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V ãervnu zaãne rekonstrukce auto-
busového nádraÏí a ·kolního námûstí

V˘stava: Miloslav PoÏár fotí na balkonû, 
Dan Îársk˘ na záchodû

Po ‰edesáti letech si znovu fiekli 
své ano

Rumunská delegace uctila památku
letce Banciulesca

Peloton Závodu míru pfiivedl do R˘mafiova
Angliãan Cullaigh

ročník XVII .
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Akademie Základní školy Rýmařov

Noemova archa zpívaná anglicky

Druháci a jejich country tanec

Tato chodí s Rudolfem na golf

Třeťáci rádi luští křížovky

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, připravila každoroční akademii žáků prvního stupně, známou také jako Kytička pro maminku. Děti
před zaplněným sálem SVČ předvedly pásmo tanečních, hudebních a divadelních představení, které doplnila show sportovního aerobiku
Studia Sport a zdraví a vystoupení tanečnic ze ZUŠ Rýmařov a ze skupiny Neila SVČ Rýmařov. ZN

Hrnečku vař

Tahle třída má za maskota opičáka

Prvňáčci v pohádkové písničce Buchet je spousta

Páťáci to rozjeli a la Pomáda
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Tanec, divadlo, hudbu i filmy předvedli žáci ZUŠ v přehlídce celoročního projektu Rýmařovské pověsti Fota ZN a Martin Vyhlídal

V areálu zámku probíhal i jarmark, ukázky tradičních řemesel a vý-
tvarné dílny

Pohádku a pěveckou soutěž přivezli Vodníci ze Slučího potoka, vod-
ník si ve finále zazpíval s kapelou Letokruhy

Pradědovu říši v tisíci podobách ztvárnily děti v zámeckých sálech

Skupina Norberta Felikse ukázala, jak se baví naši sousedé v Polsku

Skřítci, vodníci, čarodějnice i děd Praděd obydleli přízemí zámku
v expozici loutek

Na janovickém zámku ožívají rýmařovské pověsti
Zámek v Janovicích vstoupil 23. května do letní sezóny, letos s tématem
rýmařovských pověstí. Postavy z místních ság provázejí návštěvníky na
každém kroku. „Hlavní akcí bylo otevření expozice loutek Melyny
Ciosové, která vznikla díky projektu rýmařovského muzea a Sdružení 
obcí Rýmařovska,“ uvedla ředitelka muzea Růžena Zapletalová, „děku-
ji všem, kteří se podíleli na její přípravě a také na programu slavnostní-
ho zahájení.“
Expozice v přízemí zámku, plná zákoutí se skřítky, čarodějnicemi a dal-
šími poddanými děda Praděda, zaujme hlavně děti. Otevřena bude kaž-
dý čtvrtek a sobotu odpoledne až do konce září. V rámci projektu
Poznejme pověsti Rýmařovska, který byl spolufinancován z Fondu mik-
roprojektů Euroregionu Praděd, vyšla i nová brožura s výběrem pověstí.
Pověsti byly také hlavním tématem celoročního projektu ZUŠ Rýmařov,
který při příležitosti zahájení zámecké sezóny vyvrcholil vernisáží vý-
tvarných prací, promítáním animovaných filmů, koncertem, tanečním
a divadelním vystoupením. Na výstavě v sálech zámku najdou návštěv-
níci i práce žáků základních a mateřských škol, výtvory dětí z keramic-
kého a výtvarného kroužku SVČ, uživatelů Buřinky nebo členů
Občanského sdružení Stránské. Samostatný prostor získali dva místní
autoři – krajinář Miroslav Morávek a dřevořezbář Miroslav Šmirk, kte-
rý spojil vernisáž se sbírkou pro Dětské onkologické centrum
v Olomouci. ZN
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Studenti vtrhli do ulic
Jednou za rok uchvátí vládu nad městem do rukou studenti. Jejich prů-
vod k svátku majáles nelze přehlédnout ani přeslechnout, okna se otřá-
sají, chodci i motoristi poslušně uhýbají z cesty a ani sám starosta ne-
odolá jejich převaze a dobrovolně vydá klíč od města.
K letošnímu majálesu (29. 5.) se připojili studenti obou středních škol –
gymnázia s odbornou školou i soukromé Primy. V mnohohlavém ryč-
ném davu nejprve narušili obvyklý poklid maloměsta a pak obsadili za-
hradu Hedvy. Korunu pro královskou třídu letos získaly energické ci-
kánky z Primy, které v silné konkurenci hipíků, mimů i mimin, milita-
ristů, uklízeček, námořníků a dalších figurek zvolila nestranná porota
turistek z Břeclavi.
Majáles pokračoval programem ve „Flemdě“, během něhož se hrála ži-
vá muzika (kapely Silent Shadows a April The First), práskalo se bičem
a konaly rozličné kratochvíle, tu povznášející ducha (v chemické labo-
ratoři), tu zase tělo (u barmanského stolu nebo v masérském salónu). ZN

Děti oslavily svůj svátek 

Dětský den na hřišti v Jesenické ulici připravila pro děti Základní organizace ČSSD Rýmařov ve spolupráci se Sborem dobrovolných ha-
sičů Rýmařov

Dětský den v Ondřejově připravuje Osadní výbor Ondřejov pod vedením Anežky Továrkové společně s týmem ochotných občanů (JiKo)
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Pár slov... o nejcennější tekutině
Na otázku, která tekutina je na světě nejcennější, odpoví každý po
svém. Ekolog prohlásí jednoznačně, že voda. Ekonom upřednostní
naftu. Typický Čech nedá dopustit na pivo. Všichni se ale v momen-
tě ohrožení života shodnou na tom, že vítězem ankety je tekutina 
úplně jiná – rudá, vazká, ideálně 37stupňová, kterou si v cca pětilit-
rové zásobě nosíme každý s sebou. Krev.
Na 14. června vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO)
Světový den dárců krve, který připomíná, jak důležitá je solidarita
zdravých jedinců, ochotných nechat si pustit žilou, pro záchranu ne-
mocných nebo zraněných. Navzdory vědeckému pokroku se totiž
medicína bez darované krve zatím neobejde. Záchrana pacientů s vel-
kou ztrátou krve by bez transfuze byla nemyslitelná, stejně jako léč-
ba některých vážných chorob. 
Po mnoha dřívějších pokusech badatelů o převod krve mezi zvířaty
(i jiného druhu, např. mezi jehnětem a liškou) provedl v roce 1667
francouzský lékař Jean Baptiste Denis první transfuzi do těla člově-
ka. Vzhledem k odlišným dobovým názorům na význam krve v lid-
ském organismu se pokusil převodem telecí krve do těla pacienta sti-
ženého šílenstvím potlačit jeho agresivitu. Transfuze byla tehdy pro-
hlášena za úspěšnou, pacient zřejmě přijal jen malé množství krve
nebohého telete. Nicméně další pokusy končily hůře až fatálně, a tak
není divu, že transfuze byly záhy zakázány nejen ve Francii, ale
i v konkurenční Anglii a Itálii.
Pokrok přinesl v roce 1816 výzkum Jamese Blundella, který prosadil
transfuzi pouze mezi lidmi, a o téměř století později objev krevních
skupin, jenž vysvětlil případy nepřijetí krve (hemolytické reakce)
v těle některých pacientů. S rozlišením krevních typů jsou spojena
jména Rakušana Karla Landsteinera (objevil v roce 1901 tři skupiny)
a českého lékaře Jana Janského (nezávisle na Landsteinerovi v roce
1907 klasifikoval všechny čtyři základní typy). Díky nim dnes rozli-
šujeme krevní skupiny A, B, AB a 0. Když v roce 1940 Landsteiner
s kolegou Alexanderem Wienerem odhalili podstatu Rh-faktoru, sta-
la se krevní transfuze bezpečnou a nepostradatelnou metodou.
Krev každého člověka lze zařadit do jednoho ze čtyř základních typů
podle přítomnosti či nepřítomnosti dvou antigenů (cukrů) u krevních
buněk. Skupina A obsahuje antigen A, skupina B antigen B, skupina
AB oba a skupina 0 žádný. Vzhledem k tomu, že lidský organismus
si vytváří protilátky vůči antigenu, který nezná, není možné pro trans-
fuzi použít krev kterékoliv skupiny. Skupina AB, která vznikla kom-
binací skupin A a B, přijme všechny typy, naopak skupina 0 pouze
krev stejné skupiny, nicméně sama je použitelná univerzálně.
Abychom byli přesní, všeobecně použitelná je krev 0–, takže její no-
sitelé mohou darovat krev komukoliv. Naopak nositelé krevní skupi-
ny AB+ mohou přijmout bez obav krev kterékoli jiné skupiny.
S krevním typem se rodíme, dědíme jej po svých rodičích stejně ja-
ko barvu kůže nebo očí. Až donedávna byl pokládán za neměnný, po-
dobně jako otisky prstů. V roce 2007, přesně sto let po Jánského ob-
jevu, přišli vědci v Kodani s novým poznatkem – odhalili způsob, jak
pomocí bakteriálních enzymů změnit krev skupin A, B a AB na 0 tím,
že vyřadí z provozu antigeny A, resp. B. Pro potřeby transfuzních sta-
nic, které se potýkají s nedostatkem darované krve, je recept na pří-
pravu univerzálně použitelné nulky velkým přínosem.
Vyřazení antigenů A či B je vlastně návratem do hluboké minulosti
lidské populace. Skupina 0 je totiž nejstarším krevním typem (znače-
ní této skupiny písmenem O odkazuje k angl. old = starý), datovaným
už do doby člověka kromaňonského před 40 tisíci lety. Skupina
A vznikla z nulky teprve v mladší době kamenné přizpůsobením se
novým životním podmínkám a stravě zemědělců (A odvozeno od
angl. agrarian = zemědělský) a skupina B se vyvinula v populaci eu-
roasijských stepí ještě později, přibližně před 10 až 15 tisíci lety. Její
označení B, jako skupiny typické dle stravy tehdejších kočovníků pro
„všežravce“, se odvozuje od angl. balance = rovnováha. Na tuto teo-
rii se odvolává nepříliš spolehlivá, ale o to populárnější dieta podle
krevních skupin, která doporučuje nositelům nulky masitou stravu
(kterou se živili pravěcí lovci) a nositelům skupiny A naopak stravu
vegetariánskou.
Jakkoli je dieta podle krevních skupin diskutabilní, historické hledis-

ko stáří a rozmístění krevních skupin ve světě je přinejmenším z lé-
kařského hlediska důležité. Nejčastějším krevním typem celosvětově
je 0, nicméně v západní Evropě Česko nevyjímaje je nejběžnější
A (45 % populace). Naopak nejvzácnější je nejmladší krevní skupina
AB (v České republice ji má 5–7 % populace). Globálně mnohem
častější je také Rh-faktor pozitivní. Například ve východní Asii se
krev s negativním Rh-faktorem prakticky nevyskytuje. Její zastoupe-
ní je mnohem častější v Evropě, i zde ale tvoří její nositelé pouhých
16 % obyvatelstva. Pro nositele negativního Rh-faktoru je tudíž ná-
vštěva některých zemí riskantní už proto, že v případě potřeby ne-
musí mít tamní transfuzní stanice dostatečné zásoby krve jejich typu.
Nejen ve východní Asii, ale i u nás jsou zásoby darované krve krajně
důležité. Dárců není mnoho, často i proto, že lidé, kteří by jimi být
chtěli, nesplňují podmínky – věk 18–65 let, hmotnost nad 50 kg
a především dobrý zdravotní stav. To zní jednoduše, ale splnit poža-
davky tak snadné není. Dárce totiž nesmí trpět vážnou chorobou, 
alergií, být akutně nemocen, ale ani po trhání zubu nebo napadení
klíštětem. Seznam je docela dlouhý. Je to logické, všechna rizika,
která nosíme ve svém těle, by se s krví přenesla na příjemce. I proto
je dárcovství krve stále oceňovanou dobrovolnou aktivitou těch, kte-
ří cítí zodpovědnost nejen vůči ostatním, ale hlavně vůči sobě. ZN

(Zdroje: http://www.cervenykriz.eu, 
http://cs.wikipedia.org, http://www.hzp.cz ad.)
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Aktuálně z města
Zahájení rekonstrukce autobusového nádraží a Školního náměstí

V ãervnu budou zahájeny práce na dvou v˘znamn˘ch stavbách, a to na re-
konstrukci autobusového nádraÏí a ·kolního námûstí.
Vítězem soutěže na dodavatele stavby se v případě autobusového
nádraží stala společnost Kareta, s. r. o., která se do soutěže přihlásila
jako jediná. Cena stavby je 21 740 tis. korun vč. DPH. Rekonstrukce
bude podle smlouvy trvat 173 dnů. Po dobu stavby budou zastávky
v redukovaném počtu přemístěny na Okružní ulici. Stavba zahrnuje
rekonstrukci povrchu, dešťovou kanalizaci, nový přístřešek, WC, no-
vě koncipovaný průjezd z Matějkovy ulice směrem před SVČ, vznik
parkovacích míst pro možný přestup z osobních aut na autobusy.
Samotná plocha nádraží se zmenší převážně ve prospěch parkovacích
míst.
Vítězem soutěže na dodavatele rekonstrukce Školního náměstí je
společnost Hydrospol, s. r. o. Vítěz vzešel ze čtyř uchazečů s cenou
6 895 tis. korun vč. DPH. Podle smlouvy má stavba trvat 88 dnů.
Zahrnuje rekonstrukci povrchu na Školním náměstí, obnovu dešťové
kanalizace a souvisejících komunikací. Součástí stavby bude i archeo-
logický průzkum. 

Obě stavby přinesou obyvatelům a návštěvníkům města a především
těm, kteří v jejich okolí bydlí, problémy s přístupem, zásobováním,
prašností a hlukem, ale musíme to vydržet. Chtěl bych vás proto
všechny požádat o opatrnost v místě staveb, shovívavost a pochope-
ní pro potřeby jejich realizace.
Obě rekonstruovaná místa byla již ve velmi špatném stavu a rozhod-
ně nebyla dobrou vizitkou města. Nyní získají novou podobu a opra-
vená část města se tak podstatně rozroste. Nebude již omezena jen na
náměstí Míru a některé izolované oblasti. Rýmařov se stane opět
o něco příjemnějším místem pro život.
Na obě stavby budeme žádat dotaci z Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezsko. To znamená, že se v případě úspěchu žádo-
stí zúčastníme dočerpání peněz EU z prvního plánovacího období.
Podmínkou je termín dokončení obou staveb do konce roku 2015,
což bylo také jedno z kritérií výběrového řízení na dodavatele staveb. 

Ing. Petr Klouda, starosta
(Pozn. redakce: Projektová dokumentace a vizualizace na www.ry-
marov.cz)

Odbory MěÚ informují

„Jedeme všichni“
projekt spolupráce místních akčních skupin

A zase „Jedeme všichni!“ si mohli říci účastníci třetí cyklojízdy
v rámci projektu na podporu elektromobility. Návštěvníci jednotli-
vých zastavení na trase si vyzkoušeli náš cyklotrenažér s virtuální
realitou nebo přímo zakusili jízdu na elektrokole. Ti odvážnější,
kteří se připojili k našemu pelotonu, ať už na elektrokolech nebo na
kolech bez pohonu, s námi mohli absolvovat trasu, která vedla přes
území šesti místních akčních skupin. Byla však jiná než v minu-
losti, tentokrát jsme zapojili do projektu i jiné části území. Peloton

Město má příslib dotací na své investiční záměry
Město Rýmařov požádalo Státní fond životního prostředí o dotaci na
několik investičních záměrů – dovybavení kompostárny, vytvoření
mokřadních tůní v Jamarticích a prostřednictvím Místní akční skupi-
ny Rýmařovsko, o. p. s., i na projekt rozšíření separace odpadů.
Projekty řeší v prvním případě strojní vybavení pro mechanické na-
kládání s kompostem. Kompost je vyráběn na čističce odpadních vod
z rostlinných zbytků posečené trávy, listí a štěpků. Za rok jde o stov-
ky tun materiálu. Snahou je kapacitu kompostárny rozšířit i pro potře-
by okolních obcí a celého regionu. To společně se správnou technolo-
gií výroby kompostu vyžaduje pořídit výkonnou techniku na překlá-
dání a manipulaci s kompostem. Projektovaná cena záměru je 1 712
tisíc korun, schválený příslib dotace je 1 541 tisíc korun.
Ve druhém případě jde o realizaci mokřadu a několika tůní v těsném
okolí potoku Lučina v lokalitě nad silnicí I/11 za bývalou STS. Záměr
má posílit biodiverzitu krajiny a její schopnost zadržet a akumulovat
vodu. Potok Lučina trpí rekultivacemi provedenými v dávnější minu-
losti, a to nepříznivě ovlivňuje jeho průtokové poměry a život živoči-
chů a rostlin a následně totéž i v Podolském potoce. Podolský potok
se v Jamarticích velmi často vylévá z břehů a ohrožuje majetek a zdra-

ví obyvatel. Cena projektu je 1 755 tisíc korun, dotace je 100 %. 
Ve třetím případě jsme součástí projektu v rámci MAS Rýmařovsko,
o. p. s., ve kterém obce žádají o dovybavení těmi komponenty, které
jim v technologickém řetězci svozu, separace a likvidace odpadů chy-
bí. Naše město řeší vybavení kontejnery. Celková cena projektu je
4 274 tisíc korun, dotace činí 3 847 tisíc korun. 
Ředitelky mateřských školek Jelínkova 3 a Revoluční 30 nechaly
zpracovat projekty na rekonstrukci zeleně, vybavení zahrad a envi-
ronmentální výuku dětí a požádaly na ně za město o dotace z totožné-
ho fondu. Žádosti byly úspěšné, a tak na projekt Zahrada v přírodním
stylu MŠ Jelínkova – Klíč k přírodě a Vznik zahrady v přírodním sty-
lu MŠ Revoluční – Hurá zpátky k přírodě dostaneme v prvním přípa-
dě dotaci 3 456 tisíc korun a ve druhém 1 032 tisíc korun. 
Na všechny uvedené záměry musí proběhnout výběrová řízení na do-
davatele, která mohou konečnou cenu a s tím i výši dotace změnit.
Projekty řešící vybavení kompostárny a realizaci mokřadu jsou záro-
veň prioritami města ve volebním období (viz Integrovaný dokument
města na volební období 2014–2018 na stránkách města). 

Ing. Petr Klouda, starosta

odbor regionálního rozvoje

Foto: archiv MAS Rýmařovsko
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Zpravodajský servis ve zkratce

Na Pivovarské ulici 
vzniklo nové parkoviště 

V těchto dnech bylo dokončeno a předáno do užívání nové parkoviště
nad budovou polikliniky na Pivovarské ulici. Má dvanáct parkovacích
míst, z toho dvě pro řidiče se zdravotním omezením. Bylo postaveno
především jako parkoviště pro návštěvníky polikliniky a jako satelitní
parkoviště centra města. Stavbu provedla společnost Hydrospol, s. r. o.,
za cenu 650 tisíc korun vč. DPH. Stavbě předcházela směna a vykou-
pení pozemku od privátní společnosti. Ing. Petr Klouda, starosta

odstartoval 7. května z Mokrých Lazců a pokračoval přes Horní
Benešov, Malou Morávku, Staré Město, Loučnou nad Desnou až
do Žamberka v Orlických horách, kam dorazil 10. května.
Účastníci cyklojízdy zdolali za čtyři dny necelých 220 km. Všem
jezdcům i návštěvníkům stánku s cyklotrenažérem děkujeme za
podporu a těšíme se na společné kilometry i v příštím roce! 

Petr Pecha
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí.

Rumunská delegace uctila památku letce Banciulesca
Tfiíãlenná delegace Rumunské asociace pro dûjiny letectví (ARPIA) pfiijela
do R˘mafiova, aby v úter˘ 19. kvûtna uctila rumunského letce Gheorghe
Banciulesca u památníku, kter˘ byl v areálu Podhorské nemocnice slav-
nostnû odhalen 16. fiíjna 2013.
Generál ve výslužbě Iosif Rus společně s plukovníkem ve výsluž-
bě Eugenem Bucoveanu, poradcem pro informatiku na úrovni aso-
ciace, a s tajemníkem a tiskovým přidělencem na rumunském vel-
vyslanectví v Praze Gabrielem Maresem položili věnec k památní-
ku s orlicí, který připomíná osud rumunského letce. Společně se
zahraniční delegací se pietního aktu zúčastnil starosta Petr Klouda.
Položením věnce vzdali hold rumunskému pilotovi, který 12. září

1926 havaroval pod hřebenem Jeleního hřbetu během letu z Paříže
do Bukurešti poté, co v husté mlze ztratil orientaci. Banciulescu
byl léčen v rýmařovské nemocnici, musel podstoupit amputaci 
obou nohou, ale po uzdravení se k létání vrátil – jako první pilot
na světě s protézami. Příští rok uplyne 90 let od jeho havárie
v Jeseníkách.
Před vzpomínkovým aktem zavítala rumunská delegace na krátkou
návštěvu městského muzea a prohlédla si renovované náměstí. Po
pietním aktu se hosté vrátili do slovenského Zvolenu na jarní za-
sedání EPAA (European Partnership of Air Force Associations –
Evropské partnerství leteckých asociací). JiKo

Projekt Galerie Marie Kodovské
Žadatel: Erik Orság ve spolupráci 

se svým otcem Františkem Orságem
Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu rodinného domu
v Rýmařově na Mlýnské ulici, který nebyl 20 let obýván a byl v ha-
varijním stavu. Díky projektu zde vznikla Galerie Marie Kodovské.
Galerie disponuje neobyčejně rozsáhlým fondem výtvarných a lite-
rárních prací autorky. Kodovská zde žila a tvořila, proto základním
smyslem projektu je zpřístupnit její rozsáhlé dílo. Je určena zájem-
cům o specifické naivní umění.
Interiér domu je rozdělen do čtyř výstavních částí. Realizátoři pro-
jektu se snažili vytvořit místo, které rozšiřuje nabídku v rámci spo-
lečenského a kulturního života občanů i návštěvníků města, a zvý-
šit povědomí o životě zajímavé krajanky – malířky Marie Ko-
dovské.
Galerie Marie Kodovské byla slavnostně otevřena 4. června v 17:00. 
Celkové výdaje projektu činí cca 1 640 000 korun, z čehož dotace je
cca 590 000 korun. Petr Pecha

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí
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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 výhodou,
• 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 prová-

děcích předpisů,
• posuzování staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečují-

cích 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 výběrového řízení,

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

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

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou
s datem odeslání nejpozději 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 komise
bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002
Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po
ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá 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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Zdravotnictví
Transfuzní služba odmění dárce krve

Transfuzní služba, která je členem skupiny Agel, hledá nové dárce
krve. S cílem rozšířit dárcovskou základnu tak spouští další kolo ná-
borové akce s názvem „Přiveďte nového dárce, získáte dárek!“.
Každého již registrovaného dárce, který přijde darovat krev či plaz-
mu a přivede s sebou dárce nového, ocení Transfuzní služba zajíma-
vým dárkem. 

Přes veškeré úspěchy v rozvoji medicíny zůstává krev dárců nepo-
stradatelnou pro léčbu řady nemocí, provádění složitých operací i zá-
chranu životů při úrazech. Transfuzní služba se proto kontinuálně
snaží stabilizovat a rozšiřovat dárcovskou základnu. „Mnozí dárci
krve chodí neradi darovat krev poprvé sami a jsou naopak rádi, po-
kud jsou osloveni a doprovázeni známými zkušenějšími dárci. Z to-
hoto důvodu se nyní snažíme oslovit stávající dárce s žádostí o pomoc
při náboru dárců nových. Pro každého již registrovaného dárce, kte-
rý dovede dárce nové, jsme pak jako výraz poděkování připravili
drobný dárek,“ vysvětluje ředitelka Transfuzní služby MUDr. Marie
Urbánková. Pro dárce je připraven USB flash disk. 
Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve věku od 18 do 60
let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způso-
bilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník
přímo na Transfuzní službě. Den před odběrem by měl dárce hodně
pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.
Zájemci se mohou objednávat:
Šumperk: telefonicky na čísle 724 612 674 nebo elektronickou poš-
tou na adrese evidence.spk@tslspk.cz. 
Bruntál: telefonicky na čísle 724 612 667 nebo elektronickou poštou
na adrese evidence.bruntal@tsl.agel.cz. 

Foto a text: Mgr. Radka Miloševská, tisková mluvčí Agel, a. s.

Školství
Digitální jazyková učebna

Tento projekt je financován z ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 2007–2013

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01570
V roce 2014 se rozhodlo vedení Základní školy Rýmařov, Jelínkova
1, vybudovat ve svých prostorách multimediální učebnu pro výuku
cizích jazyků. K tomuto záměru jsme úspěšně využili dotačního pro-
gramu. V červnu tohoto školního roku už začala učebna, umístěná
v 1. patře školní budovy na Jelínkově ulici 1, sloužit svému účelu. 
Učebna se skládá z digitální jazykové laboratoře, interaktivní a bílé
tabule na horizontálním posuvu, datového projektoru a 24 žákov-
ských stanic. Vybudováním digitální jazykové laboratoře chceme ja-
ko škola směřovat ke zvýšení efektivity výuky. Učebna umožní žá-
kům rozvíjet všechny čtyři základní dovednosti – čtení, psaní, po-
slech a především komunikaci. Žáci budou mít možnost mluvit něko-
likanásobně intenzivněji než při běžných hodinách. Učitelům umož-
ní jazyková laboratoř diferenciaci výuky, zadávání rozdílně nároč-
ných úkolů a materiálů podle individuálních potřeb žáků s okamžitou
možností kontroly a zpětné vazby. Systém pomůže řešit jak zapojení
žáků se specifickými poruchami učení, tak zaměstnání žáků nada-
ných, kteří vyžadují náročnější úkoly. 
Systém jazykové laboratoře připravuje a distribuuje běžné i nadstav-
bové jazykové aktivity v maximální kvalitě na žákovská zařízení, di-
gitálně je řídí, monitoruje, ukládá a vyhodnocuje na počítači učitele.

Systém pracuje s vysokou kvalitou přenosu zvuku a obrazu, což
je pro cíle jazykové výuky zásadní. Učitel vede výuku v jazykové tří-
dě prostřednictvím digitálního ovládacího panelu, zobrazeného na
monitoru. Komunikace s žáky probíhá prostřednictvím textu, obrazu,
zvuku nebo nahrávky. Výhodou jazykové laboratoře je její modulár-
ní řešení od základních požadavků na kvalitní poslech nahrávky až
po postupné rozšiřování podle vzrůstajících nároků na výuku. Učitelé
oceňují možnost konverzační spolupráce ve skupinách i dobrou do-
stupnost audiovizuálních materiálů. Po prvních zkušenostech je po-
znat, že výuka v nové učebně a používání digitálních materiálů
ve výuce jazyků je pro žáky motivující, učiteli uspoří čas a nabízí ši-
roké jazykové možnosti. Vlastimil Baran, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Žáci ZŠ bodovali v Poháru Rozhlasu 2015
Sotva stačili závodníci ZŠ Jelínkova setřepat únavu ze zlatého okresní-
ho kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, hned tu byl další
z vrcholů sportovní sezóny. Tradičně největší celorepublikový atletický
podnik pro žactvo Pohár Rozhlasu letos vstoupil do svého 47. ročníku.
Bruntálského okresního kola se zúčastnilo devět škol a na krnovský sta-
dion dorazila 13. května také čtyři družstva našich mladších a starších

hochů i děvčat, kteří opět nezklamali a výborně reprezentovali svou
školu i město. Družstva mladších dívek a chlapců ve svých kategoriích
zvítězila, starší děvčata skončila čtvrtá a starší chlapci obsadili druhé
místo. Individuálně získali zlatou medaili Jana Hamplová a Petr Juřena
ve skoku vysokém, Petr Andrýsek v běhu na 1000 m, Helena Továrková
v hodu míčkem, Jakub Ondrák v běhu na 1500 m a Tereza Altmanová

Foto: archiv ZŠ
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v běhu na 60 m. Stříbrné medaile si odnesli Karolína Ryšková, Dalibor
Šuba a Martin Urban v bězích na 600, 1 000 a 1 500 m, Jana Hamplová
ve skoku dalekém, Patrik Král a Martin Jančík ve skoku vysokém a bě-
hu na 60 m, Martin Jančík v hodu míčkem a Karolína Koláriková v bě-
hu na 60 m. Třetí místo vybojovali Tereza Altmanová ve skoku dale-
kém, Ladislav Ošťádal v hodu míčkem, Roman Lasovský ve skoku vy-
sokém a David Turták v běhu na 60 m. Výborné osobní výkony zde po-
dali také Matyas Schwarz, Rostislav Kotlár, Pavel Juřátek, Jakub
Hanek, Adam Hamerka, Matěj Čikl, Dominik Hamerka, Jan Starchoň,
Tomáš Nebes, Jan Tihelka, Michal Pastyřík, Lucie Mikesková, Tereza
Jandelová, Lucie Ondráková, Sabina Turtáková, Aneta Krajcarová,
Natálie Nechvapilová, Klára Zifčáková, Barbora Kuzmíková, Kateřina
Furiková, Dominika Jirušová a Šárka Pallová.
Zvláštní kategorií a závěrečnou disciplínou jsou štafety na 4 x 60 m, kde
každá výprava může postavit za družstvo dva rozběhy. Mezi mladšími
dívkami suverénním způsobem zvítězilo skvěle sehrané kvarteto Tereza
Altmanová – Šárka Pallová – Jana Hamplová – Dominika Jirušová
a stříbro, taktéž s velkým předstihem, patřilo druhé čtveřici ve složení
Kateřina Furiková – Lucie Tomečková – Karolína Ryšková – Adéla
Stržínková. Po špatné předávce v cílové rovince byla diskvalifikována
vedoucí první štafeta mladších hochů, chybu však napravila a bronz zís-
kala druhá sestava Martin Jančík – Jan Tihelka – Lukáš Vyroubal –
Ladislav Ošťádal. První rozběh starších dívek, Karolína Koláriková –

Barbora Kuzmíková – Klára Zifčáková – Sabina Turtáková znovu do-
sáhl na zlato a pouze smolná kolize na druhé předávce připravila vý-
borný první rozběh starších chlapců David Turták – Matěj Čikl – Tomáš
Nebes – Patrik Král o výhru ve štafetě a vzhledem k těsným průběžným
výsledkům pravděpodobně o celkové vítězství mezi družstvy.
Vítězné sestavy postoupily do krajského finále v Opavě, soutěž pokra-
čuje též atletickým čtyřbojem starších žáků. Děkujeme všem, nejen po-
stupujícím závodníkům, za předvedené výkony, nasazení a tréninkové
úsilí. Foto a text: Karel Toman, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

ZŠ Jelínkova bojovala na McDonald‘s Cupu
ZŠ Jelínkova Rýmařov se stejně jako v minulých letech zapojila do
největšího celorepublikového fotbalového turnaje pro žáky základ-
ních škol, nesoucího název McDonald‘s Cup. Tento turnaj je rozdělen
do dvou kategorií. V mladší kategorii hrají hráči, kteří navštěvují 1. až
3. třídu, za starší nastupují žáci 4. a 5. tříd. 
Turnaj začal okrskovým kolem, které uspořádala naše škola ve spolu-
práci s fotbalovým oddílem TJ Jiskra Rýmařov. První den se utkali žá-
ci starší kategorie a vedli si skvěle. V dopoledním turnaji nepoznali
hořkost porážky a vybojovali postup do okresního finále. Stejně si
druhý den vedla i mladší kategorie, která se nenechala zahanbit a tak-
též postoupila do dalšího kola, které proběhlo o týden později
v Krnově. 
Z okresního kola postupovala do krajského finále pouze první muž-
stva z obou kategorií. První den se tentokrát o postup utkali mladší žá-
ci. Na naše „malošky“ čekali dva soupeři z krnovské ZŠ Smetanův 
okruh a ZŠ Dvořákův okruh, ze ZŠ Město Albrechtice, ZŠ Jindřichov
a ZŠ Cihelní Bruntál. Naši hráči se na tento turnaj dobře připravili,
všechny své soupeře porazili a vybojovali postup do krajského finále,
které se konalo v tréninkovém centru Baníku Ostrava. Tam se chtěli
probojovat i starší kluci. Na ty v Krnově čekali soupeři ze ZŠ Žižkova
Krnov, ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov, ZŠ Lichnov, ZŠ Dvořákův
okruh a ZŠ Jesenická Bruntál. Ani v této kategorii naši žáci nenarazi-
li na soupeře, který by je dokázal porazit, a vybojovali zasloužený po-
stup do Ostravy. 
Krajské finále se konalo za pěkného počasí na dvou hřištích v Ostravě
pro obě kategorie zároveň. V mladší kategorii na kluky čekali vítězo-
vé jednotlivých okresů a specializované sportovní školy. Mužstva by-

la rozdělena do dvou skupin. Nejdříve jsme narazili na ZŠ Kobeřice.
Po urputném boji naši fotbalisté nakonec prohráli těsně 2:1. Ve dru-
hém utkání jsme soupeře ze ZŠ Dělnická Karviná porazili vysoko 6:2
a postoupili do semifinále. V něm jsme se utkali s vítězem druhé sku-
piny ZŠ Komenského z Frýdlantu. Fyzicky vyspělejší soupeř nás za-
skočil rychlým gólem v úvodu utkání, avšak naši bojovali až do kon-
ce. I když vyrovnání bylo několikrát na dosah, branku se nám vstřelit
nepodařilo. Finále nám tak uteklo o vlásek a na zklamané hráče čekal
boj o třetí místo. V něm se utkali opět se školou z Kobeřic, které tak
mohli vrátit porážku z úvodu turnaje. To se po velmi pěkném výkonu
podařilo výhrou 3:1, a když rozhodčí naposledy zapískal, vypukla ob-
rovská radost všech dětí a našich fanoušků ze třetího místa.
Ve starší kategorii naši hráči narazili na ZŠ Klegova Ostrava, což je
sportovní třída MFK Vítkovice. Nástup do utkání nám vyšel a ujali
jsme se vedení, ale postupem času ukázal soupeř své kvality a zaslou-
ženě zvítězil 1:4. Ve druhém utkání se ZŠ Český Těšín jsme byli lep-
ším týmem, ale v koncovce nám chyběl kousek štěstí. Utkání nakonec
skončilo bezbrankovou remízou, která nám však stačila k postupu do
semifinále. V něm jsme narazili na další sportovní školu – ZŠ
Komenského Bílovec. Opět nám vyšel úvod utkání a kvalitního sou-
peře jsme zaskočili rychlou brankou. Soupeř se následně pustil do do-
bývání naší pozorné obrany, ale vstřelit branku se mu nepodařilo, což
znamenalo, že jsme postoupili do finále. Pouze vítěz měl zajištěn po-
stup do celorepublikového finále, které je na programu v polovině
června v Jablonci. Soupeřem ve finále byl podle očekávání domácí
tým z Vítkovic, se kterým jsme se již utkali. Naši hráči bojovali, ale
na svého soupeře ani v tomto utkání nestačili a prohráli 3:0. I přes po-
rážku bylo na klucích vidět kromě vyčerpání i velikou radost z druhé-
ho místa. Při slavnostním vyhlášení oběma našim mužstvům přišli po-
přát i reprezentanti a hráči Baníku Ostrava Milan Baroš a Jiří
Pavlenka.
V letošním turnaji McDonald‘s Cup naši školu reprezentovali Marcel
Mihál, Tomáš Polách, Tomáš Furik, Jan Zapletal, Sebastian Schwarz,
Eathan Pospíšil, Jakub Gorčík, Roland Wenzel, Sebastián Oliš, Vít
Novosad, Václav Černín, Jana Batoušková, Matěj Papaj, Jiří Palla,
Tomáš Petrek, Lukáš Přecechtěl, Filip Köhler, Roman Hradil, Jakub
Černý, Ondřej Křenek, Jan Jablončík, Petr Hladký, Jan Bátla
a Richard Hříva.
Naše škola děkuje fotbalovému oddílu TJ Jiskra Rýmařov za pomoc
při organizaci okrskového kola, rovněž za materiální a technickou po-
moc při všech turnajích. Velké poděkování patří všem fanouškům
z řad rodičů a prarodičů, kteří naše malé fotbalisty podporovali při
všech utkáních. Foto a text: Mgr. Romana Furiková
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Soutěžní úspěchy gymnazistů
Druhé pololetí školního roku se v naprosté většině škol nese v soupeři-
vém duchu. „Může“ za to ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
které v tomto čase vyhlašuje většinu okresních a krajských kol nauko-
vých a poznávacích soutěží v humanitních i přírodovědných oborech.
Také naši studenti se do nich každoročně zapojují a pravidelně se umis-
ťují na předních příčkách v okrese. Je to v první řadě zásluha jejich ta-
lentu a píle, ovšem i nadstandardní péče, kterou jim poskytovali jejich
učitelé, mnohdy ve svém volném čase. Za jejich nevšední nasazení
a předvedené výkony, s nimiž chceme touto cestou seznámit rýmařov-
skou veřejnost, jim vyjadřujeme uznání a poděkování.
Jak tedy vypadá letošní žeň? Na úrovni okresu získala 2. místo
v Biologické olympiádě kategorie D Natálie Struhárová ze sekundy,
z kola krajského pak přivezla skvělé 8. místo. V Zeměpisné olympiádě
zabodoval v kategorii C Adam Štěpán z tercie, který se stal suverénním
vítězem okresního kola a v kole krajském skončil desátý. Ve stejné sou-
těži získali na okresní úrovni 4. místo Marek Palys ze sekundy v kate-
gorii B a Lukáš Pavlásek z kvinty v kategorii D. Žáci tercie naprosto 
ovládli okresní kolo Pythagoriády – 1. místo po zásluze připadlo Adamu
Štěpánovi, 2. až 3. místo Lukáši Veiglovi a Rubenu Karapetyanovi.
Tatáž trojice zabodovala i v okresním kole Matematické olympiády Z8,

v níž Adam Štěpán opět zvítězil a Lukáš s Rubenem obsadili 3.–4. mís-
to. V Chemické olympiádě kategorie D získal Matěj Rampula z kvarty
4. místo s postupem do kraje, v němž patřil mezi úspěšné řešitele.
Úspěchy jsme sklízeli i v jazykových soutěžích – 3. místo z okresního
kola Olympiády v českém jazyce kategorie II přivezla Barbora
Zifčáková ze septimy, která se v kraji umístila na 10. příčce.
V Olympiádě z anglického jazyka získala 2. místo v kategorii I. B
v okrese Barbora Laštůvková ze sekundy, její spolužačka Natálie
Struhárová pak místo čtvrté. Z kategorie II. B přivezl 2. místo Ruben
Karapetyan z tercie, Tereza Švehlová z kvarty skončila třetí a Tereza
Lobotková z kvinty zabodovala v kategorii III a přivezla 2. místo. Za
nesporný úspěch a potvrzení kvality výuky anglického jazyka považu-
jeme i fakt, že dva letošní maturanti – Michaela Nárožná a Lukáš
Nedomlel (oba z oktávy) – získali certifikát z Cambridgeské jazykové
zkoušky (CAE – Certificate in Advanced English), opravňující je mimo
jiné ke studiu kterékoliv zahraniční vysoké školy, jež pořádá přednášky
v anglickém jazyce. Tyto výsledky jsou jednoznačným důkazem, že
i relativně malá škola v malém městě může svým žákům poskytovat
špičkové vzdělání a zázemí, a že tudíž Rýmařov má důvod být na své
gymnazisty pyšný. Mgr. Petr Kroutil, Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Pověst o žínkách z Venušiných skal na jevišti
Premiérou absolventského pfiedstavení Venu‰iny skály se v pondûlí 25. kvût-
na louãili s publikem nûktefií Ïáci dramatického oboru Základní umûlecké ‰ko-
ly R˘mafiov.
Nedaleko Tylova je v jednom lesíku mohutná skála s několika vcho-
dy, lidmi zvaná „Venušina díra“. Malé, líbezné žínky prý v dávné mi-
nulosti osídlily toto skalní obydlí. Čas od času přicházely na povrch
země, aby škádlily lidi v okolí a častěji jim škodily. S radostí jim za-
měňovaly své malé, nevzhledné děti za zdravé, dobře živené děti 
z okolních míst. Když matka zjistila, že její dítě bylo zaměněno, vza-
la kouzelný proutek a pořádně zbila „spratka“, jak říkaly dětem
Venušiných žínek. Když křičel, přišly Venušiny žínky a přinesly nazpět
dítě, které ukradly. 
Těmito slovy začíná krátká pověst Venušiny skály u Tylova, která po-

sloužila žákům dramatického oboru jako předloha asi dvacetiminuto-
vého absolventského představení. Vedoucí dramatického oboru
Silvie Jablončíková ji vybrala z knihy Staré pověsti Rýmařovska
(Römerstädter Sagen). 
„Pověsti jsem přečetla všechny a nápad vybrat a zdramatizovat ně-
kterou z nich, mě zaujal. Všechny jsou velice strohé, ale uměla jsem
si představit Tylov, jeskyně, žínky, už jsem tam viděla taneční obor, do
toho černokněžník, zakletí, k tomu malé děti, vesnice, to všechno tvo-
řilo více bodů, kterých jsem se mohla chytnout,“ řekla bezprostředně
po absolventské premiéře režisérka představení.
Protože samotná pověst je velmi krátká, scénář podle předlohy mu-
seli napsat žáci s pomocí učitelky, podle které to byla nejtěžší práce.
První dva obrazy zdramatizoval bývalý žák Lukáš Adam. „Hru pak

Riziko, jak ho vidí mladší studenti
Literární a výtvarná soutěž pro středoškolské studenty s námětem pa-
tologických jevů a rizikového chování, jako je kouření, popíjení 
alkoholu, užívání drog nebo xenofobie, dostala pokračování.
Učitelka výtvarné výchovy na gymnáziu Veronika Slámová se roz-
hodla oslovit se stejnými tématy i studenty nižšího gymnázia.
Výsledkem je výstava Riziko.
Novou výstavu kreseb, koláží a asambláží otevírali studenti v Galerii
Bořka Zemana v přízemí gymnázia v pondělí 1. června. „Všechny
ročníky nižšího gymnázia dostaly stejné zadání, jaké bylo v soutěži,
a měli je libovolnou technikou zpracovat. Přichystat výstavu pak do-
stala na starost kvarta, protože má ve studijním plánu letos téma Jak
se dělá výstava,“ přiblížila Veronika Slámová. Kvartáni tak paspar-
tovali a rámovali obrazy, aby se mohly instalovat v galerii, a sami si

výstavu uvedli. O hudební doprovod vernisáže se postaral kytarista
Petr Němec, o pohoštění kolegové ze střední odborné školy.
Kolekce, která je od pondělí k vidění v komunitním centru gymnázia,
prezentuje několik hlavních témat – výběr odpovídá věku i pohlaví
studentů; dívky častěji pracovaly s tématem poruch příjmu potravy
a sebepoškozování a inklinovaly k osobnější výpovědi, zatímco klu-
ci se vyjadřovali kromě drog, alkoholu či vandalismu i k nábožen-
skému extremismu a terorismu (např. útok na redakci Charlie Hebdo)
a svůj pohled formulovali víc obecně. V kresbách a kolážích se obje-
vuje i téma kyberšikany, s níž se současná „on-line“ generace potýká
mnohem víc než kterákoliv před ní. Příznačné je i vyjádření pro-
střednictvím komiksu nebo plakátu.
Výstavu si mohou zájemci prohlédnout do konce června. ZN
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dopsal současný absolvent Tomáš Schreiber. Textově se hra v průbě-
hu zkoušení postupně v týmu přizpůsobovala. Původně měl tento pro-
jekt vzniknout ve spolupráci se Zuškabandem, tanečním i výtvarným
oborem, ale z důvodu časové tísně a vytíženosti ostatních oborů to
nevyšlo podle našich představ,“ doplnila Silvie Jablončíková.
Výsledkem téměř roční práce, zkoušení a hledání, je velmi zajímavá
scénická kompozice, doprovázená improvizacemi. Kolektiv dvanác-
ti herců stmelila v bezva partu, která na tvorbě představení poctivě
pracovala. Pět z nich (Adam Komůrka, Veronika Struhárová,
Kateřina Klíčníková, Sára Macháčková a Miroslav Merva) si na prk-
nech ZUŠ zahrálo naposled, protože studium dramatického oboru
tímto představením ukončí.
Někomu mohla v průběhu představení chybět dějová linka příběhu,
proto divákům přispěchala v úvodu na pomoc dvojice protagonistů
(Adam Komůrka a Veronika Struhárová), která příběh na forbíně při-
blížila. Představení s abstraktními scénickými obrazy, ve kterých se
objevila hospoda, les, vesnice i stínové divadlo (scéna, v níž žínky
kradou místním ženám děti), nepostrádalo napětí, tajemno i nádech
hororu při výstupu černokněžníka. To vše umocňovala středověká

hudba a propracované světelné efekty. „Za výbornou dlouhodobou
spolupráci bych chtěla moc poděkovat našemu dvornímu osvětlovači
Honzovi Přikrylovi ze Střediska volného času, který nám vždycky 
ochotně vyjde vstříc,“ dodala Silvie Jablončíková.
Mladí herci bravurně zvládli bohatou škálu výrazových prostředků,
a to jak hereckých, tak pohybových. Rámec příběhu z Tylova uzaví-
ral, a snad by v koncepci představení byl i postradatelným prvkem,
závěrečný dialog babičky s vnučkou, ve kterém opakovaně zazněla
pointa příběhu. 
A že absolventi dramatického oboru nemusí nutně jen hrát v etudách či
představeních, dokázali Adam Komůrka s Veronikou Struhárovou pod
vedením Silvie Jablončíkové při natáčení amatérského dokumentu Z ces-
ty. Film přináší nahlédnutí do života dvou mladých lidí z Rýmařovska,
kteří se, ať už cizí či svou vinou, ocitli na dně a snaží se zvolit správnou
cestu životem. Dokážou zvítězit sami nad sebou a pokořit nepřízeň osu-
du? Film bude promítnut 16. a 18. června v 19:00 v kině Střediska vol-
ného času. Před projekcí 16. června budou absolventům dramatického 
oboru ZUŠ Rýmařov předány absolventské listy. JiKo
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Tanečníci ZUŠ na vrcholných soutěžích
Ve druhé polovině května vrcholila taneční sezóna žáků ZUŠ mist-
rovstvími republiky. Na celorepublikové soutěže se z regionálních
a zemských kol probojovali sólisté i formace v dětské a juniorské ka-
tegorii. Letos se ocitli ve výrazně vyšší konkurenci, přesto nezapadli
a zajistili si slušné umístění.

V neděli 17. května se konalo mistrovství republiky v artových dis-
ciplínách, vyhlášené Českou taneční organizací (CDO). Z Rýmařova
se do Bohumína vydala juniorská formace s choreografií Latch a z ta-
nečního klání si nakonec odvezla čtvrté místo. Na republikovém
mistrovství náš obor zastupovali také sólisté – mezi dětmi skončila
Ivana Němcová osmá a Julie Bršťáková desátá. Talentovaný mužský
zástupce Rýmařova v juniorské kategorii Jakub Slovák předvedl su-
verénní výkon a přivezl domů zlatou medaili, titul mistra České re-
publiky a postup na mistrovství světa do Mikolajek.
O dalším víkendu se konalo celostátní kolo Festivalu tanečního mlá-
dí v České Lípě, který vyhlašuje Svaz učitelů tance ČR. Dětská i ju-
niorská formace se v této soutěži mohly poměřit se skutečně kvalit-
ními tanečními školami a skupinami v semifinále a poté i ve finále.
Obě rýmařovské formace – choreografie Notičky i Latch – podaly
krásný výkon a skončily na pátém místě.
Poslední mistrovská soutěž – Emco Taneční skupina roku – čekala na
děti a juniory o posledním květnovém víkendu v Praze. Obě naše for-
mace opět postoupily do finále a před kamerami České televize po-
daly skvělý výkon. Děti i junioři si i tentokrát odvezli pátá místa.

Alena Tomešková

V pátek 29. kvûtna pfiicestovali do R˘mafiova studenti Stfiední ‰koly Panemuné
z litevského Alytusu, aby si pfiipomenuli 10. v˘roãí partnerství se studenty
Gymnázia a Stfiední ‰koly R˘mafiov.
„Vzhledem k tomu, že pobyt litevských studentů u nás byl velmi krátký,
odjížděli v neděli ráno do Polska, museli jsme přizpůsobit už tak dost
nabitý program,“ sdělila k litevské návštěvě patronka setkání Jaroslava
Slavičínská z rymařovského gymnázia. 
V pátek večer zahraniční hosté navštívili kapli V Lipkách, kde si po-
slechli sbor Vox montana a Variace, prohlédli si interiér kaple a vy-
slechli anglický výklad průvodců z městského muzea. V sobotu dopo-
ledne navštívili studenti Karlovu Studánku, nejvyšší horu Praděd a ex-
pozici textilnictví v závodě Hedva. Vrcholem sobotního programu byl
společný koncert Variací s litevským sborem Aušra v sále ZUŠ

Rýmařov. Dívčí sbor Aušra zazpíval litevské národní písně i písně po-
pulární. Večer Litevci pobyt v Rýmařově završili diskotékou ve
Středisku volného času. V neděli ráno odjeli do polského Opole
a Ozimku a cestou domů navštívili ještě dinopark v Krasiejówě. 
„V roce 2005 jsme se poprvé setkali se zástupkyní ředitele litevské ško-
ly Sylvií Pešteniené v partnerském Ozimku a v tomtéž roce o prázdni-
nách jsme jeli do Litvy, kde bylo dohodnuto partnerství mezi Střední
školou Panemuné a Gymnáziem Rýmařov,“ přiblížila historii student-
ského partnerství mezi Alytusem a Rýmařovem Jaroslava Slavičínská.
V dubnu 2006 přicestovali studenti z Alytusu do Rýmařova, výpravu
tehdy tvořila chlapecká vokální skupina ze Střední školy Panemuné
a dívčí sbor Aušra, který byl založen v roce 1991 a má velmi slavnou
tradici. V devadesátých letech dokonce zpíval papeži Janu Pavlu II. ve
Vatikánu a v roce 2006 zvítězil v litevském televizním konkurzu. 
„Při návštěvě expozice muzea v závodě Hedva nám vyšel vstříc ředitel
firmy pan Vít Komárek, který našim přátelům věnoval drobné dárky.
Sponzorsky také pomohl Roman Valíček, majitel obchodu se sortimen-
tem pro zvířátka. Těmto sponzorům děkujeme, jejich přízně si velmi vá-
žíme,“ dodala Jaroslava Slavičínská. Partnerství mezi školami se podle
ní postupně rozvíjí také v partnerství pěveckých sborů Vox montana,
Variace, Bernardini z Břidličné a litevského sboru Aušra. 
Během návštěvy studentů z Alytusu přivítali v sobotu 30. května sta-
rosta Petr Klouda a ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer vedení této výpra-
vy na rýmařovské radnici. V krátkém setkání si vyměnili s hosty po-
znatky z návštěvy Rýmařovska. 
Město partnerství škol významně podporuje. Naši studenti byli v Litvě
už čtyřikrát, naposledy v roce 2009, a v příštím roce by se měli do li-
tevského Alytusu vydat znovu. JiKo

Studenti si připomenuli deset let partnerství

Nejen varhany mohli sly‰et posluchaãi, ktefií pfiijali nabídku ¤ímskokatolické
farnosti R˘mafiov a Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov na varhanní koncert,
kter˘ se konal v pátek 29. kvûtna v kostele sv. archandûla Michaela.
Na koncertě vystoupilo pod vedením Evy Hradilové, Martiny
Mácové, Jany Sedláčkové a Jaroslavy Brulíkové jedenáct žáků hu-
debního oboru, osm sboristů a z hostujících muzikantů Jiří Jaroš, Petr
Kohoutek, Rostislav Polách na trubku a Jaroslav Raška na hornu.
Žáci a absolventi hudebního oboru zahráli skladby starých mistrů 
(J. S. Bacha, G. F. Händela a dalších) převážně na varhany, ale také
skladby pro příčnou flétnu, kytaru, akordeon, hoboj nebo saxofon.
Kostelem se rozezněl také sborový zpěv dětí, které vyučuje Jana
Sedláčková, za varhanního doprovodu Evy Hradilové se skladbami
Hádala se duše s tělem a Pampelišky.
V závěru koncertu sklidily děti potlesk publika, poděkování učitelů
a malou kytičku. JiKo

Varhany se rozezněly pod rukama mladých hudebníků

Foto: Petr Němec
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Celostátní pátrání 
po muži z Bruntálska

Policie vyhlásila celostátní pátrání
po muži, který by se mohl vysky-
tovat v našem regionu. Jaroslav
Fiklík (46 let) je hledaný od října
loňského roku. Muž je střední po-
stavy, vysoký 170 až 180 cm, má
hnědé vlasy a oči. Případné infor-
mace lze sdělit na nejbližší poli-
cejní služebně nebo na lince 158.

Opilá bourala, 
pak usnula za volantem

V neděli 31. května brzy ráno ha-
varovala v křižovatce ulic
Šternberská a Fojtství v Břidličné
58letá žena v dacii. V opilosti ne-
zvládla řízení, sjela ze silnice
a narazila do plotu. Po nehodě 
usnula ve vozidle, kde ji našla po-
licejní hlídka. Při dechové zkouš-
ce policisté řidičce naměřili přes
1,5 promile alkoholu. Způsobená
škoda činí 20 tisíc korun.

Peníze za zboží propil
V pondělí 18. května vyslechl
27letý muž od rýmařovských

policistů podezření z přečinu
zpronevěry. Při rozvozu zboží
letos v březnu měl obdržet část-
ku 11 714 korun. Svému zaměst-
navateli v Rýmařově ale peníze
neodevzdal a zaplatil jimi oslavu
narození dítěte. Hrozí mu trest
vězení až na dva roky.

Drogy za volantem
Rýmařovští policisté polapili
v Břidličné dva řidiče pod vli-
vem drog. Oba mladíci byli pod-
le znaleckých posudků ve stavu
vylučujícím řízení vozidla.
Policie na Rýmařovsku řeší dvě
desítky podobných případů.
Prvním provinilcem je 21letý
mladík ze Šumperka. Hlídka jej
kontrolovala 14. března za vo-
lantem seatu. Policisté u něj pro-
vedli orientační test na návykové
látky, který ukázal na požití per-
vitinu. Mladík na místě přišel

o řidičský průkaz a hrozí mu
trest vězení až na jeden rok.
Na tři roky za mříže může jít
22letý řidič, kterého policisté za-
stavili 24. března na Šternberské
ulici. Test na návykové látky byl
u něj pozitivní na marihuanu.
I on přišel o řidičský průkaz
a vzhledem k tomu, že byl za
stejný trestný čin už odsouzen,
hrozí mu vyšší trestní sazba.

Zmizela paleta 
s potravinářskou fólií

Poněkud kuriózní kořist si odne-
sl zloděj, který mezi 18. a 20.
květnem vnikl do areálu firmy
na Žižkově ulici v Rýmařově. Ze
skladu odcizil paletu se 72 krabi-
cemi rolí potravinářské fólie.
Způsobená škoda přesahuje 
16 tisíc korun. komisařka

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

Hasiči v terénu
Hořela kotelna kina ve Staré Vsi

Tfii jednotky hasiãÛ byly vyslány
v sobotu 23. kvûtna krátce pfied pÛl
druhou hodinou odpolední k poÏáru
v budovû b˘valého kina ve Staré Vsi.
Operační středisko HZS MSK
přijalo tísňové volání v 13:20
a ihned vyslalo k po-
žáru tři jednotky hasi-
čů. Na místo vyjela
jednotka HZS MSK
ze stanice v Rýma-
řově, kterou posílily
dvě jednotky sboru
dobrovolných hasičů
ze Staré Vsi a Rýma-
řova. 
Po příjezdu hasiči zjistili, že ob-
jekt je zakouřen, ale nejsou vidět
plameny. Za použití dýchací

techniky provedli průzkum ob-
jektu a zjistili, že hořet začalo
v kotelně budovy. Díky prohoře-
lým vodovodním trubkám byl
požár uhašen ještě před příjez-
dem hasičů. Ti pak objekt odvět-

rali, uzavřeli přívod
vody a elektřiny
a částečně odstranili
uniklou vodu. Při
kontrole budovy na-
štěstí neobjevili žád-
né další ohnisko po-
žáru.
Na místo přijel také
vyšetřovatel HZS

MSK, který jako příčinu vzniku
požáru stanovil technickou záva-
du na elektroinstalaci. Škoda by-

la se zástupci majitele odhadnu-
ta předběžně na 500 tisíc korun. 

por. Ing. Petr Holub, zastupující
tiskový mluvčí HZS MSK

Rýmařovští hasiči zachraňovali kachničky z rybníkové propusti
Profesionální hasiči z Rýmařova
se v pátek 29. května stali za-
chránci čtyř malých kachňátek,
která místo u mámy skončila
v zajetí stavidla rybníka na okra-
ji Rýmařova. Na tísňovou linku
hasičů volala v pátek po dvacáté
hodině pozorná paní, která si
ptáčat všimla. 
Jednotka Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského
kraje ze stanice v Rýmařově

byla velmi rychlá. Jeden z hasi-
čů se zajistil lanem a slezl po
kovových stupačkách dolů do
rybníkové propusti, uzavřené
mříží. Aby se křehkým mláďa-
tům nic nestalo, opatrně je na-
bral rukou a na světlo putovaly
ve kbelíku. Poté byla kachňata
vypuštěna na hladinu rybníka
k matce. Fota a text:

por. Mgr. Petr Kůdela, 
tiskový mluvčí HZS MSK

Foto: HZS MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to
je déšť na oslepující prach země, který pokrývá naše tvr-
dá srdce. Charles Dickens

Známá i neznámá výročíCitát:

PROVOZNÍ DOBA
pondělí 9:00–18:00 středa zavřeno
úterý 9:00–18:00 čtvrtek 9:00–17:00
pátek 9:00–17:00

Více na: http://www.knihovnarymarov.cz/

5. 6. Světový den životního prostředí – slaví se od roku
1972 z rozhodnutí konference OSN o problémech ži-
votního prostředí

5. 6. 1875 nar. Stanislav Kostka Neumann, spisovatel, literární
kritik a překladatel (zemř. 28. 6. 1947) – 140. výr. nar.

6. 6. 1835 nar. Adolf Heyduk, básník, představitel májovců
(zemř. 6. 2. 1923) – 180. výročí narození

6. 6. 1875 nar. Thomas Mann, německý spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 12. 8. 1955) – 140. výr. nar.

8. 6. 1600 Ján Jesenský, známý jako Jesenius, provedl první pit-
vu lidského těla v Čechách – 415. výročí

9. 6. 1870 zemř. Charles Dickens, anglický prozaik (nar. 
7. 2. 1812) – 145. výročí úmrtí

10. 6. Vyhlazení obce Lidice
10. 6. 1915 nar. Saul Bellow, vl. jm. Solomon Bellows, americký

židovský spisovatel (zemř. 5. 4. 2005) – 100. výr. nar.
11. 6. 1880 nar. Albert Pražák, literární historik (zemř. 

19. 9. 1956) – 135. výročí narození
11. 6. 1925 nar. William Styron, americký spisovatel (zemř. 

1. 11. 2006) – 90. výročí narození
11. 6. 1970 zemř. Jiřina Skupová, loutkoherečka (nar. 2. 2. 1895)

– 45. výročí úmrtí
12. 6. 1840 nar. Jakub Arbes, spisovatel a novinář (zemř. 

8. 4. 1914) – 175. výročí narození
14. 6. Světový den dárců krve – vyhlášen Světovou zdra-

votnickou organizací a dalšími zdravotnickými fede-
racemi

14. 6. 2005 zemř. Leoš Suchařípa, herec a překladatel (nar. 
15. 2. 1932) – 10. výročí úmrtí

18. 6. 1920 nar. Přemysl Otakar Špidlen, houslař (zemř. 
6. 1. 2010) – 95. výročí narození
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Kino Rýmařov
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V lidském životě přicházejí chvíle, které se navždy vrývají do pamě-
ti. Takovou prožili v sobotu 30. května v obřadní síni manželé
Ludmila a Antonín Zaďa Zavadilovi, kteří po šedesáti letech obnovi-
li manželský slib.
Oba jsou obyvateli Rýmařova od konce II. světové války. Celý svůj
profesní život zasvětili kantořině. Paní Ludmila vystudovala filoso-
fickou fakultu a Puškinův institut v Moskvě. Učitelské povolání jí na-
tolik přirostlo k srdci, že se mu věnovala ještě deset let po odchodu
do důchodu ve funkci ředitelky soukromé střední školy Prima. Paní
Ludmila patřila v mládí k nejlepším hráčkám tenisu, stolního tenisu
a košíkové. Byla uznávanou tlumočnicí a překladatelkou z ruského
jazyka. Řadu let věnovala práci s dětmi na letních táborech, mnohdy
i s mezinárodní účastí.
Antonín Zaďa Zavadil vystudoval pedagogickou fakultu a také on se stal
učitelem na celý svůj aktivní život. Tomuto povolání se věnoval ještě
dvacet let po odchodu do důchodu a až vysoký věk ho přinutil milované
učitelování opustit. Stejně jako jeho manželka se v mladším věku aktiv-
ně věnoval sportu a dlouhá léta patřil mezi přeborníky v tenise, stolním
tenise, košíkové a ledním hokeji. Neuvěřitelných 64 let se věnoval dětem
a mládeži na letních dětských táborech. Absolvoval jich úctyhodných
182, dohromady pro 25 000 dětí a mladých. Jeho láska ke kantořině mu
přinesla i zápis do knihy rekordů České republiky. Ministerstvem škol-
ství ČR byl vyznamenán za celoživotní pedagogickou činnost. V našem
městě se zasloužil zejména o bezproblémový průběh všech spartakiád,
výstavbu tenisových dvorců, zimního kluziště a spolu s dr. Němečkem
o vybudování skautské chaty Na Stráni. Patřil také k místním muzikan-
tům, spoluzakládal skupinu Pedagog, v níž účinkoval půl století.
„Milí Zavadilovi, neměli jste žádný recept, nebyli ‚vyučeni‘ v oboru
manželství. Dovedli jste jeden druhého pochopit, přizpůsobit se. Jen
v úzkém partnerském svazku, jakým je manželství, se můžeme naučit ta-
ké odpouštět z celého srdce. Teprve ve stáří člověk jasně vidí a ocení, že
má vedle sebe svého nejlepšího přítele. Že se může o něj opřít. Dali jste
dar života dceři a synovi, které jste společně vychovávali. I oni šli ve va-
šich šlépějích a stali se promovanými pedagogy. Téměř celý svůj život

jste prožili zde, v Jeseníkách, v kraji drsném, ale krásném. Děkuji vám za
práci a věrnost našemu městu. Prožijte spolu ještě mnoho hezkých chvil
a snažte se v každém dni najít nevšední okamžiky štěstí,“ řekl starosta
Petr Klouda při slavnostním obřadu obnovení manželského slibu, při
kterém oba diamantoví manželé vyslovili své „ano“, vyměnili si man-
želský polibek a na závěr slavnostní akt stvrdili přípitkem.
A jaký mají Ludmila a Antonín Zaďa Zavadilovi recept na dlouholeté
manželství? „Při sobě nás držel sport, stali se z nás dobří sportovci
a jsem tomu moc rád. Všem mladým bych popřál, aby našli stejně hod-
nou a moudrou ženu, jakou jsem našel já. Tu káru společně tlačíme už od
gymnázia, kdy jsem za ní jako oktaván běhával do septimy. Z vojny jsem
jí napsal čtyři sta dopisů. A nejkrásnější vzpomínka na šedesát let man-
želství? Že mi dala milovanou dceru Lidušku a syna Zdeňka,“ sdělil 
diamantový ženich Antonín Zaďa Zavadil.
V podobném duchu hovoří Ludmila Zavadilová: „Chce to manželku,
která je hodná, všechno odpouští, zavírá oči a říká si, mohlo to být hor-
ší. Slib manželství se obvykle dával na celý život, dnes je jiná doba. Všem
mladým bych přála, aby našli toho pravého partnera a v životě měli klid.
Pro mě jsou největším potěšením naši vnuci, čtyři kluci. Vzpomínáme na
jejich dětství a oni nás mají pořád stejně rádi.“ JiKo
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Rozloučili jsme se
Karel Kudlák – Rýmařov ........................................... 1929 
Jindřiška Lukášková – Jiříkov ................................... 1929

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

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

Danuška Binderová – Rýmařov .......................................... 80 let 
Drahomíra Soldánová – Rýmařov ...................................... 80 let 
Vladimír Smetana – Rýmařov ............................................ 80 let 
Vladimír Fajks – Rýmařov ................................................. 81 let 
Olga Tomková – Rýmařov .................................................. 83 let 
Radoslav Šír – Rýmařov ..................................................... 84 let 
Marie Zapletalová – Jamartice ........................................... 84 let 
Eduard Janský – Harrachov ................................................ 84 let 
Marie Kabeláčová – Rýmařov ............................................ 90 let 
Anna Pavlíková – Rýmařov ................................................ 91 let 

Po šedesáti letech si znovu řekli své ano

Srdečné přání

paní Marii Kabeláčové
k významnému životnímu jubileu 90 let,

všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky
přeje rodina
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Trojice autorÛ, tfii témata. Tfii pohledy na duchovní rozmûr obyãejnosti a in-
timity, jejímÏ dûji‰tûm je uzavfien˘ prostor vlastního domova. V ãervnu zve
Galerie Octopus r˘mafiovského muzea na v˘stavu Miloslava PoÏára,
Lubomíra Dostála a Dana Îárského.
Výstava v Rýmařově navazuje na předchozí prezentaci na Vsetíně,
v níž se sešli Miloslav Požár a Dan Žárský. Dvě odlišné individuali-
ty, které si vybraly podobnou situaci – omezený prostor, v němž je
člověk uzavřen a s tím ponořen sám do sebe.
Miloslav Požár (1946), někdejší geolog, poté mimo jiné kulturní re-
ferent, redaktor a tiskař či kurátor geologických sbírek, filosof živo-
ta a nespoutaný živel, který se na důchod stal „domácím vězněm“ ve
svém bytě, si zvolil za prostor pozorování balkon. Zde žije, tráví veš-
kerý čas, píše básně a fotí, „zde se odehrávají všechny náměty jeho
tvorby“. Vše, co zachytil na svých fotografiích, „obývá“ malý pro-
stor balkonu tuctového paneláku spolu s ním. Předměty se z autoro-
vy vůle proměňují v bytosti, tvory a imaginární návštěvníky odkudsi
z hloubky jeho vlastní mysli, hosty, s nimiž by se člověk možná ne-
rad ocitl sám v tak těsné blízkosti. Klubko se stává chřestýšem, chu-
chvalec mršinou, maska je tváří ďábla. Několik portrétů živých lidí
však napovídá, že se na balkoně občas objeví i přátelé.
Dan Žárský (1960), průmyslový designér, památkář a nyní ředitel
vsetínské diakonie, se k fotografii dostal díky svému otci Radomírovi
a posléze se stal žákem Jindřicha Štreita. Posledních šest let se ovšem
věnuje velmi specifickému námětu – fotografování vlastní toalety.
Místnůstka o rozměrech 133 cm na 85 cm je symbolem naprosté in-
timity a soukromí, pro fotografa se však stala zároveň místem neko-
nečného objevování. „Iniciačním podnětem (...) byl okamžik, kdy
jsem spatřil zaschlé kapky na záchodových dveřích. Kapky byly 
osvětleny odrazem světla ze sousedících paneláků, jejichž barevnost
pronikala přes otevřené okénko. Poeticky výtvarný obraz působil 
úchvatně!“ prozradil autor, jak začal objevovat nekonečnost minia-
turního prostoru panelákového záchodu. Při výpravách do nových
rozměrů (třeba průhledem skrz ruličku toaletního papíru) se nechává

vést světlem, zachycené detaily (kresba mrazu nebo deště na okně,
odraz světla na zdi či na hladině) přitom odkrývají netušené význa-
my „v obyčejně přehlížené, všednodenní každodennosti“.
Lubomír Dostál (1950), jehož tvorbu malířskou mohli návštěvníci
Galerie Octopus poznat před několika lety, propojil oba fotografické
cykly prostřednictvím čtyř plastik. Jejich téma má k domovu, intimi-
tě i uzavřenosti člověka také blízko a stejně jako oba fotografové rov-
něž hledá zároveň jeho duchovní rozměr. Plastiky ve velkém sále
pracují s motivem televizoru. Přístroj se zde stává oltářem či soukro-
mou kapličkou, ale i partnerem, či spíše náhražkou za něj. Člověk
a jeho intimní vztah k věcem vypovídá o osamělosti, snaha vtisknout
jim spirituální smysl zase o prázdnotě.
Nevšední výstava o všednosti měla i netypickou vernisáž.
Nedoprovázela ji obligátní hudební vložka, ale taneční improvizace
talentovaného Jakuba Slováka, spontánně angažovaného krátce před
vernisáží Milošem Požárem přímo na náměstí. Výstavu je možno
navštívit do konce června. ZN, foto: Martin Vyhlídal

Městské muzeum a Galerie Octopus

Žárský Dostál Požár: záchod televize balkon
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 9:00–12:00;   13:00–17:00
Sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
Neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

Plavání pro veřejnost v červnu
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18.30–20.00 Čtvrtek 14:00–20:00
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
Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Od 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):

16. 6., 30. 6. 2015.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Ondřej Bačík a Městské muzeum Rýmařov vás zvou ve čtvrtek 
11. června v 17:00 na další koncert v kapli sv. Floriána a sv. Hilária
na zámku Janovice. Vyslechnete skladby v provedení pěveckého sbo-
ru Bernardini z Břidličné se sólistkou Lenkou Kawa.
Po více než sedmdesáti letech smutných osudů zámecké kaple oživí
naši přátelé opět prostor zámecké kaple přitažlivou harmonií afro-
amerických spirituálů, tóny důstojné duchovní písně i vokálních skla-
deb z oblasti lidové a populární hudby. S radostí uvítáme občany
Rýmařova a okolí i další zájemce o sborový zpěv.
Sponzory tohoto koncertu jsou firmy Eurointermetall, s. r. o., a Steel-
bak, s. r. o., se sídlem 8. května 1304 v Rýmařově.

Ondřej Bačík ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov

Bernardini zazpívají v kapli sv. Floriána
a sv. Hilária na zámku Janovice
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Organizace a spolky

Občanské sdružení Stránské pořádá

VÍTÁNÍ  MLÁĎAT
6. června od 14:00

Program:
vítání mláďat a sudičky, hry, soutěže, opékání buřtů, 

prohlídka farmy, seznámení s novými zvířaty

Těšíme se na vás!
Akce se koná za každého počasí

www.stranske.websnadno.cz
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Ve dnech 21. až 25. května se v partnerském městě Crosne poblíž Paříže
konal tradiční karneval. Letos se průvod masek nesl ve znamení cirkusu.
Do karnevalového reje se zapojila i dechová kapela Podolanka
z Rýmařova, která zde hostovala na přání francouzských pořadatelů již
potřetí. Poprvé v Crosne zahrála před 17 lety, v roce 1998.
Tímto chceme poděkovat vedení města Rýmařova za finanční příspěvek
na dopravu na tuto akci a také organizátorům na francouzské straně, kte-
ří se o nás všestranně starali. Antonín Kohoutek, dechovka Podolanka

Podolanka zahrála 
na karnevale v Crosne

Mladí rybáři se 10. května sešli při závodech na rybníku
v Edrovicích. Za nádherného počasí se klání v rybářských dovednos-
tech zúčastnilo čtrnáct soutěžících a bylo opravdu na co se dívat.
Závodníci včetně dvou slečen vytáhli z vody celkem devatenáct ka-
příků, a co nás jako vedoucí potěšilo, většina byla opět vrácena vodě.
Výsledky: 1. místo: Lukáš Batla 3 kapři o celkové délce 142 cm

2. místo: Michal Buráň 3 kapři o délce 140 cm
3. místo: Tomáš Záhora 2 kapři o délce 97 cm

Bodování proběhlo stylem za každý 1 cm jeden bod. Na dalších mís-
tech skončilo šest rybářů se dvěma kapry a jeden s jedním kapříkem.

Vítězové obdrželi hodnotné ceny, ale i ostatní dostali spoustu malič-
kostí jako cenu útěchy.
Na závěr chceme za děti i vedoucí poděkovat sponzorům závodů v ry-
baření, díky nimž se děti učí, jak se mají chovat k přírodě i sami k so-
bě. Chtěli bychom poděkovat MO ČRS Rýmařov, Františku Filipovi,
Alfrédu Heinischovi a majitelům Penzionu Mary manželům Černým
za finanční pomoc. Dále děkujeme klubu sebeobrany za zapůjčení
místnosti pro přípravu občerstvení, paní Hučínové za vynikající buch-
ty, manželům Batlovým a Pavlu Konštackému, kteří se mistrně ujali
grilování. Za vedoucí Jaromír Čech a Petr Mácka

V Edrovicích závodili mladí rybáři

V nedûli 17. kvûtna probûhlo druhé kolo Hasiãské ligy Pradûd, pofiádané
SDH Janovice. SoutûÏe se zúãastnilo celkem 47 druÏstev, z toho 15 druÏ-
stev Ïen v Memoriálu Lubomíra MojÏí‰ka a 32 druÏstev muÏÛ v Memoriálu
Jifiího Pitnera.
Vítězství v ženské kategorii, Memoriálu Lubomíra Mojžíška, nako-
nec vybojovaly hasičky ze Skrochovic (okres Opava) s časem 
18,11 sekundy. Druhé skončily jejich soupeřky ze Široké Nivy (okres
Bruntál) s časem 18,72 sekundy a na třetím místě družstvo žen
z Dolní Libiny (okres Šumperk) s časem 18,93 sekundy.
V mužské kategorii, Memoriálu Jiřího Pitnera, zvítězilo družstvo ze
Sádku (okres Opava) s časem 14,67 sekundy. Na druhém místě skončili
hasiči z Nemrlova (okres Šumperk) s časem 14,88 sekundy a na třetím

Hasičské klání v požárním útoku v Janovicích

Fota: Jan Batla, Jaromír Čech

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, 

Rýmařov srdečně zve na

VI. ROČNÍK 
TURNAJE V PÉTANQUE

Kdy: čtvrtek 25. června od 12:00
Kde: hřiště a jídelna ZŠ 

na ulici 1. máje v Rýmařově
Program:
12.00–12.30 prezence hráčů 
12.30–14.30 turnaj v pétanque (krajská olympiáda

SPMP ČR, Ostrava)
při špatném počasí kuželky 

14.30–15.30 pozdní oběd pro sportovce
15.30–17.00 diskotéka s reprodukovanou hudbou

Těšíme se na vás a jsme s pozdravem 
„Vašim koulím zdar!“

Výbor SPMP ČR, RýmařovFoto: archiv Podolanky
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místě mužstvo z Bílého Potoka (okres Jeseník) v čase 15,50 sekundy. 
Rovněž byly vyhodnoceny dva nejrychlejší zásahy terče. V kategorii
mužů si nejlépe vedl Vladimír Valchař ze Sádku s časem 14,46 sekundy
a v kategorii žen Liliana Turková ze Skrochovic s časem 16,67 sekundy.
Předpověď na neděli nevěstila nic dobrého, nakonec ale počasí uká-
zalo přívětivou tvář a vykouklo i sluníčko. Diváci soutěže a přízniv-

ci hasičského sportu prožili příjemnou zábavu v krásném prostředí
janovického parku. K dispozici bylo bohaté občerstvení, které při-
pravily naše něžné polovičky. Pořadatelská práce měla opět vysokou
úroveň a soutěž byla zvládnuta za pět hodin. Rovněž děkujeme všem
sponzorům, bez kterých se podobná akce neobejde. 

Petr Boxan, SDH Janovice

Fota: Miroslav Škoda

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018
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. 

Starostou Staré Vsi je druhé volební období, tzn. pátým rokem, Karel
Stržínek (51 let). V posledních volbách kandidoval za hnutí STAN
(Starostové a nezávislí). Vyučil se elektromechanikem a doplnil si stře-
doškolské vzdělání v oboru elektro. Posledních 20 let před nástupem
na post starosty pracoval v energetice. Ve Staré Vsi žije trvale od roku
1986, avšak navštěvuje ji od malička, jelikož zde žili od roku 1946 ro-
diče jeho matky.
Jaké priority budete v tomto volebním období ve své obci uplatňovat?
V předcházejícím volebním období si zastupitelstvo obce položilo lať-
ku hodně vysoko. Podařilo se opravit hlavní budovy – školu, obecní 
úřad a bývalé kino, které slouží jako kulturně-společenský dům. Za
zmínku rovněž stojí rekonstrukce léta neudržovaného památníku obě-
tem světové války, úplná přestavba školní zahrady i s herními a posi-
lovacími prvky, úprava hřbitova včetně centrálního kříže. Vysadili
jsme také desítky metrů nových alejí. Kompletně byla zrekonstruová-
na autobusová zastávka s chodníkem a zpevněnou plochou pro parko-
vání před školou. 
V následujícím volebním období by chtělo nové zastupitelstvo navázat
na předcházející úspěšné období a soustředit se na tyto priority. Chtěli

bychom využít všech dotačních titulů, které se nabízejí pro nové pro-
gramové období. Již nyní pracujeme na získání dotace na opravu spor-
tovních kabin na místním fotbalovém hřišti, další investicí bude zatep-
lení dvou bytových domů (okna, dveře, fasáda a zateplení stropu).
V plánu do budoucna je vybudování domu pro seniory. Tento záměr je
plně závislý na vyhlášených dotačních titulech.
V letošním roce také nastal problém s umístěním dětí do školní druži-
ny, protože prostory ve škole již nestačí nárůstu počtu dětí, navíc v čás-
ti herny byla vytvořena jídelna k nové školní kuchyni. Koncem dubna
byl podán projekt na rekonstrukci bývalých školních dílen na družinu,
která bude sloužit v odpoledních a večerních hodinách i zájmovým
sdružením v obci (za zmínku stojí nově založený seniorský klub).
Zastupitelstvo obce bude nadále podporovat aktivity základní a mateř-
ské školy, ať spoluúčastí na dotačních titulech či podporou k dotacím,
které škola získává sama na svůj nadstandardní provoz. 
Rovněž podpora kulturních či sportovních aktivit je jednou z priorit za-
stupitelstva, některé kulturní či sportovní podniky už léta bere skoro za
své. Je to např. Český pohár v běhu do vrchu, závod Stará Ves –
Alfrédka – Stará Ves nebo cyklistické závody pro nejmenší, které ma-

Obec Stará Ves

Fota: archiv OÚ St. Ves
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jí již šestnáctiletou tradici. Rovněž kulturní akce pořádané obcí nebo
s jejím přispěním se pravidelně opakují, např. masopust, Cesta k jes-
ličkám nebo oslavy Dne obce si už vybudovaly své místo v kalendáři. 
Rozšiřování lyžařského sportovního areálu je rovněž podporováno a na
pozemcích obce vyrostl další vlek Ski areálu Stará Ves pana
Machovského. 
Nadále budeme spolupracovat v započatých projektech s CHKOJ, ať je
to sečení mokřadů či výsadba alejí v katastru obce.
Který projekt bude z vašeho hlediska nejdůležitější a proč?
Nedá se říct, co je pro nás největší prioritou. Nejsmělejší akcí by asi
bylo vypracovat projekt a získat dotaci na výstavbu či opravu domova
pro seniory. 
Nechceme upřednostňovat projekty, které nejsou zaštítěny dotací. To je
pro nás prioritou. Samozřejmě nechceme získávat dotace na cokoli jen
proto, že by to bylo možné. 
Z jakých zdrojů budete financovat své projekty?
Jak jsem již zmínil, upřednostňujeme financování dominantních a fi-
nančně náročných akcí z dotací. Proto budeme kvalitně připravené pro-
jekty průběžně zpracovávat pro vyhlášené dotační tituly, a tím pádem
odčerpávat co nejméně vlastních prostředků, které používáme na běž-

né financování provozu obce.
Budete při realizaci projektů spolupracovat i s některými starosty 
okolních obcí?
Není to spolupráce jen pár vyvolených, že bychom spolupracovali je-
nom s některými starosty regionu Rýmařovska. Tato spolupráce je ko-
ordinována a celkem úspěšně realizována v rámci Sdružení obcí
Rýmařovska a Místní akční skupiny Rýmařovsko, jejichž manažeři
jsou k dispozici a nápomocní všem starostům ve sdružení. Díky sdru-
žení jsou realizovány společné projekty – nejviditelnější je projekt
sběrných dvorů ve všech obcích sdružení, na který navazují další, jako
je pořízení kompostérů, štěpkovačů a jiných zařízení sloužících k se-
paraci a likvidaci odpadů vyprodukovaných v obci. 
Mnoho občanů či návštěvníků Staré Vsi či širšího regionu si určitě vší-
má velkého množství informativních tabulí k různým turisticky atrak-
tivním místům. I tyto tabule jsou dílem sdružení. 
Které odvětví je pro vaši obec nejdůležitější a proč? 
I když zastupitelstvo jako takové nemůže moc přispět k rozvoji či jiné
činnosti, která by dopomohla vytvořit pracovní místa, bude při každé
příležitosti tuto aktivitu podporovat. Samozřejmě ne na úkor kvality ži-
vota v obci nebo zhoršení životního prostředí.

Od loňského jara provázela občany Staré Vsi a děti z místní školy sé-
rie ekologicky laděných projektů věnovaných péči o krajinu. Sázeli
jsme společně biokoridor na loukách za Dlouhou ulicí, třešňovou 
alej, budovali jsme na Rychtářském potoce tůňky pro rozmnožování
obojživelníků. Poslední dobíhající ekologický projekt podpořený
Nadací Partnerství a společností Nestlé v programu „Voda v krajině“
byl ukončen 19. května výsadbou stromků ve Žďárském Potoce.
Současně jsme zasadili ještě jeden obzvláště zajímavý strom, již
vzrostlejší červenolistý buk, na pietním místě U Kříže. Ještě vloni
zde rostl mohutný javor klen, který však byl poškozen a rozlomen sil-
ným větrem a musel být pokácen. Doufáme, že náš buk předchozího
velikána brzy nahradí a zastoupí. Děkujeme Nadaci Partnerství za
podporu a všem hodným lidem a dětem ze staroveské školičky za
spolupráci. Fota a text: Eva Staňková, ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Z okolních obcí a měst

Končí projekt „Rychtářský potok“

Obec Tvrdkov využila možnosti
čerpat individuální dotaci na za-
bezpečení péče o válečné hroby
a v lednu tohoto roku podala žá-
dost o dotaci z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje na úpravu
pomníku padlým v 1. světové
válce v Rudě. Zastupitelstvo kra-
je žádost schválilo a krajský úřad
poskytl obci dotaci ve výši 40 ti-
síc korun. Celkové náklady na
rekonstrukci válečného hrobu či-

nily 48 285 korun. Restaurá-
torské práce probíhaly od dubna
do května. Pomník byl vyčištěn
a vyleštěn, byl opraven nápis, re-
novováno oplocení a v okolí po-
mníku byla vysázena nová zeleň. 

Jan Žédek, 
starosta Tvrdkova

Kraj podpořil opravu 
válečného pomníku v Rudě

Foto: Svatopluk Bedřich
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Tento titulek jsem si vypůjčila z krásné knížky Vladimíra Pazourka.
O šelmách totiž pojednávala beseda s Jiřím Labudou – terénním zoo-
logem, který mapuje výskyt šelem v Beskydech, ale i celé ČR. Přijel
mezi nás do ZŠ Břidličná na pozvání Studentského klubu Břidličná
a připravil si pro zájemce o přírodu velmi poutavou přednášku
s množstvím ukázek a pomůcek.
Víte například, že se na území naší republiky opět můžeme setkat s ry-
sem ostrovidem, medvědem brtníkem nebo vlkem? Přicházejí k nám
z Polska a Slovenska. Potvrzují to záznamy z fotopastí, které prostřed-
nictvím fotoaparátů zachycují momentky ze života šelem u nás. 
Právě o fotopastích, ale i dalších zajímavostech o volně žijících šel-
mách Jiří Labuda vyprávěl. Prohlédnout jsme si mohli také odlitky
stop získané na našem území. Kromě zajímavých a veselých infor-
mací zoolog hovořil i o pytlácích, kteří se neštítí každoročně zabít ně-
kolik kusů těchto chráněných šelem. 

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná

Šelmy hledají domov

Zajímavosti z přírody
Naučné stezky

Naučných stezek bylo dříve poříd-
ku, u nás v Jeseníkách jen pět: Velká
kotlina, Bílá Opava, Rejvíz, Pasák
a Červenohorské sedlo – Šerák. Dnes
je situace zcela jiná a možno říci, že
máme „přestezkováno“. Není to však
na škodu věci. Vznik naučné stezky lze
jen uvítat, i když její zřízení stojí něja-
ké peníze. Někdo namítne, že vše po-
třebné se dozví z internetu a výrobu
a instalaci informačních panelů by-
chom si mohli ušetřit. Stojíme tedy
před otázkou, proč vůbec vzniká nauč-
ná stezka?
Naučná stezka informuje o zajímavos-
tech, zvláštnostech, pozoruhodnostech
či pamětihodnostech a historii přímo na
místě, takříkajíc na živo, což je pro ná-
vštěvníka cenné. Kromě toho je tímto
způsobem veden, aby o krajině smýšlel
environmentálně (ekologicky), choval
se kulturně a vážil si toho, co tu máme.
Přímá informovanost je proto zcela na
místě. Jistě, jsou i tací, kteří infopanely
míjí bez povšimnutí, ale to už je jejich
mínus. Zajímat se o přírodu a mít ji rád,
k tomu nelze nikoho nutit, vést však
ano. Mám za to, že pro většinu z nás
tam panely nestojí zbytečně.
Dlouhá léta jsme měli v Jeseníkách jen
těch pět zmíněných naučných stezek.
Po převratu v roce 1989 jich poznená-
hlu začalo přibývat a pak už rostly jako
houby po dešti, zejména v posledních
deseti letech. Na starých stezkách pa-
nely dosloužily a byly vyměněny za
nové, ba ještě jich přibylo, např. ve
Velké kotlině ze sedmi na jedenáct, na
Bílé Opavě dokonce ze čtyř na třináct.
Některé naučné stezky byly prodlouže-
ny, např. Pasák o délce 7 km s devíti
panely na 12,5 km se čtrnácti panely.
Podívejme se nyní, kde a jaké naučné
stezky v Jeseníkách máme, a vydejme se
za poznáním alespoň některých z nich.

Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov
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S rozvojem města v době Jana Lucemburského začala přestavba pa-
láce městského hradu a vznikly přístavby. Nádvoří kolem centrální
stavby vyrovnali násypem na jihu, západě a severu a nad krátkým již-
ním zlomem. Příkop se postupně téměř zaplnil a ztratil původní funk-
ci, kterou plně přebral sousední městský příkop o šíři 16 m a hloub-
ce 4–5 m. Propojil se na západě i východě s příkopem Hrádku, který
ústil pod Hrádeckou brankou do bažinatého terénu chránícího město
z jihu. Kamennou hradební zeď města zesílili o 0,5 m na celkovou sí-
lu 1,5 m. Zdokonalení fortifikace města mělo zcela jistě širší kontext,
který asi plynul z celkové situace za Janovy vlády. Zesilování zdí
mohlo souviset zvláště v letech 1327 a 1331 s vojenskými akcemi na
severní Moravě a na Opavsku, případně s pozdějším tažením krále do
Slezska (1327). Roku 1331 vpadli na Moravu Poláci a 1339 válčil
král s Mikulášem Opavským z boční přemyslovské linie.

Vyšší část severního příkopu postupně vyplnila středověká železář-
ská struska se značným obsahem železa (až 37 %), jaký má krivo-
rožská ruda dovážená ještě před rokem 1989 do vítkovických železá-
ren, úlomky železné rudy a četné diabasy z hrotů trámců stoupy na
drcení rudy, ba zásyp obsahoval i drobné hornické želízko. K vypl-
nění příkopu tedy užili bezcenný odpad z hutě, která začala tavit že-
lezo za příkopem na Radniční ulici. 
Starší palác se nadále užíval, ale západní a východní základy se zved-
ly o další vrstvu drobnějšího lomového kamene. Původní starší stav-
bu obešly ze tří stran nové subtilnější základy z jedné až tří vrstev
plochých kamenů kladených do výše 20 cm. Vymezily nepravidelný
lichoběžníkový útvar jiné orientace než má ústřední stavba. Vymezují
celkovou plochu 13,8 m x 9 m x 8 m. Mohlo se jednat o srubovou pří-
stavbu na kamenných základech, jež rozšířila původní prostor obyt-
né stavby. Nelze však ani vyloučit základy lehkých či otevřených pří-

stavků. Na severu pokračují mělké základy nad téměř zasypaným pří-
kopem. Od shluku kamenů ve východním ukončení základů paláce se
zídka tvořená řadou kamenů náhle lomí do pravého úhlu k severu.
Překračuje mírnou prohlubeň bývalého příkopu pečlivě příčně klade-
nými obdélnými kameny a končí na jeho severním spádu před měst-
ským příkopem. V nejhlubší části deprese je přerušila základová rý-
ha hloubky 1 m a šíře 0,8 m, jež prochází ve vzdálenosti 1 m sou-

běžně s kamennou zdí a lomí se v pravém úhlu k západu. Rýha ne-
byla patrně již užita k položení základů a zamýšlený plán nebyl ni-
kdy naplněn. Interpretovat složitou situaci je problematické, ale 
obytný, možná i zčásti hospodářský účel poněkud chaoticky rozšíře-
ného paláce je téměř jistý.
Jediným částečně dochovaným výrobním objektem Hrádku uvedeného
období byl zbytek drobné hliněné vyhřívací pece s nístějí (obsah 
80 cm2) a ponechanou tavbou, struskou či „vlkem“ (13,5 cm x 5 cm) do-
le a nad ním s tělesem houbovitého železa (13,5 cm x 13 cm x 11 cm)
nad pecním otvorem. Nález dosvědčuje přítomnost hradního kováře.
Nedaleko se nacházela odpadová jáma (2 m x 1,4 m x 0,5 m) vyplněná
nazelenalými hlínami, četnými koláči strusky, úlomky nataveného kře-
mene a přepálené břidlice. Nad jamou jsme nalezli pražský groš Karla
IV. Nelze však vysvětlit účel objektu v prostoru otopného zařízení, čtvr-
tinu kruhu (prům. 2,2 m) plochy destrukce (síla 0,2 m) hnědožluté jílo-
vité mazanice dlouhodobě vypalované do ostré červeni až fialova.

Z historie

Hrádek v první polovině 14. století

Přestavba Hrádku v 1. polovině 14. stol. (1 fungující příkop, 2, 3 val
s kamennou zdí, 4 zbytky dílny zlatníka, 5 přístavba paláce, 6 původ-
ní palác, 7 zasypávaný severní příkop, 8 pokračování zdi paláce, 
9 nevyužitá základová rýha, 10 část vyhřívací pece, 11 dlažba)

Palác se základy přístavby

Přistavěné základy se základovou rýhou (nad zasypaným severním
příkopem)

Základy na jihu a západě staršího paláce
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Mohla by být zbytkem pece rekonstruovaného obytného objektu.
Vrstvy zásypu poskytly neobyčejně širokou paletu nejrůznějších tva-
rů nádob z období nástupu bílé keramiky, nejplodnějšího a nejorigi-
nálnějšího období středověkých hrnčířů. Kuchyňská a stolní kerami-
ka poskytuje spolehlivou dataci a bohatství zlomků umožnilo zcela
zrestaurovat několik desítek nádob. Vejčité i soudkovité nádoby s vy-
vinutými vyššími okraji zdobí v horní části výduti vývalek nebo
husté rýhování, velké dvouuché nádoby jednoduchá vlnovka. Střídají
je okraje s dekorem strmé vlnovky či lomenice a na výdutích je zdo-
bí vlnovky mezi dvěma rýhami. Již 30 % nádob je vybaveno jedním
či dvěma páskovými uchy nebo oušky, řidčeji se na spodní části 
okraje objevují vtlačené či nalepené deltovité úchytky. Vrcholnou 
ukázkou jsou velmi variabilní džbány. Materiál doslova přeplňují bí-
lé pohárky s kalichovitými okraji a vývalkem v podhrdlí. V materiá-

lu převažuje loštická provenience. Četné jsou také rendlíky s vnitřní
polevou (misky na třech nožkách s dutým tulejovým držadlem k za-
strčení dřevěné násady). Slabě nažloutlé průhledné olovnaté glazury
rendlíků vypálených do červenohnědé kryjí vnitřní stěny nádob.
Keramika patří jednoznačně do období let 1300–1350, kromě něko-
lika zlomků starší příměsi. Objevují se i zlomky rozesklených den
a stěn skleněných číší českého typu, kovové předměty, zámky, nože,
řetězy, hřeby či klínce i dobře dochovaný útržek hrubého plátna. 
Zvláštním a kupodivu silně zastoupeným prvkem jsou exkluzivní ná-
doby neobyčejně elegantních tvarů vyrobené z kaolinitické hmoty,
jež se vyznačují dokonalými a nezvykle tenkými stěnami někdy až sí-
ly skořápky slepičího vejce. Zčásti jsou páleny za přístupu vzduchu
(oxidačně) do čistě bílé až žlutavé, nebo za nepřístupu vzduchu (re-
dukčně) do šedé, nejednou zakuřované s nádherným kovovým les-
kem. Zatímco obdobně titěrné červeně malované výrobky (lahvičky,
misky, třínožky, jež mohou být dětským nádobíčkem či lahvičkami
na voňavky) najdeme v menším množství i jinde na severní a střední
Moravě, zvláště v Olomouci, vzácně na Strálku a poblíž Hrádecké
brány, pouze na rýmařovském hradě se nacházejí též velké nádoby
s uchy včetně neobyčejně krásných džbánů. Jedna z lépe dochova-
ných nádob se nápadně podobá obdobné na vyobrazení hodovní ta-
bule na pražském královském dvoře v Bibli krále Václava.

Mezi ojedinělé patří hliněný zvoneček z kaolinitu zdobený červený-
mi linkami. Podobné zvonky se užívaly navlečeny na dlouhé šňůře
při měšťanském lovu. Nezvyklý cinkot plašil zvěř, která se před ním
snažila uniknout na druhý konec lesa, kde ji chytali do připravené sí-
tě. Šlechta takovým lovem opovrhovala, protože šlo jen o získávání
potravy. Aristokrat naopak považoval divoké zvíře za rovnocenného
soka, a pokud se zvířeti podařilo uniknout z přesně vymezeného pro-
storu, stalo se vítězem a nesmělo být dál honěno.
Výjimečná hrnčina se asi vyráběla v dosud neznámé hrnčířské dílně
v okolí a materiál se mohl získávat z kaolinitických jílů na
Dolnoloučsku. Fota a text: Mgr. Jiří Karel
(Mezník, J.: Lucemburská Morava 1310–1423, Praha 1999;
Spěváček, J.: Jan Lucemburský, Praha 1991; Spěváček, J.: Karel IV:
Život a dílo (1316–1378), Praha 1979; Goš, V., Karel, J.: Středověké
opevnění města Rýmařova, VVM; Tíž: Tvrz v Rýmařově,
Archaeologia historica, 17/92, Brno 1992; Tíž: Městský hrad
v Rýmařově ve 13.–15. stol., StM, Olomouc 2002; Goš, V., Karel, J.,
Novák, J.: Nadzemní objekt 14.–15. stol. v Rýmařově-Hrádku,
Časopis SlM, Opava 1975).

Základová rýha v téměř zasypaném severním příkopu

Nádoba s uchem Stejná nádoba v expozici

Zvoneček z kaolinitické hmoty Džbán z kaolinitické hmoty

Vážení přátelé, zveme vás na letošní Noc filmů na Sovinci. Nejprve
bych chtěl poděkovat ředitelce bruntálského muzea za dlouhodobou
podporu této akce a rovněž kastelánce a všem pracovníkům na hradě
Sovinci za pomoc při realizaci projektu. 
Výběrem letošního filmu se snažíme nabídnout zrcadlo k dnešnímu po-
hledu na mezilidské vztahy, které nás všude provázejí a které na nás hr-
nou buldozery masmédií.
Zahájíme již tradičně v 19 hodin hudební produkcí. Představí se nám
Rýmařovské trio a kapela Sibérija. Skupina v tomto období dokonči-
la nahrávání nového CD. Na Sovinci přehraje nový repertoár i z této
desky.

Dále zde zahraje formace z Přerova Mancuso. Skupina vznikla na kon-
ci osmdesátých let pod názvem Cafourek. Se současnou sestavou ji po-
jí jediný původní člen – Michal Švrdlík. Mancuso hrají skladby ovliv-
něné psychedelií z období šedesátých a začátku sedmdesátých let: „Pro
pózu není místo, důležitá je muzika – nečekej křiváky a sluneční brýle,
Mancuso jsou fotři z tvojí hospody, o kterých ani nevíš, že mají kapelu.
A to skvělou.“
Filmové projekce zahájíme absolventskými snímky studentů FAMU.
Hlavním filmem večera bude Poslední tango v Paříži, nejodvážnější
a nejucelenější dílo Bernarda Bertolucciho. Je mladistvé a zároveň vy-
spělé, překvapivé vnitřní zralostí a formální vytříbeností, přitom ma-

Akce hradu Sovince

Poslední tango v Noci filmů na Sovinci

-11-2015  3.6.2015 14:48  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2015

29

toucí rejstříkem myšlenkových motivů. Po uvedení na festivalu v New
Yorku v roce 1972 vyvolal film mezinárodní rozruch. Milostný poměr
mladičké Pařížanky Jeanne (Maria Schneiderová) a sedmačtyřicetileté-
ho Američana Paula (Marlon Brando), kteří si potajmu dávají schůzky
v pronajatém podkrovním bytě, je brilantním filmovým portrétem dvou
odlišných přístupů k životu. Zobrazuje zvrácené zneužívání jednoho
člověka druhým a ukazuje, jak se lidé střetají a nacházejí prostředek
k vyjádření v anonymním mileneckém vztahu. 
„Tento tanec sexu a smrti na pokraji propasti holé lidské existence, bez
východiska a bez možnosti zařazení do rámce dané společenské struk-
tury, je zaznamenán nepopiratelně s filmovým mistrovstvím, jež podma-
ňuje a okouzluje,“ napsal Ugo Casiraghi v článku Zuřivé tango sexu
a smrti (L’Unita, 17. 12. 1972).
Přeji všem příjemný zážitek z letošního večera – ať už z poslechu hu-
debních skupin nebo z projekcí filmů. Roman Kubík

13. a 14. června
Kašpárek na skalním hradě

Loutkářská a pohádková pouť
Putování hradem z pohádky do pohádky

Účinkují:
Skupina historického šermu BERENDAL
Loutkové divadlo KAŠPÁRKŮV SVĚT

Šermířské pohádky se skupinou ALLEGROS

Sokolnické ukázky výcviku dravých ptáků
Hry, soutěže a klání rytířské pro nejmenší

Připravujeme:
20. a 21. 6. Balady zbojnické

Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce

Kulturní akce a výstavy sezóny 2015
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 (20:00)
4. – 6. 7. Sovinecký šperk – šperky, historická hudba a šerm

11. – 12. 7. Na příkaz císaře – gotický rytířský turnaj
18. – 19. 7. Barrandov na Sovinci a Hon na hradní bestii – kostýmy a hry
25. – 26. 7. Škrhola a lotři ze mlýna – pověsti a pohádky s Bílou paní

1. – 2. 8. Za čest krále – Sovinec v temné době války třicetileté
8. – 9. 8. Srnčí stezkou – sokolnické slavnosti

15. – 16. 8. Hodokvas rytíře Kobylky – historicko-řemeslný jarmark
22. – 23. 8. Tajemství prokleté truhly – festival práva útrpného

29. 8. Hradozámecká noc s netopýry
12. – 13. 9. Kmotra smrt – šermířské prohlídky
26. – 28. 9. Past na medvěda – sokolnické lovy

10. – 11. 10. Co ukrývají hradní sklepy – prohlídky hradních sklepů
28. – 31. 10. 

a 1. 11. Hofmistrova závěť – slavnostní ukončení sezóny 

Hlavním lákadlem sezóny bude nově zpřístupněná naučná stezka po hradbách Sovince
s podzemní chodbou, do které se návštěvníci poprvé podívají v sobotu 11. července.
Výstava: 6. 6. – 30. 9. Silvan Omerzu – loutky

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

Fota: www.sovinec.cz
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Vážení přátelé,
po dlouhé době jsem svůj volný čas věnovala návštěvě rýmařovského
veřejného zastupitelstva. Mé rozčarování a emoce mne přiměly podělit
se s vámi o tento zážitek.
Jsem volič, který svým směřováním preferuje pravostranné politické 
uskupení, i když při komunálních volbách do zastupitelstva je to spíše
o osobnostech regionu než o velké politice. V žádném případě nejsem
zastáncem neúčasti na volbách s argumentem „stejně není koho volit“.
Po těchto volbách mne ovanulo takové rozčarování, že by se mi chtělo
říci „víckrát volby NE“, ale opak musí být pravdou. Realita ukazuje, že
je třeba navštěvovat tato veřejná vystoupení už jen proto, abychom vě-
děli, koho už příště stoprocentně nevolit.
Musím upřímně říci, že se tentokrát stydím za to, jak jsem volila, sty-
dím se za lidi, kterým jsem dala svoji důvěru, za jejich aroganci, za je-
jich pocit „tak nyní jsem tu já a kdo je víc“. A občané, volili jste, tak co
chcete víc, neotravujte, teď si to tu budeme řídit my a pěkně podle své-
ho, hlavně že nás je stále jedenáct. A tak si v této Klabzubově jedenáct-
ce našel každý své teplé místo, kde ruka ruku myje. Jeden si promyšle-
nou kalkulací posvětil svoji nenahraditelnost, jiný si na další čtyři roky
zajistil jistotu zaměstnání, jiný, díky této podpoře, nové pracovní místo
získal, pak jsou i tací, kteří si ze zastupitelstva udělali výletní organiza-
ci pro návštěvu spřátelených cizojazyčných regionů, jiní zde našli pod-
poru svých organizací a zájmových klubů.
A víte, co je na tom nejhorší, že se stydím já, že „ONI“ se vůbec nesty-
dí. Nestydí se nechat se podporovat sběratelem placených funkcí, který
z loajality k vedení nikdy nic nevyřešil, a ještě mu pěkně do klína vlo-
žit veškeré kontrolní orgány. Podpásovka s plynem na Opavské ulici pro
novou výstavbu toho byla jednoznačným příkladem. Je mi z toho smut-
no a opravdu by mne zajímalo, co všechno nás ještě bude stát tato zišt-
ná loajalita věrných v tomto volebním období.
Je smutné dovědět se, že hazard je vlastně lépe si ve městě držet, neb by
se nám mohlo stát, že zde bude ve velkém na černo, a dokonce se dnes
veřejně ví, že takové herny už jsou dvě. Za prvé: není snad všeobecný
trend vymýcení této zábavy především v tom, zamezit nezodpovědným
lidem propadnutí tomuto nešvaru, který rodiny ochuzuje o už tak chatr-
ný rodinný rozpočet, o finance, které jsou posléze vynakládány z veřej-
ných rozpočtů těmto rodinám a na léčbu těchto propadlíků? Opravdu
jsou nám tolik potřeba ony tři miliony zisku do naší městské pokladny
proti lidskému neštěstí, které s sebou tato záliba, mnohdy závislost, při-
náší? Navíc, při poznámce pana starosty, že pomalu nevíme kam s pe-
nězi? Víte, je hrůza, že by tyto herny mohly navštěvovat děti, ale v čem
se liší od hrůzy, že ty děti mnohdy nemají na nové boty, protože nezod-
povědný rodič peníze věnoval hazardu a postranně, prostřednictvím da-
ní, městu.
Za druhé: kde se to nacházíme, když zastupitel veřejně prohlásí, že
už dnes máme ve městě dvě černé herny! K čemu tedy máme policii,
není to snad smutné, že JE veřejné povědomí, a policie nekoná? A na
tak malém městě? Jednomu by se chtělo zabrečet. I já už patřím me-
zi ty, kteří si velmi dobře pamatují dobu, kdy jsme jako občané znali
složení celého policejního sboru na naší úřadovně. Dnes krom dvou
městských policistů absolutně neznáme složení místního Obvodního
oddělení Rýmařov, tedy pokud nezavítáte na stránky Policie ČR.
I zhlédla jsem a kromě „Policejních pohádek“ mohla zhlédnout i dvě
fota vedoucího obvodního oddělení a zástupce vedoucího oddělení.
Přesto je smutné, že si dodnes pamatuji jména i tváře tehdejší policie
jakožto představitelů pořádku ve městě, aniž bych jejich služeb jak-

koli využila, a tu dnešní pouze ze stránek www.
A co dodat k další dotaci fotbalu ve městě? Snad jen zděšení z článku,
kdy pan starosta odpovídá paní Směšné na dotaz, zda by nebylo i v na-
šem městě možné přispívat důchodcům na taxi. Asi si opravdu myslí, že
jsme všichni tak hloupí, že nám může takto veřejně odpovídat.
Sama jsem byla nejednou u kadeřnice svědkem, jak objednává taxi zá-
kaznici, která by pro svůj věk a zdravotní problémy nebyla schopna té-
to návštěvy. Mám vyjmenovávat na tomto místě další a další důvody?
Snad všichni víme, že právě stáří je to jediné spravedlivé, které na nás
všechny na cestě životem čeká, a v době, kdy se i naše město vylidňuje
a veškeré mládí odchází do světa, ať už dalekého či blízkého, a je patr-
né, že stárnoucí populace tu zůstává osamocena, je smutné zjištění, že
ani představitelé města, lidé, kteří by ve společnosti měli jít příkladem,
nedocení potřebu pomoci těmto zesláblým a osamoceným spoluobča-
nům. Ale fotbalovou selanku, kterou by měly krmit soukromé finance,
pakliže se chtějí tomuto sportu věnovat, bude dotovat město z našich
daní.
Cituji: „12. 3. 2012 Starosta Rýmařova: Stát ždíme peníze z těch nej-
chudších (Parlamentnílisty.cz): V Rýmařově je nezaměstnanost přibliž-
ně 14 procent. Pracovních příležitostí je velmi málo a jsou převážně
v dřevozpracujícím průmyslu. Malý počet a malá pestrost pracovních
míst je jednou z hlavních příčin odchodu mladých z města a regionu.“
V městě s takovouto nezaměstnaností nemáme peníze na přilepšení
a zkvalitnění života našim důchodcům, rodičům, prarodičům, ale na do-
spělé fotbalisty je financí stále dost. Nebudou to mzdy? Nevadí, udělá-
me z toho diety… Diety ne? Tak velkou spotřebu vody, dyť se ti naši ho-
šani taky potřebují „umejt“, vždyť o co jde mladá paní, vlk se nažere
a koza zůstane celá. 
Pokračujme dále. Proč bychom třeba neprodali budovu bývalého dět-
ského oddělení v nemocnici za kačku. Už jsme tu měli jednou jednoho
povedeného MBA. Ten nám toto oddělení nechal kompletně opravit,
aby ho záhy nechal uzavřít. Nyní nám super firma za kačku postaví
komplet nový domov důchodců. Nezbývá než věřit, že ona smlouva,
která se nedopatřením pana starosty nedostala k zastupitelům, bude na-
tolik kvalitní, že se nám nestane to, co u smlouvy s developerskou fir-
mou (samozřejmě dnes již neexistující), která se zavázala, že v prodej-
ně Lidl bude po dobu deseti let umožněn prodej masa, uzenin a lahůdek.
Ty dnes půjdou k čertu, protože supermarket se bude rozšiřovat a něja-
ká smlouva, kterou kdysi kdosi podepsal s dnes již neexistující firmou,
nikoho nezajímá. Stejně jako nikoho nebude jednou zajímat, že vy, ja-
ko občané v regionu s nízkou kupní silou, nebudete v podstatě dosaho-
vat na finanční nákladovost lůžka v tomto super domově. Že by naši pá-
ni radní byli takoví šikulové, že by na sebe mysleli už dnes, že také ze-
stárnou a budou pro sebe potřebovat „odkladiště“ s veškerým komfor-
tem? Pravda, pak jim ho za kačku dopřejme.
A už jenom opravdu v krátkosti k budově kina, kdy pan ředitel hudeb-
ní školy navrhuje jednat s Moravskoslezským krajem o bezplatném pře-
vzetí budovy od města pod kraj s tím, že zde zbuduje novou školu 
umění. Začneme-li kouzlit, nedovedu si představit krásnější budovu hu-
dební školy s vlastním koncertním sálem, ale pak už moje tvář dostává
podobu chechtajícího se klauna při představě, že kraj nejen budovu od
města převezme, ale hlavně tu pohádku uskuteční. Je mi líto pana ředi-
tele, protože pan starosta ho, při svých mnohaletých zkušenostech se
státní správou, zcela účelně využil ve svůj prospěch (přeci já byl ten
hodný, který vám umožnil si s touhle myšlenkou hrát). 

Marcela Vojtková

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda
Paní Vojtková navštívila poslední zasedání zastupitelstva města a je
z toho nanejvýš rozčarovaná a zděšená. Své pohrdání a zhnusení z čle-
nů zastupitelstva a stud za jejich chování dává nepokrytě najevo. Zvlášť
odporný je jí ten, co si posvětil svoji nenahraditelnost, nebo ten, který
si pojistil zaměstnání, další pracovní místo a další si ve funkci zajistil
cestovní kancelář nebo posbíral funkce. Zajímalo by mě, jestli by byla
schopná na ně ukázat prstem a říct jim to přímo do očí. Na zasedání za-
stupitelstva chodí velice zřídka, ale informována je o motivaci jednání

každého zastupitele velmi dobře. Dění ve městě pozoruhodně bedlivě
sleduje, zná např. detaily z Parlamentních listů z r. 2012. To jí dává 
oprávnění vyslovit o všem, co se ve městě děje, a o každém ze zastu-
pitelů ten „správný“ soud a dát každému patřičnou nálepku. 
Má to ale malou chybu. Paní Vojtková je zaměstnána u firmy STAS, 
s. r. o., kterou vlastní Ing. Boris Pavlásek, člen ČSSD v rýmařovské zá-
kladní organizaci. Ta je od letošních komunálních voleb v opozici
a velmi těžce to nese. Její zastupitelé programově hází na koaliční za-

-11-2015  3.6.2015 14:48  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2015

31

stupitele a především na mne špínu. Hystericky o nás a o naší práci roz-
hlašují nesmyslné pomluvy a soudy. Jen oni by zajistili ve městě ten
správný chod věcí a pořádek, ale není jim to dopřáno. Je neuvěřitelné,
jak je skutečnost, že nemohou svoje politikaření ve městě praktikovat,
frustruje. Nelze u nich pozorovat ani náznak sebereflexe, proč takhle
poslední komunální volby ve městě dopadly a proč nebyli schopni stát
se členy jakékoliv koalice. Jak nás všechny v RH informovali, budou
ve své „práci“ pokračovat. Rozhodli se zřejmě vytvořit na ostatní za-
stupitele trvalý mediální tlak, řádně je pomluvit a snad z toho pro sebe
něco vytěžit. 
Asi každého samozřejmě napadne otázka, zda paní Vojtková není sou-
částí této kampaně a nejde o to slíbené pokračování, a to buď z potře-
by se zavděčit svému šéfovi, nebo protože prostě musí, „…aby si po-
světila svoji nenahraditelnost…, pojistila zaměstnání...“ atd., a píše
články, které jako všechny z tohoto koše nemají hlavu ani patu, zaml-
čují čtenářům podstatu věci a spoustu informací, které rozhodování za-
stupitelů ovlivňovaly, a jejichž cílem je opět jen nakydat špínu na ty
„špatné a zlé“. Až příliš její jednání připomíná pořekadlo „Koho chle-
ba jíš, toho píseň zpívej“. Kdybych se jí na to měl možnost zeptat, jis-
tě by to rázně popřela. Protože jí nevadí pronášet kategorické odsudky
o jiných, nevadí ani mně zřetelně vidět v jejím komentáři tyto souvis-
losti a sdělit je čtenářům. Paní Vojtková zkrátka splnila úkol svého za-
městnavatele, protože musela. Nic jiného napsat nemohla. Tolik můj
soud k výlevu paní Vojtkové. 
Problémy, které dále popisuje, jsou pele-mele vytrhnuté z kontextu, za-
mlčenou podstatou s rychlým odsudkem. Pokusím se je alespoň trochu
vysvětlit a okomentovat. Řádné vysvětlení každého z nich by totiž by-
lo na samostatný článek. Pronést lež nebo zkreslenou polopravdu je
snadné. Obhájit pravdu a motivy rozhodování je zpravidla velmi prac-
né. A pak, trocha špíny vždycky na někom ulpí, a to bylo prvotním cí-
lem. Zastupitelé ke svým rozhodnutím dospěli po projednání a diskusi
v komisích a výborech a mnohdy i po hledání kompromisů. Konečný
výsledek vždy určilo hlasování, a to musí přijmout nebo překousnout
i ten, který s ním bytostně nesouhlasí a hlasoval proti. To je základní 
axiom demokracie.
K otázce hazardu: 
Města mají možnost hazard zakázat nebo časově a místně omezit, ale
existují tisíce hracích automatů, na jejichž provoz vydalo licenci mi-
nisterstvo financí, a tyto přístroje města zakázat nemohou. Jsou i v her-
nách našeho města a mají licence na dobu určitou – do konce roku
2016 až 2018. Zákon o regulaci hazardu byl na města a obce od počát-
ku podrazem. Poslanci parlamentu dobře věděli, že se na tisíce auto-
matů nevztahuje. Protože pak městská vyhláška postihovala z tohoto
důvodu herny selektivně, nespravedlivě, tak ji zastupitelé zrušili.
Základní možnosti pro regulaci hazardu měl a má stát, ale všechny vlá-
dy a parlamenty, ať pravicové nebo levicové, mu vždy vycházely spíše
vstříc. Pro zrušení vyhlášky hlasovalo 13, proti bylo 5, zdržel se 
1 z celkových devatenácti přítomných zastupitelů. Ke schválení kaž-

dého usnesení je nutný nejnižší počet hlasů 11. 
Pisatelčiny názory na práci služebny Policie ČR mi nepřísluší komen-
tovat. Ta podléhá ministerstvu vnitra a má svoje pracovní úkoly a po-
stupy. Městu nepřísluší do jejich práce zasahovat. Spolupráce městské
a státní policie má svoje limity dané především zákonnými pravomo-
cemi a těžištěm obsahu jejich práce. Zástupci služebny musí svoje
„Policejní pohádky“ vysvětlit pisatelce sami. 
K otázce financování fotbalu versus přání paní Směšné, aby město pla-
tilo důchodcům taxi: 
Je to pěkné, populisticky a citově vypodložené a dojemné představení
solidarity a citlivého sociálního přístupu mírně pravicově orientované
pisatelky. Pro dokreslení cynickosti zastupitelů mohla navíc připome-
nout dotaci lyžařskému klubu, kterou zastupitelé schválili na jiném za-
sedání, na zakoupení vícemístného tranzitu. Pro nezúčastněné čtenáře
musím vysvětlit, že zastupitelé se liší ve svých názorech, které sporty
a v jaké míře dotovat, a vedou nekonečný boj o to, kterému sportu bu-
de přidáno nebo ubráno. Výsledky hlasování nelze předvídat. Opoziční
zastupitelé permanentně šíří nesmysl, že všechny peníze města jdou na
fotbal. Tuto hloupost nyní pisatelka postavila do patřičného kontrastu
s mým asociálním přístupem. Pro poskytnutí dotace TJ Jiskra hlasova-
lo 11, proti 5, zdrželi se 3. 
K prodeji bývalého dětského oddělení v nemocnici za cenu 1 koruna: 
Budova je 12 let nevyužita a chátrá. Město pro ni nemá využití a bez-
úspěšně ji nabízí k prodeji – i za jednu korunu. Dnes se o budovu hlá-
sí společnost, která ji chce zbourat, na jejím místě postavit domov pro
65 seniorů a zaměstnat zde asi 20 až 25 zaměstnanců. Zastupitelé na
zasedání měli k dispozici a projednali požadavky města na budoucího
kupce – rozumějte požadavky, které sami zastupitelé zapracovali do
smlouvy o prodeji. Město se zbaví dlouho nevyužité budovy a náhra-
dou budou lůžka pro seniory a pracovní místa. Pro prodej hlasovalo 14,
proti 3, zdržel se 1, nepřítomen 1.
K nabídce zastupitelů převést starou budovu divadla na Morav-
skoslezský kraj: 
Město v současnosti má nově zrekonstruovanou budovu SVČ vybave-
nou mimo jiné i moderní divadelní a promítací technikou. Stará budo-
va divadla je zchátralá, vnitřní infrastruktura je zastaralá, stejně jako
nevyhovující vnitřní vybavení a tepelné vlastnosti budovy. Naproti to-
mu stojí jako nepopiratelné hodnoty její úctyhodný věk, historie a tra-
dice využití a umístění v klidné části města. A opět je tu problém, na
jakém využití a přestavbě se mají zastupitelé shodnout. Má město re-
konstruovat budovu za obrovských nákladů na další desítky let pro je-
jí původní účel, když už jednu takovou moderní vlastní, nebo se má stát
budova víceúčelovou pro všestranné využití a opět částečně nahrazo-
vat funkci SVČ nebo se má přestavět na základní uměleckou školu,
kterou v našem městě jako zakladatel financuje Moravskoslezský kraj
a město jí poskytuje dvě budovy, což s sebou nese organizační a ná-
kladové problémy? Pro nabídku Moravskoslezskému kraji (prodej za 
1 korunu) hlasovalo všech 19 přítomných členů zastupitelstva.

Medailonek k narozeninám paní Eriky Makové
Jestli si někdo zaslouží medailonek
a veřejné blahopřání k 85. naroze-
ninám, tak právě naše milá přítel-
kyně a věřící, paní Erika Maková
z Janovic.
Život předválečný měla velmi těž-
ký, žila s rodiči a třemi sestrami, na
ten poválečný raději nevzpomínat!
Štěstí jí potkalo, když se seznámila
s výborným životním partnerem –
Stanislavem Makovým, který pra-
coval v lesnictví v Janovicích.
Manželství bylo šťastné, ačkoliv
bezdětné, oba byli velmi přátelští
a pomáhali, kde bylo třeba. Srdcem
otevřeným získali mnoho přátel.
Když paní Erika nečekaně přišla
o svého partnera a poté o sestru, po-

Fota: archiv E. Makové
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stavila ji zpět na nohy víra a práce pro farnost. Vždy byla připravená
pomoci s úklidem v kostele i jinak. Její synovec Tomas jí udělal vel-
kou radost, když přijal silnou víru, byl pokřtěn a pomáhal v cizině
chudým a opuštěným dětem. Tím se jí splnilo přání, aby mohla mla-
dému člověku ukázat cestu k Bohu.
Díky své velké dobrotě získala paní Erika mnoho přátel v Rýmařově
i mezi rodáky v Německu. Mezi největší pomocníky v jejím osamě-
lém životě patřili obětaví manželé Heinischovi, kteří však už ve
svých letech a kvůli nemocem pomáhat nemohou. Paní Erice naštěs-
tí pomáhají přátelé z Janovic, bez kterých by si život sama nedoved-
la představit. Všem patří velké poděkování.

Dříve jsme usměvavou paní Eriku potkávali na mši v kostele ve Staré
Vsi i v Rýmařově, cestou na nákupy nebo k lékaři, a vždy měla dob-
ré slovo pro nás. Teď si ale sama netroufne ani do Staré Vsi.
Důvodem je děravá silnice na Hutní ulici, kde bydlí. Samá jáma, dí-
ra, škvíra, po dešti jezírko na každém kroku. Pro staršího člověka je
taková cesta nebezpečná, může si přivodit úraz a zlomenina je ve vy-
sokém věku ohrožením života.
Paní Erika Maková se 1. června dožívá krásného věku 85 let. K jubi-
leu jí chceme popřát hodně štěstí, Božího požehnání a hlavně zdraví
– a brzy i opravenou cestu k domovu, aby se vždy ve zdraví vrátila
domů. Za všechny přátele Olga Schreiberová

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku - 3. část
V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek i pře-
krásných 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 tentokrát 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. 3
Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

✃

Užitečná informace
Za nabídkou práce se může ukrývat pyramidová hra

Hledáte zamûstnání a narazili jste na nabídku ne-
nároãné práce placené 110 aÏ 135 korunami za
hodinu? Pak zpozornûte. Spoleãnost Aumento
Vita, s. r. o., za tento inzerát schovává prodej
filtraãní jednotky na vodu, na jejíÏ koupi si navíc
musíte vzít úvûr. Místo získání nového pracovní-
ho místa zapojíte sebe a své známé do obchodní-
ho modelu oznaãovaného jako letadlo.
Při procházení pracovních inzerátů můžete
narazit na zdánlivě neodolatelnou nabídku
brigády v administrativě společnosti
Aumento Vita, s. r. o. Společnost slibuje
jednoduché přepisování smluv a vkládání
dat do počítače, a to za výhodných mzdo-
vých podmínek 110 Kč za hodinu. Po pár
telefonátech se setkáte s pracovníkem spo-
lečnosti na domluveném veřejném místě,
třeba v kavárně. „Schůzka ale spíše než po-
hovor připomíná předváděcí akci jednoho
konkrétního výrobku. Zástupce společnosti
se vás snaží přesvědčit k nákupu filtrační
jednotky na vodu Aqua For Life,“ říká
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu. 

Abyste se stali obchodním partnerem spo-
lečnosti, musíte si tuto filtrační jednotku
pořídit. Navíc jste nuceni vzít si úvěr, který
prý snadno splatíte z prodeje zboží jiným li-
dem. Místo slibované pracovní smlouvy tak
podepíšete smlouvu kupní a úvěrovou.
V kupní je vám garantována dvoutisícová
„sleva“ za každého nového kupce, kterého
jste společnosti doporučili a který uhradil
plnou cenu. „Při celkové částce úvěru
50 000 Kč bude muset váš seznam, který je
třeba si připravit, čítat 25 osob, nejčastěji
z řad vašich známých, abyste měli filtr ‚za-
darmo‘. Pokud budou i oni usilovat o sníže-
ní kupní ceny dalším prodejem, spustí tím
lavinový efekt, ze kterého profituje přede-
vším sama společnost Aumento Vita,“ dodá-
vá Zelený.
U podezřele lákavých nabídek pracovních
příležitostí je na místě obezřetnost. Pokud
se pohovor na administrativního pracovníka
má uskutečnit mimo kancelář, je to první
varování. Vyžaduje-li získání práce nákup
zboží od budoucího zaměstnavatele, je lep-

ší si nechat tuto příležitost ujít. „Od nechtě-
né kupní smlouvy sjednané mimo obchodní
prostory lze do 14 dnů odstoupit bez jaké-
koliv sankce a případný úvěr se tím zruší.
Ačkoliv kupní smlouva obsahuje ujednání,
že k jejímu uzavření došlo v prostorách pro-
dejce, podstatné je, kde se tak skutečně sta-
lo. Spotřebitelé by se proto neměli nechat
od odstoupení odradit,“ upozorňuje Zelený.
Obchodní model společnosti se podobá py-
ramidové hře nebo takzvanému letadlu, kdy
nově příchozí pracovník musí při vstupu ně-
co zaplatit (koupit si zboží) a jeho výdělek je
závislý na přivedení dalších lidí. Čím více
jich získá, tím dříve se mu počáteční nákla-
dy vrátí zpět. Získává-li společnost provizi
z každého nového člena, může jí hrozit trest-
ní stíhání pro nepoctivý podnikatelský mo-
del. Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest
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Sport

V neděli 24. května se do Prahy sjely stovky nejlepších závodnic z celé
republiky na mistrovství ČR v Soutěžním Aerobic Master Class
a Individual Trophy, soutěži profesionálních lektorů aerobiku. Účast na
MČR závodnice vybojovaly v sedmi postupových kolech. Z každého
kola bylo na mistrovství nominováno 15 finalistek, což je celkem 
105 závodnic v každé věkové kategorii. Ze sportovního klubu Studio
Sport a zdraví Rýmařov se na mistrovství nominovalo 9 závodnic –
Jana Hamplová, Tereza Človečková, Šárka Pallová, Tereza Šulíková,
Barbora Šulková, Veronika Tihelková, Barbora Tihelková, Klára

Vlčková a Monika Šumberová. 
Již samotná nominace na MČR je
úspěchem, ale probojovat se
v mistrovské soutěži stovkou elit-
ních závodnic mezi „top 15“ je ús-
pěch obrovský. Letos se to opět po-
dařilo třem závodnicím SK Studio
Sport a zdraví Rýmařov – Tereze
Človečkové (5. místo), Šárce
Pallové (7.–15. místo) a Kláře
Vlčkové (7.–15. místo). 
Největším úspěchem a nejtajněj-
ším snem každé závodnice je vy-
stoupit na mistrovský stupeň vítě-
zů. Tento sen se již pošesté splnil naší trenérce Lydii Mihálové, která
v soutěži profesionálních lektorů získala bronzové umístění a obhájila
titul II. vicemistryně ČR z minulého roku. 
Smůlou pro náš tým na letošním mistrovství bylo, že naděje klubu, me-
dailistka MČR 2014 Jana Hamplová, nemohla do soutěže nastoupit
kvůli poraněnému oku. Všechny nás to moc mrzelo. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rýmařovským závodnicím a tre-
nérkám za výbornou reprezentaci klubu i města a také rodičům za vý-
bornou spolupráci a pomoc. 
Více informací na www.studiosportazdravi.cz. 

Fota a text: Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Bronzová medaile z mistrovství ČR v aerobiku opět v Rýmařově

V sobotu 23. května přivítali fotbaloví dorostenci na hřišti Jiskry tým
z Budišova nad Budišovkou. Prvních deset minut prvního poločasu
diváci mohli vidět oboustranný fotbal. Byla to bitva o střed hřiště
a v tom byli domácí úspěšnější. Tlak Rýmařovských přetavil v gól
v 17. minutě Tomeček, když dostal dlouhý míč a namířil si to přímo
do pokutového území, kde byl nedovoleně zastaven. Následnou pe-

naltu proměnil klasický exekutor Cabák. Hned o minutu později se
prosadil další domácí hráč Daniel Kopeček, který využil nahrávky
Zifčáka. Po druhém gólu už míč drželi převážně domácí, tvořili si
spoustu šancí a hlavně je proměňovali, což jim v jarní části dělá vel-
ký problém. Ve 22. minutě zvýšil na 3:0 Tomeček za asistence
Cabáka, o minutu později zvyšoval po narážečce s Kopečkem Vajdík.

Dorostenci Jiskry rozdrtili Budišov
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V sobotu 30. května pokračoval druhým dílem autokrosový seriál
Zavadil Speed Cup Rýmařov 2015. Na start závodu se postavilo se-
dmnáct vozů v divizích D1, D2 a nově vypsané divizi D3 speciál. Před
hezkou diváckou kulisou se opravdu bylo na co dívat. Závod se jel na
čtyři základní rozjížďky po šesti kolech a finálová jízda na dvanáct kol.
V divizi D1 mezi sebou opět soupeřili tři adepti na celkové prvenství.
První místo nakonec vybojoval Dominik Křistek ze Šumvaldu s vozem
Škoda Felicia, druhé místo obsadil Drahomír Zavadil z Červenky ve

voze stejné značky a třetí místo patřilo Františku Zacharovi z Horního
Města s vozem Daihatzu.
Divize D2 přinesla krásné souboje již v základních jízdách. Do finálo-
vé jízdy nastoupilo sedm vozů, které vedly boj od začátku až do kon-
ce. Favorizovaný místní jezdec Stanislav Salek (VW Golf) nenechal
nikoho na pochybách, že to myslí s obhajobou titulu z loňska vážně.
Souboj o druhé a třetí místo mezi Filipem Horáčkem ze Staré Vsi (Seat
Ibiza) a Martinem Harasimem ze Štěpánkovic (Seat Ibiza) byl nelí-
tostný, ale férový. Filip Horáček dvě sezóny nezávodil, přesto přijel,
viděl a skončil druhý. Doufáme, že ho potkáme i na dalších závodech.
V divizi D3 speciál také nastala parádní podívaná. Zvláště když
Fredovi Heinischovi v jedné rozjížďce upadlo kolo, a on stačil tuto jíz-
du ještě vyhrát. To byl opravdu mistrovský kousek. Za rýmařovským
jezdcem ve voze Škoda Felicia se jako druhý umístil Ondřej Zavadil
z Červenky (Ford Fiesta) a třetí dojel do cíle Dušan Jenčke z Raškova
(Škoda Felicia).
Touto cestou chci poděkovat Alfredu Heinischovi za sponzorství této
divize, dále poslanci Parlamentu České republiky Ladislavu
Velebnému za účast na závodě a za předání cen vítězům. Poděkování
také patří všem, kteří pomáhali při přípravě a v průběhu vlastního zá-
vodu. Dík samozřejmě patří i našim věrným divákům, kteří se přišli
podívat na závod, i když v Rýmařově probíhalo současně více akcí.
Další podnik seriálu Zavadil Speed Cup Rýmařov 2015 se pojede v so-
botu 27. června. Jan Dohnal
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Autokrosový seriál pokračuje

V sobotu 16. května se v Clubu 13 konal turnaj v elektronických
šipkách. Jelikož domácí tým nedávno přibral do svých řad něko-
lik kvalitních nových hráčů, očekávalo se solidní umístění. To se
nakonec bezezbytku potvrdilo. Ze zúčastněných šestnácti hráčů
z několika rýmařovských týmů vyhráli zástupci Clubu 13 všech-
ny ceny – první, druhé i třetí místo, cenu pro nejlepší ženskou
hráčku i cenu útěchy.
Výsledky: 1. místo Tomáš Nerušil

2. místo Stanislav Stacho
3. místo Jiří Málek

nejlepší hráčka Kateřina Volková
cena útěchy Antonín Sochor

Nezbývá než popřít všem hráčům pevnou ruku a hodně úspěchů
v dalších kláních. Stanislav Stacho

Šipkový turnaj

Gólová smršť nebrala konce a ve 27. minutě střelou pod břevno
Cabák zvýšil už na 5:0. V 37. minutě prvního poločasu ještě přidal
Tomeček šestý gól do šatny, na který mu přihrál Seifert.
Ve druhém poločase hru diktovali opět domácí. Ve 49. minutě se indi-
viduálně prosadil Tomeček a v 71. minutě zvyšoval Vajdík už na 8:0.
Hosté na útoky neměli sílu a jediná jejich hrozba byla střelba z dálky,

která přicházela sporadicky. Gólový účet na konečných 9:0 uzavřel
Kováč, který využil nahrávky od Tomečka. Domácí si tedy připsali
výhru 9:0 a čtyři kola před koncem si zajistili titul v krajské soutěži. 
Sestava: Vilímek – Urbánek, Kováč, Cabák, Kopeček Pavel, Seifert,
Vajdík, Zifčák, Raušer, Tomeček, Kopeček Daniel. Střídali: Sudek,
Kopeček Ondřej, Orel. Tomáš Durna

Foto: A. Sochor
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Fotbalový oddíl TJ Jiskra Rýmařov ve spolupráci s energetickou sku-
pinou E.ON mohl díky dlouhodobé práci s mládeží a dosaženým vý-
sledkům pořádat jeden z šestnácti celorepublikových kvalifikačních
turnajů určených pro desetileté hráče, nesoucí název E.ON Junior
Cup. Tento turnaj má v České republice už desetiletou tradici a patří
k nejprestižnějším v této věkové kategorii. 
V neděli 24. května jsme tak mohli na našem hřišti přivítat šestnáct
mužstev Moravskoslezského kraje. Bohužel počasí úvodu turnaje
moc nepřálo, přesto jsme mohli sledovat natěšené malé fotbalisty,
kteří byli odhodláni předvést na hřišti všechno, co se ve svých klu-
bech za uplynulý rok naučili. A bylo opravdu na co koukat. Na obou
travnatých hřištích se prohánělo po celý den na 250 fotbalistů, kteří
předváděli, že i v tak nízkém věku se s míčem dají dělat neskutečné
věci. 
Před turnajem proběhlo rozlosování mužstev do dvou osmičlenných
skupin, ze kterého je pořízen videozáznam (www.eonrodinnyfotba-
lek.cz). Našemu mužstvu byla přidělena skupina B, v níž jsme nara-
zili na fotbalisty Staré Vsi, Juventusu Bruntál, Slávie Třebovice,
Kovohutí Břidličná, Frenštátu pod Radhoštěm, Sokola Rybí a FC
Hlučín. Hned na úvod turnaje se omluvilo pro velkou nemocnost dě-
tí mužstvo z Frenštátu, a tak jsme měli o jednoho soupeře míň. Každý
tým musel postavit dvě mužstva, jejichž výsledky se sečetly. Domácí
Jiskra postavila jedno mužstvo hráčů ročníku 2005 a druhé ročníku
2006. I když druhé mužstvo bylo složené z hráčů o rok mladších než
ostatní účastníci, na hřišti to rozhodně nebylo znát.
V úvodním utkání jsme narazili na Třebovice, které jsme porazili po
součtu 3:0. V druhém utkání jsme svedli dramatický boj s Břidličnou,
kterou jsme nakonec porazili 4:2. V dalším utkání nás čekal soupeř
z Hlučína, který se řadil k největším favoritům. To také potvrdil,
a i když kluci bojovali, porážku 1:4 neodvrátili. V dalším utkání si
naši fotbalisté spravili chuť a smlsli si na Sokolu Rybí výsledkem 5:3.
V následujícím „derby“ se Starou Vsí jsme utkání dotáhli taktéž do

vítězného konce, i když těsně – 3:2. V posledním utkání skupiny
jsme si to rozdali s Juventusem Bruntál, který se na nás po taktické
stránce výborně připravil a porazil nás těsně 4:3. V konečné tabulce
to znamenalo, že Rýmařov skončil třetí za Břidličnou a suverénním
Hlučínem.
Následovala krátká pauza a vyřazovací utkání po vzoru hokejového
mistrovství systémem K.O. Počasí se během dopoledne umoudřilo,
a tak si děti a diváci mohli ve chvilkách oddechu vyzkoušet i atrak-
ce, např. fotbalovou pyramidu, fotbalový koš, rychlost střelby, fotba-
lovou klec, nafukovací hřiště či skákací hrad.
Po krátké polední přestávce se nám v důležitém souboji o postup do
semifinále postavil nepříjemný soupeř z FC SO Bruntál. Obě muž-
stva se dobře znají, a tak to byl spíše taktický boj, který vyzněl lépe
pro našeho soupeře, jenž zvítězil 3:1. V dalších čtvrtfinálových sou-
bojích zaskočil Juventus vítěze druhé skupiny Starou Bělou a vítěz-
stvím 2:1 si zajistil postup do semifinále. Podobně si vedla
i Břidličná, která porazila v dramatickém boji Orlovou 3:2. Našemu
mužstvu tak zůstal boj o 5. až 8. místo. V něm jsme nejdříve narazi-
li na sympatické mužstvo z Budišova. Ve vyrovnaném souboji roz-
hodla o postupu pouze jediná branka, a ta byla naše. Vítězstvím jsme
se posunuli k poslednímu zápasu, který rozhodl o 5. a 6. příčce.
V tomto utkání už na našich „borcích“ byla vidět celodenní únava
a prohráli 4:1. Rýmařovští tak zopakovali loňské 6. místo z Hulína,
což je velmi pěkný výsledek.
Odměnou při slavnostním vyhlášení byl pro každého hráče připraven
fotbalový míč věnovaný skupinou E.ON. Turnaje se zúčastnili tito
hráči, jimž patří poděkování za vzornou reprezentaci klubu a města:
Lukáš Marek, Rostislav Polách, Sebastian Schwarz, Eliška
Bubelová, Tomáš Petrek, Jan Zapletal, Václav Černín, Marcel Mihál,
Tomáš Polách, Eathan Pospíšil, Sebastián Oliš, Roland Wenzel,
Tomáš Furik, Vít Novosad, Jakub Černý a Jana Batoušková. 
Veškeré výsledky a fotogalerii naleznete na stránkách oddílu
www.jiskrarymarov.com.
Konečné pořadí turnaje: 1. Hlučín, 2. Juventus Bruntál, 3. Břidličná, 
4. SO Bruntál, 5. Orlová, 6. Rýmařov, 7. Budišov, 8. Stará Bělá, 
9. Brušperk, 10. Stará Ves, 11. Frýdlant, 12. Starý Jičín, 13. Raduň, 
14. Rybí, 15. Třebovice, 16. Frenštát. Kamil Furik, foto: T. Durna

Poliklinika R˘mafiov 

nabízí moÏnost pronájmu 
nebytov˘ch prostor 

vhodn˘ch pro ordinaci lékafie 
nebo kanceláfi.

Informace
u správce budovy 
Jindfiicha Poulíka 

na tel. 775 175 473 
nebo osobnû.

Budova je majetkem firmy 
cresco&finance, a. s., Krnov.

Jiskra uspořádala E.ON Junior Cup
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 3+1 na Žižkově ulici 10 v Rýmařově. Cena 450 000

korun. Tel.: 776 784 649.
• Výhodně prodám slunný dvoupokojový družstevní byt s vel-

kým sklepem, balkonem a komorou v mezipatře, v klidném pro-
středí na Větrné ulici č. 16 v Rýmařově. 
Tel: 737 486 850 nebo 734 718 637.
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SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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Ve dnech 29. aÏ 31. kvûtna se jel v Jeseníkách Závod míru, jehoÏ první eta-
pa mûla stejnû jako vloni cíl na námûstí Míru v R˘mafiovû. Závod se jel jako
Svûtov˘ pohár v silniãní cyklistice závodníkÛ do 23 let (U23) a jde o jedno
z nejv˘znamnûj‰ích cyklistick˘ch klání této kategorie na svûtû. 
Bez nadsázky lze říci, že na silnicích Jesenicka byla o posledním
květnovém víkendu k vidění absolutní světová špička jezdců do 
23 let. V závodu, který je zařazen do nejvyšší kategorie kalendáře
Mezinárodní cyklistické unie pro jezdce do 23 roků (UCI) Nations‘
Cup, se postavilo 128 jezdců z dvaadvaceti šestičlenných reprezen-
tačních výběrů České republiky, Slovenska, Belgie, Švýcarska,
Dánska, Ruska, Kazachstánu, Nizozemí, Velké Británie, Německa,
Ukrajiny, Japonska, Norska, Slovinska, USA, Francie, Rakouska,
Polska, Itálie, Kolumbie, Lucemburska a Argentiny.
V první etapě, která se jela z Jeseníku do Rýmařova a měřila 122 ki-
lometrů, si výborně vedli čeští reprezentanti. Ještě před prvním ze tří
dvanáctikilometrových okruhů v okolí cílového města jeli všichni po-
hromadě. Ve druhém okruhu při stoupání před městem nastoupil náš
Daniel Turek a na jeho zrychlení dokázala zareagovat jen trojice sou-
peřů. Při průjezdu do závěrečného okruhu mělo kvarteto k dobru 
25 vteřin a na rýmařovském náměstí se diváci dohadovali, zda čtveři-
ce uprchlíků svůj malý náskok uhájí až do cíle. Nakonec se jim to po-
dařilo, ale jen těsně. Krátce po průjezdu branou označující jeden kilo-
metr do cíle nastoupil Turek, ale rozhodující odstup získat nedokázal.
V prestižním podniku Nations‘ Cup vybojoval Daniel Turek třetí mís-
to se ztrátou dvou vteřin na vítěze, šestý spurtoval František Sisr.
Etapu vyhrál britský reprezentant Gabriel Cullaigh, který trať Jeseník
– Rýmařov zajel v čase 2:59:13, druhý dojel Slovinec Marko Pavlič

se ztrátou jedné vteřiny. Vítězům předával ceny na rýmařovském ná-
městí starosta Petr Klouda spolu s dalšími významnými hosty.
Druhou etapu z polského města Glucholazy na Praděd, měřící 113 ki-
lometrů, vyhrál rakouský jezdec Gregor Mühlberger v čase 3:02:04,
a oblékl se tak do žlutého trikotu pro nejlepšího jezdce průběžné vý-
sledkové listiny. Ještě tři kilometry před cílem na Ovčárně jela dva-
cítka pohromadě, ale závěrečné tvrdé stoupání na nejvyšší horu
Moravy i tuto skupinu natáhlo a rozdělilo, takže jezdci dojížděli
prakticky osamocení, i když jejich odstupy byly minimální. Druhý
přijel do cíle Belgičan Laurens de Plus se ztrátou dvou vteřin, třetí
skončil norský vrchař Eikin Skjostad Lunke se ztrátou sedmi vteřin.
V závěrečném stoupání na Praděd stačil nejlepším pouze Josef
Černý, který projel cílem třináctý se ztrátou devatenácti vteřin
a v celkové klasifikaci byl průběžně na čtrnáctém místě.
Závěrečnou nedělní 160 kilometrů dlouhou etapu se startem i cílem
v Jeseníku vyhrál ve spurtu Belgičan Vliegen před Norem Eikingem
a Italem Mosconem, náš Černý projel cílem šestý.
Vítězem letošního Závodu míru U23 se stal rakouský jezdec Gregor
Mühlberger, prvenství však vybojoval tím nejtěsnějším rozdílem, a to
jen díky lepšímu součtu umístění ve všech etapách, protože Belgičan
Loic Vliegen měl po třech etapách a 395 kilometrech naprosto stejný
čas. Třetí skončil Nor Odd Christian Eiking, nejlepší z našich cyklis-
tů byl podle očekávání Josef Černý, který obsadil jedenácté místo.
V týmech si nejlépe vedli Norové, druzí byli Belgičané a třetí
Švýcaři, Česká republika skončila na dvanáctém místě.

JiKo, zdroj webové stránky Závodu míru (www.ttvsportgroup.cz)

Peloton Závodu míru přivedl do Rýmařova Angličan Cullaigh

Fota: JiKo a M. Škoda
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