech družstev na dva hrané se-
ty. Turnaj probíhal náročnými
zápasy celý den a v podvečer by-
lo ve výsledcích jasno. Páté mís-
to si odnesla sestava s názvem
Směska, čtvrté bylo družstvo
Kopretinek, třetí skončil Timur
a jeho parta a druhé místo vybo-
jovali Bertíci. Všechna tři po-
sledně jmenovaná družstva patří
k nejskalnějším účastníkům ještě
z dob, kdy se turnaj konával
v Břidličné.
Vítězství však tentokrát patřilo
jednoznačně a zaslouženě hrá-
čům Bořkova týmu, jehož vě-
hlasný jmenovec je nejen osobi-
tým hráčem a oživením každé
akce. Málokdo ví, že Bořek
Kobolka svým nadšením přispěl
svého času k záchraně skomíra-
jícího rýmařovského volejbalu.
Nejenže zaplnil mezeru mezi

mizejícími staršími hráči a chy-
bějícími mladými tvářemi, ale
spoustu hráčů u volejbalu
udržel a nové bez rozdílu věku
a pohlaví přitáhl. Při hře mu
zdatně asistovali jeho odchovan-
ci takřka vlastní - Ondřej a Ivo
Kobolkovi, spolu s nimi tradiční
harcovníci Lucka Kusáková,
Roman Schenk a Karel Toman.
Štěpánský turnaj byl příjemným
zpestřením svátečního volna
a setkáním sportovních přátel
z širokého okolí, kteří si zdravě
zasoutěžili a užili si hru.
Volejbalisté děkují Petru Ně-
mečkovi a všem, kteří mu s tur-
najem pomáhali. Je zcela na mís-
tě ocenit také celoroční práci
předsedy oddílu Pavla Ujfaluši-
ho, hráčů, trenérů a trenérek
mládeže, zkrátka všech, kdo se
u nás na volejbalovém dění podí-
lejí. Vše nejlepší v nadcházejí-
cím roce nejen příznivcům odbí-
jené. Foto a text: Karel Toman

Fota: Rudolf Heisig
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Malí rýmařovští hokejisté budou mít zapůjčenou výzbroj
V kanceláři místostarosty Ing. Jaroslava Kaly
se ve čtvrtek 9. ledna uskutečnilo jednání za-
měřené na mládežnický hokej v našem městě.
Zástupce Mo-ravskoslezského krajského sva-
zu ledního hokeje Josef Zifčák představil zá-
měr svazu zvýšit zájem o mládežnický hokej
v regionech Bruntálska, Krnovska a Rýma-
řovska. Představitelé svazu jsou si vědomi ne-
příznivé finanční situace obyvatel uvedených

regionů, nicméně se podařilo zajistit zapůjčení
výzbroje pro děti z oddílů v Novém Jičíně
a v Ostravě, takže rodiče by mohli dětem ku-
povat pouze osobní výstroj. V lednu by měl
proběhnout v rámci propagace ledního hokeje
motivační žákovský turnaj, kterého by se měli
zúčastnit i malí rýmařovští hokejisté. V sou-
časné době funguje oddíl ledního hokeje pro
děti do 12 let jako volnočasová aktivita orga-

nizovaná Střediskem volného času pod vede-
ním zkušeného pedagoga Mgr. Jana
Jablončíka. Rozšíření členské základny pod-
pořila jak ředitelka SVČ Bc. Marcela Pavlová,
tak ředitel Městských služeb Rýmařov Ing.
Luděk Šimko, který přislíbil v případě nutnos-
ti poskytnutí dalších prostor. Místostarosta in-
formoval přítomné o postupu podání žádosti
o zastřešení umělé ledové plochy. ona

Zdeněk Dočkálek se stal poosmnácté mistrem České republiky
V nedûli 15. prosince se v Blansku
konalo mistrovství âeské republiky
tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, kte-
rého se zúãastnilo pûtadvacet nej-
lep‰ích hráãÛ z celé republiky.
Naši kuželkáři dosahují v této
soutěži velkých úspěchů a ani
v právě skončené sezóně 2013
tomu nebylo jinak. V kategorii
LP 1 se dařilo Jiřímu Poláškovi,
hrajícímu za TJ Jiskra Rýmařov,

který vybojoval se 415 shozený-
mi kolky bronzovou příčku. Páté
místo v kategorii LP 2 získal se
424 poraženými kolky Ivo
Mrhal, hrající za Kovohutě
Břidličná. Nejlépe si vedli naši
tělesně postižení kuželkáři v ka-
tegorii TP, hrající za Kovohutě
Břidličná. Podařilo se jim vybo-
jovat první tři místa v pořadí 
1. Zdeněk Dočkálek (515 kol-

ků), 2. Petr Švédík, 3. Miroslav
Grebenár.
A jak dopadlo celkové umístění
našich kuželkářů v soutěži
Českého poháru 2013? V kate-
gorii LP1 skončil Jiří Polášek na
3. místě, v kategorii LP2 se 
umístil Ivo Mrhal na 2. pozici
a v kategorii TP zvítězil Zdeněk
Dočkálek před Petrem Švédíkem
a Miroslavem Grebenárem. Zde-

něk Dočkálek dosáhl na titul
mistra České republiky již po-
osmnácté, soutěž Českého pohá-
ru (dříve Grand Prix) vyhrál dva-
náctkrát a nejlepším kuželkářem
roku byl vyhlášen devětkrát.
„Budu dál pokračovat v turna-
jích pod hlavičkou Kovohutí
Břidličná, jsou tam velmi dobré
podmínky a maximálně nám vy-
cházejí vstříc. Chtěl bych podě-

Volejbalový turnaj starších žáků a žaček
V sobotu 14. prosince 2013 proběhl v Krnově volejbalový turnaj smí-
šených družstev starších žáků a žaček. Turnaje se zúčastnilo osm
družstev a kromě umístění v samotném turnaji se hrálo také o body
do okresní volejbalové ligy. Rýmařovu vynesla série čtyř vítězství,
jedné remízy a dvou proher pěkné třetí místo a stejnou pozici proza-
tím drží i v průběžném pořadí ligy. Další kolo proběhne v únoru v tě-
locvičně Gymnázia Bruntál. Foto a text:Pavel Ujfaluši
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Rýmařovská hokejová liga 2013/2014
V pondělí 6. ledna skončilo první kolo Rýmařovské hokejové ligy.
Výsledky jsou uvedeny v přehledu. Od 7. ledna se hrají zápasy dru-
hého kola.

Neúplná tabulka skupiny A:
1. Predators Břidličná 7 5 1 1 42:19 11
2. Hazardéři Bruntál 6 5 1 0 34:15 11
3. Slovan Rýmařov A 6 5 0 1 34:14 10
4. Kovošrot 7 4 0 3 28:27 8
5. Staré Město 7 3 0 4 23:27 6
6. Železná 7 3 0 4 28:27 6
-. Stars 0 0 0 0 0:0 0
-. Grizzlies 0 0 0 0 0:0 0

Týmy HC Grizzlies a HC Stars byly po 1. kole vyloučeny ze soutěže
a jejich výsledky anulovány. Důvodem bylo nedodržování pravidel,
které odsouhlasili sami vedoucí jednotlivých družstev.

Tabulka skupiny B:
1. Horní Město 5 4 0 1 37:18 8
2. Vikingové 5 4 0 1 22:17 8
3. Slovan Rýmařov B 5 3 0 2 36:14 6
4. Malá Morávka 5 3 0 2 21:24 6
5. Medvědi 5 1 0 4 18:33 2
6. Extreme 5 0 0 5 9:36 0

Martin Ftáček

kovat firmě Autocolor Design
pana Komůrky, Jiřímu Ondrá-
kovi a Pavlu Gerhardovi za to, že
mě po celý rok podporovali, a tím

umožnili mou účast na jednotli-
vých turnajích,“ řekl staronový
mistr ČR Zdeněk Dočkálek.
První ze sedmi turnajů Českého

poháru 2014 se bude hrát v břez-
nu na kuželně v Blansku a v čer-
vnu se nominovaní tělesně posti-
žení kuželkáři rozjedou na mist-

rovství světa do Brna. Náš regi-
on budou reprezentovat Petr
Švédík, Ivo Mrhal, Jiří Polášek
a Zdeněk Dočkálek. JiKo

Soukromá řádková inzerce

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

Akreditované rekvalifikační kurzy

Účetnictví

Mzdové účetnictví Daňová evidence

Základy podnikání

Odpolední kurz „Účetnictví“ od 20. 1. 2014

Odpolední kurz „Daňová evidence“ od 17. 3. 2014

Výuka probíhá v Bruntále

Pořádá: Ing. Lenka Kozáková

Kontakt: telefon 776 793 398,

lenka.kozakova@seznam.cz

www.kurzy-ucto.cz
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