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Od kvûtna do konce záfií bude opût 
otevfiena kaple V Lipkách

Rekonstrukce námûstí Míru zaãala 
obnovou plynovodÛ 

Horní Mûsto chce pfiiblíÏit historii 
hornictví v na‰em regionu

Tfietím a posledním koncertem 
zavr‰ili Ïáci Festival souborÛ ZU·

Mladí borci na ãtyfikolkách mají pfied
sebou nároãnou sezónu

ročník XV.
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Za nevšedními zážitky rýmařovských cestovatelů

Květinový trh v Ho Či Minově Městě Ovocný trh v Hanoji

Velkolepý palác v Ho Či Minově MěstěDoprava v osmimiliónovém Ho Či Minově Městě

Pozlacený Buddha bohatství a štěstí Fota: archiv B. FilipovéSocha faraona v paláci

Okázalý palác na skalním útesu – předměstí Ho Či Minova MěstaZápad slunce na pobřeží v přímořském městě Nha Trang
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Cestou necestou vietnamskou krajinou
Mimořádné dojmy si přivezla z třítýdenního loňského putování po Vietnamu naše čtenářka a rýmařovská občanka Božena Filipová. Řekněte
sami, asi málokomu z nás se podaří cestovat do Vietnamu, pobývat v tamější rodině a nahlédnout zblízka do života obyvatel. Požádali jsme
proto paní Filipovou o rozhovor.

rozhovor
Jak dlouho trvá cesta letadlem
do Vietnamu?
Let trval dvanáct hodin. Na cestu
jsem se vydala 25. června loňské-
ho roku ve skupině pěti Moravá-
ků. Letěli jsme z Prahy do Frank-
furtu a odtud letadlem vietnamské
společnosti na dalekou cestu do
Saigonu. Měla jsem strach, jak to
zvládnu, ale byla jsem překvapená,
jak let uběhl. Personál letadla byl
milý, příjemný, pečlivě se o nás
starali. V Ho Či Minově Městě -
tak Vietnamci Saigonu říkají -
jsme si posunuli ručičky hodinek
o pět hodin dopředu. V první chví-
li nás ovanul těžký, horký vzduch.
Byli jsme na to připraveni, ale zpo-
čátku jsme horkem trpěli. Z letiště
nás dopravila klimatizovaná auta
do hotelu. I ten byl plně klimatizo-
vaný, pro Evropany jiné hotely ani
nepřipadají v úvahu.
Jaké vztahy mají mezi sebou li-
dé?
Ve Vietnamu jsme byli tři týdny.
Měli jsme možnost poznat příbuz-
né i některé z přátel rodiny, u kte-
ré jsme pobývali, kromě toho oby-
čejné lidi na tržištích, obsluhu ho-
telů, personál restaurací. Viděli
jsme kolem sebe spokojené 
a usmívající se lidi, i když bylo vi-
dět, že někteří jsou opravdu velmi
chudí. Lidé ve Vietnamu jsou 
úžasně pracovití, velmi ctí rodinu.
Váží si starých lidí, starají se o ně,
vždyť důchod tam pobírají jen vo-
jáci, zdravotníci, zkrátka jen státní
zaměstnanci. Pro Vietnamce je ale
věcí cti mít dostatek prostředků,
aby se o své staré rodiče postarali.
Spřízněné rodiny si navzájem po-

máhají, společně se scházejí při
jídle, hlavně večer, když není ta-
kové horko. Bylo někdy až do-
jemné vidět, když jsme procháze-
li uličkami, jak na speciální roho-
ži sedí celá rodina, někde bylo jíd-
lo chudší, jinde plno mističek 
s omáčkami, rýže, nudle, zelenina
i maso, hlavně slepice a kačeny.
Vepřové maso je tam dražší, a tak
si jej dovolí ti majetnější. Takové
pospolitosti se učí děti odmalička.
A ještě jedna věc mě zaujala. V ob-
lasti, ve které jsme se pohybovali,
praktikují buddhismus, a tak v kaž-
dém malém krámku, u cesty, ve
velkých obchodních centrech vidí-
te oltáříky, kde se dávají obětiny
zemřelým. Ti chudší přinášejí oběť
květinami a trochou ovoce, u těch
movitějších vidíte mísy plné ovo-
ce, kytice květin, nápoje a cukro-
vinky. Na své zemřelé nezapomí-
nají, ctí jejich památku.

Když se řekne příroda, co vás ja-
ko první napadá?
Příroda je tam úchvatná. Viděli
jsme mnoho druhů palem, nádher-
né květiny a ovocné stromy. Ovoce

je tam tolik druhů, že převážnou
část jsme viděli poprvé v životě.
Prodávají je na tržištích, u cesty,
mnohé jim vyroste na jejich zahra-
dách. Také používají různé bylin-
ky, lístky z některých stromů - do
takových se balí nádivky a dusí se.
Ahlavně všechno ovoce je čerstvé,
to je něco jiného než to, co koupíte
v obchodech u nás.
A co kuchyně?
Členové rodiny se o nás pečlivě
starali i co se gastronomie týče.
Základem stravy je samozřejmě
rýže, nudle, polévka, závitky
a pro nás bylo na stole vždy maso
nebo ryby. Ryby a různé mořské
plody jsou tam velmi chutné
a hlavně čerstvé. Já u nás ryby ne-

musím, ale tam jsem si pochutná-
vala na krevetách, langustách,
mořských racích, ani nevím, jak
se všechny ostatní jmenovaly. Na
čerstvé ryby připravené před naši-
mi zraky na pláži budu dlouho
vzpomínat. Ale poslední týden
jsme již docela postrádali náš
chleba nebo pečivo a těšili se, že
si doma uvaříme české jídlo.
Která města a památky jste měla
možnost poznat?
Přiletěli jsme do Ho Či Minova
Města a pět dnů jsme poznávali
dění a život v tomto městě. Je pře-
lidněné - má osm milionů obyva-
tel a velkou rozlohu, ohromný
provoz, žádné silniční značení, ve-
liká tržiště, kde dostanete všechno,
od národních produktů po zahra-
niční zboží. V tomto městě jsme si
prohlédli okázalý prezidentský pa-
lác, krásné zahrady, několik chrá-
mů, skromnějších i velikých.
Po pěti dnech jsme letěli vnitro-
státní linkou do metropole Hanoje
a odtud do přímořského města
Nha Trang - letního sídla movitěj-
ších lidí. Konečně jsme byli u mo-
ře! Zde jsme čtyři dny okusili, ja-
ké to je bydlet v pětihvězdičko-
vém hotelu. Takovou snídani, ta-
kový raut snad již nikdy neuvidím
a hlavně neochutnám. Zde jsme
společně s celou rodinou navštívi-
li Wonderland, kouzelné místo,
něco jako umělý ostrov, na nějž se
dostanete buď člunem nebo lanov-
kou. Byly zde různé atrakce, ob-
rovské akvárium, soukromá pláž
s téměř bílým pískem, restaurace,
obchůdky i drahé butiky. Zde by-
lo znát, že je to místo pro bohaté.

Božena Filipová na pobřeží přímořského města Nha Trang

I takto může fungovat přeprava ve vietnamských městech

Mauzoleum Ho Či Mina
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Věk: 54 let
Povolání: ředitelka gymnázia
Záliby: biatlon (hospodářka klu-
bu, rozhodčí 1. třídy), příroda,
chalupa, astronomie, zahrádka,
moje zaměstnání, rodina
Zvláštní znamení: pořád v po-
hybu (v práci, automobilem)

Jste „rýmařovská duše“?
Jsem přesvědčena, že „malou
dušičkou“ jsem, i když bydlím
v Břidličné. Posuďte sami. Od
roku 1983 v tomto městě trávím
veškeré pracovní dny. Na dvou
rýmařovských školách, na ZŠ 

1. máje, kde jsem učila dřív, a na
gymnáziu, kde pracuji dnes,
jsem poznala mnoho vynikají-
cích učitelů a velkých pedago-
gických osobností. Působila
jsem i na škole v Břidličné, to
však trvalo pouze dva roky, po-
tom jsem se do Rýmařova vráti-
la. Učím už i děti svých rýma-
řovských žáků. Po dobu patnácti
let jsem trávila hlavní prázdniny
s rýmařovskými táborníky na
letním táboře Littner. Mgr. Zaďa
Zavadil sháněl táborníky
z Břidličné a já z Rýmařova. Ve
volném čase navštěvuji galerie
a výstavy v Rýmařově, trochu se
stydím za to, že pro společenské
akce v Břidličné už mi nezbývá
čas. V Břidličné jsem ale věrná
biatlonu a sportovním aktivitám
s biatlonem provázaným.
V Rýmařově jsem trávila i svá
studentská léta, jsem totiž absol-
ventkou našeho gymnázia.
Co je pro vás největší odměna?
Jsem máma dvou dcer a jako
každému rodiči i mně záleží na
tom, aby děti byly v životě šťast-
né a úspěšné. V těchto jarních
měsících jsou mou největší od-
měnou za rodičovskou výchovu

dvě „čerstvě“ narozené vnučky.
Zvláštností je, že mé dcery od
sebe dělí šest let, ale jejich hol-
čičky Kateřina a Bára se narodi-
ly s rozdílem dvou měsíců. Jsem
tedy již trojnásobnou babičkou,
což zcela naplňuje můj osobní
život a ohromně si to užívám.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Leží mi tam dvě knihy, první na-
psal Paulo Coelho a pojmenoval ji
Vítěz je sám. Jde o vánoční dárek,
zatímco druhou, právě rozečtenou,
mám půjčenu. Jmenuje se Na jih
od hranic, na západ od slunce a je-
jím autorem je Haruki Murakami.
Ani jedna z nich není v kánonu na-
ší školní četby k maturitní zkouš-
ce, ale snad to nevadí.
Co byste si pořídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
Asi před čtyřmi měsíci jsem pro-
nesla doma i mezi známými tuto
větu: „Kdybych vyhrála velký
balík peněz, koupila bych si naše
gymnázium.“ Mohla bych dělat
práci podle svého nejlepšího
přesvědčení, mohla bych být
manažerem se všemi možnostmi
rozhodovat pro dobro studentů
a pro to nejlepší, co škola potře-

buje. Ale ten balík peněz bohu-
žel nemám.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Včera jsem spatřila kytici plnou
květů - anturie, frézie a gerbery.
Dnes se nechám překvapit.
Čemu jste se naposledy nahlas
zasmála?
Svému čtyřletému vnukovi,
chtěl jako vánoční dárek velikou
hromadu písku.
Kdy jste naposledy překonala
strach?
Každý den při jízdě do práce po
silnici II. třídy č. 370 Břidličná -
Rýmařov a zpět.
Komu a co jste naposledy závi-
děla?
Já si dovolím otázku upravit, ne
záviděla, ale přála - našim stu-
dentům a členům střeleckého
klubu úspěch na MČR ve střelbě
ze vzduchové pistole. Byla jsem
také členkou tohoto klubu, ale
momentálně nestíhám vše, co
bych si přála. Přestala jsem cho-
dit na tréninky, nejezdím na zá-
vody. Náš trenér Štefan se na
mne často mračí, že si už koneč-
ně mám najít čas a nestřílet si
z něj.
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Naproti tomu jsme navštívili
skromný letní byt Ho Či Mina.
Toho si Vietnamci velmi váží, ří-
kají, že byl skromný, spravedlivý,
spojil severní a jižní Vietnam
v jednu celistvou republiku
a hlavně se vyjednáváním zasadil
o to, že skončila válka. Ho Či Min
má v Hanoji mauzoleum.
V tomto městě jsme se zdrželi
osm překrásných dnů. Moře čisté,
lidé příjemní, žádní prodavači,
kteří vám vnucují všelijaké tretky.
Jen ovoce, ryby, rýžový chléb. Po
osmi dnech nás rodina zavezla do
svého zrenovovaného a moderně
vybaveného domu ve městě Phuc
Yen, přibližně stejně velkém jako
Rýmařov.
Neztratila jste se někdy v tom lid-
ském mraveništi?
Ztratila a mohu vám říct, že to byl
snad nejhorší zážitek mého poby-
tu ve Vietnamu. Zabočila jsem ve
městě, kde bydlí naše hostitelská

rodina, do jiné uličky a byla jsem
ztracená. Navíc jsem měla s sebou
dvouletého Davídka, o kterého se
starám. Neznala jsem ani příjmení
rodičů malého, ani slovo vietnam-
sky, a navíc se začalo stmívat. Ten
pocit bych nikomu nepřála. Ale
v takové chvíli se člověk zkon-
centruje, vytýčí si bod, který ho
zavede k místu, kde už to zná.
Celá rodina nás už hledala a mys-
lím, že jsme si všichni oddechli.
Musela jste po dobu pobytu vy-
hledat lékaře?
Já ne, ale byla jsem při ambulant-
ním ošetření malého dítěte.
Navštívili jsme krásnou mnoha-
poschoďovou nemocnici, samý
chrom a sklo, ale opodál byly ješ-
tě zbytky starých komůrek, kde se
dříve léčilo. V ambulanci mladý
doktor chlapce vyšetřil, bylo po-
znat, že je odborník a že denně 
ošetří velké množství lidí. Protože
jsme byli VIP pacienti, všechno

šlo rychle, nemuseli jsme vůbec
čekat, předepsal malému antibio-
tika, ta jsme vyzvedli v nemocnič-
ní lékárně a Davídek byl za tři dny
v pořádku. V nemocnici ale byla
spousta nemocných dětí, při nich
jejich rodiče. Některé byly ve
vážném stavu, napojené na pří-
strojích a na kyslíku. Maminka
Davídka mi řekla: „To víte, babi,
nás je hodně a nemocnice se staví
postupně - nestačí pro všechny.“
Jaké platidlo mají ve Vietnamu?
Jsou velké rozdíly v majetku?
Ve Vietnamu se platí bankovkami
- vietnamskými dongy; jsou zají-
mavé tím, že nejsou z papíru, je-
jich materiál by se dal přirovnat
k celuloidu. Na všech jsou portré-
ty Ho Či Mina. Mince nemají
a nejnižší bankovka má hodnotu
5000 dongů, to je našich pět ko-
run. Z každé bankovky si musíte
odmyslet tři nuly - 500 000 dongů
je našich 500 korun. Takže na

chvíli z nás byli milionáři.
Majetkové rozdíly jsou zde ob-
rovské a peníze hrají velkou roli.
Viděli jsme žebrající lidi, ale také
lidi velmi bohaté, kteří vlastnili
krásné vily, byty ve výškových
budovách, majitele velkých res-
taurací, ale také ty, kteří si ustlali
někde v koutku. Lidé jsou zvyklí
uživit se tím, co umí a znají, pro-
tože ve Vietnamu žádné sociální
dávky nejsou.
Jak se lidé pohybují ve městech?
Různě. Nejčastěji na motorkách,
na kterých sedí třeba čtyři lidé,
malé děti jsou odmalička na ta-
kový způsob dopravy zvyklé.
Mnozí  se dopravují na kolech,
s jejichž pomocí se převážejí ta-
ké menší náklady, a jezdí auty.
Neplatí tam žádné předpisy, jede
ten, kdo má větší auto. A tak ce-
lý den slyšíte houkání, troubení
a skřípání brzd
Děkuji za rozhovor. Si

Poděkování
Cesta do Vietnamu byla pro mě náročná i poučná. Poznala jsem, jak ži-
jí obyčejní lidé, viděla jsem krásnou přírodu, zajímavé památky a vlíd-
né moře. Chtěla bych poděkovat rodině Andyho a Lany za starost o nás,
za to, že nás přijali do rodiny a snažili se nám pobyt zpestřit výlety.
Hlavně bych jim chtěla poděkovat za to, že na náš pobyt věnovali ne-

malý finanční obnos. Dále děkuji dívkám Katce, Leničce a Kristýnce za
tlumočení. Také ostatním čtyřem členům naší skupinky, že mi pomáha-
li a měli zájem o mé zdraví. Vím, že ve svém věku a se svým zdravot-
ním omezením se už do Vietnamu nepodívám. Zbyly mi vzpomínky, fo-
tografie a dobrý pocit, že jsem to zvládla. Božena Filipová

Dálkový výslech

Zdena Kovaříková
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Pár slov... znovu o počasí
O počasí se dát mluvit vždycky, v hospodě i ve vysoké politice. Je to té-
ma, ke kterému se cítí být povoláni všichni. Není potřeba ani vzdělání,
natož odborné, počasí tu máme neustále a každý z nás je vnímá po svém
- třeba ranní vánici vidí jinak lyžař s představou svištění po zasněženém
svahu a jinak maminka vláčející po hodinovém oblékání své dítě ještě za
tmy do školky.
Počasí je jedním z nejproměnlivějších jevů, které prožíváme a které vý-
razně ovlivňují život lidí na Zemi. Lidé většinou považují současný stav
krajiny za trvalý a „odjakživa“ a stejně tak obtížně přijímají myšlenku
klimatických změn, vázáni víc osobní zkušeností a pamětí (často defor-
movanou) než informacemi, které dostávají. Naše planeta je však velice
složitý „živý organismus“, který se vyvíjí a mění. Extrémní stavy poča-
sí, které Země zažívala v dobách své nepředstavitelně dlouhé geologic-
ké minulosti, jsou pro nás na úrovni představ z říše fantazie. Po dobu 
existence člověka na Zemi jsou však klimatické podmínky, byť s výky-
vy, v zásadě příznivé, a proto se také člověk mohl vyvíjet až do dnešní
podoby Homo sapiens. Jde o období nějakých tří miliónů let, ve kterých
nedošlo k žádným katastrofickým událostem typu pádu obrovského me-
teoritu nebo grandiózního sopečného výbuchu, jež by vyhubily vyšší for-
my života včetně člověka a jeho předků.
Nicméně i v tomto období se klima měnilo a asi před dvěma milióny let
se začaly projevovat výrazné periodické změny teplot, které vedly ke
střídání ledových a meziledových dob v závislosti na vzájemné poloze
Země a Slunce v cyklech trvajících desítky a stovky tisíc let. V posled-
ním interglaciálu, teplejším výkyvu ledové doby, ve kterém dosud žije-
me, došlo k rozvoji lidské civilizace. Jedním ze zásadních současných
poznatků klimatologů je, že klima se vždy měnilo více a rychleji, než se
předpokládalo. Z nedávné geologické minulosti jsou doklady o náhlých
klimatických změnách souvisejících s lámáním a táním arktických le-
dovců v severním Atlantiku, čímž mohlo během velmi krátké doby (20-
100 let) dojít ke snížení průměrné roční teploty až o 10 °C s katastrofic-
kými důsledky. Může však dojít i k jinému poměrně rychlému jevu -
„vypnutí“ chodu tzv. teplotního výměníku, gigantického proudění chlad-
ných a teplých hlubokomořských proudů mezi světovými oceány, které
by mělo obdobné následky. Je pravděpodobné, že právě nástup poslední
doby ledové souvisel se zastavením nebo podstatným omezením pohy-
bu oceánského výměníku. Obdobné účinky může mít samozřejmě i pád
velkého tělesa na Zemi nebo grandiózní výbuch sopky. To ovšem nejsou
bezprostřední nebezpečí, kterých bychom se my nebo naši potomci mu-
seli obávat. Jisté však je, že Zemi čeká další doba ledová s nástupem za
několik tisíc až desítek tisíc let.
Dnešní společnost ovšem znepokojují změny počasí v posledních letech
a konkrétně průběh letošní zimy a jara. Média jsou plná hrozeb globál-
ního oteplování, termínu, který se stal nástrojem politiky a byznysu bez
konkrétního klimatologického obsahu. Teorie o globálním oteplování
nejčastěji argumentují vzestupem průměrných teplot za posledních 150
let, nicméně dlouhodobé seriózní rekonstrukce teplot za posledních 2000
let ukazují, že klima se naopak celkově mírně ochlazuje. Antarktida by-
la uváděna jako důkaz působení globálního oteplení v souvislosti s odla-
mováním obřích ker. Výzkumy však úbytek ledu nepotvrzují.
V diskuzích o klimatu je nepochybně správnější používat termínu glo-
bální klimatické změny, což je jev v geologické minulosti naší Země zce-
la běžný. V minulosti naší planety způsobovalo změnu klimatu osm až
devět faktorů. Na současné změny může mít vliv asi polovina z nich, 
ostatní působí dlouhodobě, v rozmezí miliónů let. Největší publicitu
dnes mají skleníkové plyny, zejména oxid uhličitý. Ať už je jeho vliv na
klimatické změny více nebo méně významný, v každém případě je sna-
ha o snížení jeho emisí namístě a zprávy o tom, že Čína spaluje téměř to-
lik uhlí jako celý zbytek světa, nás oprávněně znepokojují. Kromě oxidu
uhličitého se na skleníkovém efektu podílejí i plyny další, zejména me-
tan. Ten je hlavní složkou zemního plynu a v podobě hydrátu metanu je
součástí permafrostu, tedy věčně zmrzlé půdy v Arktidě, a také povrchu
dna moří. Do atmosféry se metan dostává hlavně jako produkt rozkladu
látek biogenního původu, tedy i z metabolismu přežvýkavců. V této sou-
vislosti mne zaujala informace, že ke globálnímu oteplení, ke kterému
došlo před 250 milióny lety, mohla podstatně přispět plynatost dinosau-
rů. Velcí býložravci vážící i několik desítek tun vytvářeli velká stáda

a předpokládaná produkce až 500 miliónů tun metanu ročně mohla při-
spět k podstatnému zvýšení skleníkových plynů v ovzduší Země.
Některé teorie se zabývají katastrofickou možností uvolnění obrovského
množství metanu z permafrostu při globálním zvýšení teploty na Zemi,
jiné zase považují vznik obrovských bublin metanu uvolněných ze dna
moří za příčinu záhadných katastrof v tzv. Bermudském trojúhelníku.
Letošní začátek jara byl skutečně podivný, nejchladnější za sto let.
Podobná chladná období se v novodobé historii objevovala většinou
před rokem 1860, nejchladněji bylo v roce 1853. Meteorologové vidí pří-
činy v několika jevech, které spolu možná souvisejí, ale možná také ne.
Jedním z nich je tzv. tryskové proudění ve vysokých vrstvách atmosféry,
oddělující chladné masy vzduchu na severu od teplejších jižních. To by-
lo letos nezvykle silné a výrazně posunuté k jihu. Další příčinou může
být to, že v tradiční oblasti vysokého tlaku vzduchu nad Azorskými ost-
rovy z neznámých důvodů převažovala tlaková níže, která nepřetržitě zá-
sobovala západní Středomoří chladnějším vzduchem, nad Islandem se
naopak vytvořila oblast vysokého tlaku vzduchu, prostě situace tak tro-
chu „vzhůru nohama“.
O tom všem my laici samozřejmě nevíme vůbec nic, přesto si troufáme
meteorology za jejich předpovědi kritizovat. S ohledem na celkový cha-
rakter klimatických jevů v poslední době meteorologové předpokládají, že
nás čekají chladnější roky s nestabilním počasím a prudkými výkyvy.
Předpovídání počasí je za této situace mnohem složitější a nejistější, a pro-
to dnes meteorologové upouštějí od dlouhodobějších předpovědí, omezu-
jí se na několik nejbližších dní a spíše se snaží charakterizovat trendy vý-
voje. Nemůžeme jim to mít za zlé. Stačí se podívat na obrovskou vymo-
ženost současné doby - družicové snímky, na kterých se na vlastní oči mů-
žeme přesvědčit o rychlém a neustále se měnícím pohybu obrovských vlh-
kých oblačných mas z Atlantiku, mrazivých z kontinentu nebo horkých
z jihu k nám, do středu Evropy, předurčeného tradičně k tomu, aby se zde
všechny protichůdné síly setkávaly a vzájemně spolu bojovaly.
Když nám konečně mraky po dlouhé době dovolily opět vidět Slunce, ji-
stě jsme si všimli, jak už je na obloze vysoko, takže bude líp. M. Marek

Foto na titulní straně:
Miroslav Král - Brhlík lesní si prohlíží dutinu
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Aktuálně z města

Rekonstrukce náměstí Míru začala obnovou plynovodů
Rekonstrukci náměstí Míru zahá-
jila společnost RWE, a. s., celko-
vou výměnou plynovodů. Jde
o samostatnou stavbu, kterou
RWE jako majitel plynovodů pro-
vádí na vlastní náklady a vlastním
dodavatelem. Společnost se bude
finančně podílet na vybudování
povrchu náměstí zasaženého vý-
měnou plynovodů.

Město Rýmařov mezitím pro-
vedlo soutěž na dodavatele stav-
by. Přihlásilo se devět firem
a všechny splnily požadované
předpoklady. Nejnižší nabídku
předložila firma Kareta, s. r. o.,
ve výši 22 967 tis. Kč vč. DPH
oproti rozpočtovaným nákladům
45 172 tis. Kč. Na druhém místě
skončila společnost Strabag, 

a. s., s cenou 25 105 tis. Kč.
Nedostatek stavebních zakázek
a hlad firem po jejich získání
způsobují výraznou úsporu ná-
kladů. V současné době běží zá-
konná lhůta pro podání námitek,
která skončí 30. dubna. Pokud
nepodá některý účastník výběro-
vého řízení námitku, budeme 
ihned připraveni podepsat s do-
davatelem smlouvu na dodávku
stavby a práce budou moci začít.
V zadávacím řízení jsme stanovi-
li celkovou dobu realizace do 150
dnů. To znamená, že náměstí by
mohlo být hotovo na počátku říj-
na. Byl vybrán i dodavatel zá-
chranného archeologického vý-
zkumu, který bude stát asi 1 510
tis. Kč. Ze zákona jsme povinni
archeologický průzkum hradit
a případně strpět prodlení stavby
a další náklady na průzkum, po-
kud archeologové něco naleznou.
Archeologický výzkum předsta-

vuje nejvyšší časové a finanční ri-
ziko pro hladký průběh stavby.
V současné době zastupitelé jed-
nají o náhradě parkovacích míst
a místa pro tržnici. Věřím, že
upřednostní vhodná a trvalá řeše-
ní, aby se jim mohl budoucí život
města snadno a rychle přizpůso-
bit a případné investice mohly
být dlouhodobě využity. Pro par-
kování v okolí náměstí uvažuje-
me o těchto možnostech: Husova
ulice, prostranství za budovou
spořitelny a vedlejší restaurace
s přístupem z Husovy ulice,
Školní náměstí a prostor za po-
hřební službou, část pozemku
nad poliklinikou a prostranství za
Radniční ulicí 1, 3, 5, 7. Náhradní
prostranství pro trhovce by pak
mohlo vzniknout v proluce mezi
prodejnou Ca&Va a budovou
Koruny, pokud se tento pozemek
podaří vykoupit. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Práce na plynovodech přinese dopravní omezení
Odbor dopravy a silniãního hospo-
dáfiství Mûstského úfiadu R˘mafiov
informuje obãany o zahájení rekon-
strukce plynovodÛ ve tfiech lokali-
tách mûsta. Stavby byly zahájeny
15. dubna, dokonãeny by mûly b˘t
k 31. ãervenci.
V rámci stavby s názvem
Rýmařov NTL MS Rýmařov,
náměstí Míru+1 dojde k vý-
stavbě nového podzemního ve-
dení plynu na náměstí Míru,
Radniční ulici, Školním náměstí
a pod spojovacím chodníkem
z náměstí Míru na ulici Husovu
(k Lidlu). Stavba bude probíhat
v šesti etapách: etapa č. 1 -
Radniční ulice, etapa č. 2 - od
domu Centrum po Fotografii

Drexler a spojku náměstí Míru
s Husovou ulicí, etapa č. 3 - od
muzea po Nábytek Polách, etapa
č. 4 - od Nábytku Polách po

Elektro - nábytek Icha, etapa č. 5
- od Lékárny 110 po obchodní
centrum Koruna, etapa č. 6 -
Školní náměstí (od bytového do-

mu na třídě Hrdinů 1 po faru).
V průběhu stavby lze využívat
stávají parkovací plochy na ná-
městí Míru v omezené míře, řidi-
či musí respektovat vozidla stav-
by a její omezení. Součástí stav-
by je staveniště umístěné na
Radniční ulici.
Současně byla zahájena rekon-
strukce plynovodu Reko NTL
MS Rýmařov, tř. Hrdinů+1,
která se dotkne třídy Hrdinů, ulic
Úvoz, Tomáše Matějky a Dukel-
ské, a stavba Reko NTL MS Rý-
mařov, Hornoměstská+1 v Hor-
noměstské a Nerudově ulici.

Bc. Renata Vyslyšelová,
odbor dopravy

a silničního hospodářství

Opravy silnic provázejí uzavírky
V pondělí 15. dubna byla částečně uzavřena
silnice II/370 ve dvanáctikilometrovém úseku
od Okružní ulice v Rýmařově přes Horní
Město a Tvrdkov až po hranici Olomouckého
kraje. Důvodem je oprava komunikace, která
bude probíhat v několika etapách a měla by
skončit 31. srpna. Provoz na této trase bude ří-
zen světelnou signalizací.
Úplnou uzavírku provází od 17. dubna oprava
komunikace II/449 mezi Ondřejovem a hrani-
cí Olomouckého kraje ve směru na Dlouhou
Loučku. Uzávěra je plánována do konce listo-
padu a znemožní průjezd mezi Ondřejovem
a Valšovským Dolem. Do obou vsí je možno
vjet pouze po konec zástavby - do Ondřejova

od Rýmařova, do Valšovského Dolu od
Dlouhé Loučky. Autobusová zastávka
v Ondřejově je pro místní spoje zachována na
točně, pro spoj na lince 950104 Jeseník -
Olomouc - Přerov je nástupiště posunuto ke
křižovatce silnic II/445 a II/449.
Pro řidiče jsou schváleny jednotlivé objízdné
trasy. Pro osobní dopravu (do 7 tun) je vedena
objížďka od Rýmařova do Stránského obou-
směrně po silnici II/445, dále jednosměrně po
silnici III/4456 přes Jiříkov a po III/4451 do
Dlouhé Loučky. V opačném směru je objízdná
trasa vedena ze Stránského po II/445 do Huzové
a po silnici III/44417 přes Paseku do Uničova.
V tomto směru je variantně možný přejezd

z Dlouhé Loučky do Paseky po III/4451.
Nákladní automobilová doprava (nad 7 tun)
může využít objízdné trasy z Rýmařova smě-
rem na Břidličnou po silnici II/370, dále po
I/45 na Dětřichov, po I/46 na Šternberk a po
II/444 do Uničova. Linková autobusová do-
prava je vedena obousměrně z Paseky po sil-
nici III/44417, dále po III/44418 a III/44419
do Dlouhé Loučky, dále po silnici III/4451 na
zastávku Paseka, sanatorium, kde se na točně
otočí a pokračuje po silnici III/4456 přes
Sovinec a Jiříkov do Stránského a odtud po sil-
nici II/445 do Rýmařova.

Bc. Renata Vyslyšelová,
odbor dopravy a silničního hospodářství
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s datem odeslání nejpozději 2. května 2013

Lhůta pro podání přihlášky: 2. května 2013

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

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

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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V útulcích po celé republice čeká na svou šanci plno štěňat i dospělých psů. Jsou zde ne-
chtěná štěňata, psi, kteří přišli o své pány, nepovedené dárky k Vánocům nebo za vysvědče-
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Co mám dělat, když... žiji s násilníkem!

Odbory MěÚ informují

Je obtížné rozpoznat, co se za zavřenými dveřmi domácnosti děje.
A není lehké najít odvahu říci nahlas svému okolí: „Jsem oběť domá-
cího násilí. Můj partner/ka mě ponižuje, bije, vyhrožuje mi.“
Za zavřenými dveřmi se v rodinách dějí různé až hrůzné věci. Na
komplikované soužití plné fyzického násilí či psychického týrání
nebývá nikdo dostatečně připraven, a tak je běžné, že ohrožená
osoba dlouho hledá, jak a zda vůbec může řešit svou těžkou ži-
votní situaci.
Často je motivací k prvnímu kroku až strach o zdraví a život svůj či
dětí. Překonat strach z partnera a poslušnost vůči němu je pro osobu
ohroženou domácím násilím velmi náročné, proto potřebuje pomoc
a podporu zvenčí. Základní rozhodnutí však musí udělat sama, ne-
měla by k němu být nikým nucena. Je možné nabídnout východisko
z beznadějné situace, slíbit podporu a konkrétní pomoc, ale nelze za
nikoho rozhodovat.
Řešení domácího násilí není jednoduché ani rychlé. Dočasně může
dojít i ke zhoršení situace a je potřeba řešit řadu nových problémů.
Pokud se však ohrožená osoba rozhodne něco se svým životem udě-
lat, je mimořádně důležité, aby své rozhodnutí dotáhla až do konce -
k životu bez násilí.
Tři kroky, které může učinit osoba, která žije v násilnickém vzta-
hu:
1. připustit si, že to, co se děje, není normální;
2. uznat, že za tuto situaci nenese žádnou vinu;
3. vyhledat pomoc a podporu.

Jak se zachovat v případě domácího násilí?
• Vpřípadě napadení zavolejte Policii ČR - linku 158, příp. 112.

Pamatujte si, že násilí je trestný čin a nikdo nemá právo se k vám
takto chovat.

• Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
• S policií se snažte mluvit bez přítomnosti partnera (např. v jiné

místnosti).
• Pokud jste byl/a napaden/a, navštivte odborného lékaře a nechejte

si vypracovat odbornou zprávu. Je-li to možné, zdokumentujte
(i dodatečně) svá zranění. Důležité je, aby na fotografii bylo vidi-
telné datum pořízení snímku.

• Pokud nebyl násilnický partner zajištěn, je z bezpečnostního hle-
diska lepší odejít do specializovaného centra či azylového domu

pro oběti domácího násilí, případně k rodině či známým.
• Poučte své děti a určete jim bezpečné místo v bytě (pokoj, který

jde zamknout) nebo v okolí (např. sousední dům, kam se mohou 
uchýlit, pokud potřebují pomoc). Ubezpečte je, že jejich úkolem je
zůstat v bezpečí, a ne ochraňovat vás.

• Domluvte si signál se sousedy - např. světlo venku je rozsvícené,
zavolejte policii.

• Pokud jste napaden/a během telefonování na policii - nechejte te-
lefon vyvěšený, hlasitě mluvte a křičte.

• Pokud je to jen trochu možné, neodcházejte bez dětí.
• Pamatujte si, kam se můžete obrátit o pomoc. Řekněte někomu, co

se s vámi děje.

V případě dlouhodobého násilí:
• Nestyďte se za svou situaci a vyhledejte odbornou pomoc, pokuste

se najít někoho, kdo vám může poradit.
• Na pachatele domácího násilí můžete podat trestní oznámení ve

smyslu paragrafu 199 trestního zákona, který hovoří o týrání oso-
by blízké, žijící ve společném bytě nebo domě.

• Zavolejte někomu, komu věříte (přítelkyni, rodině) a komu záleží
na bezpečnosti vaší i vašich dětí.

• První krok je těžký, pokud ale nic neuděláte, násilí samo nepřesta-
ne - ani přes sliby násilníka. Pamatujte si, že násilí, které se neře-
ší, má tendenci se stupňovat.

• Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitou situaci, kdy násil-
nický partner mění svoji tvář, snaží se vás uprosit, slibuje, že se
změní, je nutné pochopit specifika domácího násilí a docházet 
opakovaně k psychosociálním konzultacím (ve většině specializo-
vaných poraden jsou bezplatné), které vás nejen podpoří, ale po-
mohou vám nabýt ztracenou sebedůvěru a sílu k řešení vaší situa-
ce. Rozhodnutí je ale vždy na vás.

Místa odborné psychologické, sociální a právní pomoci:
Poradna Elpis Bruntál - poskytování pomoci osobám ohroženým
násilím, týráním a zneužíváním prostřednictvím odborného poraden-
ství a emoční podpory (elpis.br@sdk.cz, 595 532 035, 736 757 505).
Bílý kruh bezpečí (dona.linka@bkb.cz, Dona linka 251 51 13 13).
MěÚ Rýmařov, odbor sociálních věcí, tel. 554 254 linka 222, 214,
215, 216 a 210.

Bc. Iveta Podzemná, odbor sociálních věcí MěÚ Rýmařov

odbor stavební úřad

Oznámení
stavebního úřadu

- novela stavebního zákona
Odbor stavební úřad informuje stavebníky o nove-
le zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), která je platná
od 1. ledna 2013. Zároveň je od 31. března 2013
v platnosti očekávaná novela vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, a novela vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního ří-
zení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Tyto novely přinesly změnu povinných formulářů
pro žadatele a stavebníky, stanovily nové požadav-
ky na zpracování dokumentace staveb a zavedly
nové a zvýšily stávající správní poplatky.
Všechny potřebné informace jsou oznámeny na
webových stránkách města Rýmařov www.ryma-
rov.cz, v sekci městský úřad, žádosti a formuláře,
odbor stavební úřad. Ing. Iveta Pochylová,

vedoucí odboru stavební úřad

Chcete nás?

Druhým klidným a hravým pejskem, který byl
nalezen 8. dubna, je tento černý kříženec větší-
ho vzrůstu.
Oba pejsci jsou klidní, hraví a hodní. V případě
zájmu, dotazů či vyzvednutí kontaktujte odpo-
vědného pracovníka na tel.: 737 241 052. JiKo

Prvním psím nalezencem, kterého do zá-
chytného kotce přivezli začátkem letošní-
ho března, je tento hodný a krásný kříže-
nec většího vzrůstu s moudrýma a odda-
nýma očima. Pejsek byl nalezen v ulicích
Rýmařova.

Fota: Pavel Ujfaluši
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Školství

Vítr z hor úspěšně reprezentoval Gymnázium Rýmařov v Olomouci
V úterý 16. dubna se zúčastnili
žáci rýmařovského gymnázia 
17. ročníku štafetového Junior-
ského maratonu v Olomouci.
Z Rýmařova vyjížděla lehce po-
změněná sestava týmu Vítr z hor,
jejíž jádro se této akce účastnilo
již minulý rok. Od rána svítilo
sluníčko a vytvářelo optimistic-
kou atmosféru, avšak při samot-
ném závodu se stalo silným sou-
peřem, který výkony všem druž-
stvům značně komplikoval.
Nicméně nakonec všechno dobře
dopadlo a každý člen našeho tý-
mu se dočkal vytoužené mety.
Letošní velkou posilou Větru z hor
byl Marek Ryška, který štafetový
běh rozbíhal a zařídil tak slušný

náskok. Stačilo jej jen udržet, oč
se částečně postarali ostatní rýma-
řovští běžci Václav Vlásek, Mirka
Rapouchová, Ladislav Hýbl, Te-

reza Valová, Filip Tomeš, Iva Za-
hradníková, Marek Pech, Marek
Sedláček (nejmladší ze všech ma-
ratonců) a František Ondrášek.

Pro všechny případy byli připra-
veni náhradníci Adam Špicera
a Barbora Bednářová. Vypětí sil
nakonec přineslo ovoce, z Olo-
mouce si náš tým odvážel 3. místo
a spokojenost sportovců. Marato-
nu se zúčastnila také Střední škola
Rýmařov, která skončila osmá,
a SSOŠ Prima dosáhla desátého
místa.
Speciální poděkování patří tre-
néru Vlastislavu Durmanovi,
který náš tým svědomitě, pečlivě
a usilovně připravoval. Velké dí-
ky také patří organizátorům
Juniorského maratonu. Sportu
zdar a za rok zas! 

Mirka Rapouchová,
Gymnázium Rýmařov

Velikonoční turnaj středních škol
Ve středu 3. dubna se konal každoroční turnaj ve sportovních hrách,
který pořádá Střední škola Rýmařov, tentokrát ve florbalu. V pořadí
už 11. ročník se stejně jako ty předešlé opravdu povedl. V šesti zápa-
sech změřili své síly studenti Střední školy Rýmařov, SSOŠ Prima,

Gymnázia Rýmařov a VOŠ Opava. Utkání nakonec vyhráli chlapci
z Opavy, ale to neměnilo nic na tom, že se všichni účastníci skvěle
bavili a ukázali, co v nich je. Příští rok se určitě můžeme těšit na dal-
ší skvělý turnaj. Daniel Vaněk, Nikola Šubíková

Galerií Na Schodech proplouvá Rybaba
V˘stava „Pfiíbûhem k obrazu“ vznikala na uniãovské
ZU· v prvních mûsících toho ‰kolního roku.
Prohlédnout si ji nyní mohou také náv‰tûvníci gale-
rie Na Schodech v prostorách ZU· R˘mafiov na
âapkovû ulici.
S nápadem inspirovat se literaturou, uchopit
písmeno jako samostatný výtvarný námět a za-
bývat se dílem Petra Nikla přišla Bc. Jana
Jurkasová, kolegyně z literárně-dramatického
oboru. Práce s písmem je tradiční výtvarná dis-
ciplína; snažili jsme se využít méně známou
techniku šablonového tisku, všímat si detailně
jednotlivých zakřivení a tvarů písem, mladší
žáci si hráli s písmeny ve svém jménu a s ří-
kadly, v nichž se střídá písmo a obraz.
Knihu O Rybabě a Mořské duši jsem vybrala
jako průvodce naší výtvarnou řadou. Ryba
Rybaba sídlí hluboko v mořské říši, její svět je
obklopen tmou. Z vyprávění úhořů se dozví
o světle a vydá se na pouť za ním. Setká se

s Medúzou a rozhodne se pro ni získat světlo,
aby zase mohla zářit. Její cesta vede skrz duté
amfory až na hladinu a dále ke Kosatkové ho-
ře. Je ozářena světlem a nese si ho dolů, avšak
setkání s chobotnicí vše zamotá. Rybaba se oct-
ne v oblaku černého inkoustu a pomoc pak mu-
sí hledat u zapadajícího slunce, které nakonec
prozáří celé moře.
Poetické a barvité popisy moře, v nichž se stří-
dá motiv světla a tmy, nám posloužily jako ná-
mět mnoha výtvarných vyjádření. Vyprávění
Petra Nikla bylo pro žáky nezvyklé, ale myslím
si, že s odstupem času a skrze zážitek z výsta-
vy by se mohli ke knize vrátit a docenit její
kvality. Přála bych si, aby byla výstava i pro 
ostatní pozváním k četbě současné literatury
a aby výtvarné práce posloužily jako okno do
světa tohoto příběhu a usnadnily jeho pochope-
ní a procítění. 

Mgr. Barbora Hřebíčková, ZUŠ Uničov

Foto: Nikola Šubíková

Foto: archiv Gymnázia Rýmařov
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Festival souborů skončil třetím koncertem
Tfietí a poslední koncert Festivalu sou-
borÛ ZU· R˘mafiov mohli posluchaãi
nav‰tívit ve stfiedu 17. dubna. Na pó-
diu koncertního sálu na Divadelní ulici
pfied nimi tentokrát vystoupilo hned
nûkolik men‰ích hudebních tûles
s pestr˘m repertoárem skladeb.
„Na naší základní umělecké ško-
le velmi dbáme o to, aby děti
navštěvující hudební obor využi-
ly to, co se naučí, ve společné
hře, v některém orchestru nebo
kapele,“ připomněl v úvodu kon-
certu ředitel Jiří Taufer a dodal,
že počet školních souborů mezi-
tím narostl natolik, že jim k ve-
řejnému vystupování přestal sta-
čit jediný hudební pořad, a proto
vznikl třídílný festival. V něm se
postupně představil velký školní
orchestr Zuškaband se sborem
dospělých Vox montana, o týden
později rocková kapela a na zá-

věr všechna ostatní tělesa.
Závěrečný koncert zahájil rytmic-
ký orchestr pod vedením Karla
Cvrka, který předvedl, že i na bicí
nástroje lze hrát melodické sklad-
by. Kytarové kvinteto kapelníka

Jiřího Taufera zase ukázalo prolí-
nání zvuku akustické a elektrické
kytary. Latinskoamerické rytmy
a populární skladby poté vystřída-
ly lidové písně v podání souborů
Zdeňka Štěpánka, Jaroslava Raš-

ky a pěveckého sboru Jany Sed-
láčkové, které už instrumentální
hru obohatily i zpěvem. Finále
patřilo kapele Jana Kučery
Chaotics, která posluchače svým
repertoárem vrátila do oblasti po-
pulární hudby.
Třídílný festival souborů byl pro
žáky ZUŠ Rýmařov zahřívacím
kolem pro nadcházející velké po-
řady, které je i jejich posluchače
čekají na konci školního roku.
V pondělí 27. května totiž na rý-
mařovské ZUŠ vyvrcholí celoroč-
ní mezinárodní projekt Wande-
rung velkým koncertem Zuška-
bandu a Vox montany v kapli
V Lipkách a 8. června se všichni
mladí hudebníci představí v celo-
denním programu celoškolního
projektu Život na zámku, jehož
dějištěm bude janovický zámek. 

ZN

Zápis do všech rýmařovských mateřských škol
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál

Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál
vyhlašují termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

na pondělí 29. dubna od 14.30 do 16.30
Samotný zápis spočívá v tom, že podáte při-
hlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání a na
základě toho ředitelka školy zahájí správní
řízení (řídí se zákonem 500/2004 Sb., správ-
ní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte obdr-
žíte do 30 dnů.
U zápisu se můžete dozvědět informace
o škole, o tom, co má dítě umět při nástupu,
co budete potřebovat, které poplatky a v jaké
výši budete hradit, a můžete se samozřejmě
zeptat na cokoli, co vás o provozu školky bu-
de zajímat.
Podle čeho ředitelka školky o přijetí dítěte
rozhoduje? Školský zákon ředitelkám uklá-
dá, aby přednostně přijaly děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docház-

ky, které mají trvalé bydliště v Rýmařově.
Další kritéria si stanoví každá školka samo-
statně - může to být skutečnost, že jde o pra-
videlnou celodenní docházku dítěte, o souro-
zence dítěte, které již školku navštěvuje,
o dítě zaměstnaných rodičů, případně za-
městnaných rodičů-samoživitelů a podobně.
Co můžeme poradit rodičům? Především
přijďte k zápisu. Pokud nepřijdete, nemůže-
te počítat s tím, že se pro vaše dítě najde ve
školce místo třeba v polovině roku. U zápisu
informujte o všem pravdivě a nic nezaml-
čujte - pokud je ředitelka informována o tom,
že má vaše dítě například zdravotní problé-
my, je možné je přijmout a zajistit pro ně 
asistenta pedagoga nebo přizpůsobit provoz
třídy. Když se o problému dozví až v týdnech

po zahájení docházky dítěte, na zajištění asi-
stenta je již pozdě. Neexistuje žádný pořad-
ník. Můžete klidně přijít kdykoli ve stanove-
ných hodinách, kritériem pro přijetí dítěte
není čas podání přihlášky. Nechoďte k zápi-
su do více školek - vaši šanci na přijetí dítě-
te k předškolnímu vzdělávání to nezvýší.
Ředitelky si porovnávají seznamy podaných
přihlášek na společném jednání, hodnotí je
podle stanovených kritérií a pak teprve vydá-
vají rozhodnutí; přijati tak můžete být jen do
jedné školky. Pokud se chcete podívat, jak to
v některé školce chodí, a podle toho se tepr-
ve rozhodnout, kam byste chtěli dítě umístit,
můžete se domluvit s ředitelkou na individu-
ální návštěvě. 

Bc. Leona Pleská, odbor školství a kultury

Nedávejte příležitost zlodějům!
Policie opakovaně upozorňuje řidiče, aby ne-
nechávali důležité a cenné věci ve vozidlech.
Pachatelům obvykle stačí pár minut, aby způ-
sobili velké škody. Poslední takový případ se
stal 8. dubna na Revoluční ulici v Rýmařově,
na parkovišti poblíž mateřské školky. Krátce
po třetí hodině odpoledne využil chvíle nepří-
tomnosti řidičů zloděj a vloupal se do dvou

vozidel. Z prvního odnesl kabelku s peněžen-
kou, ve které měla majitelka doklady, plateb-
ní kartu a finanční hotovost. Druhý řidič při-
šel o firemní notebook. Celková škoda dosá-
hla cca 30 tisíc korun.

Pozor na kapsáře
Rýmařovští policisté 12. dubna prověřovali
krádež, která se stala v prodejně potravin na

náměstí Míru v Rýmařově. Zloděj v nestře-
žené chvíli odcizil seniorce z ručního nákup-
ního košíku peněženku s platební kartou, fi-
nanční hotovostí a osobními doklady, přesto-
že během nakupování nepustila košík z ruky.
Peněženka byla poté nalezena v jiné prodej-
ně nedaleko odtud, ale již bez peněz.

vrchní asistent pprap.
Pavla Welnová
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus
Barokní kaple V Lipkách se opět otvírá návštěvníkům

Ve ãtvrtek 2. kvûtna zaãne tfietí se-
zóna zpfiístupnûní filiálního kostela
Nav‰tívení Panny Marie, známého
také jako kaple V Lipkách.
Skvostná barokní kaple, označo-
vaná jako perla severomoravské-
ho baroka, je nejhodnotnější his-
torickou památkou Rýmařova
a svým významem přesahuje re-

gionální úroveň. Její vnitřní pro-
stor zaujme především freskami,
které vytvořil olomoucký malíř
Ferdinand Naboth se svým uč-
něm Janem Kryštofem Handkem,
rodákem z Janovic. Kaple byla
v dobách válek, morů a živelných
pohrom vždy cílem prosebných
procesí z celého kraje.

Kaple bude návštěvníkům zpří-
stupněna až do konce září každé
úterý, čtvrtek a sobotu (ve státní
svátky je zavřeno) v čase 9 -
12 a 13 - 17 hodin. Plné vstupné

do kaple činí 20 Kč za osobu, stu-
denti, děti do 15 let, důchodci
a skupiny nad 10 osob platí sníže-
né vstupné 10 Kč za osobu. Po
předchozí domluvě v Informač-
ním centru při Městském muzeu
Rýmařov (nám. Míru 6, tel.:
554 212 381, email: info@ryma-
rov.cz) je možná prohlídka i ve
středu nebo pátek za jednotnou

cenu 300 Kč (do počtu 30 osob).
Vstupné zahrnuje komentovanou
prohlídku kaple, jejíž délka je cca
20 minut. Maximální počet účast-
níků jedné prohlídky je 30 osob.

Stejně jako v minulých dvou le-
tech je v kapli připraveno několik
koncertů a letos také výstava foto-
grafií církevních památek z okolí
Rýmařova a Opole. Aktuální in-
formace se dozvíte v Informač-
ním centru při Městském muzeu Rý-
mařov. K návštěvě kaple všechny
srdečně zveme. Petra Malá,

Městské muzeum Rýmařov
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Můj šálek čaje

Jarmila Loukotková: Spartakus, před námi boj
Zlato, purpur, běl, zlato, purpur,
modř, zlato, purpur, smích; zeleň
a smích, purpur a vůně, zlato,
zlato, zlato...
Již první slova knihy navozují 
atmosféru starověkého Říma,
představu amfiteátru zaplněného
zhýralými Římany těšícími se na
gladiátorské souboje. Tato kníž-
ka se kdysi stala mým šálkem ča-
je, a snad počátkem mého zájmu
o historii a nejspíše i o archeolo-
gii. Jde o titul Spartakus od jedné
z našich nejlepších autorek histo-
rických románů - Jarmily Louko-
tkové, jejíž díla jsem s chutí na-
dále hltala.
Líbí se mi její schopnost vykres-
lit atmosféru doby a místa, což je

kolikrát podstatnější než samot-
ný hlavní děj románu. Tak je to-
mu i v případě Spartaka. Jde pře-
ci jen o román idealizující hlav-
ního hrdinu a stavící ho na jakýsi
piedestal. A aby nebyl Spartakus
ve vedení desetitisíců otroků
a dalších vzbouřenců tak osamě-
lý, přimyslela mu autorka dívku,
koho jiného než schovanku sa-
motného Krassa, římského poli-
tika a boháče, hlavního Sparta-
kova protivníka.
Román je velmi čtivý díky řadě
vtipných a napínavých dialogů.
Některé z nich u nás v rodině tak
nějak zdomácněly, jako třeba po-
slední věta tohoto úryvku, samo-
zřejmě pouze v nadsázce:

Stojí tu proti sobě, urozený pán
a obyčejný muž, boháč a gladiá-
tor. Krassus lapá po vzduchu.
Spartakovy zuby teď vypadají ja-
ko nebezpečný úsměv gladiátora.
Krassus mrštil pohárem o zem.
„Dám tě sežrat!“ křičí nepříčet-
ně. „Dám tě zmrskat! Zmrskat
jako psa.“
„Myslím, žes mě pozval na hosti-
nu, Krasse.“ Spartakova slova
zvýšila napětí společnosti...
„Tak žer a chlastej a nebuď dr-
zý!“
Průběh celého povstání otroků
známe z písemných pramenů
a této hlavní osy se autorka na
pozadí příběhu drží, jen ho oživi-
la životními osudy jednotlivých

postav. A vykreslená atmosféra
také vtáhne člověka do knihy.
Tomu, kdo má rád historii, vřele
doporučuju.
Jsem ráda za podnět k napsání to-
hoto příspěvku, který mě ke kni-
ze opět přivedl. Už dlouho jsem
ji totiž nečetla, přesněji naposle-
dy ve čtvrťáku na gymplu, ... jako
záložku jsem našla zadání písem-
ky z fyziky. Jen tak pro zajíma-
vost - první úkol zní: „Určete
hustotu vodíku při tlaku 98 kPa
a teplotě 0 °C.“... Uf, Spartakus
zůstal, ale fyzikální znalosti se
z hlavy koukám rychle vypařují.
(Loukotková, Jarmila. Sparta-
kus, před námi boj. Praha: Práce,
1980. 393 s.) Petra Malá

Z kapsáře tety Květy

Každá babička stará veselá je zjara
Známá pravda říká, že každé roč-
ní období má něco do sebe. Léto,
to je pro mě, teplomilce, paráda.
Podzim na barevné kobyle přijíž-
dějící, to je nostalgie a někdy
tesknice s upršenými mlhami.
Zimu nemusím, tu miluju jen
z Ladových obrázků. Ale JARO -
to je nový příslib. Člověk je plný
předsevzetí, očekávání a radosti.
A tak se těším spolu s panem
Werichem na zázrak cibulek, do
kterých je zaklet list i s květem.

Těším se na kosa, starého kamará-
da z loňska. Budu se dívat, jak ta-
há červenou, živou gumičku na
světlo, pak ji omráčí a donese do
hnízda svým mladým. A z malého
košťátka časem vykvete královna
květin.
Snad se jara dočkáme. Zaťuká na
dveře, vpadne do nich možná
a my se usmějeme a - padneme.
Vysílením a únavou. Jarní úna-
vou.
Žijeme v cyklech, většinou závis-

lých na kvantu světla. Proto býva-
la aktivita intenzivnější na konci
jara, v létě a na počátku podzimu.
Naši předkové s ranním roz-
břeskem šli na pole a pracovali do
slunce západu. Asi v polovině října
se svým nasazením skončili, odpo-
čívali, snižovali tempo a ani nevál-
čili! Dnešní člověk musí rabotať po
celý rok; v zimě to vyžaduje mno-
hem víc energie, neboť je krátký
den a nedostatek vitamínů. A k to-
mu 1. dubna přišel letní čas! O ho-

dinu dřív vyskočit z postele, zase
za tmy, to na dobré náladě nepřidá.
Jarní únava nás tlačí ke spánku.
Známí provádějí detoxikace a půs-
ty, nebo jak tomu říkají. Půst ale
není hladovění. Já už jsem se do-
pracovala k přesvědčení, že s tím
budu muset něco udělat. Nemám
ale kopřivy, březové listí ani třeza-
lku. Vyčkám. Budu zatím pozoro-
vat ruské vlaštovky = vrány.
Letošní jaro dostává důtku s vý-
strahou! Si

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání ve 13.30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste 

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):

7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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

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

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

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

Krytý bazén Břidličná
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Organizace a spolky

Sociální služby v ohrožení
Sociální služby, zajišťující po-
moc lidem v nouzi, např. senio-
rům, handicapovaným nebo li-
dem bez přístřeší, jsou z velké
části odkázány na finance přidě-
lené státem. Úsporná politika
současné vlády ovšem dotace
každý rok oklešťuje, takže jsou
poskytovatelé sociálních služeb
nuceni se uskromňovat, omezo-
vat své služby a propouštět za-
městnance, přičemž náklady stá-
le rostou, stejně jako počet lidí,
kteří jejich služby potřebují.
Prostředky poskytnuté kraji, ob-
cemi, nadacemi či dárci díru
v rozpočtu těchto organizací za-
plní jen částečně. Současně je na
ně vyvíjen legislativní tlak, aby
své služby udržely na požadova-
né úrovni, což může být pro ně-
které z nich při nedostatku peněz
na provoz likvidační.
Na deficit ve financování sociál-
ních služeb pro tento rok už upo-
zornily kraje. Moravskoslezský
hejtman Miroslav Novák vyzval
premiéra Petra Nečase, aby situ-
aci řešil. Na provoz organizací
poskytujících sociální služby to-
tiž stát letos kraji namísto poža-
dované 1,1 miliardy poslal 670
milionů korun, což je ještě o 160
milionů korun méně než loni.
„Pokud stát nenavýší částku,
kterou poskytuje Moravskoslez-
skému kraji na zajištění sociál-
ních služeb, hrozí rozpad sítě po-
skytovatelů těchto služeb,“ tvrdí
hejtman Miroslav Novák. Od-
mítl současně možnost, že by ce-
lý deficit mohl vykompenzovat
sám kraj: „Kraj by to musel zaji-
stit například na úkor investic
nebo dopravní obslužnosti, což
by zbrzdilo jeho další rozvoj,“
konstatoval hejtman.
Největším poskytovatelem soci-

álních služeb v Rýmařově a oko-
lí je místní středisko Diakonie
ČCE. Zaměřuje se na služby pro
seniory a mentálně postižené.
Provozuje např. domov odpočin-
ku ve stáří v Dolní Moravici
a domy s pečovatelskou službou
v Rýmařově, stará se o seniory,
kteří žijí ve vlastních domácnos-
tech, pro mentálně handicapova-
né zřídilo sociálně terapeutickou
dílnu. Šest registrovaných soci-
álních služeb aktuálně využívá
1 188 klientů.
Úloha Diakonie ČCE je pro náš
region nezastupitelná, na svůj
provoz přesto dostává každý rok
méně peněz, letos o milion ko-
run méně než loni. „Snížení do-
tace pro rok 2013 vystavuje naši
organizaci nebezpečí, že se nám
nepodaří zajistit časovou do-
stupnost poskytovaných pobyto-
vých služeb, které fungují 24 ho-
din denně. Pokud neobdržíme
alespoň stejnou částku jako loni,
budeme muset - ač velmi neradi
- propustit zaměstnance,“ říká
ředitelka střediska Marcela
Staňková. Nedostatek personálu
povede podle ní k poklesu kvali-
ty poskytovaných služeb, čímž
by Diakonie nevyhověla poža-
davkům zákona o sociálních
službách ani závazným standar-
dům kvality.
Deficitem v rozpočtu je podle
Marcely Staňkové aktuálně nej-
více ohrožena služba domova
pro seniory, domova se zvlášt-
ním režimem a také sociálně te-
rapeutická dílna pro mentálně
handicapované. „Doufáme, že
Moravskoslezský kraj vyhlásí ve-
řejnou zakázku na služby pre-
vence, díky níž bychom mohli
získat nějakou finanční podporu
pro sociálně terapeutickou díl-

nu. Sledujeme pravidelně gran-
tový kalendář, vyhledáváme
a zkoušíme všechny možnosti,
které by mohly přinést finanční
podporu našim službám,“ dodá-
vá ředitelka střediska Diakonie
ČCE. Organizace oslovuje i po-
tenciální dárce, kteří by služby
střediska podpořili finančně ne-
bo hmotně, např. nákupem elek-
trických polohovacích lůžek, an-
tidekubitních matrací či materiá-
lu pro výrobu v sociálně terape-
utické dílně.
Sociální služby v Rýmařově po-
skytuje také Slezská diakonie. Ta
se v našem městě orientuje na po-
moc lidem bez přístřeší a rodi-
nám ohroženým sociálním vylou-
čením. Provozuje azylový dům
pro muže Bethel a službu sociální
asistence. Obě služby byly pod-
hodnoceným financováním vý-
razně ohroženy už v loňském ro-
ce, obě ale nakonec zůstaly za-
chovány, byť s omezeními.
Službu sociální asistence na po-
bočce pro Rýmařovsko od loň-
ského roku poskytuje už jediná
terénní pracovnice, která letos
navštěvuje 13 rodin v Rýmařově
a okolních obcích. Jejím úkolem
je pomáhat s výchovou dětí a ro-
dinným hospodařením a před-
cházet tak sociálně patologic-
kým jevům, jako je domácí nási-
lí, odjímání dětí do ústavní vý-
chovy či ztráta bydlení. Azylový
dům Bethel pak nabízí útočiště
mužům, kteří se dostali do krajní
nouze a přišli o střechu nad hla-
vou. Loni se ve čtrnáctilůžko-
vém domě vystřídalo 36 mužů,
aktuálně jej obývá 12 klientů.
Slezská diakonie jako celek do-
stala z veřejných financí přidělo-
vaných ministerstvem práce

a sociálních věcí pro letošní rok
o 22 milionů korun méně než lo-
ni. „V loňském roce chybělo
v počátku roku Slezské diakonii
40 milionů, což způsobilo velkou
paniku a v období březen až sr-
pen došlo přechodně k omezení
služeb a propouštění pracovní-
ků. Nicméně díky tlaku poskyto-
vatelů na ministerstvo, kraj a ob-
ce, kteří služby v druhé části ro-
ku dofinancovali, se podařilo
vrátit stav pracovníků i služeb
zhruba na úroveň začátku roku
2012. Letos opět žádáme o dofi-
nancování, ministerstvo o něm
ale rozhodne teprve v červnu.
Ostatní subjekty, které se podíle-
jí na financování sociálních slu-
žeb, tedy kraje a obce, nám sli-
bují pomoc až po uveřejnění vý-
sledků o dofinancování minister-
stvem,“ popsala situaci Zuzana
Hazan ze Slezské diakonie. Z rý-
mařovských sociálních služeb je
podle ní deficitem více ohrožen
azylový dům, na jehož provoz
chybí asi 200 tisíc korun.
Na služby Slezské diakonie při-
spívá její zřizovatel, tedy církev,
organizace se snaží vyvíjet vlast-
ní hospodářskou činnost a oslo-
vuje dárce či nadace. „Stále však
největší balík peněz potřebujeme
z veřejného rozpočtu, ať státní-
ho, krajského či obecního. O po-
měrech financování sociálních
služeb mezi státní správou a sa-
mosprávou se začíná s úbytkem
financí a rostoucím výskytem so-
ciálně negativních jevů ve spo-
lečnosti vést mezi zúčastněnými
stranami živá diskuse. Žel v této
diskusi se cítíme my, poskytova-
telé, a především pak klienti na-
šich služeb spíše jako rukojmí,“
dodala Zuzana Hazan. ZNMinistryně práce L. Müllerová na návštěvě DOS Dolní Moravice
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Světový den zdraví v Rýmařově
Hypertenze a detoxikace organismu
byly hlavními tématy leto‰ního
Svûtového dne zdraví, kter˘ v sobotu
6. dubna zorganizovalo Studio Sport
a zdraví R˘mafiov.
Všem účastníkům letošního Svě-
tového dne zdraví ve věku od 13
do 78 let patří velký obdiv, proto-
že projevili opravdový zájem
o své zdraví a nenechali se odradit
dlouhým programem akce. Přišli
a spěchali, chtěli se pouze pomě-
řit, nakonec se ale všichni zapojili
do celého tříhodinového progra-
mu.
Strečinkem si protáhli tělo s Ga-
brielou Šopíkovou, s Lydií Švédí-

kovou otestovali stav svého sva-
lového aparátu a učili se správně
dýchat. Dietní sestra Lydie
Mihálová dala účastníkům akce
rady, jak se mají správně stravo-
vat. Odbornou část ukončila
MUDr. Věra Špicerová přednáš-
kou o hypertenzi a antioxidan-
tech. Na závěr si účastníci změřili
krevní tlak, složení těla, aerobní
kondici, BMI, WHR, zátěžové
pásmo.
Věříme, že toto odpoledne přispě-
lo ke zlepšení zdraví občanů měs-
ta Rýmařova a okolí. Více infor-
mací najdete na www.studiospor-
tazdravi.cz. Lydie Švédíková

Foto: archiv SK SSaZ

Pozvánka
Občanské sdružení Staré Sovinecko

pořádá
dne 26. dubna v 19 hodin

v multifunkčním domě v Ryžovišti
besedu na téma

HISTORIE SOVINECKA
přednáší: PhDr. Tomáš Niesner

Vstupné dobrovolné       www.staresovinecko.cz

Sbor dobrovolných hasičů Janovice
zve na soutěž

14. ročník Memoriálu Jirky Pitnera
kategorie muži

(součást Hasičské ligy Praděd)

4. ročník Memoriálu Lubomíra Mojžíška
kategorie ženy

5. května v 10 hodin
na hřišti za zámkem Janovice

Bohaté občerstvení zajištěno
Vstup zdarma

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

město Rýmařov, RD Rýmařov, Arthas

Těšíme se na vaši účast

Všem příznivcům Petrova cechu!
Od 2. dubna jsou plně funkční

webové stránky Místní organizace
Českého rybářského svazu Rýmařov

na internetové adrese
www.rybarirymarov.cz.

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

Za výbor MO Rýmařov Vojtěch Zábranský

MO KSČM Rýmařov
zve všechny občany

na setkání u příležitosti
oslav 1. máje

Setkání se uskuteční
30. dubna v 15 hodin

na náměstí Míru v Rýmařově
Výbor MO KSČM

placená inzerce
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Přehled nejbližších kulturních akcí
SVČ Rýmařov

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

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

Brémští muzikanti, aneb
Zvířátka a loupežníci - známá
pohádka o tom, jak zvířátka pře-
lstila loupežníky.

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

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

Více informací o akcích
ve městě najdete na

www.svcrymarov.cz/jazzclub
nebo www.svcrymarov.cz

Zajímavosti z přírody

Na parapetu se opět uhnízdily poštolky
Stejně jako v loňském roce se koncem letošní zimy na parapetu jed-
noho z rýmařovských panelových domů uhnízdil pár poštolek.
Tentokrát se ukázaly o něco dříve než loni, už 5. dubna. Nelze ovšem
s jistotou určit, zda se jedná o stejný pár jako v loňském roce, pří-
padně o uhnízdění jednoho z loňských mláďat. Podle vyjádření 
J. Kolečka z České společnosti ornitologické by spolehlivou odpověď
dalo jedině kroužkování. O hnízdění poštolek budeme čtenáře prů-
běžně informovat. Miroslav Škoda

Samec poštolky obecné na parapetu Foto: Adéla Tošková
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Muž se domnívá, že si vybral ženu.

Ve skutečnosti si žena zvolí muže a ten si ji pak vybere. 
José Ortega y Gasset

Známá i neznámá výročí

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, hledá na dopl-
nění táborových týmů během července a srpna zájemce na post
vedoucích. Pořádáme příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let.
Nepožadujeme zkušenosti (i když jsou výhodou), ale důležité je
mít zájem pracovat s dětmi. Za váš čas a snahu nabízíme finanč-
ní odměnu. Bližší informace v případě dotazů podá Marcela
Pavlová nebo Eva Kudláková, tel. 554 211 410-11.

26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl - výročí
havárie v roce 1986

27. 4. 1938 zemř. Edmund Husserl, německý filosof a matematik
(nar. 8. 4. 1859) - 75. výročí úmrtí

28. 4. 1973 zemř. Vratislav Blažek, dramatik a scenárista (nar. 
31. 8. 1925) - 40. výročí úmrtí

30. 4. 1883 nar. Jaroslav Hašek, prozaik a publicista (zemř. 3. 1. 1923)
- 130. výročí narození

30. 4. 1883 zemř. Edouard Manet, francouzský malíř (nar. 23. 1. 1832)
- 130. výročí úmrtí

30. 4. 1973 zemř. Václav Renč, spisovatel a překladatel (nar. 
28. 11. 1911) - 40. výročí úmrtí

1. 5. Svátek práce - výročí boje amerického proletariátu
v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kon-
gresu 2. internacionály

1. 5. 1923 nar. Joseph Heller, americký spisovatel (zemř. 
12. 12. 1999) - 90. výročí narození

5. 5. Významný den ČR - výročí povstání pražského lidu
v roce 1945

5. 5. 1853 nar. Eduard Vojan, divadelní herec (zemř. 31. 5. 1920)
- 160. výročí narození

5. 5. 1818 nar. Karl Marx, německý filosof (zemř. 14. 3. 1883) 
- 195. výročí narození

6. 5. 1948 zemř. Maurice Maeterlinck, belgický spisovatel píšící
francouzsky, nositel Nobelovy ceny (nar. 29. 8. 1862) 
- 65. výročí úmrtí

7. 5. 1833 nar. Johannes Brahms, německý skladatel (zemř. 
3. 4. 1897) - 180. výročí narození

7. 5. 1868 nar. Stanislaw Przybyszewski, polský spisovatel
(zemř. 23. 11. 1927) - 145. výročí narození

8. 5. Státní svátek ČR - Den osvobození od fašismu, výro-
čí kapitulace Německa v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže - výročí narození
Henriho Dunanta - zakladatele Červeného kříže,
slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní kon-
ference Červeného kříže

8. 5. 1883 nar. José Ortega y Gasset, španělský spisovatel a filo-
sof (zemř. 18. 10. 1955) - 130. výročí narození

8. 5. 1903 zemř. Paul Gauguin, francouzský malíř (nar. 7. 6. 1848)
- 110. výročí úmrtí

9. 5. Den Evropy - upomínka na historický den roku 1950,
kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí
Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj návrh
na založení Evropského společenství uhlí a oceli
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Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Otto Spitzer - Rýmařov ...................................................... 80 let
Marie Zahradníčková - Rýmařov ....................................... 80 let
Marie Hrabinová - Rýmařov .............................................. 81 let
Jana Cinková - Rýmařov .................................................... 82 let
Miroslav Hlaváč - Rýmařov ............................................... 82 let
Florica Ftáčková - Rýmařov .............................................. 83 let
Jarmila Sekaninová - Rýmařov ........................................... 86 let
Vojtěch Valčuha - Rýmařov ................................................ 87 let
Marie Charvátová - Rýmařov ............................................. 93 let

Rozloučili jsme se
Jaromír Pořízka - Rýmařov ............................................... 1946
Kristina Poláchová - Janovice ........................................... 1935
Jan Kistan - Žďárský Potok ............................................... 1932
Marie Žédková - Tvrdkov .................................................. 1919

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Kdo lásku dával a byl milován,
ten nebude nikdy zapomenut

a v našich srdcích bude žít dál.
Jak smutný je ten dnešní den,

když tady nejsi s námi.
Tak rádi bychom ti dnes k tvým 21. narozeninám přáli,

ruku podali, pohladili líc a pár milých slov ti chtěli říct.
Je smutné jen cestu ke hřbitovu znát,
moc těžké je na tebe jen vzpomínat,

pár květů na hrob dát,
nic víc, jen kanoucí slzy utírat.

Čas plyne, ale bolest nad tvou ztrátou zůstává,
avšak v našich srdcích a vzpomínkách budeš žít dál.

Dne 24. dubna 2013
si připomínáme nedožité 21. narozeniny
Kateřiny Pekové z Tvrdkova.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

maminka, bratr Petr s přítelkyní, bratr Pavel,
babička s dědečkem, teta Marcela s rodinou,
ostatní členové rodiny, všechny kamarádky

a kamarádi

Dotlouklo srdce, ztichl tvůj hlas,
ale vzpomínka na tebe žije dál.

Dne 3. května 2013 by se dožila 60 let
naše milovaná manželka, maminka a babička

paní Viera Doleželová
z Rýmařova-Edrovic.

S láskou a úctou vzpomínají
manžel Josef, synové Miroslav

a Radek s rodinami

Kdo poznal tě, ten měl tě rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 8. května 2013 by oslavila 70. narozeniny
paní Marie Davidková, roz. Čudová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomínají dcery Jitka a Lenka,

vnučky Lucie, Michaela, Lenka a Pavlína

Středisko volného času Rýmařov,
okres Bruntál, Okružní 1059/10,

795 01 Rýmařov
vydává

oznámení
o vyhlášení výběrového řízení

na pozici
mechanika jevištní technologie,

provozního pracovníka
Místo výkonu práce: Středisko vol-

ného času Rýmařov, okres Bruntál
Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 8. platová třída -

v souladu se zákonem č. 262/2006
Sb., zákoníkem práce, a nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, vše ve zně-
ní pozdějších předpisů + osobní pří-
platek.

Nabízíme:
• pracovní poměr na plný úvazek

s pružnou pracovní dobou,
• stabilitu státní příspěvkové organi-

zace,
• dobrý pracovní kolektiv,
• dovolenou 5 pracovních týdnů,
• příspěvek na stravování.
Náplň práce:
• zajištění ozvučení dle požadavků or-

ganizátorů jednotlivých akcí,
• zajišťování provozu a oprav strojní

technologie horního a spodního je-
viště včetně udržování hydraulic-
kých ručních tahů, elektro,

• obsluha jevištní mechanizace,
• kompletní zajišťování technického

zázemí a provozních podmínek pro
uměleckou činnost,

• zajišťování technického vybavení
budov včetně údržby, zajišťování
provozu,

• odborné technické práce při seřizová-
ní, nastavování a rozmísťování žárov-
kových a obloukových svítidel,

• pořádková služba při kulturních ak-
cích,

• rutinní práce při zajišťování divadel-
ních představení.

Požadujeme:
• střední vzdělání s výučním listem

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

Explorer, Outlook Express,
Microsoft Excel, Word),

• komunikační, organizační a koordi-
nační schopnosti,

• samostatnost, pečlivost, důslednost,
• smysl pro týmovou spolupráci,
• logické myšlení,
• zájem o další vzdělávání,
• trestní bezúhonnost,
• řidičský průkaz skupiny B.

Podmínkou:
• vyhláška 50/1978 Sb., o způsobilos-

ti pracovníků, kteří se zabývají ob-
sluhou elektrických zařízení.

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

dokladu o povolení pobytu, jde-li
o cizího státního občana,

• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:
• životopis s údaji o dosavadních za-

městnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se poža-
davků tohoto výběrového řízení,

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

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

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

Místo, adresa a způsob podání při-
hlášky:

Osobně ve Středisku volného času
Rýmařov, okres Bruntál, Bartákova
602/21, 795 01 Rýmařov nebo poš-
tou s datem odeslání nejpozději do
30. 4. 2013.

Lhůta pro podání přihlášky:
30. 4. 2013

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho prů-
běhu zrušit. Rozhodnutí výběrové ko-
mise bude uchazečům oznámeno píse-
mně. Uchazeč nese náklady, které mu
účastí ve výběrovém řízení vznikly 
(§ 9 odst. 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 výběro-
vého řízení budou dokumenty s osob-
ními údaji a výpis z RT zaslány dopo-
ručenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů po-
dá Marcela Pavlová, ředitelka SVČ
Rýmařov, tel. 737 177 033.
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Z okolních obcí a měst

Horní Město chce přiblížit historii hornictví v našem regionu
Přátelé Horního Města a čtenáři
Hornoměstského telegrafu to vědí,
ostatní obyvatelé našeho regionu
o tom možná ještě neslyšeli. Obec
Horní Město se rozhodla zachytit
drápkem dávno ztracenou minu-
lost a přiblížit slavnou historii ob-
ce a jejího okolí.
Vzhledem k tomu, že před téměř
šedesáti lety došlo k novodobé ko-
lonizaci našeho regionu zcela ji-
ným obyvatelstvem, než které ta-
dy žilo po několik století, nemůže
zde působit žádné historické pově-
domí nebo paměť a dnes už není
ani mnoho přímých svědků po-
sledních záchvěvů činnosti, se kte-
rou bylo Horní Město a široké 
okolí bytostně spojeno. Je to osud
celého kraje, ve kterém žijeme.
Jsme ostrovy šedesátileté existen-
ce nesourodého lidského spole-
čenství, ve kterém možná až nej-
mladší generace budou cítit a hle-
dat svoje kořeny zde, v kraji, který
není krajem jejich dědů a pradědů.
Mnozí z generace těch, kteří sem
přišli po skončení války z nejrůz-
nějších míst a společenství, si zde
vytvořili domov a prožili svůj zá-
pas o existenci svoji i svých dětí
ve zdejších podmínkách, vytvořili
slepenec společenství nového, ale
společné kořeny zde neměli a mít
nemohli. I to málo, co si sem ma-
lé komunity z míst svého předcho-
zího působení přinesly, se časem
rozplynulo. Moravští Slováci,
Hanáci, Slováci, Slezané, Rumu-
ni, Češi, zpočátku Ukrajinci a dal-
ší postupně ztráceli svoji identitu
a vytvořili obecnou společnost bez
tradičních zvyklostí, i nářečí dnes
přežívají jen ve zbytcích.

Nejsme jediní, u koho došlo k pře-
střižení pupeční šňůry a odtržení
od „rodového společenství“ a exi-
stuje mnoho důkazů, že i tak se dá
žít. Historická vazba na kraj, ve
kterém žijeme, může vznikat
i druhotně, zájmem o poznání his-
torického vývoje a osudu lidí, kte-
ří před námi tvořili tvář a historii
tohoto kraje. Byli to lidé stejní ja-
ko my, ať Němci nebo Češi, zane-
chali nám dědictví v podobě kul-
turní krajiny, církevních i svět-
ských staveb a památek, řemesel
a základů průmyslového a kultur-
ního rozvoje kraje a společnosti.
Pohled do historie nám může po-
moci uvědomit si zásluhy před-
chozích generací o náš současný
svět a pocítit úctu k dílům, jež vy-
tvořily. 
Jednou z nejpůvodnějších a nej-
podstatnějších aktivit v našem kra-
ji bylo dobývání a zpracování rud
zlata, stříbra, barevných kovů
a železa. První kolonisté našeho 
území byli horníci a návazné pro-
fese. K nim se postupně přidávali
nositelé aktivit využívajících dal-
ších možností, jež tento kraj po-
skytoval.
V našich novinách jsme se tématu
hornictví a železářství věnovali již
několikrát, zevrubněji v čísle č. 23
v roce 2011. Historie je to ovšem
tak rozsáhlá, že pár stránek našich
novin mohlo poskytnout jen letmé
nahlédnutí do více než třítisícileté
minulosti hornictví v našem kraji.
Pro současného člověka není jed-
noduché si představit, co hornická
profese obnášela, práci a podmín-
ky, ve kterých horníci pracovali,
co všechno museli překonávat

a co vytvořili.
Bohužel s nekritickým rušením
veškeré těžební a zpracovatelské
činnosti v naší republice po roce
1989 došlo k likvidaci všeho, co
s hornickou činností souviselo, 
aniž byly brány v úvahu možnosti
využití obrovského díla, které s ní
souviselo. Z unikátních důlních
prací v rozsáhlém důlním revíru
Zlaté Hory s nevytěženými záso-
bami zlata a rud barevných kovů
zbylo dnes jediné - dětské sanatori-
um pro alergiky, vše ostatní je
prakticky nenávratně ztraceno.
Přitom podzemí zlatohorského re-
víru je jedinečným mineralogic-
kým muzeem, důlní díla jsou 
učebnicí historické i současné
špičkové hornické technologie,
o dalších možnostech ani nemluvě.
Do značné míry k tomu přispěly
nejrůznější fanatické aktivity tzv.
„ekologů“, které stavěly hornictví,
nezbytnou a přirozenou součást
vývoje lidské společnosti, na roveň
zločinných aktivit ohrožujících náš
život. Samozřejmě přijde doba,
kdy společnost dojde nebo bude
donucena k rozumu a začne si zno-
vu vážit hodnoty podzemního pří-
rodního bohatství, ale cena za toto
procitnutí bude hodně vysoká.
Obec Horní Město se rozhodla vy-
užít možnosti získat finanční pro-
středky na provedení stavebních
a hornických prací ověřujících
možnost zpřístupnění historického
podzemí pod centrem obce pro-
střednictvím štoly sv. Antonína
Paduánského a na zřízení hornic-
kého muzea v podobě hornické
stezky. Ražba štoly sv. Antonína
Paduánského byla zahájena v roce

1703 se záměrem oživení dobývá-
ní stříbra po úpadku v 16. století.
Více než 600 m dlouhá štola ved-
la z údolí přítoku Huntavy ve
Skalách směrem k centrální části
Horního Města. V pozdějším ob-
dobí však v souvislosti s celko-
vým utlumením těžby byla štola
opuštěna a zčásti zavalena. V prů-
běhu geologicko-průzkumných
prací v padesátých letech minulé-
ho století byla štola vyzmáhána,
zaměřena a zdokumentována. Byl
tak umožněn přístup do starých
dobývek a poznání ložiska a jeho
úložních poměrů, což významně
přispělo ke směrování a řízení ná-
vazných průzkumných prací. 
Žádost obce Horní Město o po-
skytnutí finančních prostředků by-
la schválena, práce již byly zaháje-
ny. Byl zajištěn vstup do štoly sv.
Antonína Paduánského, vzhledem
k velkým závalům v podzemí však
nebylo možné postupovat štolou
dále, a proto je v současné době na
východním okraji obce hloubena
svislá šachtice, která by v hloubce
kolem 40 m měla umožnit přístup
do dalšího průběhu štoly a postup-
ně zjišťovat stav důlních prostor
pod kostelem sv. Maří Magdaleny
a dále k severozápadu do hlavního
středověkého důlního pole. Záro-
veň probíhají práce k zabezpečení
podloží silnice v místech bývalých
železnorudných důlních děl a do-
bývek před letos plánovanou re-
konstrukcí silnice.
O průběhu a výsledcích prací bu-
deme ve spolupráci se starostkou
obce Horní Město Evou Macho-
vou informovat na stránkách na-
šich novin. M. Marek

Starostka Horního Města Eva Machová před ústím úpadnice do što-
ly sv. Antonína Paduánského Fota: archiv OÚ Horní Město

Stísněné prostory štoly, zavalená část štoly sv. Antonína Paduánského
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Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem
Určitě jste poznali slova lidové pranostiky, ale
jejich moudro pro žáky ZŠ Břidličná neplatí.
Nedbají pranostik ani dlouho trvající zimy
a jsou pilní jako jarní včeličky. V těchto měsí-
cích se totiž konaly přírodovědné soutěže,
jichž se naši žáci účastní pravidelně.
První byla Biologická olympiáda kategorie
C, určená žákům 8. a 9. tříd. Do soutěže byli
z Břidličné vysláni Marie Paličková
a Martin Mihál jako náhradník za nemocnou
Lucii Sajbotovou. Letošní ročník olympiády
byl zaměřen na ekosystém rybníka. Celkem se
kategorie C zúčastnilo patnáct žáků z devíti ZŠ
a odpovídajících ročníků gymnázií okresu
Bruntál. Naše Maruška byla mezi nimi nej-
mladší účastnicí, protože 8. třída ji teprve če-
ká. Přesto se vehementně pustila do boje 
s otázkami, úkoly a poznávačkami a skončila
na krásném 4. místě. Neméně bojoval Martin,
byl však od samého začátku znevýhodněn tím,
že mu jako náhradníkovi nebyl uznán vstupní

úkol. I tak získal titul úspěšného řešitele
a skončil na pěkném 8.-9. místě. Oběma moc
gratulujeme.
Po tomto úspěchu následovala Ekologická
konference Moravskoslezského kraje, která
se uskutečnila 2. dubna na Střední průmyslové
škole chemické akademika Heyrovského
a Gymnáziu v Ostravě. Ani na této akci ne-
chyběli zástupci ZŠ Břidličná, jmenovitě
Tereza Hamplová a Barbora Juráňová, kte-
ré si připravily prezentaci svého projektu
Klíčení semen v různých podmínkách. Další
dvojice Anna Bittnerová a Jaroslava
Adámková (náhradnice za nemocnou Terezu
Doleželovou) představila práci nazvanou
Lesní kniha. A za poslední dvojici vystoupila
Petra Horňáčková, která prezentovala práci
Lišejníky v okolí Břidličné.
Celkem se konference zúčastnilo patnáct pro-
jektů na téma přírody a životního prostředí.
Autoři prvních sedmi oceněných prací poje-

dou na konci května na celodenní exkurzi do
chráněné přírodní oblasti, jejíž název je ještě
tajemstvím. Odměnu a ocenění z konference si
odnesla hned dvě družstva z Břidličné: Petra
Horňáčková za 4. místo, spolu s ní pojede spo-
luautor projektu Roman Ohrádka, a dále Anna
Bittnerová, Tereza Doleželová a Jaroslava
Adámková.
Klání vědomostí a dovedností pokračovalo 
10. dubna v okresním kole Biologické olym-
piády kategorie D. Toho se zúčastnil rekord-
ní počet soutěžících, dvacet žáků z jedenácti
ZŠ a gymnázií. Břidličná vyslala do soutěže
Marii Zaoralovou a Terezu Hamplovou.
Souboj to byl opravdu těžký a bojovalo se
o každý půlbodík. Marie Zaoralová přesto pro
sebe i školu získala ocenění nejvyšší - první
místo! Jí i všem ostatním jmenovaným žákům
školy patří poděkování za vzornou reprezenta-
ci ZŠ Břidličná.

Mgr. Květa Děrdová, koordinátora EVVO

Děti všem
Moc rádi bychom vás informovali
o opravdu hezkém přístupu žáků
ZŠ Břidličná k dění kolem nás. Na
to, že jim není lhostejné a snaží se
pomáhat všude tam, kde jim na to
síly stačí, jsme si pomalu zvykli.
Nicméně každý dobrý skutek je
darem nám všem a v poslední do-
bě se s takovými dárky tak často

nesetkáme. Proto si myslím, že je
v tomto případě o čem psát.
PET vršky, docela běžná věc, ma-
lý uzávěr od lahve, ale zkuste na-
sbírat takových vršků 10 velkých
plastových pytlů. Vršky nemusí
končit v odpadu, mohou posloužit
jako druhotná surovina. Občas
proletí zpravodajstvím informace

o tom, že některá firma je ochotná
za určité množství dodaných PET
vršků poskytnout finance pro po-
třebné spoluobčany. Tak tomu by-
lo i v našem případě. Při účasti na
biologické olympiádě v Krnově
jsme se dozvěděli o sbírce pořáda-
né pro dětské oddělení tamní ne-
mocnice. Ale o pomoc požádal

prostřednictvím letáčků i Lukáš
z Olomouce, který trpí kvadru-
spastickou dětskou mozkovou
obrnou. Nastalo těžké rozhodová-
ní, komu pomoci, ale nakonec se
žáci rozhodli moudře! Osm pytlů
poslali do Krnova. V nemocnici je
hodně dětí, které čekají na nové
přístroje, léky, vybavení. Zbylé
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dva pytle putují do Olomouce za
Lukáškem.
Možná se i u vás doma povalují
PET vršky, které by mohly pomo-
ci, co myslíte?
Organizace UNICEF ČR, součást
OSN, se zaměřuje na pomoc li-
dem v nouzi, především dětem
v rozvojových zemích. I letos me-

zi její aktivity patří očkování dětí
proti dětské obrně, spalničkám, in-
fekční žloutence ad. Prostředky na
vakcíny získává UNICEF ČR z fi-
nančních darů. To vědí i naši žáci.
Proto již třetím rokem odesílají
část prostředků získaných sběrem
druhotných surovin právě na tento
fond. Letos to bylo 950 Kč.

Pomohli tak zajistit ochranu proti
dětské obrně čtyřiceti dětem (410
Kč) a stovce dětí zajistili očkování
proti spalničkám (540 Kč).
Jistě mi dáte za pravdu, že jsou to
samé poděkování hodné činy, ale
svět kolem nás nejsou jen lidé.
Patří do něj i rostliny, zvířata. Proto
se další část finančních prostředků

rozhodli žáci věnovat na kampaň
Zvíře v nouzi. Tentokrát přispěli
přímo Záchranné stanici Stránské,
a to částkou 500 Kč. Nezapomněli
ani na podporu chovu klokánka
králíkovitého, kterého adoptovali
v Zoo Olomouc již před šesti lety. 

Mgr. Květa Děrdová,
koordinátor EVVO

Milým poštovním doručovatelkám
„Jede, jede poštovský panáček, jede, jede
poštovský pán,“ je slyšet po celé Velké
Štáhli, když tudy projíždí auto s poštovními
zásilkami. V Rýmařově ho neslyšíme, ale
i tady se můžeme spolehnout na služby 
ochotných a pilných listonošek, křehkých
žen s těžkými břemeny na zádech.
K roznášení zásilek jim v poslední době při-
byla další povinnost - musí nabízet občanům
založení konta u poštovní spořitelny. Každý

člověk se může sám rozhodnout, kam uloží
své peníze. Nuceného bylo dříve dost - šetře-
te tedy naše milé listonošky a nám, občanům,
ponechejte svobodu rozhodování.
Letošní zima mě v nemoci zabednila doma,
a proto jsem více posílala dopisy. Známky
rychle mizí, dala jsem tedy poštu i s penězi
do sáčku a nechala rodinou či přáteli hodit do
schránky. Na poště za mě vše vyřídili, za což
bych jim chtěla upřímně poděkovat.

Přála bych našim doručovatelkám i těm
u poštovní přepážky, aby se každý den těšily
do svého krásného, ale náročného zaměstná-
ní. V tomto drsném kraji vládnou kruté pod-
mínky: sníh, led, déšť, plískanice, mlhy i hor-
ka. Proto jim buďme za každý krok vděční!
Usmějme se na ně, zaslouží si to. To přeje za
všechny obyvatele našeho městečka 

Olga Schreiberová

Pozor! Zahajujeme soutěž
Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

V loňském roce proběhla
v Rýmařovském horizontu pat-
náctidílná soutěž Historické detai-
ly 2012. Letos bychom na ni chtě-
li navázat rovněž patnáctidílnou
soutěží pod názvem Pozoruhod-
nosti Rýmařovska 2013. Při její
přípravě jsme vycházeli z připo-
mínek či přání soutěžících, kteří se
soutěže zúčastnili vloni.
Území Rýmařovska jsme proto
pro naši soutěž vymezili na seve-
ru obcí Malá Morávka, na výcho-
dě městem Břidličná, na jihu ob-
cemi Lomnice, Jiříkov, Sovinec,
na západě Dobřečovem a Tvrd-

kovem s částmi Mirotínek a Ru-
da. Dále jsme v soutěžním kupó-
nu vytvořili větší prostor pro po-
pis konkrétní lokality či objektu.
Netrváme letos na odevzdání vy-
střižených originálních kupónů
z jednotlivých vydání vzhledem
k tomu, že řada čtenářů si
Rýmařovský horizont archivuje
a vystřižením kupónu by si daná
čísla znehodnotili.
V každém z následujících patnácti
vydání Rýmařovského horizontu
(8-22/2013) uveřejníme fotografii
pozoruhodnosti nebo jejího detai-
lu spolu se soutěžním kuponem.

Úkolem soutěžících bude určit
místo, objekt, ulici apod., na nichž
se fotografovaná pozoruhodnost či
detail nachází. Čím přesněji bude
fotografie popsána, tím lépe pro
soutěžícího. Půjde tedy o celkem
patnáct fotografií pozoruhodných
lokalit či objektů v našem městě
nebo v okolních obcích. Čtenáři,
kteří určí správně nejvíce pozoru-
hodností, budou zařazeni do sloso-
vání o hodnotné ceny.
Okopírované nebo vystřižené
soutěžní kupóny zašlete na adresu
redakce: Rýmařovský horizont,
Okružní 10, 795 01 Rýmařov ne-

bo je můžete vhodit do redakční
schránky.
Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií vyjde v RH č. 22/2013
v pátek 6. prosince. Kupóny mů-
žete zasílat jednotlivě nebo všech-
ny najednou do uzávěrky 12. pro-
since. Jména výherců budou uve-
řejněna v posledním řádném vydá-
ní Rýmařovského horizontu
(24/2013), které vyjde 20. prosin-
ce 2013. Hodně štěstí v soutěži
přeje redakce RH!

Soutěž připravili JiKo
a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 1

Jméno a příjmení ....................................................................

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

Tel. kontakt ..............................................................................

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

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

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

✃
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Vznik továrny na zpracování lnu v Janovicích
(PfieloÏila Jitka Procházková)

Továrnu zaloÏil asi kolem roku
1753 lidumiln˘ hrabû Ferdinand
von Harrach. âtvrt hodiny smû-
rem na sever od R˘mafiova ne-
chal postavit kolonii dfievûn˘ch
domÛ a pojmenoval ji Harrachov.
Z Harrachova panství Jilemnice
v âechách, stejnû jako z Rum-
burka a ·luknova v âechách pfii-
‰lo nûkolik tkalcÛ, aby tuto kolonii
osídlili. Ferdinand von Harrach
jim pfienechal domy za úhradu
v mal˘ch splátkách. Kdo mûl
k dispozici prostfiedky a mohl si
sám dÛm postavit, obdrÏel na
splátky také pozemek a ve‰ker˘
materiál.
Tak vznikla v krátkém ãase pfiední
(Vorderdorf) a zadní vesnice
(Hinterdorf) skládající se ze sa-
m˘ch ãesk˘ch NûmcÛ. Mezi nimi
byl také autorÛv dûd z otcovy
strany, kter˘ se zde s jeho babiã-
kou v roce 1754 trvale usadil.
A protoÏe mûl k dispozici pro-
stfiedky, tak si postavil dÛm ã. p. 8
v pfiední vesnici. Jeho bratr
Johann byl v Janovicích zamûst-
nán jako vrchnostensk˘ dílensk˘

mistr. Toto místo zastával po dlou-
h˘ch 40 let.
V té dobû byli v R˘mafiovû jen ãty-
fii tkalcov‰tí mistfii, naproti tomu
nyní je jich zde více neÏ sto a ce-
l˘ hornat˘ kraj kolem dokola je
tkalci pfieplnûn˘.
MÛj dûd Augustin Brixel a ostatní
pfiistûhovalí tkalci vytvofiili cech, 
av‰ak smûli pracovat (pod poku-
tou a nemilostí) jen pro továrnu
v Janovicích.
V této dobû bylo zpracováváno
pouze vlákno na vfieteni, neboÈ
„Spinngeist“ (v˘znam není jasn˘,
mÛÏe mít souvislost s pfiedením,
ale i s blouznivostí, doslova
„blouzniv˘ duch“, pozn. red.) ne-
byl tenkrát je‰tû znám, a tak byla
ve srovnání s dne‰kem vyrobena
ãtvrtina.1

Potraviny byly tenkrát tak levné,
Ïe chleba, kter˘ byl velk˘ jako ma-
l˘ soudek, stál jen dva gro‰e, za
libru másla se platilo pût krejcarÛ
a za libru hovûzího masa jen tfii
krejcary; fiezník z mûsta pfiicházel
dvakrát t˘dnû prodávat maso.
Máz piva byl k dostání za dva gro-

‰e nebo za „Brummer“ (peníz
k zaplacení piva, pozn. pfiekl.).
KdyÏ se ‰lo v nedûli do hostince
a vypilo se deset mázÛ piva, jede-
náct˘ máz byl zdarma. S˘r a chle-
ba stály na stole jen tak k jídlu
a neplatilo se za nû.2 Za máz vína
zaplatil mÛj otec jako mládenec
u Heuera dva krejcary.
Sáh mûkkého dfieva stál 15 krej-
carÛ a platba za povoz od
Taubenbergu (les ve smûru na
Novou Ves, pozn. red.) k mûstu
ãinila tfii gro‰e.
Toto bylo pfiíãinou, Ïe lidé mnoho
nepracovali, a tak jim dennû zÛ-
stával voln˘ ãas, kter˘ trávili ná-
v‰tûvami, pfii nichÏ se spoleãnû
bavili a vyprávûli si pfiíbûhy jed-
nou tu u toho, podruhé u onoho
souseda.
MládeÏ ve svém volném ãase na-
bízela bezplatnou pomoc souse-
dÛm, ktefií zrovna stavûli dÛm.
Nebyla to jejich zi‰tnost nebo tou-
ha po majetku, n˘brÏ ochota po-
moci, která byla kaÏdému vlastní.
Pfiesto lidé Ïili v této laciné dobû
velmi prostû, mûli zdravé tûlo, by-

li jen vzácnû nemocní a doÏívali
se vysokého vûku.
V postní dobû se v‰eobecnû jed-
lo málo masa nebo vÛbec Ïádné.
âinili toto: museli nejprve Ïádat
o svolení dûkana ve mûstû, zda
jim je ponechána v jídle volnost,
ãi nikoli; tak daleko tenkrát zachá-
zela zboÏná horlivost.
V roce 1765, 2. února, se v tom-
to Harrachovû narodil mÛj otec
Albert Brixel. V oné dobû se roz‰í-
fiil mor skotu a v kapli V Lipkách se
konala bohosluÏba, aby nemoc
nebyla zavleãena i do mûsta; lidé
se téÏ nesmûli objevit v modrém
obleãení, aby náhodou indigová
látka nepfiitahovala jed.
MÛj otec mûl je‰tû pût bratrÛ
a jednu sestru, ktefií se sice doÏili
vysokého vûku, av‰ak mÛj otec je
v‰echny pfieÏil a zemfiel v roce
1854, 16. prosince, doÏil se tedy
skoro devadesáti let.
Otec vyprávûl ãasto o svém Ïivo-
tû v mládí a charakterizoval ta-
mûj‰í pfiistûhovalce a osadníky,
proto chci vûnovat zvlá‰tní kapi-
tolu tûmto vyprávûním.

Poznámky:
1 Dne‰ním tkalcÛm nezb˘vá nic jiného neÏ zvládnout ãtyfinásobek t˘dnû. D. H.
2 Z toho je vidût, Ïe dobré levné ãasy svádûjí lidi jen k vût‰í nestfiídmosti, neboÈ kterého slu‰ného ãlovûka mÛÏe napadnout dopou‰tût se
podobn˘ch excesÛ a lít do sebe takovou pfiemíru pití? Kromû toho je patrno, jak roste demoralizace tím, Ïe se hostinsk˘ svou prémií, kte-
rou je to jedenácté pivo zdarma, pokou‰í zvy‰ovat nestfiídmost ochlastÛ. D. H.

Akce hradu Sovince
27. a 28. dubna

Přízrak z temné věže
Záhady a mýty s pálením čarodějnic

Záhady a mýty v podhůří Jeseníků
Šermířské šarvátky a souboje
Netradiční prohlídky hradu
Středověká módní přehlídka

Rytíři svatého grálu - na Sovinci poprvé
Opékání buřtů a pečení hadů s rejem čarodějnic

sobota 27. dubna - od 18.00
Strašidelné netradiční prohlídky při svíčkách

Nová prohlídková trasa vede po sklepeních, okolo skřetů 
a čarodějnic, točitými schodišti do mučírny

Celodenní doprovodný program s večerní ohňovou show
a pálením čarodějnic

4. května
Jak se lidé odívali

Cyklus přednášek a komentované prohlídky výstavy Oděvy pěti století

18. a 19. května
Útěk z řádu

Netradiční prohlídky hradních zákoutí

25. a 26. května
Škrhola a strašidlo ze mlejna

Dětský den
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Sport
Jesenická sedmdesátka měla další statečné vytrvalce

V Rýmařovském horizontu č. 6/2013 jsme in-
formovali o závodě Jesenické sedmdesátky,
který byl obnoven po třiadvaceti letech.
Rýmařov byl zastoupen čtyřmi závodníky, 
z nichž jediný byl bodován - Tomáš Gromus
z Horalu Rýmařov, který závodil v kategorii
mužů do 40 let. Ostatní rýmařovští běžkaři -
Lumír Kusák, Ivan Soviš a Hana Kovalovská -
by přijeli na kontrolní stanoviště na
Červenohorském sedle po časovém limitu, pro-

to je pořadatelé zastavili již na Ovčárně. Hana
Kovalovská a Lumír Kusák se přesto rozhodli
v závodě pokračovat.
„Pořadatelé nás zastavili na Ovčárně a v zá-
vodě jsme neměli pokračovat. Po domluvě s ve-
dením závodu na Švýcárně a s jeho souhlasem
jsme pokračovali dál na vlastní nebezpečí.
Pořadatelé nám nechali na Červenohorském
sedle tác s občerstvením. Müsli sice sežrali za-
jíci a namísto nich nechali bobky, rozinky, po-

meranče a čaj ovšem přišly vhod. Do cíle jsme
dorazili před 19. hodinou, za tmy s pomocí če-
lovek, a návrat nahlásili na Horskou službu
Skřítek,“ popisují oba vytrvalci. „Tímto chce-
me ještě jednou poděkovat Michalu Hájkovi
a celému realizačnímu týmu za vynikající orga-
nizaci. Těšíme se na další ročníky J70,“ dodali
Lumír Kusák a Hana Kovalovská. Přestože ne-
byli klasifikováni, zařadili se mezi běžkaře,
kteří zvládli nejtěžší závod světa. JiKo

První jarní zápasy fotbalových dorostenců
V sobotu 20. dubna se dorostenci TJ Jiskra
R˘mafiov koneãnû doãkali prvního jarního utkání
sezóny. Po ãtyfiech odloÏen˘ch zápasech pfiivítali
doma klub FK Slavia Orlová-Lutynû.
Starší dorostenci Rýmařova si od začátku ut-
kání nevedli vůbec špatně. Vytvořili si mno-
ho šancí, ale bohužel je nevyužili. Rýmařov
naopak první inkasoval, když našemu obrán-
ci přeskočil balon nohu, soupeř se tak dostal
do brejku a zakončil. Druhý poločas byl pro
Rýmařov příznivější. Jakub Holuša po krás-
né akci vyrovnal na 1:1 a zápas skončil re-

mízou. Další utkání odehrají dorostenci 
27. dubna venku s týmem TJ Sokol Skotnice.
Sestava starších dorostenců: Cabák - Kope-
ček, Jindřich Turták, Bureš, Ilnický, Zatlou-
kal, Vaněrek, Lesák, Hargaš, Holuša, Urbá-
nek (Bičan, Raušer, Kubját).
Mladší dorost měl situaci o něco jednodušší,
protože soupeř z Orlové přijel jen s osmi
hráči. V 10. minutě vstřelil první gól z rohu
Jiří Lesák, ve 23. minutě se z uctivé vzdále-
nosti trefil kapitán Jan Kopeček, a první po-
ločas tedy skončil 2:0 pro domácí tým.

V druhé půli se prosadil Lukáš Urbánek, po
něm Stanislav Sudek a podruhé Jiří Lesák.
Na 6:0 zvýšil Patrik György, o šest minut
později se prosadil Dušan Hargaš a střelecké
hody zakončil Vojtěch Cabák. Pár minut
před koncem se povedlo i soupeři vstřelit
branku. Konečný stav zápasu byl 8:1 pro
Jiskru Rýmařov.
Sestava mladšího dorostu: Kubját - Hargaš,
Kopeček, Volánek, Raušer, Kocúr, Cabák,
Lesák, György, Stavarič, Urbánek (Bičan,
Sudek). Tomáš Durna, trenér

Mladí borci na čtyřkolkách mají před sebou náročnou sezónu
Vážení sportovní přátelé, chtěli
bychom vám představit náš tým.
Nese název Quad Junior racing
team a byl založen 1. února 2013
pod hlavičkou
Autoklubu ČR za
účelem propaga-
ce a kvalitní prá-
ce s mládeží pod
záštitou města
Rýmařova.
V týmu jsou tři jezdci, Klára
Kuběnová z Rýmařova (13 let)
v kategorii quad ladies na stroji
Ktm 505, Matěj Kováč
z Rýmařova (10 let) v kategorii

quad junior na stroji Yamaha
raptor 250 a hostující jezdec
a loňský mistr republiky ze
Svitav Ondřej Král (11 let) na

stroji Yamaha
250 taktéž v ka-
tegorii quad ju-
nior.
Chceme se vě-
novat závodům
i samotné pří-

pravě s profesionálním přístu-
pem a reprezentovat jak tým, tak
město po celé republice i na
Slovensku, jak nejlépe to bude
možné. Náš tým se letos účastní

Velikonoční Hami’s cup
V sobotu 30. března proběhl pod
novým jménem další ročník ve-
likonočního losovaného turnaje
ve volejbalu smíšených druž-
stev. Kromě domácích přilákala
vzrůstající úroveň rýmařov-
ských turnajů i výkonnostní vo-
lejbalisty z Bruntálu, Břidličné,
Krnova, Olomouce, Prostějova,
Brna, Zábřehu, Šumperka a Je-
seníku.
Ve sportovní hale Gymnázia
Rýmařov se sešlo přes čtyřicet
hráčů a hráček, kteří byli rozlo-
sováni do sedmi družstev pod
vedením sympatických kapitá-
nek. Všechna družstva se utkala
v jednadvaceti vybičovaných zá-
pasech na dva hrané sety. Díky

neúnavné obsluze výborně záso-
beného bufetu vydržely síly 
účastníkům nejen po celou dobu
turnaje, ale i na neodmyslitelnou
společenskou část následující po
vyhlášení výsledků.
Vítězem prvního velikonočního
Hami’s cupu se stalo družstvo
Evy Žižkové z Krnova, druhé
místo obsadila se svým týmem
Sabina Perry ze Šumperka a tře-
tí skončila sestava Pavly Pen-
kové ze Zábřehu. Poděkování za
výbornou akci patří kromě hráčů
i sponzoru Michalu Hámovi
a všem, kdo Pavlu Ujfalušimu
s organizací turnaje pomáhali. 

Foto a text: Karel Toman Vítězové Hami’s cupu
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám garáž v Rýmařově na Okružní ulici u kotelny s pozem-

kem v os. vlastnictví. Nové rozvody elektřiny. Bez vlhkosti, udr-
žovaná, izolovaná, drenážní trubky. Prohlídka možná kdykoliv.
Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.

• Pronajmu byt 2+1 o rozloze 70 m2 v rodinném domku po rekon-
strukci. Samostatný vchod, dvorek a zahrádka. Adresa: Rýmařov,
Sokolovská 41. Kontakt: 774 668 468, 554 212 197.

• Pronájem bytu. Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu 3+1, 75 m2

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

mezinárodního mistrovství ČR
a mezinárodního mistrovství SR
amatérů. Tato mistrovství se
skládají ze dvou seriálů; MMČR
z deseti závodů a MMSR ze se-
dmi závodů.
Minulý týden jsme se zúčastnili
startu sezóny MMSR v Senici,
kde Klára Kuběnová dojela po
velkém boji s českými i sloven-
skými závodnicemi na skvělém
druhém místě. Matěj Kováč, kte-
rý absolvoval první závod své
kariéry, dojel na krásném sed-
mém místě, a to i přes kotrmelce
se čtyřkolkou, které ho postihly
v první rozjížďce.

O výsledcích a úspěších našeho
týmu budeme pravidelně infor-
movat prostřednictvím sportovní
rubriky. Veškeré informace včet-
ně aktuálních fotografií, videí
a výsledků naleznete na webu
www.rymaxracing.cz.
Nakonec bychom chtěli poděko-
vat všem sponzorům: městu
Rýmařovu, Hyundai Auto Lašák,
Mercedes Moravia, Baja net,
Komers, Uhelné sklady Svitavy,
Motocentrum Pelhřimov, Quad
team, Elpaso bowling Zábřeh,
Blue Star Šumperk a MK fruit.

Za Rymax racing team
Petr Kováč

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 10. 5. 2013

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 2. 5. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

9/2013

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

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

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

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

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

odpovědnost.
• Zlepšují svou fyzickou kondici a imunitu.

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

Nabízíme
jezdecký kroužek

pro děti ve věku 4 - 15 let

Fota: archiv Rymax racing teamu
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KADEŘNICTVÍ - HOLIČSTVÍ AMENITY
Sokolovská 32 (u Gymnázia Rýmařov)

Tel.: 773 015 185
- střih na sucho pánský/dámský .... 50 Kč

Ve dnech od 6. do 16. května
- mimořádné ceny ke Dni matek!

Barvení a střih nebo melír a střih
krátké vlasy ................................ 300 Kč
polodlouhé vlasy ........................ 400 Kč

AKCE květen a červen 2013
např. pro krátké vlasy:
objemová trvalá ......................... 350 Kč
barva a melír ............................... 420 Kč
melír do čepice ........................... 310 Kč

(jen pro krátké vlasy)

Více informací na Facebooku - kadeřnictví Amenity
- akční ceny, běžný ceník, provozní doba

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

* Plastová okna a dvefie
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady

DOMOVNÍ P¤ÍPOJKY
- kanalizační

- vodovodní
- elektro

ELEKTROMONTÁÎE
HROMOSVODY

Pavel Pokorný
Opavská 18, Rýmařov

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

Reklama v R˘mafiovském horizontu
SKVùLÁ INVESTICE
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V-club R˘mafiov
program kvûten 2013

3. 5. 80. a 90. léta DJ Mark
4. 5. Game párty DJ Geppy

ve hfie jsou poukázky na bar
10. 5. Rocková noc DJ Mark
11. 5. Bacardi párty DJ Fuller

Bacardi drinky v akci
17. 5. âeskoslovenská DJ Mark
18. 5. Mafia párty DJ René Janãík

Styl „mafia“ mají vstup zdarma
24. 5. 80. a 90. léta DJ Mark
25. 5. Facebook párty DJ Geppy

Registrovaní mají do pÛlnoci vstup
a welcomedrink zadara

31. 5. Dance night DJ Mark

! Do 23.00 jsou panáky zapolovic !

Vstup: 30 Kã
Julia Sedláka 14, R˘mafiov

tel.: 604 764 545
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