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Třicátého dubna bylo ve městě rušno
Na rozdíl od nedaleké Malé Morávky, kde se každoročně koná retro prvomájový průvod, Rýmařov Svátek práce prožívá poklidně a nezú-
častněně. Zato den předtím – 30. dubna na čarodějnice – je ve městě poměrně živo...

Na zpěv, povykování a jiné extravagance narazíte už po ránu, proto-
že městem putují tlupy maturantů... 

...s cílem vytáhnout z kapes rozespalých občanů příspěvek na oslavu
svého posledního zvonění

Odpoledne se na náměstí scházejí členové KSČM, aby si jako jediná
místní partaj oficiálně připomněli nadcházející 1. máj

Večer se ve městě začnou rojit čarodějnice. Příležitost vyřádit se před
prodlouženým víkendem se nabízela v několika restauracích – pro dě-
ti kolotoč, pro dospělé pivo... Tento průvod čarodějnic má ale jiné
ambice – v duchu tradic vymetá z ulic města zlé síly

Čarodějnice s košťaty a pometly procházejí historickým centrem,
z Hrádku, kolem někdejších hradeb a bran, barokních soch, staré
studny až na michaelský hřbitov

Očistný rituál završí symbolický oheň pod okny radnice. Má spálit
všechno zlé, nemoci těla i neduhy mysli, hloupost a závist. Podaří se?

ZN

Z velkých oslav minulých let se z úsporných důvodů stala komorní
schůzka – kolemjdoucí dostanou květinu, balónek nebo kalendář
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Pár slov... o trudném oudělu kantorském
Je jen málo profesí, které jsou obklopeny tolika mýty jako učitelství.
Skoro všichni mu totiž rozumějí, protože „přece taky chodili do školy“,
a zaručeně vědí, že učitelé vykládají třeba třicet let stále dokola totéž –
jako pokažený gramofon; že se mstí dětem za příkoří, která sami utrpěli
v jejich věku ve škole; že učitelky na nižším stupni ZŠ končí v práci o půl
dvanácté, pak jdou na oběd, nakoupí si a v jednu hodinu už jsou doma.
Navíc ve školách mají pořád nějaká volna – ředitelská, svátky a ještě ke
všemu prázdniny podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní.
Učitel – to je poslání, učitelka – diagnóza. Známá lidová (pseudo)moud-
rost pak lakonicky konstatuje – Kdo umí, ten umí; kdo neumí, ten učí;
kdo neumí učit, ten školu řídí, a kdo neumí ani řídit, stává se školním in-
spektorem. Věru jeden aby se takřka styděl za to, že následuje kročeje
Jana Amose Komenského, Tomáše Garriqua Masaryka či Igora Hnízda.
Podle Centra pro výzkum veřejného mínění si lidé dlouhodobě nejvíce
váží povolání lékařů, vědců a učitelů (u nich se uvádí hodnota přes 
70 %). Zdánlivě imponující číslo, ovšem nevím, jak a kde k němu vý-
zkumníci Centra došli, protože srovnávací výzkum OECD ukázal, že 
80 % českých rodičů si nepřeje, aby jejich dítě bylo učitelem/kou. Je to
poněkud schizofrenní situace. Že by sama vážnost profese nestačila
a pravdu nakonec mají ti skeptikové, kteří tvrdí, že kantořina není ani tak
poslání, jako k po...ní?
Jsa češtinářem, probírám se svými svěřenci Slezské písně Petra Bezruče.
I přes svou dobovou ukotvenost je to krásná a silná poezie, jež dokáže
promluvit také k současnému čtenáři. Ptáte-li se, která z básní této sbír-
ky je mezi omladinou nejpopulárnější, pak to není třeba milostná Jen je-
denkrát, ale sociální Kantor Halfar. Jen naivní snílek by se však mohl
domnívat, že žáci oceňují pevnost charakteru kolegy, který vzdoroval
popolšťování Těšínska a ještě ke všemu – jako většina nás učitelů –„byl
hoch dobrý, / byl hoch tichý, byl hoch hezký“. Kdepak. Důvodem obli-
by básně je předposlední sloka, resp. její poslední verš: „V horký večer,
na klekání / když se jednou ve vsi zvoní, / vrazí děvče v černou jizbu: 
/ Kantor visí na jabloni!“. Ano, představa učitele visícího na větvi věru
vykouzlí na mnohé studentské tváři zasněně pobavený úsměv a vy se
pak cestou z práce radujete z toho, že vaše domácí jablůňka je ještě pří-
liš malá a smrky mají příliš husté větvoví.
Má známá, psycholožka a učitelka Karla Maříková (opravdu se jmenuje
právě takto!) se, zatím neúspěšně, snaží prosadit do praxe myšlenku, že
by pro učitele, jakožto zaměstnance tzv. pomáhajících profesí, v nichž
hrozí víc než kde jinde syndrom vyhoření, měly být zřízeny podpůrné
spolky – na způsob anonymních alkoholiků, jak je známe nejčastěji 
z amerických televizních seriálů. Něco na tom určitě je, ale představa,
jak předstupuji před auditorium kolegyň a kolegů a v první fázi se roz-
třeseným hlasem přiznávám k tomu, že jsem učitel, za což mě přítomní
odmění srdečným potleskem, mě spíše rozesmává, obzvlášť když mám
po ruce lahev dobrého vína.
Nelze ovšem popírat, že si tato profese vybírá na člověku nemalou daň
– například se cíleně vyhýbáte místům, kde se shromažďuje věková sku-
pina odpovídající té, kterou vzděláváte (popřípadě z těchto míst utíkáte).
Po několika letech strávených za katedrou se přistihnete, že se opakuje-
te a že i mimo školu některé jednoduché věci vysvětlujete zdlouhavě
a složitě ve snaze předejít nedorozumění, za což si většinou po právu vy-
sloužíte útrpné či soucitné pohledy. Zamyšlený pedagog leckdy zaklepe
na dveře třídy, do níž má jít edukovat, a pokud si to uvědomí, skrývá se
pak v zákrutách školních chodeb dalších pět minut, aby to na něj nepra-
sklo. Jedna kolegyně vyučující na nižším stupni základní školy se kdysi
svěřila, jak o prázdninách doma v jednom pokoji žehlila a ve vedlejším
měla puštěnou televizi, v níž běžel film ze školního prostředí. Když
v něm po zvonění na hodinu neklesla hladina hluku na snesitelnou úro-
veň, odložila žehličku, vešla do obýváku, tleskla a zavolala: „Tak, děti,
uklidníme se!“ Teprve pak jí došlo, že je doma a že jsou prázdniny…
Pokud by vás zajímalo, jak tohle všechno přežít, pak vězte, že existuje
léty osvědčené a neprůstřelné (nejen) pedagogické moudro, shrnuté do
dvou bodů: bod č. 1) Učitel má vždycky pravdu; bod č. 2) Když ji nemá,
platí bod č. 1). Jejich aplikace je neselhávající a stává se hojivým fáčem
na každý šrám, který může učitelova duše utrpět, a lépe než cokoliv ji-
ného smiřuje s oním trudným učitelským údělem. VlaSt
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 30. dubna se konalo v malém sále Střediska volného času
Rýmařov na Okružní ulici páté řádné zasedání zastupitelstva v tomto
volebním období. Na programu byl Závěrečný účet města za rok 2014
(včetně hospodaření příspěvkových organizací), Zpráva o hospodaření
Městských služeb Rýmařov, s. r. o., Tepla Rýmařov, s. r. o., Spojených

lesů, s. r. o., a příspěvkové organizace Byterm za rok 2014. Projedná-
vala se situace ve VaK, a. s., Bruntál, dále věcný rámec akcí (integro-
vaný dokument) na období 2014–2018, aktualizace obecně závazných
vyhlášek města a pravidel o prodeji a pronájmu, dále majetkové zále-
žitosti a bod různé. Zastupitelé přijali celkem šedesát usnesení. 

Hospodaření města za rok 2014
Zastupitelé obdrželi materiál, jehož cílem
bylo podat ucelenou informaci o hospoda-
ření města v roce 2014. Součástí dokumen-
tu je například přehled provedených rozpo-
čtových změn, podrobné plnění jednotli-
vých položek rozpočtu, finanční vypořádá-
ní dotací, plnění ukazatele dluhové služby,
konečný stav přijatých úvěrů a půjček, pře-
hled o majetku, zpráva o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města a další.
Závěrečný účet za rok 2014 je zpracován
na základě zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Hospodaření města loni
skončilo přebytkem 12 milionů korun.
Účetní závěrka za rok 2014 byla podrobe-
na přezkumu hospodaření odborem kontro-
ly Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Při přezkoumání hospodaření města
dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. neby-
ly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby
a nedostatky. 
Zastupitelé schválili Závěrečný účet města
Rýmařova za rok 2014 a souhlasili s celo-
ročním hospodařením města bez výhrad,
dále vzali na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Rýmařo-
va ze dne 27. února 2015 za rok 2014
a schválili zadání přezkoumání hospodaře-
ní města za rok 2015 Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje. Celá zpráva bu-
de zveřejněna na stránkách města. Přehled
hospodaření města za rok 2014 dokumen-
tuje přiložená tabulka.

Rozestavěná banka na Husově ulici bude vykoupena a zřejmě zbourána
Několik let se město Rýmařov bezúspěšně snažilo vyřešit problém ro-
zestavěné banky na Husově ulici (výstavba probíhala v letech
1993–1995). Několikrát byl osloven současný vlastník objektu
Deneinvest, s. r. o., Litovel, aby objekt dostavěl. V současnosti se uva-
žuje o třech možnostech budoucího využití objektu: dostavbě dle pů-
vodní projektové dokumentace, dostavbě v jiném rozsahu nebo demo-
lici. Přitom dostavba objektu podle původní projektové dokumentace
by město vyšla na cca 25 milionů korun a návratnost této investice by
byla asi 25 let, což je ekonomicky nereálné.
Jako nejlevnější řešení letitého problému se jeví třetí varianta – demo-
lice, jež vytvoří čistou parcelu s velkým potenciálem pro příští výstav-
bu dle požadavků místních regulativů pro památkovou zónu. Přitom do
doby výstavby bude možno pozemek téměř okamžitě využít jako do-

časné parkoviště pro třicet vozidel. Město by objekt na Husově ulici
muselo odkoupit za cenu 2 miliony a 300 tisíc korun plus úhradu daně
z převodu nemovitosti ve výši 92 tisíc korun. Náklady na demolici by-
ly v ekonomické analýze vyčísleny přibližně na 3 miliony korun bez
DPH. 
Zastupitelé k tomuto bodu vedli poměrně dlouhou diskusi. V závěreč-
ném hlasování vyslovili jednoznačný souhlas se záměrem vykoupit ne-
dokončenou stavbu včetně pozemků parc. č. 55/1, 55/2, 56/2 od spo-
lečnosti Deneinvest, s. r. o., Litovel v průběhu roku 2016 s tím, že kon-
krétní podmínky prodeje včetně ceny budou znovu projednány zastu-
pitelstvem města v roce 2016. V samostatném bodě o dalším využití
odkoupeného objektu zastupitelé vyslovili většinovým poměrem hlasů
souhlas se záměrem demolice stavby v případě jejího vykoupení.

Plán investic – Integrovaný dokument města na volební období 2014–2018
Zastupitelé města na dubnovém zasedání ukončili přípravu plánu in-
vestic na toto volební období a návrh plánu schválili. Obsahuje přibliž-
ně třicet investičních akcí o celkovém objemu 165 milionů korun, 
z nichž 82 milionů by měly přinést rozvojové dotace. Částka 40 milionů
korun bude investována do oprav a rekonstrukcí komunikací. Celkové
čisté výdaje města na investice a opravy komunikací bez dotací budou

přibližně 123 milionů korun. To znamená, že budou na úrovni jeho příj-
mů, které lze na investice použít, a město se nebude zadlužovat.
Které investice plán obsahuje? Brzy mají být dokončeny čtyři právě
probíhající akce: zateplení kuželny, zateplení budovy Primy, rekon-
strukce objektu Radniční 1, 3, 5, 7 a vybudování překladiště komunál-
ního odpadu na ulici 8. května. S největší pravděpodobností bude letos

-09-2015  6.5.2015 14:06  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2015

5

Podzimní mobilní svoz odpadu bude už v říjnu
Na zastupitelstvu města byl vznesen podnět ke změně obecně závaz-
né vyhlášky č. 9/2005 tak, aby byl termín podzimního svozu nad-
měrného odpadu kvůli možné nepřízni počasí posunut z listopadu na
říjen. Druhou změnou má být množství odpadu, které může fyzická
osoba umístit do odpadového centra (dosud 0,5 m3/měsíc – nyní ná-

vrh 500 kg/měsíc). Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanove-
ní systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vstou-
pí v platnost 1. června 2015.

Vyhláška o regulaci zábavné pyrotechniky neprošla
Na posledním zastupitelstvu města byl vznesen podnět k vydání 
obecně závazné vyhlášky či změně vyhlášky č. 3/2003 tak, aby do ní
bylo začleněno omezení používání zábavné pyrotechniky. Obce ne-
jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazné vyhlášky přistoupit
k plošnému paušálnímu zákazu používání pyrotechnických předmě-
tů na svém území. Takový zákaz lze stanovit ve vztahu k určitým ve-
řejným prostranstvím, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí ve-
řejného pořádku např. s ohledem na potřebu ochrany obecního ma-
jetku. Zákaz používat pyrotechniku lze stanovit pouze místně a časo-

vě a jen ve vztahu k veřejným prostranstvím, na rozdíl od zákazu
hlučných činností, které lze omezit plošně, tzn. nejen na veřejných
prostranstvích, ale taktéž musí být zachována proporcionalita mezi
zákazem a právy občanů (jen v určitou hodinu, ne celý den apod.).
Ve smyslu výše uvedeného, a protože se tímto zákazem neodstraní
např. bouchací kuličky u dětí, rachejtle při oslavách konce roku, na
svatbách apod. a v konečném důsledku není tato problematika až tak
závažná, bylo navrženo od záměru vydání příslušné vyhlášky zcela
upustit.

Hazard ve městě bude regulovat nová vyhláška
Město obdrželo žádost provozovatele her a loterií v provozovně
Tipgames Tipsport bar v Rýmařově s návrhem na změnu obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/2013 z hlediska času. Provozovatel chce provozo-
vat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry v době od 9:00 do 5:00 ne-
bo alespoň do 2:00. Svoji žádost mimo jiné odůvodňuje tím, že dosud
provozuje předmětnou činnost bez jakýchkoliv excesů, mimo provo-
zování sázkových her a loterií provozuje další činnost v rámci sázkové
společnosti Tipsport, a. s., tj. sportovní sázení, dobíjení telefonů atp.
Návrh usnesení nabízel zastupitelům tři varianty, a to zamítnout žádost
společnosti a ponechat stávající vyhlášku, schválit změnu vyhlášky
z hlediska určení času nebo stanovit úplný zákaz provozování hazardu
na území města, a za tím účelem vydat vyhlášku novou.

Platná obecně závazná vyhláška určuje, že se hazard může provozovat
pouze v čase od 20:00 do 5:00. Ovšem jiný provozovatel na
Sokolovské ulici tuto vyhlášku porušuje, a to jak z časového, tak
z místního hlediska, jsou u něj provozovány mj. loterie a jiné hry, je-
jichž provoz schvaluje ministerstvo financí. Kontrolou jsou pověřeny
příslušné útvary finančních ředitelství. Živnostenský úřad není přísluš-
ný k dozoru a ukládání sankcí. 
Za rok 2014 činil příjem z hazardu do rozpočtu města cca 4 miliony
korun. Zastupitelé po předchozí diskusi v závěrečném hlasování vy-
hověli žádosti společnosti Tipgames, a. s., a schválili změnu obecně
závazné vyhlášky č. 2/2013 z hlediska určení času od 9:00 do 2:00
hodin.

Město bude mít tržní řád i zákaz podomního prodeje
Zastupitelé projednávali návrh usnesení, které mělo tři varianty.
Usnesení se týkalo vydání tržního řádu a nařízení týkajícího se pochůz-
kového a podomního prodeje, které bylo doposud zpracováno jednodu-
chou formou a obsahovalo pouze definici podomního a pochůzkového
prodeje a zákaz této formy prodeje na celém území města. Kontrolou
pověřovalo městskou policii a určovalo sankce. Obec je na základě § 18
odst. 3 živnostenského zákona zmocněna stanovit svým nařízením
v přenesené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo po-
skytování služeb mimo provozovnu v obci nebo její části, aniž by jím
současně musela vymezit místa a stanovit podmínky pro tuto podnika-
telskou činnost ve smyslu § 18 odst. 1 živnostenského zákona.
Krajský úřad vykládal zmiňované ustanovení zákona tak, že nařízení
musí mít širší záběr a být plnohodnotným „tržním řádem města“, ve

kterém by byla vymezena tržiště na území města, stanoven maximál-
ní počet prodejních míst, definována pravidla a místa pro konání jed-
nodenních trhů apod. S ohledem na závěr krajského úřadu město
Rýmařov upustilo od záměru vydat tržní řád, který by obsahoval zá-
kaz podomního a pochůzkového prodeje, do doby vybudování tržni-
ce v rámci rekonstrukce náměstí.
Zastupitelé diskutovali o třech variantách: neschválit ani tržní řád,
ani zákaz podomního prodeje; schválit jen tržní řád bez zákazu po-
domního prodeje; neschválit tržní řád, ale vydat jen nařízení zakazu-
jící podomní prodej. O slovo v diskusi se přihlásil zastupitel MUDr.
Bohumil Servus a přednesl svůj protinávrh: schválit tržní řád a vydat
zákaz podomního prodeje. Při konečném hlasování byl tento protiná-
vrh schválen.

Budova starého kina bude nabídnuta kraji za korunu 
k přestavbě na základní uměleckou školu 

Prvotní nápad nabídnout budovu kina Moravskoslezskému kraji vy-
slovil zastupitel Jiří Taufer, který by možnost centralizovat základní 
uměleckou školu pod jednu střechu uvítal. V diskusi zastupitelů za-
znělo, že vše se bude odvíjet od převodu budovy na kraj. Pokud by se
převod uskutečnil, teprve potom by kraj nebo ředitelství ZUŠ nechaly
vypracovat projektovou studii. Dlouhodobé diskuse a názorová nejed-

notnost ve věci využití budovy kina přivedly nakonec zastupitele k hla-
sování o návrhu nabídnout budovu kraji za symbolickou jednu korunu. 
Zastupitelé schválili převod budovy kina do vlastnictví Moravsko-
slezského kraje za účelem následné přestavby na budovu ZUŠ za 
korunu a pověřili starostu města jednáním se zástupci kraje o převodu
nemovitosti. 

zahájena rekonstrukce autobusového nádraží, Školního náměstí
a Hornoměstské ulice. Dále bude vybudována kanalizace v ulici Na
Stráni, rekonstruována elektrotechnika na čističce odpadních vod, upra-
vena zeleň na městském hřbitově, vybavena kompostárna a vytvořen 
biokoridor u potoka Lučina. Trvalým bodem volebního období bude vy-
koupení některých zchátralých objektů ve městě a jejich likvidace. 
V následujících letech je v plánu rekonstrukce objektu Bartákova 21,
dostavba haly na kluzišti, vybudování dětského hřiště na sídlišti
Dukelská, chodníků v Edrovicích a v Ondřejově, rekonstrukce rybníků
v Harrachově, rekonstrukce chodníků na městském hřbitově a několik

investic v ZŠ na ulici 1. máje. Z oprav komunikací budou asi nejná-
kladnější opravy a rekonstrukce mostů, parkoviště Hrádek, ul.
Bednářská, Jungmannova – Julia Sedláka a další. 
Plán investic a jeho plnění budou trvale zveřejněny na stránkách města.
Jde o „živý“ materiál, který zastupitelé mohou v průběhu volebního ob-
dobí doplňovat a měnit v souladu s tím, jak budou nastavena pravidla
a výzvy nových operačních programů v plánovacím období EU
2014–2020. Strategickým cílem je opět získat na investice ve městě ma-
ximum prostředků z národních a evropských zdrojů. 

Ing. Petr Klouda, starosta města
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru stavební úřad

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 01.07.2015
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zařazení: 10. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění 
pozdějších předpisů + 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: stavební s ukončeným vysokoškolským studiem v bakalářském (Bc.) nebo magisterském (Ing.) studijním

programu (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách),
• výhodou praxe ve státní správě a samosprávě,
• zvláštní odborná způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v dané problematice vý-

hodou,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
• vysoké pracovní nasazení,
• zkušenosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
• odpovědnost a preciznost, 
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• výkon státní správy na úseku stavebního úřadu ve správním území,
• odborné zpracování rozhodnutí a opatření podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích předpisů,
• posuzování staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
• vyměřování správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění za úkony provedené ve správním území,
• zajišťování dílčích statistických údajů ve správním území,
• ukládání dokumentace stavebního úřadu

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 výběro-

vého řízení,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost

vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
V přihlášce dále uveďte:
• kontaktní údaje – telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději

10.06.2015

Lhůta pro podání přihlášky: 10.06.2015
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit. Rozhodnutí výběrové komi-
se 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 tajemník MěÚ Rýmařov Ing. Jiří Furik na tel.: 554 254 132, popř. vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Ing. Iveta Pochylová na tel.: 554 254 301. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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Výstavbě nového domova pro seniory nestojí nic v cestě
Společnost Senior domy Pohoda, a. s., se sídlem v Třinci požádala
o odkoupení budovy bývalého dětského oddělení nemocnice vč. par-
cely č. 449 za 1 korunu k realizaci záměru výstavby domu pro seni-
ory. Společnost deklarovala zájem na výstavbě seniorského domu
i „strpění“ pojistných ustanovení ve smlouvě proti možnému zneuži-
tí prodeje. Jejím cílem je postavit domov pro seniory s kapacitou 
70 obyvatel s trvalou obsluhou v počtu asi 25 pracovníků. Dětské od-
dělení by společnost za 1 korunu odkoupila, s nejvyšší pravděpodob-
ností zbourala a na uvolněné parcele a na části parcely č. 451/1 a čás-
ti parcely č. 451/16 by postavila novou budovu tak, aby zapadala do
areálu nemocnice. Budova dětského oddělení by si totiž vyžádala ne-
přiměřené náklady na rekonstrukci a jako zamýšlenou základnu pro
personál by ji nebylo možné bezproblémově napojit na nové odděle-
ní pro seniory.
Budova dětského oddělení je již řadu let nevyužitá, město pro ni ne-
má vlastní smysluplnou náplň a o koupi nikdo neprojevil zájem. Od
roku 2007 chátrá a její likvidace by podle odhadu přišla asi na 1 mi-
lion korun. Naproti tomu vznik 25 nových pracovních míst financo-
vaných z mimoměstských zdrojů a asi 70 míst pro ubytování starších

obyvatel, kteří vyžadují obsluhu a dohled, je příležitost, kterou je žá-
doucí ze strany města využít.
Nová budova je navržena jako třípodlažní objekt s mansardovou stře-
chou. Dle vizualizace (byla uveřejněna v RH 03/2015) má být hlav-
ní trakt částečně zapuštěn pod terén, takže výška objektu bude při po-
hledu od vstupu do areálu opticky snížena na cca 10 m nad terénem,
tj. jako rodinný dům se sedlovou střechou, takže by budova neměla
působit „monstrózně“ a rušivě. Optický dojem se dá přizpůsobit bar-
vou fasády (střechy) a výsadbou zeleně.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy kupní a o zřízení
zástavního práva se společností Senior domy Pohoda, a. s., týkající se
prodeje pozemku parc. č. 449 v k. ú. Rýmařov včetně budovy bý-
valého dětského pavilonu za 1 korunu, dále části pozemku parc. 
č. 451/1 a části pozemku parc. č. 451/16 v k. ú. Rýmařov za cenu dle
cenové mapy města, inženýrských sítí, včetně nákladů spojených
s převodem, vše za účelem demolice budovy bývalého dětského od-
dělení na pozemku parc. č. 449 v k. ú. Rýmařov a následné výstavby
nového domu pro seniory dle předloženého návrhu a podmínek pře-
vodu, a zplnomocnilo starostu města k podpisu příslušné smlouvy.

Úspěšní žadatelé obdrží městské dotace
Podle Pravidel programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově schvá-
lených Radou města Rýmařova usnesením č. 3497/57/13 ze dne 4. listo-
padu 2014 podaly žádost o dotaci subjekty, které ve svých stanovách ma-
jí jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchov-
ných činností, kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kul-
turních a společenských akcí. Žádosti o příspěvek do 50 tisíc korun
schvaluje rada města. Ta schválila příspěvky žadatelům dle tabulky.

Pokud žadatelé nárokovali vyšší příspěvek než 50 tisíc korun, schva-
lovalo výši případného příspěvku zastupitelstvo města. Příspěvky ob-
drželi tito žadatelé:

Žadatel Projekt Příspěvek
ZUŠ Rýmařov Účast tanečníků na soutěžích 2015 20 000 Kč
Ladislav Šín Velká cena Indiana – ME 10 000 Kč
Ski klub RD Rýmařov Podpora sportovní činnosti talentů 35 000 Kč

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvků v rámci
Programů podpory zájmových aktivit ve městě Rýmařově v celkové
částce 65 tisíc korun dle předloženého návrhu.
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V Rýmařově bude opět dojezd první etapy Závodu míru
Už za necelý měsíc, 29. května, se pojede první etapa Závodu míru pod ná-
zvem U23 2015 – Nations‘ cup. Stejně jako v minulém roce bude start prv-
ní etapy v Jeseníku a dojezd v Rýmařově na náměstí. Etapa bude měřit
122 km. Po ní bude 30. května následovat druhá etapa z Glucholaz na Pra-
děd (92 km) a 31. května třetí etapa se startem i cílem v Jeseníku (160 km).
Město Rýmařov přispělo na Závod míru dotací 75 tisíc korun. Dojezd 
etapy v loňském roce se stal atraktivní podívanou pro stovky obyvatel
města a regionu a velmi dobrou propagací města. 
Závod míru pro jezdce kategorie U23 je zařazen do nejvyšší kategorie
kalendáře Mezinárodní cyklistické unie (UCI) Nations‘ cup. Po dlouhé

době tak na moravských silnicích potkáme nejlepší národní týmy. Dá se
říci, že to bude nejkvalitněji obsazený Závod míru v historii. Nebudou
chybět zástupci Belgie, Ruska, Nizozemí, Austrálie, Dánska, a to je jen
malý výčet světové špičky, kterou ve městě uvidíme.
Ředitel závodu Ján Svorada má pro družstva k dispozici 23 míst a zájem
z celého světa je údajně obrovský. V tuto chvíli jsou definitivně potvr-
zeny přihlašovací formuláře jedenácti národních týmů, devět dalších ze-
mí je potvrzeno předběžně. V následujícím vydání RH podáme čtenářům
podrobnější informace o organizaci a dojezdu první etapy do města.

Ing. Petr Klouda

Příspěvky na činnost sportovních oddílů
Příspěvek musí být použit na výdaje (nikoliv náklady) a musí se tý-
kat sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže do 18 let.
Příspěvek může být použit na úhradu výdajů: 
- nájemného prostor a služeb spojených s pronájmem (energie,

vodné, stočné) – tj. pronájmy tělocvičen, posiloven, hřišť, 

- nákup materiálního vybavení organizace (pokud je toto vybavení
pro oblast činnosti žadatele nezbytné nebo s ní přímo souvisí), 

- zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, kte-
rý žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce (tento majet-
kový vztah je nutno v žádosti doložit výpisem z katastru nemo-
vitostí, nájemní smlouvou apod.) včetně mzdových nákladů, 

- odměny rozhodčím a trenérům, 
- dopravné na soutěže, startovné, 
- úhrady služeb spojených s vedením účetnictví.
Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na
činnost sportovních oddílů pro členy do 18 let ve výši 838 650 ko-
run, dále poskytnutí příspěvku SK Studio Sport a zdraví na činnost
sportovního oddílu ve výši 121 800 korun, poskytnutí příspěvku
Ski klubu RD Rýmařov na činnost sportovního oddílu ve výši 258
300 korun a poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na podporu
výkonnostního sportu ve výši 290 000 korun. 

JiKo

Odbory MěÚ informují

Památkovou péči od května zajišťuje stavební úřad
V důsledku organizační změny na Městském úřadě v Rýmařově se vý-
kon státní správy na úseku památkové péče ve správním území obce
Rýmařov, Malá Morávka, Dolní Moravice, Malá Štáhle, Stará Ves,
Horní Město, Tvrdkov, Jiříkov, Břidličná, Velká Štáhle a Ryžoviště od
1. května 2015 přesouvá z odboru školství a kultury na odbor sta-
vební úřad.
Stavební odbor bude zajišťovat odborné zpracování závazného stano-
viska podle zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, pro restaurová-
ní, údržbu, stavební úpravy kulturních památek a staveb v památko-
vých zónách a stanoviska k dokumentacím územního plánování, vy-
konávat státní stavební dozor nad stavbami, které jsou kulturními pa-
mátkami a stavbami v památkových zónách, řešit zpracování rozhod-
nutí o poskytnutí státních příspěvků na zachování a obnovu kulturních

památek a kontrolovat využití a vyúčtování poskytnutých státních
příspěvků.
Ve věcech památkové péče je tedy nyní nutno kontaktovat Ing.
Moniku Holíčkovou, tel.: 554 254 302, e-mail: holickova@ryma-
rov.cz nebo Ing. Kateřinu Jagošovu, tel.: 554 254 303, e-mail: jagoso-
va@rymarov.cz; obě kanceláře sídlí v budově na náměstí Svobody 5. 
Zapůjčování mobiliáře (velkokapacitních stanů, pivních setů, bariér,
pódia) a zápůjčku prostor zahrady Hedvy bude zajišťovat Ing. Jana
Staníková, tel.: 554 254 163, e-mail: stanikova@rymarov.cz.
Pronájem vývěsních skříněk umístěných před Střediskem volného ča-
su Rýmařov (směrem k autobusovému nádraží a k Lidlu) vyřizuje
Věra Sabová, tel.: 554 254 162, e-mail: sabova@rymarov.cz. 

Bc. Leona Pleská, odbor školství a kultury, Městský úřad Rýmařov

Jedna paní povídala

Bude se rušit masna a trafika v Lidlu?
Tak jsem slyšel, že se má rušit provoz prodejny masa, grilovaných ku-
řat, lahůdek a zákusků a také trafika. A prý v tom má město prsty z dů-
vodu nějaké smlouvy s Lidlem.
To by byla velká škoda a je třeba, pokud to je v moci města – tím mys-
lím zastupitelstva a starosty – zabojovat, aby zůstalo vše, tak jak je.

Zrovna tak je zarážející, že v bývalém kovomatě na Husově ulici má
být vinotéka. Proboha proč? Je jich zde už několik. Myslím, že pro-
spěšnější by bylo zájemkyni, která o tyto prostory žádala k prodeji
textilních výrobků z českých továren, tyto nebytové prostory přidělit
bez soutěže! Děkuji za odpověď! Jindřich Poulík

Město prodávalo parcely na stavbu marketu tehdy ještě neznámého
řetězce developerské firmě Lewerenz Development, s. r. o., v listo-
padu 2009. Ve smlouvě o prodeji byly uvedeny podmínky prodeje, tj.
že firma umožní mimo otevírací dobu využití parkoviště i pro parko-
vání občanů a že po dobu nejméně deseti let bude market provozovat
pekárnu a řeznictví. Tyto podmínky měly být převedeny při případ-
ném dalším prodeji na nového majitele. V případě jejich nedodržení
mohla být firma pokutována smluvní pokutou do 500 tisíc Kč.

Uvedená společnost ale byla letos na jaře vymazána z obchodního
rejstříku a svoji činnost ukončila. Prosazení uvedených podmínek vů-
či této společnosti je tedy už nemožné. Zástupcům nového majitele
pozemků, obchodního řetězce, jsem napsal dopis, ve kterém je žádám
o dodržení sjednaných podmínek. O výsledku jednání budu čtenáře
RH informovat. 
V případě pronájmu budovy Husova 1 město postupovalo standard-
ně a v souladu se zákonem, tj. vyvěsilo záměr pronájmu těchto ne-

odpovídá starosta Ing. Petr Klouda
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Školství

Velké finále ČEZ Street Hockey 2015
V únoru letošního roku se jako vždy rozjel největší florbalový turnaj
celé Moravy, do kterého se zapojuje několik set škol Moravskoslez-
ského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín. Turnaj začíná sérií škol-
ních, oblastních a předfinálových kvalifikací. Celkem 64 škol dostává
možnost zúčastnit se velkého finále, které se letos kvůli přípravám na
hokejové mistrovství světa přesunulo z ČEZ arény do haly pro mezi-
národní utkání SC Ostrava-Dubina.
Naše škola tentokrát nepostoupila přímo, nicméně za pravidelnou 
účast a sympatické výkony hráčů a fanoušků v posledních deseti roční-
cích si vysloužila tzv. divokou kartu, kterou pochopitelně hráči i jejich
příznivci nadšeně přijali. A tak se 16. dubna vydalo šestičlenné družstvo
do Ostravy, poprvé smíšené a vůbec nejmladší na celém turnaji.
Opět je doprovázel početný konvoj téměř padesáti vlajkonošů, poma-
lovaných a oděných do žlutomodrých barev Rýmařova. Pod vedením

osvědčeného režiséra kotle, pana učitele Pally, rozpoutali během
chvilky v zaplněné hale ohlušující bouři bubnů, trubek a povzbudi-
vých chorálů. Ostatní výpravy se rozhodně nechtěly nechat zahanbit
a hráči všech škol si užívali zápasy v neskutečné atmosféře.
Za Rýmařov nastoupila ve výstroji gólmana Kateřina Furiková, v po-
li ji doplňovali Jan Jablončík ml., Petra Motalová, Karolína Ryšková,
Patrik Hamerka a Matyas Schwarz. Dá se říci, že vzhledem k věku
a zkušenostem „motivační sestava“ předvedla nejlepší výkon a nastří-
lela nejvíce branek v historii našich účastí v tomto turnaji.
Projít „pavoukem“ do druhého kola se podařilo Rýmařovu po vítěz-
ství nad Odrami 2:1, na cestě mezi šestnáct nejlepších družstev je pak
čekalo dramatické utkání se ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí. Téměř
ztracený zápas a nepříznivý stav 3:1 pro silného soupeře dokázali na-
ši florbalisté těsně před koncem srovnat obrovským nasazením a dvě-
ma rychlými góly Káji Ryškové a Honzy Jablončíka, který přidal svou
pátou trefu v turnaji. Samostatné nájezdy už bez dechu sledovala celá
hala. Za Rýmařov nejprve skóroval Jan Jablončík, gól ale nebyl bo-
hužel uznán, Petra Motalová trefila tyč a branku si připsal pouze
Matyas Schwarz. Protivník měl přeci jen pevnější nervy a v samostat-
ných nájezdech zvítězil 2:1. 
K předvedenému výkonu však přišli pogratulovat našim mladičkým
bojovníkům kromě ostatních hráčů a trenérů i samotná VIP z řad or-
ganizátorů a sponzorů. Novinkou bylo vyhlášení nejlepšího brankáře
za přítomnosti televizních moderátorů z České televize. Diplom
a skleněnou trofej s logem turnaje z rukou sportovní ředitelky převza-
la naše Katka Furiková. Výstroj si před akcí vyzkoušela dvakrát na
tréninku, přesto se stala již druhou rýmařovskou gólmankou oceněnou
v rámci Moravskoslezského kraje.
Naše tradičně skvělé publikum také neodjelo s prázdnou a jako oce-
nění za vynikající atmosféru si tentokrát odvezlo vstupenky do os-
travského Světa techniky. Za vydařenou akci patří všem velký dík. 

Foto a text: K. Toman

Rýmařovský pětiboj
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, uspořádala 23. dubna třetí kolo
pětiboje Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Za pěkného po-
časí se na atletickém hřišti na ulici 1. máje sešlo 66 závodníků ze tří
škol, aby poměřili své síly v pěti disciplínách této krásné a náročné
soutěže. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon v běhu na 60 m,
skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, hodu medicinbalem a v bě-
hu na 1000 m.
Soutěžící z Rýmařova, Zátora a Lichnova byli rozděleni do 16 čtyř-
členných družstev hochů nebo dívek, jedno družstvo bylo smíšené a je-
den hoch a dívka soutěžili jako jednotlivci. A jak všechno dopadlo?
V soutěži dívčích družstev naše závodnice Jana Hamplová, Adéla
Stržínková, Kateřina Furiková a Karolína Ryšková zvítězily a hoši
v sestavě Dominik Hlaváček, Michal Kincl, Lukáš Vyroubal a Ladislav
Ošťádal obsadili místo druhé. V soutěži jednotlivců naši žáci získali
spoustu pěkných umístění. V kategorii dívek ročníku narození
2000–2002 Jana Hamplová skončila na 3. místě a v ročníku
2003–2005 zvítězila Helena Továrková před Lucií Tomečkovou. V ka-
tegorii hochů 2000–2002 se těsně na 4. příčce umístil Dominik
Hlaváček a Jan Jablončík byl v následující kategorii třetí. Vyhodnoco-

bytových prostor, a protože se přihlásili tři zájemci s nabízeným sor-
timentem – rybářské zboží, second hand a vinotéka, provedlo druhé
kolo výběru podle nabídnuté výše nájemného. Do druhého kola se ale
přihlásil již jen jeden zájemce a s ním byla uzavřena nájemní smlou-
va. Nebylo tedy ani s čím porovnávat podnikatelský záměr.
Obecně ale platí, že není snadné jednoznačně posoudit výhodnost
a životaschopnost podnikatelského záměru a jeho potřebnost pro ob-
čany města. Každý z nás máme na potřebnost poskytovaných služeb
své měřítko. Zájemci o pronájem odmítnutému z důvodu „nespráv-
ného“ podnikatelského záměru, který podal nejvyšší cenovou nabíd-
ku, totiž nikdy nevysvětlíte důvody odmítnutí. Vždy bude poukazo-

vat na neodůvodnitelné protěžování druhého a možnou korupci při
rozhodování. Proto se zastupitelé v drtivé většině případů rozhodují
podle výše cenové nabídky a jen v ojedinělých případech – mohlo by
to být například zřízení ordinace zubaře apod. – se rozhodují podle
potřebnosti nabízené služby.
Část zájemců navíc často postupuje nepoctivě. Prostřednictvím dal-
ších osob podá žádostí několik s odstupňovanými cenovými nabíd-
kami a podle okolností pak ze soutěže odstupuje až do té doby, než je
v pořadí uchazečů v nejnižší možné nabídce.
K tomu zbývá poznamenat, že město má ještě dlouhodobě neobsaze-
né nebytové prostory např. přímo na náměstí Míru, a není o ně zájem.

Foto: Romana Furiková
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valy se i nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách. Míčkem hodil
nejdále Martin Jančík a v běhu na 1000 m byla nejlepší Karolína
Ryšková.
Naši školu reprezentovalo 33 soutěžících, z nichž téměř všichni pocti-
vě navštěvují kroužek atletiky a odznaku všestrannosti. Byla to pro ně
odměna za poctivou docházku na trénink, snahu reprezentovat školu
a zlepšovat své schopnosti a dovednosti. Závody proběhly v pohodové
a přátelské atmosféře, i proto musím jmenovitě poděkovat za výbornou
reprezentaci a bezvadné chování Janě Hamplové, Adéle Sržínkové,
Karolíně Ryškové, Kateřině Furikové, Tereze Altmanové, Lucii
Tomečkové, Heleně Továrkové, Petře Motalové, Dominice Jirušové,
Tereze Šulíkové, Lucii Ondrákové, Kristýně Petýrkové, Tereze
Koritarové, Anetě Šalmíkové, Sáře Šmaterové, Barboře Kyjákové,

Sabině Bláhové, Michalu Kinclovi, Dominiku Hlaváčkovi, Lukáši
Vyroubalovi, Ladislavu Ošťádalovi, Martinu Jančíkovi, Matěji
Janošťákovi, Michalu Hajznerovi, Rostislavu Kotlárovi, Lukáši
Loužeckému, Adamu Ospalému, Matyáši Laštuvkovi, Jonáši
Janouškovi, Janu Baranovi, Janu Jablončíkovi, Matěji Papajovi
a Romanu Hradilovi. Doufám, že je to povzbudí k dalšímu tréninku.
Role pomocných rozhodčích se výborně zhostili vybraní žáci osmých
tříd. Zároveň bych chtěl poděkovat kolegům, kteří mi pomáhali tyto
závody uskutečnit – manželům Kateřině a Petrovi Pallovým, Romaně
Furikové, Karlu Tomanovi, Vlastimilu Baranovi a školníkům panu
Mikeskovi a Rejmanovi. A nesmím rovněž zapomenout na podporu ze
strany vedení školy. Všem velké poděkování. 

Mgr. Miloslav Slouka, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Sběr starého papíru
19. a 20. května, 7:00–7:40 14:30–17:00
Místa sběru: ZŠ Jelínkova a ZŠ 1. máje

Kvalita sběrového papíru: noviny, letáky, časopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy s měkkou vazbou, po-
užitý kancelářský papír, tiskopisy, použité sešity, staré písemky.
Sběr nesmí obsahovat fólie, jiné plasty, kovové součásti (např. kovové zakladače v šanonech), role (tzv. dutinky).
Nebereme karton!
Přinášejte balíčky či krabice do hmotnosti 10 kg, doma zvážené.

Rýmařovská ZUŠ hostila studenty ze čtyř států Evropy

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov pro své Ïáky zorganizovala t˘denní setkání
s dûtmi a uãiteli z Portugalska, ¤ecka, Turecka a Nûmecka v R˘mafiovû. Dûlo se
tak v rámci projektu Comenius Networks, jehoÏ cílem je pomáhat studentÛm
a uãitelÛm získávat a zlep‰ovat dovednosti v t˘mové práci, spoleãensk˘ch vzta-
zích, plánování projektov˘ch aktivit a pouÏívání informaãních a komunikaãních
technologií, v neposlední fiadû pak podporovat jazykové vzdûlávání v kontextu
jazykové rÛznorodosti v Evropû.
„Sedmadvacet studentů a jedenáct učitelů přicestovalo v neděli 
26. dubna z portugalského města Esposende, německého Zusmars-
hausenu, řeckého Prosotsani a tureckého Kadirli a pobývali u nás
do pátku 1. května. Ubytováni byli v hotelu Slunce, se kterým máme
již několik let velmi dobrou spolupráci. Celý pobyt měly děti rozděle-
ný na pracovně-poznávací a odpočinkový. Pro učitele jsem připravil
několik přednášek a seminářů, studenti zase mohli nahlédnout do 
ukázkových vyučovacích hodin na Gymnáziu a Střední odborné škole
Rýmařov, a Základní umělecké škole Rýmařov. Těžištěm celého pro-
jektu byly workshopy, jejichž cílem je setkání našich žáků a studentů
s těmi zahraničními,“ shrnul program návštěvy ředitel ZUŠ Rýmařov
Jiří Taufer. 
V Evropě bychom základní umělecké školy hledali marně. Výjimku tvo-
ří Maďarsko a Finsko. Při přípravě, organizaci a výběru jednotlivých škol

proto ředitel ZUŠ nedělá žádné rozdíly. Řecká škola se dá přirovnat k na-
šemu druhému stupni ZŠ, turecká škola je obdobou gymnázia, portugal-
ská škola vzdáleně připomíná střední učiliště a německá škola je v pod-
statě základní škola spojená s gymnáziem pro děti od 10 do 19 let.
Prvním pořadem, který zanechal ve studentech hluboký dojem, byl spo-
lečný koncert sboru Vox montana a Zuškabandu v kapli V Lipkách, kte-
rý se uskutečnil v pondělí 27. dubna vpodvečer. Koncertu se zúčastnili
pozvaní hosté, starosta a místostarostka Rýmařova, zástupci okolních
obcí a veřejnost. Na závěr slavnostního podvečera byla připravena prů-
vodkyně městského muzea s přednáškou o historii a zajímavostech ka-
ple V Lipkách.
Úterý 28. dubna bylo pro studenty pracovní – připravovali se na stře-

Setkání českých a zahraničních učitelů v hotelu Slunce

Pro veřejnost i zahraniční hosty uspořádala ZUŠ Rýmařov společný koncert Vox montany a Zuškabandu
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deční workshop a odpoledne zajeli na bazén v Břidličné, kde se verni-
sáží otevírala společná výstava Moře. V podvečer se setkali k nefor-
mální diskusi naši a zahraniční učitelé, pozvání přijal také starosta Petr
Klouda, který zástupce škol stručně seznámil s historií a současností na-
šeho města.
Ve středu 29. dubna proběhl hlavní workshop v sále ZUŠ, na kterém se
prezentovali čeští a zahraniční studenti v hudebním, dramatickém, ta-
nečním a výtvarném představení. Součástí středečního dopoledne byla
také projekce prezentací řecké, německé a portugalské delegace zamě-
řená na volnočasové aktivity, kulinářské umění nebo tradice jednotli-
vých států. Odpoledne si studenti vyšli na Rešovské vodopády.

Ve čtvrtek 30. dubna navštívili hosté v doprovodu našich organizátorů
výstavu Nová akvizice Victora Vasarelyho v olomouckém Muzeu umě-
ní, kde se svěřili do péče vynikajícího animátora Davida Hrbka. Po ná-
vštěvě Olomouce odcestovali do Prahy a ještě před návratem domů si
prohlédli krásu historického centra našeho hlavního města.
„Dvouletý cyklus projektu Comenius Networks 2013–2015 se setkáním
u nás v Rýmařově završil. Ovšem už dnes máme požádáno o spoluprá-
ci v novém projektu 2016–2018, abychom mohli s dětmi navštívit někte-
rou ze zajímavých destinací. Na projekt, pokud v něm žadatelé uspějí, se
přidělují dotace, takže školy nehradí ze svého ani korunu,“ sdělil závě-
rem ředitel ZUŠ Jiří Taufer. JiKo

Festival souborů završili sólisté
Úterním koncertem sólistů (21. 4.) byl ukončen Festival souborů
Základní umělecké školy Rýmařov. Představili se na něm žáci hudeb-
ních oborů ze tříd Evy Hradilové, Martiny Mácové a Jaroslavy
Brulíkové. Skladby starých i novodobých mistrů zahrály děti na akor-
deon, klavír, příčnou i zobcovou flétnu, kytaru a zazněl i sólový zpěv.
Pečlivě připravený koncert byl opravdovým zážitkem nejen pro samot-
né mladé muzikanty, ačkoli se u některých projevila tréma, ale zejména
pro jejich rodiče, kteří koncertní sál zaplnili do posledního místa
a všechny účinkující odměnili zaslouženým potleskem. 
V závěru koncertu sólistů vystoupili hosté ze Spojených států americ-
kých, sedmiletý Joshua Kováč s o rok mladší sestrou, houslistkou
Elianou, kteří se svými rodiči, rodáky z Ryžoviště, přicestovali na dět-
ský violoncellový festival do Ostravy. Joshua, vedený tatínkem – kon-
certním mistrem na violoncello, se festivalu aktivně zúčastnil a v po-
měrně silné konkurenci jej ve své kategorii vyhrál.

Talentované děti se publiku v základní umělecké škole představily
skladbou C. M. von Webera Hunters‘ Chorus a skladbou G. F. Händela
Bourreé pro housle a violoncello. Samostatně se pak na housle předsta-
vila mladičká Eliana, kterou na klavír doprovodila maminka Michaela.
Ta odcestovala do Ameriky asi před patnácti lety studovat právě hru na
klavír. Pro své vystoupení si vybraly skladby autorů T. H. Baylyho, 
J. S. Bacha a J. Bramse. Bravurní tečku za virtuózním koncertem mla-
dých Američanů udělal Joshua interpretací tří skladeb, se kterými zvítězil
v Ostravě, opět za klavírního doprovodu své maminky. Zahráli Sonatu
C dur, op. 40, č. 1 – Allegro J. B. Brevala, dále Allegretto z Miniaturní 
suity B. Martinů a Concertino C dur, op. 7 – Allegro J. Klengela.
Za mimořádný zážitek ze závěrečného vystoupení odměnili posluchači
dvojici malých virtuózů bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem. Závěr
koncertu sólistů patřil diskusi s manželi Kováčovými o základním 
uměleckém vzdělávání v USA. JiKo

Moře na bazéně
Češi jako typičtí suchozemci vždycky toužili po moři a vymysleli bez-
počet způsobů, jak je rozprostřít v České kotlině aspoň iluzorně (třeba
Cimrmanovým mořem v Praze) či zprostředkovaně – od skleniček na-
plněných slanou vodou přivezenou ze zahraničí po velkorysý plán za-
topit vodou z Baltského moře vytěžené uhelné doly v Podkrušnohoří.
Moře v menším a poněkud chlorovaném vydání nyní šplouchá i neda-

leko Rýmařova, v Břidličné. Zdejší krytý bazén se pod rukama učite-
lek výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov díky výtvorům jejich žáků pro-
měnil v přímořskou krajinu plovoucích ostrovů, pláží s palmami, moř-
skými potvorami a plavci.
Na vytvoření výstavy se podíleli žáci Šárky Lupečkové, Martiny

Na koncertu sólistů vystoupili hosté z USA Eliana a Joshua Kováčovi
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Kohoutkové a Veroniky Slámové, ale k vidění byly i grafické práce za-
hraničních návštěvníků, kteří v Rýmařově strávili několik dnů na kon-
ci dubna díky projektu Networks (viz samostatný článek). Výstava
Moře realizovaná v prostorách krytého bazénu tak měla hostům školy,
pocházejícím z přímořských států, připomenout, že s fantazií lze vy-
tvořit i nemožné. 
„Proč moře? V tomto projektu jsou našimi partnery učitelé a studenti
z Portugalska, Turecka, Řecka a Německa. Všechno jsou to země, kte-
ré mají moře, jen my jsme stát vnitrozemský – nemáme moře, lodě,
slavné mořeplavce ani speciality z mořských plodů. Ale jsme umělci
a dokážeme si všechno vyrobit,“ vysvětlila Martina Kohoutková.
Po vernisáži s hudebním doprovodem žáků ZUŠ si mohli hosté v mini-
aturním českém moři zaplavat, případně si zahrát některou z připrave-
ných vodních her nebo si zblízka prohlédnout plovoucí artefakty.
Výtvory mladých výtvarníků se budou moci kochat i ostatní návštěvní-
ci bazénu v Břidličné, výstava zde zůstane až do letních prázdnin. ZN

Agresivní opilec skončil na záchytce
Rýmařovští policisté byli v sobotu 25. dubna přivoláni k incidentu do
Jiříkova. 44letý agresivní muž v opilosti sprostě nadával sousedům.
Nereagoval na výzvy přivolaných policistů, a tak musel být za pou-
žití donucovacích prostředků zajištěn. Dechová zkouška u něj ukáza-
la přes 2 promile alkoholu. Střízlivěl na záchytné stanici v Opavě.

Opilé útočníky musela zajistit policie
Ve středu 29. dubna vyjela hlídka k incidentu v baru v Břidličné.
27letý muž tu vulgárně urážel hosty a obsluhu. Přivolaní policisté ho
zajistili a vzhledem k jeho silné podnapilosti převezli na záchytnou
stanici k vystřízlivění. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu pře-
sahující 2,5 promile alkoholu. Je podezřelý z přestupku proti občan-
skému soužití.
Podruhé rýmařovští policisté zasahovali v Břidličné ve čtvrtek 
30. dubna. 54letý muž urážel družku a její děti. S přivolanými poli-

cisty nespolupracoval a nereagoval na výzvy, a tak ho museli zajistit.
Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu přesahující jednu promile
alkoholu. Posléze začal muž spolupracovat, uklidnil se a mohl být
propuštěn. Je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a ve-
řejnému pořádku.

Auto po nárazu začalo hořet, řidič utekl
Dopravní policisté pátrají po řidiči a osádce vozidla Peugeot 306, kte-
ré havarovalo 2. května kolem půl páté ráno v Horním Městě. Auto
narazilo do stožáru a do budovy kulturního domu, po střetu začalo ho-
řet. Řidič i spolucestující z místa nehody utekli. Hořící automobil ješ-
tě před příjezdem hasičů uhasil okolo jedoucí řidič autobusu.
Policisté přivítají jakékoli informace, které by vedly ke zjištění řidi-
če či osádky vozidla Peugeot. Kontaktujte prosím přímo dopravní po-
licisty na tel. čísle 974 731 254.

por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Hasiči v terénu

Za požár výrobny pelet v Horním Městě mohla technická závada
Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek 23. dubna dopoledne
v Horním Městě u požáru haly s výrobou dřevěných pelet a suků.
Škoda na objektu a strojích byla předběžně odhadnuta na 300 tisíc
korun. Oheň způsobila technická závada na lisu briket.
Operační středisko hasičů bylo o požáru informováno ve čtvrtek před
desátou hodinou dopolední. Na místo vyjely dvě jednotky Hasičské-

ho záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic v Rýma-
řově a Bruntálu a s nimi tři jednotky dobrovolných hasičů z Horního
Města, Břidličné a Rýmařova.
Hasiči dostali oheň pod kontrolu během několika minut, dohašování
jim zabralo asi hodinu a půl. Při požáru nebyl nikdo zraněn. 

por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí, HZS MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.

Vladimír Dvořák
Známá i neznámá výročíCitát:

9. 5. Den Evropy – upomínka na historický den roku
1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních
věcí Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj
návrh na založení Evropského společenství uhlí 
a oceli – označován též jako Schumanův den

9. 5. 1805 zemř. Friedrich Schiller, německý spisovatel (nar. 
10. 11. 1759) – 210. výročí úmrtí

9. 5. 1945 vojska I. ukrajinského frontu osvobodila Prahu 
– 70. výročí

9. 5. 1945 zemř. František Bidlo, kreslíř karikaturista (nar. 
3. 9. 1895) – 70. výročí úmrtí

10. 5. Svátek matek (druhá květnová neděle) – slaví se od
roku 1914

10. 5. 1980 zemř. Jan Pivec, herec (nar. 19. 5. 1907) – 35. výr. úm.
12. 5. 1820 nar. Josef Mánes, malíř (zemř. 9. 12. 1871) – 195. vý-

ročí narození
14. 5. 1925 nar. Vladimír Dvořák, scenárista, herec a moderátor

(zemř. 28. 12. 1999) – 90. výročí narození
15. 5. Mezinárodní den rodiny – slaví se z rozhodnutí OSN

od roku 1993
16. 5. 1870 nar. Antonín Slavíček, malíř (zemř. 1. 2. 1910) 

– 145. výročí narození
17. 5. 2005 zemř. Stella Zázvorková, herečka (nar. 14. 4. 1922) 

– 10. výročí úmrtí
18. 5. Mezinárodní den muzeí – slaví se od roku 1978

z podnětu Mezinárodní muzejní rady
18. 5. 1920 nar. papež Jan Pavel II., vl. jm. Karol Józef Wojtyla

(zemř. 2. 4. 2005) – 95. výročí narození
19. 5. 1945 prezident Edvard Beneš vydal dekret o národní sprá-

vě majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů 
– 70. výročí

21. 5. 1855 nar. Émile Verhaeren, belgický francouzsky píšící spi-
sovatel (zemř. 27. 11. 1916) – 160. výročí narození
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Neila letos sklízí úspěchy
Taneční skupina Neila zahájila soutěžní sezónu v sobotu 
7. března účastí na VIII. ročníku mezinárodní soutěže Talent
Awards 2015 ve Frýdku-Místku, kde nás reprezentovaly dvě
choreografie. První předvedly v kategorii dívek amatérek ta-
nečnice pod vedením Lucie Laštůvkové se skladbou Wild
Red, druhou v ženské kategorii profesionálů členky skupiny
Sheilla, která je v současné době součástí TS Neila. Se sklad-
bou When the Moon Rises vytančily krásné 1. místo. Vítězné
choreografie vystoupily při slavnostním galavečeru 25. dub-
na v Praze, kde byly zároveň předány medaile a ceny.
Poté zahájily soutěžní sezónu juniorské tanečnice, které jely
bojovat se skladbou Regíny Jánské a Michaely Štefelové The
Last Dance do Opavy na mistrovství Moravskoslezského
kraje, pořádané Czech Dance Organization. Přivezly odtud
stříbro a postup na mistrovství Moravy 12. dubna opět
v Opavě. I tady děvčata předvedla svou bojovnost a jela do-
mů se stříbrem a postupem na mistrovství České republiky,
které nás čeká 15. května v Bohumíně.
Zatím poslední soutěží, kterou Neila absolvovala, bylo 
18. dubna krajské postupové kolo Světla Orientu v Kopřivnici,
kde nás reprezentovaly hned čtyři skladby. Zlatou medaili
a postup do celorepublikového finále v Uherském Ostrohu si
vytančily juniorky se skladbou The Last Dance a Sheilla v ka-

tegorii dospělých se skladbou When the Moon Rises. Na soutěži také vy-
stoupily juniorky se skladbou Lucie Laštůvkové Wild Red a děti v cho-
reografii Regíny Jánské a Michaely Štefelové Dance with Love. Pro ně-
které děti to bylo úplně první vystoupení, přesto byly moc šikovné.
Všem tanečnicím děkujeme za reprezentaci, rodičům a sponzorům za
podporu, trenérkám za trpělivost a SVČ Rýmařov za zázemí. Do dalších
soutěží všem přejeme hodně štěstí. R. Janská, M. Štefelová, TS Neila

Rozloučili jsme se
Ivan Záhora – Dolní Moravice .......................................... 1952 
Jan Machura – Horní Město .............................................. 1940 
Marie Slaměníková – Rýmařov .......................................... 1925 
Eliška Cábová – Tvrdkov ................................................... 1930
Zdenka Smékalová – Stará Ves .......................................... 1937 
Jaroslav Pavlík – Rýmařov ................................................. 1932 
Žofie Smažíková – Rýmařov .............................................. 1928

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Šarlota Koněvalíková – Janovice ........................................ 80 let 
Kateřina Calábková – Rýmařov .......................................... 80 let 
Růžena Kopečná – Rýmařov ............................................... 80 let 
Lubomír Táborský – Rýmařov ............................................ 81 let 
Otto Spitzer – Rýmařov ....................................................... 82 let 
Květoslava Wankeová – Rýmařov ....................................... 82 let 
Jaroslav Stránský – Rýmařov .............................................. 83 let 
Růžena Mlčůchová – Rýmařov ............................................ 84 let 
Veronika Ujfaluši – Janovice ............................................... 84 let 
Jana Cinková – Rýmařov ..................................................... 84 let 
Marie Hlebová – Rýmařov .................................................. 85 let 
Florica Ftáčková – Rýmařov ............................................... 85 let 

Odešla jediná na světě, 
jež nikdy nezradí.

Na ni nám zůstane nejhezčí
vzpomínka...

To byla nejdražší,
to byla maminka.

Dne 5. května jsme si připomněli 3. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustila milo-

vaná maminka, sestra, teta a švagrová 
paní Marcela Petrošová z Rýmařova.

S láskou v srdci vzpomíná dcera Markéta a ostatní členové rodiny Fota: Marcela Pavlová
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Kino Rýmařov
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Divadlo s knížkou v ruce
KníÏku si mÛÏete pfieãíst, kníÏku ale mÛÏete i vidût a sly‰et nebo si ji rovnou za-
hrát. Jak na to, ukazují herci Slováckého divadla v Uherském Hradi‰ti pfii scé-
nickém ãtení. V pondûlí 27. dubna na pozvání knihovny v R˘mafiovû a Bfiidliãné
pfiedvedli dal‰í kus pro dûti – Po‰Èáckou pohádku Karla âapka.
Některou z devatera Čapkových pohádek (či tu desátou, napsanou ja-
ko přívažek Čapkovým starším bratrem Josefem) zná asi každý, při-
nejmenším z televizního a filmového zpracování. Kouzlo původního
textu, plného osobitého vtipu a jazykové košatosti, i jeho dramatický
potenciál předvádějí herci Slováckého divadla Irena Vacková, David

Vacke a Jiří Hejcman ve scénické úpravě Pošťácké pohádky. „Chceme
dětem ukázat, že podle jakékoliv oblíbené knížky můžou udělat scénic-
ké čtení, takové jednoduché divadlo, ke kterému není potřeba mnoho
rekvizit,“ vysvětluje David Vacke. Původní myšlenka, která je přived-
la k hereckému ztvárnění tohoto a dalších pohádkových příběhů, je při-
lákat děti k četbě, „protože takové dobrodružství jako s knížkou nikde
jinde nezažijete“.
Herci si pro scénické čtení vybírají tituly, které vynikají humorem či
napětím, a jsou tudíž jako dělané pro hereckou akci. Pro potenciální
dětské čtenáře jsou přitažlivé, ale přitom se jim nepodbízejí a nepatří
ani k masově nejpopulárnějším. Na repertoáru hradišťských herců tak
vedle Čapka najdeme Roalda Dahla nebo Miloše Macourka. S jejich
příběhy Čarodějnice a Žlutá bunda s pokaženým zipem ansámbl ze
Slovácka už v Rýmařově také vystupoval.
O tom, že scénické čtení může silně zapůsobit i na dospělé publikum,
se přesvědčili předloni v létě na janovickém zámku diváci minimalis-
tické inscenace Pověsíme jenom faráře, v níž Pavel Hromádka s Janem
Horákem ze slováckého souboru četli z deníků kněze Antonína Huvara
o deseti letech strávených v komunistických lágrech.
Scénické čtení jako specifická divadelní forma má spoustu výhod. Je in-
scenačně nenáročná, hercům totiž obvykle stačí několik rekvizit a pár
metrů čtverečných prostoru a vzhledem k tomu, že své role čtou, odpa-
dá i starost s nápovědou. Jeho hlavní půvab ale spočívá v tom, že pro-
pojuje diváky-posluchače-čtenáře přímo s knížkami, že oživuje literatu-
ru hereckou akcí, aniž by ji připravilo o autenticitu. Jako podporu čte-
nářství scénické čtení rozvíjí např. i známý projekt Listování. ZN

Exponát měsíce
Květen: faksimile protokolu z čarodějnických procesů (1668–1692)

Protože máme za sebou magickou noc 
z 30. dubna na 1. května, spojenou s oslavou
příchodu jara a pálením čarodějnic, i vybraný

muzejní exponát tematicky a historicky souvi-
sí s touto každoroční pohanskou událostí. Ono
pojmenování – pálení čarodějnic – je totiž vý-

sledkem inkvizičních procesů, vrcho-
lících zejména v 16. a 1. polovině 
17. století.
V českých zemích jsou čarodějnické
procesy významně spjaty s nedale-
kým územím Šumperska a Jesenicka.
A právě těchto událostí se týká vy-
braný muzejní exponát. Jedná se totiž
o faksimile protokolu z výslechu na-
mířeného známým soudcem Jindři-
chem Bobligem z Edelštatu proti rý-
mařovskému faráři a odpůrci čaro-

dějnických procesů Janu Františku Papstovi
(Bapstovi). Ten byl přítelem šumperského dě-
kana Kryštofa Aloise Lautnera, který kvůli
svému nesouhlasu s procesy skončil na hrani-
ci. Farář Papst však s pomocí purkmistra a rad-
ních stihl z Rýmařova uprchnout neznámo
kam. Jak zdůrazňuje Mgr. Jiří Karel, „díky sta-
tečnému knězi a jeho rychlé a rozumné reakci
i moudrým radním byl Rýmařov uchráněn lo-
sinských a šumperských hrůz“.
Přijďte si prohlédnout faksimile dokumentu
v části muzejní expozice o barokní kultuře. 
(Lit.: Mgr. Jiří Karel, Průvodce muzeem
v Rýmařově, 2014.)

Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov
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Jazzclub

Hadar Noiberg Trio – mezi Východem a Západem
Zastávku v r˘mafiovském jazzovém klubu si bûhem turné po Evropû udûlala 
izraelsko-americká trojice Hadar Noiberg Trio. Na koncertní ‰ÀÛfie po
Nûmecku, Rakousku, Belgii, Francii a âeské republice, která odstartovala 
10. dubna, pfiedstavuje flétnistka Hadar Noiberg nov˘ i star‰í repertoár v se-
stavû s kontrabasistou Orem Bareketem a bubenicí Allison Miller.
Hadar Noiberg patří navzdory svému mládí mezi respektované hu-
debnice. Má klasickou průpravu, studovala vážnou hudbu na akade-
mii v Tel Avivu a působila ve filharmonickém orchestru. Pak ale při-
šel zvrat. Když se ve svých jednadvaceti letech přestěhovala do USA
a vstoupila na City College v New Yorku, propadla jazzu. Její styl ne-
zapře zkušenosti interpretky vážné hudby, stejně jako její blízkový-
chodní kořeny a další kulturní vlivy, které dokáže osobitě propojit.

Publicisté charakterizují styl Hadar Noiberg jako fúzi jazzu, klasiky
a world music, nacházejí v něm ozvuky hudebních tradic Blízkého
a Středního Východu, stejně jako Latinské Ameriky. Sama Hadar po-
tvrzuje, že vědomě spojuje vlivy Východu a Západu a se svým hlav-
ním hudebním projektem působí jako most mezi kulturami. Od zalo-
žení v roce 2009 trio pravidelně koncertuje v Izraeli, ve Spojených
státech a Kanadě, v Evropě a ve východní Asii (v květnu vyráží na tur-
né po Japonsku a Tchaj-wanu). Ani v Česku není Hadar Noiberg po-
prvé, už v roce 2010 byla se svými tehdejšími spoluhráči Edwardem
Perezem a Zivem Ravitzem hostem koncertu Světlo porozumění ve
Španělské synagoze v Praze.
To, čím je trio v konkurenci jazzových těles výjimečné, a tím pádem
atraktivní, je dominantní role flétny, která je podle slov Hadar Noiberg
na rozdíl od západní tradice v té východní vnímána jako významný
nástroj. V kombinaci s kontrabasem a bicími vyniká její zvuk ještě
víc, a přestože se, jak se na jazzové těleso sluší, hráči v sólových vý-
stupech střídají, flétna zůstává vedoucím hlasem celé kompozice.
Sestava tria, která se představila v rýmařovském jazzclubu, je poměr-
ně čerstvá. Frontmanku Hadar Noiberg doplňují izraelský kontraba-
sista Or Bareket a americká bubenice Allison Miller, hráči, kteří do-
dávají autorským skladbám flétnistky kus vlastní osobitosti. S trochou
nadsázky by se dalo říct, že zatímco Noiberg s flétnou reprezentuje
prvky vážné hudby a world music, kontrabasista Bareket je typicky
jazzovým hudebníkem a bubenice Miller vnáší do skladeb energii roc-
kera. Výsledná souhra tak není ani na moment nudná, má mnoho ba-
rev a proměnlivou dynamiku, která nenechá posluchače v klidu.
Koncert tria v Rýmařově by si – jak už je zde jaksi tradicí – zasloužil
mnohem větší návštěvu, nicméně těch pár desítek posluchačů, kteří si
v pondělí večer do jazzclubu vyšli, určitě nelitovalo. ZN

Akce hradu Sovince

Útěk z řádu - pálení čarodějnic
9. a 10. května 

Nejlepší kumštýř, co kdy na Sovinci účinkoval 
– Víťa Marčík s teátrem

Poprvé přijíždí špičková šermířská skupina
Memento Móri

Připravujeme:
23. – 24. 5.

Kolotoč prima pohádek 
– den dětí na pohádkovém hradě

Kulturní akce 
a výstavy sezóny 2015

1. – 31. 5. Oděvy pěti století VIII (výstava)
8. – 10. 5. Útěk z řádu – pálení čarodějnic
23. – 24. 5. Kolotoč prima pohádek 

– den dětí na pohádkovém hradě
30. 5. Jak se lidé odívali – cyklus přednášek
13. – 14. 6. Kašpárek ze skalního hradu – loutkářská pouť
20. 6. Filmová noc
20. – 21. 6. Balady zbojnické – loupežnické prohlídky
4. 7. Pradivadlo – Člověk z kraje La Mancha (od 20:00)
6. 6. – 30. 9. Silvan Omerzu – loutky (výstava)

Změna programu vyhrazena. Podrobnosti najdete na webových
stránkách Muzea v Bruntále (www.mubr.cz).

Historická posádka Špinavci, 
spolek přátel hradu Sovince, připravuje:

Pro tento rok připravujeme úplně nový program, na kterém se bu-
dou podílet ti nejlepší kumštýři z České republiky.
Hlavním lákadlem sezóny by se měla stát nově zpřístupněná nauč-
ná stezka po hradbách Sovince s podzemní chodbou, do které se
návštěvníci poprvé podívají v sobotu 11. července.

Termíny hlavních připravovaných akcí pro sezónu 2015:
11. – 12. 7. Středověký rytířský turnaj
25. – 26. 7. Staré pověsti české a příběhy s Bílou paní

1. – 2. 8. Sovinec v temné době války třicetileté
15. – 16. 8. Hodokvas s večerním programem
22. – 23. 8. Lapkové a kati na loupežnické stezce
26. – 27. 9. Sokolnické lovy
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Připomínáme si

Válečný epilog v Rýmařově: Žádné kytice šeříků
Pokud chceme sledovat události před 70 lety v Rýmařově, uvědom-
me si, že zde byl již sedmým rokem jiný svět, než jaký jsme my star-
ší žili v brutální kleci umělého protektorátu. Žádné šeříky v rukách
dívek, žádné jásající davy, jen prázdné ulice, snad předčasné ulehče-
ní, že hrůzy končí, a víra, že to celá rodina, ti na frontě i ti doma, tře-
ba nějak přežijí. Ačkoli se naše naděje a zkušenosti zas tak nelišily,
my měli bonus práva patřit k vítězům. Postupující armádu předchá-
zely divoké zvěsti, jak se ukázalo, ne vždy úplně přehnané. Vždyť
i v českém prostředí vyplouvají nyní na povrch léta tajené, leč mno-
hým z nás nikoli neznámé skutečnosti. 
Co vše se vměstnalo do zlomku dějin. V září 1939 roztrhali Polsko
společně Rakušan Hitler a Gruzín Stalin, dva krutí přátelé diktátoři.
Vzbudila se Anglie, ale padla Francie a zahnala Brity do osamělého
vzdoru. SSSR zatím zhltnul Pobaltí a kus Rumunska. Nedlouho po
vítězné vzdušné bitvě o Anglii se roku 1941 ocitl ve válce na stejné

straně i přepadený Sovětský svaz a po ďábelském japonském inter-
mezzu v Pearl Harbouru též Američané. V listopadu 1942 hleděli
Britové u El-Alamejnu na paty prchajících Němců a Italů.
Téhož roku byl již každý čtvrtý muž z Rýmařovska na německé fron-
tě a nejeden mrtvý nebo zraněný. Mladý Jančík, syn pedagoga zdej-
šího gymnázia, bojoval jako britský tankista, profesora Konráda
Brichtu zavraždili 1942 pravděpodobně v Osvětimi a historik
Stowitschek přežil Dachau.
Počátek následujícího roku přinesl strašlivý konec Paulusovy armá-
dy u Stalingradu. Po snadných vítězstvích se dostavila kocovina. Po
Kursku vyhlásilo roku 1943 vysílené Německo totální válku a začal
ústup. Kapitulovala Itálie. Američané likvidovali japonské úchvaty
v Tichomoří a spolu s Brity se v červnu 1944 úspěšně vylodili
v Normandii. V srpnu vykrváceli stateční Poláci ve Varšavě, Rudá ar-
máda přihlížela.
Zdejší už většinou prohlédli, nastal čas svíravé nejistoty a víry pros-
ťáčků v zázrak. Teprve v prosinci však místními otřásly hmatatelné
důkazy nacistické bestiality. V cárech městem vlekli několik tisíc
strašlivě zbědovaných a děsivě vyhublých ruských zajatců. Probudil

se soucit, lidé se snažili podat tr-
pícím alespoň vodu a kousek
chleba, mnoho už doma nezbylo,
ale stráže se nestyděly uštědřovat
bolestivé rány pažbou německým
ženám, ba dětem, a hrozit jim za-
střelením. Dvanáct Rusů z pocho-
du smrti ubili balvany jejich spo-
luvězni v lednu 1945. Museli.
V jejich společném hrobě u Dět-
řichova ležely štítky ze Stalagu
318 (zajateckého tábora poblíž
Opole). Nevedly ruskou ani čes-
kou stranu k jejich identifikaci,
vzdali se, a tak byli pro Stalina
zrádci.
Březen 1945 zplodil v Karlově
Studánce Sonderaktion Gehrke, Wehrvolf. Bandité ze Staré i Nové
Vsi, Moravice a Karlova skryli v Malé a Velké kotlině zbraně, trha-
viny a munici, k akci nikdy nedošlo, vedoucí utekli a všímaví místní,
sytí dalších pohrom, je všechny prozradili. V dubnu začaly utíkat po-

slední rodiny nacistických funkcionářů s vroubky z roku 1938.
Informační mlhou Goebelse a jeho šmoků občas pronikla děsivá fak-
ta o nacistických zvěrstvech na východě a o koncentrácích. Žádné ra-
dostné očekávání, ale neúnavné gestapo, bdělí partajníci, dráty zaja-

Obrněný transportér na náměstí

Obrněný transportér odtahují z náměstí

Neznámý SA man ze Staré Vsi

Radar na Vysoké holi

Památník sovětským zajatcům (Lomnice)
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teckých táborů, zavlečení nešťastníci, uprchlíci, skličující hlad, vlez-
lý strach a trpká příchuť fatální porážky. Zbyli zmatení a dezoriento-
vaní s menší či žádnou vinou, a kdo přece dříve davové psychóze
podlehl, nenáviděl nyní válku i Hitlera. 
V dubnu 1945 se již nedalo přeslechnout dunění těžkých bojů
v Horním Slezsku. Město pokryly patetické nápisy „Unsere Mauern
brechen, aber unsere Herzen nicht“ („Naše zdi puknou, ale naše srd-
ce ne“), „Besser Tod als Sklavenkeit“ (Raději smrt než otroctví). Na
stráních u komunikací se zahloubily lomené okopy pro panzerfausty,
okrouhlá kulometná hnízda a palposty pro lehká děla. Dospívající na-
hnali do postavení u Andělské Hory. Rusové je naštěstí pochytali

a poslali domů, přežili i ostravské doly, kam je obratem poslali Češi.
Bdělí Volksgenosse ze Sovince shrábli pokutu 5 říšských marek od
zrádné dívenky Gerty. Počítala přelétající Fortressy. Pátého a šestého
máje popravili polní četníci dva mladé rakouské zběhy, u Najfunku
zastřelili svobodníka Ernsta Sporkemanna z Ryžoviště. 
Rýmařované současně vyvěsili z oken bílé prapory a se starostou
Klossem žádali kapitána SS Morawetze, aby upustil od zbytečné 
obrany města. Ten řval, hrozil a nařídil „strhat bílé hadry“. Starostu
zatkl. Ke zděšení však bílý prapor na radniční věži zavlál znovu. Po
válce se k němu přihlásili totálně nasazení Češi. Dopoledne 7. květ-

na dorazily od Bruntálu sovětské
jednotky a začaly Rýmařov ostře-
lovat od Stránského. Vzplál pra-
covní tábor i nádražní sklad, na
kolejích zůstaly zničené vagóny,
hořelo třináct domů s kaplí sv.
Josefa. Umřeli první civilisté, čty-
ři muži a tři ženy. Čtyřletého
chlapce zabila střepina granátu na
Stráni.
O desáté projely sovětské tanky
Horním Městem. Volksturm neza-
sáhl, přestárlá domobrana se
rychle rozutekla. Vedoucí Hitler-
jugendu tak rozestavěl desítku 
ozbrojených kluků k Jamarticím.
Nezastříleli si, naštěstí, rudoar-
mějci roztřesené hrdiny odzbrojili
a se štulci poslali matkám. Kolem

jedenácté dopoledne německý oddíl zaútočil u Jamartic, Dolní
Moravice a Malé Štáhle za podpory tří obrněných „Haklů“. Ostatní
se rychle stahovali na Šumperk. V Malé Štáhli, Dolní Moravici,
Ondřejově, Rýmařově, Janušově a Staré Vsi zbytečně ztratilo život
ještě osm sovětských a sedm německých vojáků a fanatika
Morawetze zastřelili jeho vlastní esesáci v Janušově. Dalších devět
zraněných umíralo v rýmařovské nemocnici.
Po čtvrté hodině odpoledne nastal klid a do města pronikli první so-
větští vojáci. Kolem páté vrazili s mladým důstojníkem na radnici, 
osvobodili a vyhnali starostu. Rudoarmějci obsazující region ztratili
mnoho kamarádů v pekle Kravařska a Hrabyňska, kde je velitelé bez-
ohledně znovu a znovu hnali proti smrtícím německým pozicím.
Zdejší jednotka 520. pluku 167. divize plukovníka Grečkosije 
a 107. střeleckého sboru generála Gordějeva patřila ke 4. ukrajinské-

mu frontu generála Jeremenka. Velitelem města se stal kapitán Nikolaj
Golubanov. Jména padlých vojínů a poddůstojníků sovětské velení
nezajímala, známe jen jméno padlého kapitána A. F. Dubovoje. 
Nejvíce civilistů zemřelo na trasách postupu, vzdálenější obce byly
obětí ušetřeny. Řadu místních obětí lze připsat na konto sovětských

vojáků, kteří měli hrůzné zkušenosti s nacisty a zázrakem přestáli po-
slední operace. Nutno odečíst část sebevražd, nešťastných náhod
a válečných ztrát. Nejvíce skličuje sovinecká tragédie. Před kulisu
hořícího hradu sehnali vojáci 19 lidí ze Sovince i okolí. Opilí je po-
stříleli, jen tak, bez zjevných důvodů. S ostatními zahynul i český rol-
ník se ženou a synem. Jediné děvče přežilo v hromadě mrtvých, otec
ji zakryl svým tělem. Dalších sedm zahynulo jinde.
Šílená vlna sebevražd postihla 7. května 15 mužů, 18 žen a 13 dětí.
Hranici mezi životem a smrtí mnohdy překročili staří osamělí lidé,
ale i celé rodiny s malými dětmi, jež zabili rodiče, kteří ztratili víru.
Katem byl strach, osamělost, ztrá-
ta blízkých, beznaděj a u žen opa-
kované znásilnění, jen sporadicky
hysterie nebo obavy z trestu.
Mnohá úmrtí stěží vysvětlit, mat-
riky neposkytují dostatečné infor-
mace a jen někteří kněží překona-
li strach, aby zapsali skutečný dů-
vod smrti, třeba „zabit bajone-
tem“. Najdeme mrtvé beze jména
či nezvěstné, kteří byli zastřeleni
či ubiti a někde zahrabáni bez 
účasti kněze. Obětí bylo tedy
o něco víc, než se zatím prokáza-
lo. Sedmého května ztratilo život
54 obyvatel okresu a do konce
srpna si osvobození vyžádalo 
174 tragických obětí. Žádná smrt
se nevyšetřovala.
Občas probleskla i vzácná lidská
solidarita. Ida Krausová ze Žďár-
ského Potoka vzpomíná Rusa,
který zbraní zabránil jinému v po-
kusu znásilnit šestnáctiletou dív-

Němečtí vojáci na náměstí

Zbytek nápisu z května 1945 (tř. Hrdinů)

Zničený Panther u Vajglova Fota: archiv J. Karla a redakce

Rýmařovská radnice s vlajkou
s hákovým křížem

Kapitán Nikolaj Golubanov
(Rýmařov)
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ku. W. Gabriel zas vypráví, že otec odevzdal svazek říšských marek
sovětskému důstojníkovi, ten však nařídil zděšeným lidem okamžitě
nastoupit do řady. Pak každého z nich se slovy „Bolšoje spasibo“ ob-
jal a políbil. Někdy se vojáci podělili o své mizivé zásoby s hladově-
jícími.

V Evropě válka skončila, ale spojenci umírali dál v boji s Japonci.
Polští zajatci odcházeli domů. Angličany již dřív přesunuli do
Bruntálu. Kromě dvou žen z nevelké židovské komunity nepřežil pří-
šerné koncentráky nikdo. Jedenasedmdesát občanů SSSR zavleče-
ných do Rýmařova čekal poslední díl tragédie, jen dva unikli. Cesta
dobytčáky, kam byli kromě jediného svými krajany namačkáni po še-
desáti, skončila těm, kteří ji vůbec přežili, nelidskou převýchovou ve
filtračních táborech. Zbývající ženy a děti propustili se ztrátou cti po
dvou letech, muže nahnali na 6–25 let do vražedných sibiřských gu-
lagů. Stalin se obával, aby negativně neovlivňovali občany SSSR ší-
řením „mylné“ zkušenosti, jak „žije dělnická třída na západě“.
Přežila půlroční Marie Stesková ze seznamu? 
Máj 1945 měl u nás na rozdíl od českého vnitrozemí temné barvy
a mírem neskončilo utrpení pro vítěze ani poražené, přežila jen zlo-
ba, nelidskost, hroby, trosky, exodus a otazníky. Žádné kytice šeří-
ků… Mgr. Jiří Karel

(Icha, R., Karel, J., Pleská, L., Schneider, H.: Exodus tradiční majo-
rity Rýmařovska v letech 1945–6, StM 11, Olomouc 2000; Icha, 
R., Karel, J., Schneider, H.: Těžké umírání na prahu míru – Rýma-
řovsko 1945, StM 3, Olomouc 1999; Icha R., Karel J., Schneider, 
H.: Nepřirozená úmrtí v regionu Rýmařovska 1945/6, inter. tisk, MR,
Rýmařov 1999; SOkA Bruntál, fond ONV Rýmařov, sign. 115, fol.
117/157–160; Kronika města Rýmařova, díl I.; úmrtní matriky
Rýmařova, Horního Města, Staré Vsi, Jiříkova, Sovince, Frýdlantu n.
M., Velké Štáhle a dalších obcí bývalého rýmařovského okresu
1868–1960, starokatolická Brno, evangelická Bruntál, Světlá Hora
ad.; Bulock, A.: Hitler a Stalin, paralelní životopisy, Plzeň 1993;
Měrák, V.: Osvobození Rudou armádou mělo oběti, Patriot, Bruntál
1995; Měrák, V.: Na Sovinci vraždili Sověti, Region, Bruntál 1993;
svědectví českých pamětníků událostí ad.)

Bourání vyhořelého dům zničeného dělostřelbou 7. 5. 1945

Výřez ze seznamu zavlečených žen a mužů z Ukrajiny a Ruska 

Skupina Rudoarmějců roku 1945 (Rýmařov)

Domy zničené sovětskými děly u katolické fary 7. 5. 1945
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Organizace a spolky
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Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2015
Občané měst a obcí regionu Rýmařovska si v loňských komunálních volbách zvolili nová zastupitelstva a vedení radnic či obecních úřadů.
Starostové se svými spolupracovníky se snaží vytvářet podmínky k získávání dotací na realizaci plánovaných projektů. O jaké projekty jde,
jaké investice bude chtít vedení měst a obcí v tomto volebním období realizovat, na to jsme se zeptali samotných starostů a starostek v nové
pravidelné rubrice Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018. 

Obec Dolní Moravice
Starostou obce Dolní Moravice je od roku 2010 Pavel Kopeček (41).
Je ženatý, má čtyři děti a v Dolní Moravici žije od roku 1979. Než na-
stoupil do funkce starosty obce, věnoval se 16 let podnikání v truhlář-
ství a stavebnictví.

Jaké priority budete v tomto volebním období ve své obci uplatňovat?
V minulém volebním období zastupitelstvo obce a zaměstnanci úřadu
odvedli veliký kus poctivé práce v rozvoji naší obce, podařilo se např.
vybudovat multifunkční dům, vyhlídkovou věž, opravit všechny stře-
chy a vyměnit okna na budovách v majetku obce, částečně opravit
místní komunikace atd.
V novém volebním období bychom samozřejmě chtěli na tuto práci na-
vázat a pokračovat v ní. Priorit si nové zastupitelstvo zvolilo celkem
dost. V oblasti bydlení již realizujeme zateplení obou panelových do-
mů v Horní Moravici (z vlastních zdrojů) a určitě chceme pokračovat
v zateplování dalších obecních budov.
V dopravě budeme pokračovat v rekonstrukci místních komunikací
a chceme apelovat na MSK, aby se pokusil vyčlenit potřebné finanční
prostředky na opravu komunikace Dolní Moravice – Nová Ves, proto-
že výstavbou vyhlídkové věže došlo k nárůstu počtu turistů (cca 21 000
za rok) navštěvujících Novou Ves a komunikace je v určitých úsecích
v havarijním stavu. Dokončíme změnu územního plánu č. 2, která nám
umožní nabídnout vetší počet parcel určených k podnikání a vyřeší ne-
dostatek parkovacích míst v rekreační oblasti Nová Ves.
Ve školství budeme i nadále vytvářet podmínky pro bezproblémový
chod naší ZŠ a MŠ včetně nutných investic (na opravu sociálního za-
řízení MŠ a sklepních a půdních prostor ZŠ a MŠ již byla podána žá-
dost o dotaci).
Chceme pokračovat v pravidelných akcích pro seniory formou zave-
dených „kaváren“. Využijeme nového kuchyňského zázemí pro pořá-
dání kurzů zdravé výživy a stolování a různých přednášek či diskusí
dle potřeby našich občanů.
Jsme moc rádi, že se nám daří provozovat ordinaci praktického lékaře
pro dospělé, a doufáme, že tomu bude tak i nadále.
Bohaté sportovní a kulturní vyžití v naší obci se nám podařilo rozšířit
o akce na vyhlídkové věži (Novoveský jarmark, běh do schodů atd.),
které se úspěšně zařadily ke stávajícím akcím. Naše obec leží v žáda-
né turistické oblasti, a proto chystáme do plánovacího období
2014–2020 několik investic, např. pořízení sněžné rolby na úpravu bě-
žeckých lyžařských tras, protože patříme mezi lokality s nejlepšími
sněhovými podmínkami. Dále plánujeme rozšíření stávajícího běžec-
kého lyžařského areálu (sociální zázemí, nové šatny, zasněžování atd.).
S CHKOJ již pracujeme na vydání nové publikace památných stromů
v naší obci i okolí. V tomto roce se nám na základě zpracované kon-

cepce zachování a obnovy kulturního dědictví v mikroregionu
Rýmařovska podařilo uspět s žádostí o dotaci Ministerstva obrany ČR
na obnovu pomníku padlých v 1. světové válce.
Který projekt bude z vašeho hlediska nejdůležitější a proč?
Nemůžeme říci, že bychom měli určené priority či pořadí jednotlivých
projektů. Vše bude závislé na možnosti a následné úspěšnosti v získá-
ní dotačních prostředků.
Z jakých zdrojů budete financovat své projekty?
Z vlastních a dotačních zdrojů, jelikož jsme malá obec do 500 obyva-
tel s vyrovnaným rozpočtem cca 6 milionů, jsme na přidělení evrop-
ských prostředků v rámci investic dost závislí. 
Budete při realizaci projektů spolupracovat i s některými starosty 
okolních obcí Rýmařovska?
Spolupráci mezi obcemi v rámci SOR a MAS Rýmařovsko velice ví-
táme, protože je to jedna z cest, jak docílit společných finančně nároč-
ných projektů, jako bylo třeba vybudování sběrných dvorů, vyhotove-
ní projektové dokumentace cyklostezky Malá Morávka – Valšov, ale
i mnoho dalších. Také díky této spolupráci mohly a budou moci jed-
notlivé obce žádat o dotační podporu svých projektů.
Jsem přesvědčen, že velice palčivým problémem mikroregionu
Rýmařovska je nedostatek pracovních příležitostí, a tím pádem úbytek
občanů jednotlivých obcí a měst. Právě společné projekty obcí a měst
např. v turistickém ruchu by mohly přinést spoustu pracovních míst,
protože Jeseníky jsou nádhernou turistickou destinací a zkvalitněním
pobytu turistů můžeme všichni jenom získat. Naším velkým přáním je,
abychom byli úspěšní v získání finančních prostředků na cyklostezku
Malá Morávka – Valšov.
Které odvětví je pro vaši obec nejdůležitější a proč?
Pro naši obec jsou všechna odvětví stejně důležitá a budeme se snažit
je dále rozvíjet.
Děkuji vám za rozhovor. Připravil JiKo

Fota: archiv OÚ D. Moravice
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Z okolních obcí a měst

Obec Dolní Moravice
Dolní Moravice 40, PSČ 795 01

Starosta obce Dolní Moravice vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice,
okres Bruntál, příspěvkové organizace, a oznamuje v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurz-
ních komisích, požadavky pro výběrové řízení. 
Požadavky:
a) předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v ustanovení § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
b) znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů, zejména z oblasti školství; 
c) občanská a morální bezúhonnost; 
d) plná způsobilost k právním úkonům. 
Náležitosti přihlášky:
- přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail);
- strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností);
- průběh jednotlivých zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo čestné prohlášení průběhu jednotlivých zaměstnání;
- čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-

covnících a o změně některých zákonů;
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení a diplom, maturitní vysvědčení);
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení škol-

ství, případně jeho doložení do 2 let ode dne, kdy vybraný uchazeč začne vykonávat funkci ředitele školy;
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců);
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání;
- koncepce rozvoje školy (maximálně 3 strany strojopisu);
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-

ních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitel školy bude jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce 1. srpna 2015.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně jeho kontaktní adre-
sy, telefonu, příp. e-mailu. Přihlášky je možno zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu obce, a to nejpozději 25. května 2015 do 10:00.
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice. Obálku označte slovy „KONKURZ
ZŠ a MŠ Dolní Moravice – NEOTVÍRAT“. Kontakt: Libuše Růžičková, tel.: 554 273 316. Pavel Kopeček, starosta Dolní Moravice

Prvomájová víkendovka
Přestože květen nezačal zrovna zářivě, nýbrž zamračenou oblohou
a dešťovými kapkami, vyrazilo přes 20 dětí ze Studentského klubu
Břidličná směrem k Jezdeckému klubu Jestřábí. Čekali na ně ko-
ně, paintball a vlastnoruční výroba čmelákovníku.
Co je čmelákovník? Zjednodušeně domeček pro zahnízdění čmelá-
čích matek. Známe je všichni, ty velké bzučivé včelí medvídky, po-
letující při zemi a hledající škvíru, v níž by se mohli usadit. O jejich
užitečnosti by mohli vyprávět právě členové přírodovědného krouž-
ku při SK Břidličná, kteří se o celou víkendovou akci přičinili v rám-
ci projektu Zelené školy, vyhlašovaného sdružením Tereza za finanč-
ní podpory nadačního fondu Tesco. Naši čmeláci jsou totiž pro opy-
lení rostlin stejně potřební jako včely medonosné. Přesto je jim vě-
nováno mnohem méně pozornosti a jejich přirozených úkrytů ubývá.
A tak se naše děti rozhodly o malou nápravu.
S JK Jestřábí v Oskavě náš klub spolupracuje dlouhodobě a k plné

spokojenosti obou stran, proto jsme víkendovou akci strávili právě
tam. Zde je totiž vždy možné spojit příjemné s užitečným. A co víc si
můžeme přát. Fota a text: Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná
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Pouť sv. Jiří v Dětřichově nad Bystřicí
V neděli 26. dubna se v kostele v Dětřichově nad Bystřicí uskutečnila
pouť zdejšího patrona sv. Jiří. Farníci ve spolupráci s Květinářstvím
Sněženka z Moravského Berouna připravili krásnou květinovou výzdo-
bu a napekli společně s farníky z Kněžpole sladké pohoštění. Zpívanou
mši v podání všech zúčastněných vedla sbormistryně Hanel Collegium
Šárka Drobňáková. Na pouť do Dětřichova zavítali návštěvníci

z Moravského Berouna, Čabové, Valteřic, Norberčan, Ryžoviště,
Břidličné i Olomouce. Panu faráři asistovalo pět ministrantů. Účast
osmdesáti poutníků svědčí o tom, že se duchovní život v opraveném
kostele sv. Jiří obnovuje. Počasí bylo příjemné, slunečné a účastníci si
po mši mohli přátelsky pohovořit u čaje, kávy a koláčků. 
Foto a text: Mgr. Karol Volf, předseda výboru pro občanské záležitosti

Vážení spoluobčané a čtenáři,
rozhodli jsme se napsat tento článek do Horizontu, ať se taky něco do-
zvíte o praktikách města v čele s panem starostou. 
Asi tak před třemi týdny nás navštívil v naší prodejně nábytku pan sta-
rosta s tím, že Vám, občanům, vadí vystavené zboží před naším obcho-
dem. To, že naše nové zboží nazval vetešemi, se mi nechce nijak ko-
mentovat, ale zamrzelo nás to.
Navedl nás na fakt, že si máme u města zažádat o předzahrádku. Že se
to takhle dělá a komise to schválí. Zaplatili jsme tedy poplatek 1 000 ko-
run, poslali žádost a čekali jsme. Když se tři týdny nic nedělo, zašli jsme
s dotazem přímo za panem starostou, co se děje, že stále čekáme na vy-
jádření, a nic se neděje. To, co ale následovalo v jeho kanceláři, jsme 
opravdu nečekali. Naši žádost zamítli, a teď cituji přímo slova pana sta-
rosty: „Jedna komise vás semlela, i já jsem proti vám hlasoval, a další
komise bude zasedat v pondělí a ta vás taky semele!“ Co z toho všeho
vyplývá? Jen to, že nevadíme ani tak občanům města, ale přímo městu
samotnému, především panu Kloudovi. Navezl nás do něčeho, o čem už
dopředu věděl, že to neprojde a že žádosti nevyhoví.
A když už jsme u toho, proč se u nás neměří stejným metrem? Proč ne-
zašel i za jinými obchodníky, kteří vystavují zboží před svým obcho-
dem? Proč vadíme jen my? Komu to vlastně vadí? Vždyť přeci to nikdy
nikomu nevadilo. Byly doby, kdy chodníky byly daleko užší a zboží se
tahalo ven. A teď, když máme chodníky pětimetrové, tak zavazí zboží
lidem? Jak nepochopitelné. 
Na tomto základě jsme udělali malou anketu, při které jsme oslovili

zhruba 150 občanů, a ani jednomu to ani za mák nevadilo. Naopak, li-
dé se rádi podívají, náměstí je oživené a je tu trošku živo. Dokonce za
námi po skončení ankety začali lidé chodit, že se chtějí připojit svým
podpisem na podporu obchodníků. Stále se vykládá, že je dobře sem do
Rýmařova nalákat turisty. Ano, jsme pro, ale proč by sem vlastně jezdi-
li, když je náměstí mrtvé a vylidněné, když se tu není vlastně na co po-
dívat.
A kavárničky, kterým chce dát pan starosta přednost, kdo v nich asi tak
bude vysedávat, když se tu na náměstí obchodníkům házejí klacky pod
nohy? Kdo sem bude jezdit a popíjet to kafíčko u prázdných výloh a ob-
chůdků?
Celé toto uvažování našich radních je zvláštní. Jeden dlužník nájmu jim
nevadí, druhý jim vadí. Tomu se dluh odpustí, jinému ne? Jednomu se
smlouva neprodlouží, protože to jeho podnikání městu nesvědčí, atd.
A co se týká parkování aut a stání u obchodů, to je opět na další článek.
Vyvolení můžou auty stát před obchody u chodníku a popíjet zmiňova-
né kafíčko v kavárnách celé dopoledne, běda ale jak si před vlastní ob-
chod zaparkuji auto já.
Celé toto chování a šikanování z řad našich radních nás popouzí a bu-
deme se bránit. Místo toho, aby se tu podnikatelé a obchodníci podpo-
rovali, tak je to právě naopak. Potencionálních zákazníků je tak málo.
Stále děláme vše pro to, abychom se na trhu udrželi. Nejen my, ale 
i ostatní obchodníci z Rýmařova. Bojujeme o každého zákazníka. Jde
vidět, že nikdo z radnice nikdy nepodnikal a neví, co to obnáší. Smutné
ale je, že o nás i tak chtějí rozhodovat. Rostislav Polách

odpovídá starosta Ing. Petr Klouda
K dopisu pana Polácha, který – v pozměněné verzi – rozesílá také přímo
občanům města, mohu říci následující: Řada občanů si mně stěžovala na
to, že zboží před obchodem pana Polácha zabírá prostor potřebný k vol-
nému průchodu. Proto jsem pana Polácha navštívil a situaci jsem mu
a jeho zaměstnancům vysvětlil s tím, že pokud mu zastupitelé povolí za
standardní úplatu zřízení zahrádky s vystaveným zbožím, pak budu mít
pro stěžovatele vysvětlení, že je vystavení zboží na chodníku řádně po-
voleno a vše je v pořádku.
Pan Polách neprodleně napsal žádost o povolení zřízení zahrádky.
Komise životního prostředí žádost projednala a nedoporučila. Pro zamít-
nutí žádosti hlasovalo šest členů komise z šesti přítomných. Stejně se
o čtyři dny později vyjádřilo i osm přítomných členů komise hospodář-
ské, ale o usnesení nehlasovali, protože jsme měli neoficiální informaci,
že žádost byla stažena. Stanoviska komisí zněla, že zahrádky budou mo-
ci být zřízeny jen v případech, že v nich bude nabízeno posezení s po-

hostinstvím. Žádost měla být dále postupně projednána v dalších komi-
sích a konečné slovo měla mít rada města.
Když přišly do mé kanceláře tři ženy z personálu pana Polácha a chtěly vě-
dět, jak je rozhodnuto, tak jsem jim řekl, že rozhodnuto není, že sice ko-
mise životního prostředí zřízení zahrádky zamítla, ale že žádost bude pro-
jednána (použil jsem výraz semleta) ještě v dalších komisích a radě města
a výsledek jednání obdrží písemně. A také jsem jim řekl, že já sám se ne-
budu schovávat za hlasování jiných zastupitelů a říkat „oni vám to nepo-
volili“. Řekl jsem jim své osobní stanovisko k žádosti – že jsem také hla-
soval pro zamítnutí zahrádky. Pak už jsem se jen dověděl, že pan Polách
svoji žádost z projednávání v dopravní komisi stáhl, a ta už proto o žádos-
ti nerozhodovala. Správní poplatek 1 000 korun byl žadateli vrácen.
Z toho, co jsem se později dočetl v pamfletu pana Polácha, jsem pocho-
pil, že pan Polách a jeho personál moje vysvětlení a stanovisko buď vů-
bec nepochopili, nebo záměrně zkreslili, otočili a využili k protiútoku.
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Poděkování
Děkujeme kolektivu ošetřovatelek z Domova odpočinku ve stáří
v Dolní Moravici za laskavý přístup a obětavou péči, kterou věnova-
ly naší mamince Bohuslavě Helánové, zvláště pak v posledních
dnech jejího života. Rodina Pleských a Bešíkova

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku
Pozor! Zahajujeme soutěž

V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek
i překrásných přírodních scenérií. Pro letošní soutěž jsme vybrali čtrnáct
z nich. Mnoho z vás, čtenářů, si teď asi řekne, že uhádnout je bude jed-
noduché, vždyť kdo by neznal třeba Rešovské vodopády, rozhlednu
v Nové Vsi či skalní masiv na Rabštejně. Ale opak bude pravdou.
Vybrali jsme méně známá přírodní zákoutí a pozoruhodná místa, která
byste v internetových fotogaleriích možná nenašli. Do našeho okruhu
jsme nad rámec Rýmařovska tentokrát zařadili i Karlovu Studánku a je-
jí okolí. 
Připomeňte si čtrnáct zajímavostí našeho regionu prostřednictvím soutě-

že a nechejte se třeba inspirovat k výletu. Všem soutěžícím přejeme ne-
jen příjemné zážitky při putování jesenickou přírodou a Rýmařovskem,
ale také úspěch v soutěži při poznávání jednotlivých zadání.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je mů-
žete vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 14 s foto-
grafií vyjde v RH č. 23/2015 v pátek 18. prosince. Kupóny můžete zasí-
lat jednotlivě nebo všechny najednou do 7. ledna 2016. Jména výherců
budou uveřejněna 15. ledna 2016 v prvním vydání RH příštího roku.
Hodně štěstí v soutěži přeje redakce!

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 1
Jméno a příjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃

Prostor pro firmy a podnikatele
Stáže ve firmách nabízejí šanci 
studentům i nezaměstnaným

PfiíleÏitost, jak zv˘‰it uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty ãi rovnou
zamûstnání, nabízejí aktuálnû realizované projekty StáÏe pro mladé zájemce o za-
mûstnání 2 a StáÏe ve firmách – vzdûlávání praxí 2, které zprostfiedkovávají stá-
Ïe u soukrom˘ch firem pÛsobících na ãeském trhu. PoskytovatelÛm stáÏe jsou po
ukonãení propláceny pfiedem stanovené náklady!
Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má za-
městnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se
stážista osvědčí, může s ním firma po skončení stáže navázat další spolu-
práci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující prá-
ci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a po-
dobně. V nabídce stáží naleznete desítky oborů, výběr je tedy opravdu ši-
roký, zahrnuje pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účet-
ní, zahradníka nebo kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka
kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro
mladé 2, v němž si zájemci vybírají stáže dle zaměření svého studia. Za
každou odpracovanou hodinu získává stážista finanční příspěvek a v rám-
ci každé stáže absolvuje individuální konzultaci s odborným lektorem, kte-
rý prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální na-
bídce stáží a pravidlech projektu naleznete na www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro nezaměstnané absolventy
a rodiče na nebo po rodičovské dovolené, ale také pro osoby nezaměstna-
né déle než tři měsíce a osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stá-
žista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí v projektu není ovlivněno
pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu stáže pro-
pláceno stravné, cestovné, případně ubytování v místě stáže. Podrobné in-
formace o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na
www.stazevefirmach.cz. 
V rámci Moravskoslezského kraje můžete navštívit regionálního konzul-
tanta projektu Mgr. Víta Svozila na adrese Jílová 1355/4, Ostrava, kde se
můžete informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci
jednoho ze stážových projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková or-
ganizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Mgr. Vít Svozil
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Z historie

Úpravy paláce a zlatnická dílna v areálu Hrádku
Další souvrství Hrádku vznikalo plynulým vývojem a těsně souvisí se
zpracováním kovů, jež ovlivnilo mohutný rozmach města v době po-
sledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. Hrádek si dál ponechal 
obranný charakter a bohaté nálezy souvisejí s rozvojem hutnictví železa,
jež mělo lví podíl na výnosném obchodu obyvatel na významných do-
mácích (skleněné poháry, exkluzivní keramika, nástroje ad.) a některých
zahraničních trzích (sklo, hračky ad.).

Ve stejné době začalo město bránit kamenné opevnění, do jehož systému
byl Hrádek zahrnut jako nejvýznamnější bod fortifikace. Tím získal
funkci městského hradu, podobně jako již dříve obdobné zařízení (zá-
mek) nedalekého Bruntálu. Stejně jako obě předchozí je kulturní vrstva
neobyčejně důležitým pramenem k poznání historie města. Na konci 
13. století zůstal terén nádvoří ještě mírně svažitý a byl jen mírně vyrov-
nán násypem. Nadále se využívala starší centrální stavba, ba okolní plo-
cha i opevnění zůstaly bez významnějších změn. Na opačné straně vý-

chodní strže postavili jednu ze
čtyř městských bran, Hrádeckou.
Extrémní ochlazení klimatu, jež
opanovalo Rýmařovsko ke kon-
ci 13. století a změnilo i složení
lesních porostů, bylo důvodem
zřízení hypocausta (vyhřívací
pece) přiléhajícího k jižní stěně
paláce, kde byl dostatek prosto-
ru. Tvořil je obdélníkový tvar roz-
měrů 2,30 m x 8,15 m. Při stav-
bě využili z větší části starší ka-
mennou zeď jako zadní (vyhří-
vanou) stěnu pece. Křivolaký
průběh starších základů si vynu-
til přístavbu klínového půdorysu

uvnitř objektu, aby se zachoval pravidelný tvar pece. Na západě začína-
la téměř zároveň se zdivem a končila před jejím protilehlým rohem. Obě
zdiva se od sebe nápadně odlišují, větší kameny pece jsou kladeny
s menší pečlivostí než původní starší stěna. Uprostřed vnější zdi pece vy-
bíhá ústí (šíře 0,55 m) vně v délce 0,80 m. Hliněné pojivo s drobnějšími
plochými kameny je vypáleno vysokým žárem do červené až fialové, 
uhlíky byly pečlivě vymeteny. Uvnitř pece se rozbíhají oběma směry dva
podélné vyhřívací kanálky délky 3,60 m a šíře 0,60 m. Svrchní hrana ka-
nálků je propálena do tmavého karmínu do hloubky 2–3 cm. Před ústím
pece se nacházelo mělké popeliště (0,72–0,88 m x 1,52 m). V peci se te-
dy zatápělo z venkovní strany paláce. Jednoduché otopné zařízení má 
analogie i v jiných středověkých lokalitách. Podobá se pecím považova-
ným za sušárny v zaniklých Mstěnicích a ve středověké sladovně
v Sezimově Ústí z doby před vypálením města husity roku 1420.

Unikátní zlatnická dílna přivítala
pro svou exponovanou a lapky
ohrožovanou výrobu možnost tavit
drahý kov pod ochranou uvnitř zdí
Hrádku. Kvůli chybějícímu evrop-
skému výzkumu se paralely hledají
s obtížemi, avšak její existence
v Rýmařově je nepochybná. Na ji-
hu pod palácem ležela výrobní zaří-
zení. Jáma tvaru nepravidelného 
oválu (3,50 m x 4,50 m x 0,50 m)
vyplněná černými hlínami se strus-
kou, popelem a zbytkem haldičky
zlatonosné suroviny sloužila jako
sklad rudy. Za úzkou hlinitou šíjí se otvírala další jáma tvaru rozevřené-
ho písmene V (rameno JZ–SV 3,50 m x 1,80 m, rameno Z–V
2,00 m x 1,80 m), jež podle přepáleného obsahu sloužila jako pražír-
na rudy. Soustava dalších dvou jam západněji (2,00 m x 3,00 m
a 1,70 m x 1,30 m) se asi užívala k uložení odpadu.
Ve stejném období vznikla též nevelká stavba se zbytkem udusané hli-
něné podlahy. Její kamenná stěna narušila starší val v délce 4 m a za-
hloubila se 30 cm. Zda šlo o dílnu zlatolijce (zlatníka či prubíře) nebo 
obytný prostor, není zcela jasné. Nebyla nalezena ani příslušná pícka.
K tavení zlata, jež nikdy nepředstavovalo příliš velký objem a probíhalo
v omezeném časovém úseku do vyčerpání rudy, se užívaly nevelké že-
lezné či hliněné přenosné pícky. Pokud se při provozu nezničily nebo
vážněji nepoškodily, přenášely se po ukončení vždy dočasného provozu
dílny na jiná místa.
Zlatonosný křemen pocházel zřejmě z hankštejnských dolů u Ferdinan-
dova, možná jej doplňovalo zlato rýžované na Novopolském, Podol-
ském, případně Stříbrném potoce. Existenci dílny jednoznačně prokazu-
je velké množství technické keramiky a jejích fragmentů evidentně uži-
tých při procesu vytavování zlata vysoké ryzosti. Kumuluje se přede-
vším v jižní části lokality, ale použitá i nepoužitá technická keramika
se s dalšími odpady dostala i do hradního příkopu v jeho severní části.
Stejně bohaté či bohatší doklady bychom asi našli i v jeho dosud neod-
krytých částech ležících blíže. Západní část příkopu a větší díl severní-
ho, jižního a východního jsme nemohli prozkoumat, leží pod dnešní vo-
zovkou či parkovištěm. Na pokračování zlomu klesá po mírném svahu
nepravidelně dlážděná plocha, snad cesta. 
Nejvýznamnějším nálezem je kromě kuchyňské dosud téměř neznámá
technická keramika na tavení zlata. Vyskytují se tři typy úzce specializo-
vaných misek: menší diskovité destičky s mírně odsazeným dnem
z hrubší světlé keramiky, širší a vyšší diskovité destičky s převislými 
okraji ze stejného materiálu a malé šedé misky s vyššími stěnami.
Všechny byly vytočeny moderní technikou na kopacím rychloobrátko-
vém kruhu. Když se nedostávalo specializované keramiky, užíval zlatník
ke stejnému účelu i zlomky výdutí hrnců a džbánů. Střed všech užitých
misek, destiček i střepů zaujímá hnědavá sklovina, roztavená křemitá
hmota s jedním či více kráterky, jež zbyly po vyloupnutí vytaveného zla-

Hrádek na přelomu 13. a 14. století (1, 7 příkop, 2 val, 3 kamenná for-
tifikace, 4 obložení teras temena valu, 5 zahloubení, 6 palác, 8 vyhří-
vací pec, 9, 10 odpadové jámy, 11 dlažba, 12 sklad rudy, 13 pražírna
rudy, 14 kůl. jamka, 15 neurčený objekt, 16 zbytky zlatnické dílny)

Destičky na tavení zlata a střepy
nádob se stopami tavení

Destička na tavení zlata s kapič-
kami kovu a nugetem

Detail kráterku po vyloupnutí vytaveného zlata
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ta v odhadované váze 20–30 g. Tavenina navíc obsahuje v jediném pří-
padě drobný zlatý nuget, vždy však množství drobných pravidelných ku-
liček zlata neuvěřitelně vysoké ryzosti (94 %), tedy 24 karátů, jež vznik-
ly rozstřikováním taveného kovu. Ulpělé zlaté kapičky jsme nalezli i na

venkovní straně okraje dvouuchého
hrnce. Účel našich destiček však
nemusel být a nejspíše ani nebyl
zkušební, ale výrobní. Použité de-
stičky a fragmenty s částečkami
zlata kupodivu nedrtili ani nepřeta-
vovali, jak by se zdálo logické, ale
po jediném použití nešetrně vyha-
zovali. V 16. století se již i zkušeb-
ní destičky (kapelky) po použití
pečlivě drtily a znovu tavily (dnes
se dokonce získává zlato i z ukláda-
ného prachu, spálené dřevěné pod-
lahy či stolů zlatnických dílen).

Zlatník zcela jistě nepracoval s velkými objemy drahého kovu, přesto se
soustředil výhradně na progresivní a tehdy ještě málo užívanou techniku
získávání zlata tavením oproti starší, ale stále ještě zcela běžné amalga-
maci. Při metodě užívané již antickými Římany se rudná drť nořila do
rtuti, jež se sloučila se zlatem do zlatého amalgámu. Kapalná slitina se
pak zahřívala, až se rtuť odpařila a zbyl ryzí drahý kov. Při odpařování
vznikaly nesmírně nebezpečné rtuťové výpary, které při vdechování krá-
tily lidský život i na pouhé měsíce.
Kuchyňskou keramiku zastupují poklice, šedé až hnědé hrnce s vyššími
okraji typickými pro 13. století i jejich vyvinutějšími typy ze 14. století
včetně přechodných tvarů s výzdobou vodorovných rýh, vlnovek a vpi-

chů. Nastupuje světle pále-
né zboží a sporadické
drobné výrobky z kaolini-
tické hmoty. Tuto fázi
Hrádku klademe na zlom
13. a 14. století.

Foto, repro a text: 
Mgr. Jiří Karel

(Goš, V., Novák, J., Karel,
J.: Počátky osídlení Rýma-
řova, Památky archeolo-
gické, LXXVI, Praha
1985; Karel, J.: Archeo-
logie středověkého Rýma-
řova, Rýmařov 2001; Týž:
Stará Ves a Žďárský Potok
v dějinách Moravy, Stará
Ves 2010; Týž: Dějiny
Břidličné, Břidličná 2014
(v tisku); Goš, V., Karel, J.: Městský hrad v Rýmařově ve 13.–15. stol.,
StM Olomouc 2002; Nekuda, V.: Mstěnice, zaniklá středověká ves, Brno
1985, Krajíc, R.: Středověká sladovna v Sezimově Ústí, PA LXXX-1989;
Goš, V., Karel, J.: Středověká zlatnická dílna v Rýmařově, ČSlZM 1,
Opava 1993; Tíž: Středověké opevnění města Rýmařova, VVM 2, Brno
1997; Agricola, G.: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1933,
Ernée, M.: Pícka Sebalda Matighofera, AH 26/01, Brno 2000; Bavor,
M., Bezák, P., Ševců, J.: Prubířství a prubířská keramika, AH 26/01,
Brno 2000; Dokumentace archeologického výzkumu 1969–71, 1975–88,
Muzeum Rýmařov ad.)

Pražský groš Václava II. (ražen
1300–1310)

Přenosná pícka na tavení zlata

Vyhřívací pec paláce
Vyhřívací pec (I prostor paláce, II zdivo paláce, 1 pecní kanálek, 
2 ústí pece, 3 popeliště, 5 vchod do domu, 6 starší zahloubení)

Z kapsáře tety Květy

Lehce šokovaná paní doktorka
Hned vám vysvětlím, o kterou tehdy šlo. Starší dáma v elegantním ang-
lickém kostýmku, drobná, prošedivělá, se slušivými brejličkami, výřeč-
ná, rázná, odhadem jistě důchodkyně. Vypomáhala však v pražském
planetáriu. Objednávky, přednáška, soutěž a vůbec celá organizace pro-
hlídky.
Naše potvrzená společná vstupenka byla na třináctou hodinu, oběd jsme
si zajistili v těsné blízkosti Stromovky a pak se našich čtyřicet výletní-
ků vydalo směrem, který jsme jim udali. Já zatím platila výbornou svíč-
kovou za všechny, kolega se zastavil ve dveřích s chlapečkem na ob-
rázku.
A jdeme za nimi! Vše časově vycházelo. Na širokém pohodlném scho-
dišti už volá paní doktorka přírodních věd: „Rýmařov? Pojďte, už na vás
čekáme. Máte zónu sever, zbývající už jsou obsazeny třemi školami –
Jablonec, Most a Kolín.“
Ale naši miláčkové se asi propadli někam do země. Kde jsou? Šli chvil-
ku před námi. Nevidíme ani jednoho. V sále nejsou. Hromadné zmize-
ní čtyřiceti výletníků! No, říkám si: Jsou vtipní, schovali se do zeleně
kolem té výrazné budovy s kopulí. Volám (vlídně) do keřů: „Vylezte, už

Ilustrační foto: www.planetarium.cz
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Užitečná informace

Změna zdravotní pojišťovny – na co si dát pozor?
Od 1. ledna leto‰ního roku do‰lo k nûkter˘m zmû-
nám t˘kajícím se zdravotního poji‰tûní. Nemusíte
se bát, nejedná se o zv˘‰ení pojistn˘ch ãástek, ale
napfiíklad o povinnosti lékafiÛ zvefiejÀovat, se kte-
r˘mi zdravotními poji‰Èovnami mají uzavfiené
smlouvy. Chcete zmûnit zdravotní poji‰Èovnu? Jak
na to a podle ãeho se rozhodovat?
Dvě otázky už vyřešil stát za vás: jestli se po-
jistit a za kolik. „Nehledě na to, zda zdravot-
ní pojištění chcete, mít ho musíte. Platby jsou
stanoveny formou daně, neplatíte tedy podle
rizika a potřeb, ale podle výše příjmu. Na va-
šem svobodném rozhodnutí tak zůstává jen vý-
běr jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven,“
říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu. 
I tak se ale najdou důvody, proč vybírat.
Prvořadé je pokrytí, respektive síť lékařů, se
kterými má daná zdravotní pojišťovna smlou-
vu. Pokud totiž přijdete za lékařem, který ne-
ní smluvním partnerem vámi zvolené pojiš-
ťovny, a necháte se ošetřit, budete muset za-
platit přímo na místě. Výjimku tvoří jen akut-

ní ošetření. „Na dostupnost smluvních zaříze-
ní pamatujte, pokud vám někdo nabízí změnu
pojišťovny a argumentuje pěknými bonusy. Je
třeba si uvědomit, o jaké částky jde ve zdra-
votní péči, kolik korun měsíčně odvádíte, a ne-
nechat se jednoduše opít službami za několik
stokorun ročně,“ upozorňuje Lukáš Zelený.
Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze
jednou za rok. Změna proběhne k 1. lednu ná-
sledujícího roku, požádat o ni však musíte
nejpozději do 30. června probíhajícího roku.
Pro přechod k nové pojišťovně musíte vyplnit
a podepsat papírovou přihlášku, elektronické
formuláře ji nemohou nahradit. Osoby samo-
statně výdělečně činné dokládají také potvrze-
ní o výši záloh hrazených předchozí zdravotní
pojišťovně. Osoby, za které platí pojištění stát,
prokazují nárok na zařazení do příslušné kate-
gorie – například student, penzista a podobně.
Po splnění všech uvedených povinností vás
nová pojišťovna odhlásí u té minulé a dosta-
nete novou kartičku pojištěnce. Tu noste vždy
při sobě, je to jediný platný doklad o pojiště-

ní. O změně nezapomeňte říct svým lékařům
a samozřejmě zaměstnavateli, aby platil na
správný účet.
Smlouvy zdravotních pojišťoven se zdravot-
nickými zařízeními byly do konce minulého
roku často těžko k nalezení. Snadno se vám
tak mohlo stát, že jste navštívili lékaře, aniž
jste věděli, zda má smlouvu s vaší pojišťo-
vnou, tedy zda budete, či nebudete muset pla-
tit na místě za neakutní ošetření. „To už je od
ledna letošního roku minulostí a každý si dnes
může na internetu dohledat smlouvy, jejich
zveřejňování je pro zdravotní pojišťovny po-
vinné. Rovněž lékaři by měli mít v čekárně vý-
věsku oznamující, se kterými pojišťovnami
mají uzavřené smlouvy. Pokud ji tam nevidíte,
nestyďte se zeptat,“ doporučuje Lukáš Zelený.

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

Ke smlouvě žárovky jako dárek? Má to háček
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravy a Slezska, 
z. s., v poslední dobû fie‰í pfiípady nekal˘ch prak-
tik pouÏívan˘ch spoleãnostmi dodávajícími ener-
gie. Nejvût‰í problémy jsou se spoleãnostmi, kte-
ré jako zpÛsob uzavírání smluv o dodávkách 
energií vyuÏívají podomní prodej. NejohroÏenûj‰í
skupinou jsou pfiitom seniofii.
Podle zkušeností z poraden známe nejčastěj-
ší nekalé praktiky. Obchodní zástupci se vy-
dávají za pracovníky jiných společností či
zaměstnance státních úřadů, klamou zákaz-
níky o povaze smlouvy, která jim je předklá-
dána, či si vymýšlejí další záminky, aby se
dostali k údajům svých potenciálních obětí,
které poté zneužijí k podvodnému uzavření
smlouvy. Často také obcházejí zákaz podo-
mního prodeje, který přijala řada měst a obcí
v České republice.
V Moravskoslezském a Zlínském kraji aktu-
álně zaznamenáváme zvýšený počet dotazů
na společnost Comfort Energy. Kromě
smlouvy o dodávkách energií uzavírá s lidmi
také kupní smlouvy na 5 ks LED žárovek za
zvýhodněnou cenu 1 Kč. Na tom by nebylo
nic divného. Dalo by se to považovat za kla-

sickou marketingovou metodu – lidé slyší na
různé dárky a často to bývá silný motiv pro
uzavření smlouvy. Problémem je, že zákaz-
ník tím uzavírá dvě na sobě závislé smlouvy
(přestože ve smlouvě o dodávkách energií se
mluví o opaku). Když totiž zákazník využije
svého práva, které mu dává energetický zá-
kon, tedy odstoupí od smlouvy o dodávkách
energií ve lhůtě až 5 dnů do zahájení dodá-
vek, dojde po lhůtě určené k odstoupení od
kupní smlouvy na žárovky (30 dnů) ke změ-
ně ceny žárovek na 2 000 Kč.
Podstatné je, že spotřebiteli není dáno právo
odstoupit od kupní smlouvy na žárovky ve
stejných lhůtách, jako mu to umožňuje ener-
getický zákon u smlouvy o dodávkách ener-
gií. Tuto zvýšenou „kupní cenu“ pak společ-
nost po lidech vymáhá prostřednictvím vý-
zev k zaplacení, posílá složenky a zastrašuje
dalšími sankcemi v případě, že zákazník 
2 000 Kč neuhradí. Účel takto sjednaných
smluv je evidentní – odradit zákazníka od
využití práva na odstoupení od smlouvy
a sankcionovat ty, kteří toto právo využijí.
Energetický zákon stanoví, že spotřebitel

může odstoupit od smlouvy uzavřené při po-
domním prodeji ve lhůtě stanovené tímto zá-
konem bez jakékoliv sankce. Požadavek na
zaplacení částky 2 000 Kč za žárovky bez
současné možnosti žárovky ve stejné lhůtě
vrátit je však možno považovat za sankci za
toto odstoupení, a je tudíž v přímém rozporu
se zákonem, který chrání spotřebitele jako
slabší stranu smlouvy při podomním prodeji.
Spotřebitelé mají možnost si dodavatele 
energií vybrat z poměrně široké nabídky.
O změně dodavatele by se však neměli roz-
hodovat pouze na základě tvrzení podomní-
ho prodejce, které může být zavádějící. Na
stránkách Energetického regulačního úřadu
www.eru.cz spotřebitel nalezne nezávislé
srovnávací kalkulačky, díky kterým si může
udělat obrázek o nabídkách společností aktu-
álně působících na našem trhu.
Zvláště seniory pak varujeme před uzavírá-
ním smluv při podomním prodeji obecně, jde
o jeden z nejrizikovějších způsobů uzavírání
smluv vůbec. Marcela Reichelová, 

předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s.

to stačilo, začíná prohlídka. Haló!“ Nic, křoví se ani nehnulo, to už vo-
lá i kolega a ne tak vlídně. Dokonce i paní doktorka. Ta nakonec říká:
„Počkejte, já slyším nějaké hlasy... Odkud? Ze sklepa, z příručního skla-
diště.“ Jdeme po pěkných širokých schodech do suterénu. Tam tma,
bedny a – vyřazené sedačky. Pytle s cementem, prach a v tom šeru sedí
na zaprášených sedadlech naši studentíci. Pojďte! Oprášili se a vyšli do
správných prostor podle našich směrovek a ruční navigace.
Usadili se do pohodlných křesel, hudba, stmívá se, souhvězdí, Jižní
kříž. Taky polární záře, poutavý výklad hezky zabarveným hlasem paní
přednášející. A jak jsou hodní a tiší.
Polovina z nich usnula. Nenápadně jsme je budili.
Na závěr byla zařazena soutěž. Čtyři zástupci jednotlivých škol, pultík,
židličky, tlačítka, možnosti A, B, C, D. U nás byl výběr jasný: Marťas,
běž! Všichni věděli, že kosmos a hvězdná obloha jsou jeho velkým ko-

něm, hobby jak věž. Deset otázek, Martin mi sdělil později, že pro ně-
ho to byla „muška jenom zlatá“.
Otázka, Martin ruku připravenou a ostatní (podle něj) taky! Všechny 
otázky zodpovězeny bezchybně, rychle a s úsměvem. Tři další školy
jsme odrovnali. Milá a lehce šokovaná přednášející nás, a musím říct,
že všechny, zahrnula dárky, mapami oblohy, pohlednicemi, tužkami
a zápisníčky. I kalendáříky.
Na rozloučenou řekla nám, dvěma pedagogům: „Na vás nezapomenu,
příchod, sklep, pak pozornost a znalosti. Já vám ty studenty závidím. Že
ještě jsou hodní a slušní mladí lidé. Odkud jste? Zapomněla jsem.
Rýmařov? Musím se tam někdy podívat.“
Takže jsme nakonec šířili dobré jméno našeho města.
V autobuse se později ptám: „Tak co, spokojení?
A kluci vpředu se usmívají: „Hlavně plemenárium!“ Si
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Zajímavosti z přírody

O málo známých kapradinách na Rýmařovsku
Kapradiny mají v rostlinné říši výjimečné postavení. Kapraďorosty, me-
zi něž patří kromě kapradin také přesličky a plavuně, byly prvními rost-
linami, které začaly osidlovat zemský povrch a dosáhly značné nezá-
vislosti na vodním prostředí, ve kterém vznikly. Počátky vývoje kapra-
ďorostů spadají do období před 400 miliony let, do prvohor – spodního
devonu. V průběhu tohoto období do-
sáhly velké rozmanitosti typů a v ná-
sledném období vytvářely rozsáhlé le-
sy. Hromaděním jejich zbytků ve vnit-
rozemských pánvích vznikly mohutné
vrstvy „černého zlata“ – kamenného 
uhlí. Plavuně a další druhy kapraďoros-
tů dosahovaly výšek až 40 metrů.
Během dalších milionů let se však mo-
hutný lesní systém rozpadal a v postup-
ně se měnících klimatických podmín-
kách se začaly vytvářet ekosystémy
s převahou nahosemenných rostlin.
Kapraďorosty neprodukují semena,
zachovaly si zvláštní způsob rozmno-
žování, tzv. rodozměnu. Jde o systém
střídání dvou fází v rámci životního cyklu jedné generace. Všichni je-
dinci, které vidíme v přírodě, jsou tzv. sporofyty; jejich práškovité
výtrusy vyklíčí v samostatnou rostlinku druhé generace (gametofyt).
Na ní pak vyrůstají pohlavní buňky, z nichž se po jejich splynutí vy-
víjí nový sporofyt.
Kapraďorosty, které představují posled-
ní žijící dokumenty dávno minulého ar-
chaického světa rostlin, jsou velmi
pestrou a zajímavou skupinou. Dnes je
známo kolem 12 tisíc druhů.
Jsou kapradiny, které dozajista nelze
přehlédnout pro jejich hojnost a veli-
kost (nejznámější jsou kapraď samec
a papratka samičí), na opačné straně
stojí druhy, jichž si sotva všimneme
anebo o nich vůbec nevíme. Osladič
obecný (Polypodium vulgare) je nej-
známější z nich a lidé jej nejspíš zna-
jí od Rešovských vodopádů, kde po-
růstá skalní stěny. České jméno si ta-
to nevelká kapradina vysloužila pro
nasládlý oddenek. Můžete ho vy-
zkoušet, ovšem jako náhražka cukru se použít nedá.
Tamtéž můžete spatřit nenápadnou drobnou kapradinku sleziník červe-
ný (Asplenium trichomanes). Samozřejmě že červený není, to by byla
botanická rarita, všimněte si však jeho stonku: není zelený, nýbrž na-
červenalý, resp. červenohnědý. Tím se odlišuje od příbuzného sleziníku
zeleného (A. viride), který však dává přednost vápencovému podkla-
du, v ČR je dosti vzácný a v Jese-
níkách je známo pouze asi deset lo-
kalit jeho výskytu, kdežto sleziník
červený je u nás běžný.
Dalším z tohoto rodu je sleziník se-
verní (A. septentrionale), v ČR
dosti hojný, i když v některých
místech zcela chybí. Z Jeseníků je
uváděn pouze z několika málo míst
a nejspíš není oficiálně známo jed-
no místo nedaleko Rýmařova (cca
4 km). Roste ve štěrbinách silikáto-
vých skal i jinde, dorůstá do výšky
15 cm a má úzké listy s drobnými
úkrojky.
Zcela ojedinělý na Rýmařovsku je

také výskyt kapradiny hrálovité (Polystichum lonchitis), která už je vět-
ší (40 i 50 cm), v ČR je poměrně vzácná (asi 30 lokalit) a v Jeseníkách
je již 180 let známá z Velké kotliny. Lokality na Smrčníku u Lipové bo-
hužel padly za oběť těžbě mramoru. Tato kapradina vzdáleně připomíná
osladič, drží si však „štíhlou linii“. Roste na balvanitých stanovištích

a ve skalních stěnách s optimem v hor-
ském pásmu. Poblíž Rýmařova (cca 
6 km) byla náhodně objevena díky ini-
ciativě jednoho botanika.
Za další kapradinou nemusíme ani těch
6 km – máme ji přímo ve městě. Na roz-
díl od dvou předchozích jde o zcela
běžný nenáročný druh a jako všechny
dosud uvedené druhy nepotřebuje půdu
– uchytí se i ve staré kamenné zdi. Je to
puchýřník křehký (Cystopteris fragilis).
Křehký proto, že takové má řapíky lis-
tů. Listová čepel je víckrát zpeřená a má
až 18 jařem (tj. vstřícných nebo sblíže-
ných párů lístků zpeřeného listu u větši-
ny kapradin).

Při pohybu lesem si málokdo všimne dvou nižších kapradin (20–40 cm),
případně je vidí jen periferně (např. houbaři). Jsou to bukovinec kapra-
ďovitý (Phegopteris dryopteris) a bukovinec osladičovitý (P. polypodioi-
des). Podle názvu bychom je měli spatřit především v bučinách, ale i jin-

de, např. ve smíšených lesích i smrči-
nách. První druh má tři čepele a opti-
mum jeho výskytu je horský vegetační
stupeň; druhý bukovinec má čepel jed-
noduchou, spodní jařmo směřuje dolů
a roste na vlhkých stinných stanovištích.
Tvarově velmi zajímavá je bezpochyby
žebrovice různolistá (Blechnum spi-
cant). Je charakteristickým druhem při-
rozených horských smrčin, roste však
i v druhotných (kulturních) smrčinách.
Listy má dvojí: tmavozelené vnější, ne-
plodné, přezimující, vytvářející růžici
rozloženou při zemi, a delší (přes 0,5 m)
vnitřní, výtrusné, vyrůstající ze středu
růžice vzpřímeně a zpeřené v oddálené,
jako žebra proti sobě srpovitě zahnuté
úzké úkrojky. Mezi trávou ji lze pře-

hlédnout, vynikne však na místech, kde je porost řidší nebo žádný.
V ČR se vyskytuje v Beskydech a ve všech pohraničních horách, vzác-
něji v nižších polohách. V Jeseníkách byla zaznamenána v mnoha lo-
kalitách, vypravit se za ní můžeme např. do údolí Bílé Opavy, kde ji na-
jdeme při souběhu žluté a modré značky a po modré dolů při stezce.
Další tvarově neobyčejnou kapradinou je vratička měsíční (Botrychium

lunaria). S měsícem nemá společ-
ného nic, název je odvozen od půl-
měsíčitého tvaru lístků. Ty tvoří
sterilní část čepele, výtrusonosná
část je mnohem delší, celá rostlina
však nepřesahuje 20 cm. Roste ve
světlých lesích a na loukách od niž-
ších poloh až do alpínského stupně.
V Jeseníkách je známa např.
z Velké kotliny.
Kapradiny jsou bezpochyby zají-
mavé rostliny, které, ač nekvetoucí,
upoutají svou dekorativností a za-
slouží si naši pozornost i ochranu. 

M. Marek, 
M. Zatloukal

Kresba sleziníku a žebrovice: Miloš Zatloukal 
Fota zdroj: www.zahradaapriroda.cz, paleoimperia.ru
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Sport

Autokrosaři zahájili závodní sezónu
V sobotu 25. dubna byl zahájen šestidílný seriál Zavadil Speed cup
Rýmařov 2015 prvním závodem. Na start se postavilo patnáct jezd-
ců, z toho jen jedna žena, proto kategorie žen v tomto závodě nebyla
vyhlášena. Jája Vašková startovala v divizi D1 a nevedla si vůbec
špatně. Na perfektně připravené trati bylo na co koukat. Za nádher-
ného počasí se jely čtyři základní rozjížďky na šest kol a finálová jíz-
da v obou divizích na dvanáct kol.
Výsledky divize D1
1. místo: Drahomír Zavadil (Škoda Felicia) – Červenka
2. místo: Dominik Křistek (Škoda Felicia) – Uničov
3. místo: František Zachara (Daihatsu) – Horní Město
V této divizi předvedli první dva jezdci své umění a hned po startu
nenechali nikoho na pochybách, kdo vyhraje. Byla to parádní finálo-
vá jízda, obzvlášť když závodil rodinný tým. 
Výsledky divize D2
1. místo: Stanislav Salek (VW Golf) – Rýmařov
2. místo: Martin Harasím (Seat Ibiza) – Štěpánkovice 
3. místo: Václav Ciminga st. (Renault Clio) – Deštné
I v této divizi to vřelo. Nádherný výkon předvedl rýmařovský jezdec
Stanislav Salek. Celý závod mu perfektně vyšel. V divizi D2 se ode-
hrál další rodinný duel mezi tátou a synem Cimingovými. Otec sy-
novi nic nedaroval a skutečně z toho byla opět hezká finálová jízda.

Šťastnější byl nakonec táta. V. Ciminga ml. měl dvě kola před cílem
závadu na svém voze, i přesto si odvezl z Rýmařova cenné body do
celkového hodnocení seriálu Zavadil Speed cup Rýmařov 2015.
Poděkování patří všem traťovým komisařům za spolupráci a všem,
kdo se na organizaci závodu podíleli. Chci poděkovat Alfredu
Heinischovi a Vlastimilu Strašíkovi za finanční a materiální pomoc
při finálové úpravě trati. Díky také patří všem divákům a příznivcům
hobbycrossu v Rýmařově. Druhý závod seriálu je naplánován na 
30. května. Jan Dohnal

Dorostenci porazili Bílovec, Vrbno i Hradec nad Moravicí
Ve středu 22. dubna sehrál fotbalový dorost Jiskry domácí dohrávku
s Bílovcem. Opět se musel obejít bez zraněných hráčů. Do prvního po-
ločasu nastoupily oba celky velice aktivně. Hosté působili obraně potí-
že převážně z nakopávaných balónů, nicméně až na jednu šanci, kterou
vychytal Kubját, se k ničemu vážnějšímu nedostali. Naopak domácí
mohli těžit z šancí po křídlech, ale koncovka byla velice nepřesná nebo
končila v náruči gólmana.

Druhý poločas probíhal ve stejném tempu. Hosté hrozili už jen spora-
dicky a Jiskra si dál tvořila šance. Jednu z nich měl Cabák, který prošel
krásným sólem obranu, bohužel ve finální fázi nedokázal šanci promě-
nit. O chvilku později měl Sekanina též velice pěknou individuální ak-
ci na gólmana, bohužel i on selhal. Všechno nasvědčovalo dělení bodů,
ale v 85. minutě dostal Vajdík míč od Tomáše Nebese, přešel přes 
obránce a nekompromisně vystřelil rýmařovským tři body. V závěru
mohli hosté korigovat, nicméně Kubját domácí podržel.
Byl to nervy drásající zápas. Měli jsme mnoho šancí, ale koncovka nám
chyběla. Bílovec byl dobrým soupeřem, hrál docela tvrdě, ovšem naši
kluci se nenechali zastrašit. 
Sestava: Kubját – Urbánek, Kováč, Cabák, Raušer, Seifert, Vajdík,
Sekanina, Zifčák, Kopeček Daniel, Tomeček, střídali Hořínek a Nebes.
V dalším utkání dorostenci přivítali na svém hřišti Vrbno pod
Pradědem. Hra byla od prvního poločasu v režii domácích. O první
branku se postaral v 5. minutě Daniel Kopeček, který se nejlépe zorien-

toval ve vápně a míč doklepl do otevřené brány. Hned po chvilce mohl
zvyšovat Zifčák, nicméně z dobré příležitosti branku minul. Ve 22. mi-
nutě dostali domácí výhodu přímého kopu z hranice velkého vápna,
k němuž se postavil Kováč a zvýšil na 2:0. Ke konci prvního poločasu
se postupně dostávali do hry i hosté. Ve 36. minutě se po odraženém ba-
lónu dostal do koncovky hráč Vrbna a snížil na 2:1.
Ve druhém poločase nastoupili domácí opět s chutí a v 56. minutě na 3:1
zvyšoval Daniel Kopeček, který se ocitl sám za obranou soupeře, obe-
šel brankáře a vstřelil svůj druhý gól. Postupem času se domácí vytrá-
celi, chyběl jim zejména pohyb bez míče. Poslední tečku za zápasem 
udělal v 72. minutě Tomeček, když se prosadil z přímého kopu.
Když utkání shrnu, je to opět ta samá písnička – chybí koncovka.
Zahozených šancí by vystačilo na tři zápasy. Soupeř přijel ve slabším
složení a v základu měl tři žáky. Namísto toho, abychom je přehrávali,
jsme se nechali spíš uspat.
Sestava: Kubját – Urbánek, Kováč, Cabák, Raušer, Seifert, Vajdík,
Sekanina, Zifčák, Tomeček, Kopeček, střídali Nebes a Beier.

V sobotu 2. května zajížděla dorostenecká Jiskra k dalšímu zápasu kraj-
ské soutěže do Hradce nad Moravicí. První poločas byl velice vyrovna-
ný. Šance byly vidět na obou stranách, domácí měli dvě vyložené „tu-
tovky“, ale nedokázali míč dopravit za záda dobře chytajícího Kubjáta.
V 15. minutě byl po rychlé kombinaci hostí v pokutovém území faulo-
ván Tomeček a náš tradiční exekutor Cabák penaltu i s trochou štěstí
proměnil. V druhém poločase už jasně dominovali hosté, bohužel chy-
běla finální přihrávka nebo přesnější zakončení. Rýmařovští fotbalisté
byli herně lepší a pouštěli domácí za jejich půlku jen sporadicky. Po ko-
nečném hvizdu rozhodčího se tak radovali z nejtěsnějšího výsledku 1:0.
Sestava: Kubját – Urbánek, Kováč, Cabák, Raušer, Seifert, Vajdík,
Mitov, Zifčák, Kopeček Daniel, Sekanina, Tomeček.
Další zápas odehrají naši dorostenci již tuto sobotu doma se
Strahovicemi. Tomáš Durna, trenér

Foto: Lenka Henychová

Foto: Klára Lošťáková

Jája Vašková Foto: M. Škoda
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Turnaj v Břidličné 
ovládli místní kuželkáři

Ve dnech 24. a 25. dubna se v Břidličné konal turnaj v kuželkách tě-
lesně postižených sportovců. Zúčastnilo se ho 36 hráčů z celé České
republiky včetně místních zástupců, kteří bodovali ve všech katego-
riích.
Výsledky: 
TP muži 1. Zdeněk Dočkálek (TJ Kovohutě Břidličná) – 488 bodů

2. Bohumil Kocurek (TJ Kovohutě Břidličná) – 376 bodů
3. Miroslav Grebenár (TJ Kovohutě Břidličná) – 370 bodů

LP1 muži 1. Petr Kumstát (KK Blansko) – 400 bodů
2. Jiří Polášek (TJ Jiskra Rýmařov) – 384 bodů
3. Zdeněk Špaček (KK Blansko) – 360 bodů

LP2 1. Ivo Mrhal (TJ Kovohutě Břidličná) – 413 bodů
2. Jan Šmerda (KK Blansko) – 397 bodů
3. Jan Pavlosek (Baník Ostrava) – 394 bodů

Chtěl bych poděkovat manželům Dosedělovým za vynikající organi-
zaci. Příští turnaj se hraje 16. května v Opavě. Zdeněk Dočkálek

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
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

Plavání pro veřejnost v květnu
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18.30–20.00 Čtvrtek 14:00–19:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00
Aerobik: Plavecký oddíl:

Pondělí 18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30
Čtvrtek 18:45–19:45 Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Od 12. března je sauna otevřena i ve čtvrtek
Úterý 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00
Čtvrtek 14:00–20:00 Neděle 13:00–20:00
Pátek 14:00–20:00

Krytý bazén Břidličná

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

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

Po–Pá 16:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin 

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

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

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově. 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 prvním pololetí 2015
(každý lichý týden v úterý):

19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6. 2015.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
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- VODOVODNÍ P¤ÍPOJKY
- KANALIZAâNÍ P¤ÍPOJKY

- ELEKTROINSTALACE
Pavel Pokorn˘

Opavská 18, R˘mafiov

Tel.: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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Soukromá řádková inzerce
Prodám byt 3+1 na Žižkově ulici 10 v Rýmařově. Cena 450 000 ko-
run. Tel.: 776 784 649.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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