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Zastupitelé jednali na ãtvrtém 
zasedání v tomto volebním období

Sníh komplikoval dopravu, na R˘mafiovsku 
se bouralo

Muzeum vystavuje obrazy Marie Ne-
setové k jejím nedoÏit˘m ‰edesátinám

Ve Velkém kotli se uvolnila lavina, 
stále platí lavinové nebezpeãí

„Flemda aréna“ hostila závody âeského 
poháru star‰ího Ïactva v bûhu na lyÏích

ročník  XVI I .
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Příznivci motoskijöringu měli zážitek z prvního letošního závodu
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V Horním Městě byly rozdány první body 
republikového mistrovství v motoskijöringu

Po roãní pauze zavinûné nedostatkem
snûhu uspofiádala obec Horní Mûsto
spolu s HoMe motoklubem AâR Horní
Mûsto pod vedením Jifiího Hole‰e 
7. února závod v motoskijöringu. 
Motoskijöring vychází ze starého
severského sportu skijöringu, při
kterém člověka na lyžích táhne
kůň nebo psí spřežení. Motoski-
jöring spojuje do týmu dva zá-
vodníky – řidiče a lyžaře. Řidič 
ovládá crossový motocykl a lyžař
se veze za motocyklem na laně.

Za krásného počasí se v sobotu
v Horním Městě na start prvního
závodu seriálu Mistrovství České
republiky Orion-Shiva KTM cup
2015 a vloženého Orlického po-
háru 2015 seřadilo celkem 31 sou-
těžních dvojic.
V Orlickém poháru, závodě neli-
cenčních jezdců, si dojela pro
první místo dvojice Tomáš Krejsa
s lyžařem Jaroslavem Brůnou 
z Pastvin, druzí skončili Jiří
Kavka s Pavlem Sabotou ze Žam-

berku a třetí příčku uhájili Rosti-
slav Kuda s lyžařem Michalem
Růžičkou z Benešova.
V prvním letošním závodě v rám-
ci Mistrovství ČR Orion-Shiva
KTM cup 2015 se na třetí příčce
umístila posádka Josef Mňuk
s Filipem Langerem z Vysokého
Mýta, druzí skončili Josef Sládek
s Petrem Čížkem v dresu Orionu
Litomyšl a pro první místo a prv-
ních dvacet mistrovských bodů si
zaslouženě dojela dvojice jejich

týmových kolegů Lukáš Mohaupt
s Václavem Hotovým.
Tečku za krásným motoristickým
dnem a skvělou atmosférou, která
v Horním Městě panovala, uděla-
la jízda motokrosařů, tedy bez ly-
žaře. I v tomto závodě zvítězil
Lukáš Mohaupt, před Pavlem
Dvořáčkem a Martinem Jeriem.
Druhý mistrovský závod se jel
následující den v Klášterci nad
Orlicí.

Fota a text: Miroslav Škoda

Pár slov... o roztržitosti

Ve filmech pro pamětníky se často setkáváme s postavou roztržitého
profesora, který zapomíná svůj deštník, klobouk či brýle na nejrůz-
nějších uvěřitelných i neuvěřitelných místech. Roztržitost znamená,
že se člověk málo soustředí na to, co dělá, duchem je jinde nebo je 
u své činnosti vyrušován podněty z okolí. 
Obecně jsou roztržitější muži než ženy, neboť ženy jsou od přírody
vybaveny schopností multitaskingu, neboli provádění více činností
současně. Zatímco žena tedy například vaří večeři, píše s dětmi úko-
ly a současně sleduje televizní seriál, muž dokáže u té večeře povy-
právět o vývoji politické situace, kterou za tu dobu pečlivě nastudo-
val čtením denního tisku. 
Vlivem stále se zvyšujícího stresu se však začínáme roztržitě chovat
všichni, bez ohledu na pohlaví, vzdělání či zaměstnání. Komu z nás
se nestalo, že zapomněl koupit, udělat, zařídit něco, co předtím slíbil,
nebo že nějakou informaci automaticky odkýval, načež se musel do-
ptávat Cože? Co jsi říkal? Jak to bude? Na vyšší úrovni roztržitosti
pak stojí muži, o nichž se vyprávějí veselé historky, jak přišli do hos-
pody „na zahrádku“ s dítětem v kočárku a odešli bez něj, případně jak
zastavili při cestě na dovolenou na benzince a odjeli bez ženy, která
si mezitím odskočila na WC. Na nejvyšším stupínku mezi roztržitý-
mi pak stojí ti, kteří mají roztržitost zakódovanou přímo v genetické
informaci, a jejich králem je můj strýček.
Když můj dědeček viděl, že se blíží automobil, v němž přijíždí strý-
ček s rodinou, volával na babičku Dej na stůl Rudé právo, inteligent
jede! V tom zvolání se neodrážela snaha zavděčit se čerstvými infor-
macemi, ale Rudé právo, jak pamětníci vědí, byla tiskovina s největ-
ší plochou a bylo potřeba jí ochránit ubrus, protože strýček bude v zá-
palu hovoru dramaticky gestikulovat a převrhávat sklenice, misky,
hluboké talíře i vázu.
My děti jsme samozřejmě strýčka milovaly, protože jsme věděly, že
jeho mistrovství v průšvizích nikdy nemůžeme dosáhnout. Posuďte
sami:
Ze svatební cesty se vraceli s tetou vlakem. Strýček se kochal kraji-
nou ubíhající za oknem a pohrával si se zářivým, zbrusu novým snub-
ním prstenem, který mu zničehonic sklouzl s prstu a zapadl do tope-
ní. Celý zbytek cesty pak za pomoci spolucestujících a průvodčího
lovili prsten mezi mřížkami (kupodivu se jim to nakonec povedlo).
Z rodinného výletu do Karlovy Studánky se s malým dítětem v ko-
čárku vrátili ve zdraví a plni energie, ukázalo se však, že z kočárku
byla naložena pouze boudička s bratrancem, kovový díl s kolečky zů-
stal na parkovišti.
Jejich auto mělo zvláštní poruchu – když se zabouchl kufr, automa-
ticky se zamkly všechny dveře. Jednou odjížděli z víkendové návště-
vy, strýček nastartoval a přivolával rodinu, naložil kufr – a nastarto-
vané auto se automaticky zamklo, klíče byly samozřejmě uvnitř.
Situace byla naštěstí dopředu předvídána a druhé klíče od auta byly
v nedalekém městě. Podařilo se vypátrat a přivolat kamaráda, který
zanedlouho náhradní klíče přivezl. Auto bylo odemčeno, druhé klíče
putovaly k tetě do kabelky, tak šup, nezapomněli jsme nic, kontrola

kufru – a auto bylo automaticky zamčeno podruhé. Tentokrát byly
uvnitř oboje klíče a situaci musel řešit jiný kamarád, který se do zam-
čeného auta dokázal vloupat.
O jedněch prázdninách strýček uložil dětem natírat plot nazeleno, 
a než odjel do práce, poslal je převléct se do pracovního oděvu a vy-
světloval jim proč: protože barva nejde vyprat ani umýt. Bohužel při
výkladu dramaticky máchl rukou se štětkou namočenou do barvy 
a polil si zelenou barvou nejen nové značkové oblečení, ale i boty.
Společným jmenovatelem těchto historek je samozřejmě roztržitost 
a zřejmě vrozená neschopnost soustředit se na činnost, které se člověk
právě věnuje. O svém strýčkovi bych takových drobných příběhů mo-
hla vyprávět desítky, podělím se už jen o ten nejčerstvější: k Vánocům
dostal nové pracovní křeslo. Luxusní ergonomické kožené křeslo, na
které se jeho rodina složila. Na Boží hod mu chtěly děti udělat radost
a nabízely, že mu ho smontují dohromady. Kdepak, děti, na to stačím
sám, řekl strýček, a protože to všem chtěl hned předvést, pustil se do
práce. Vzal do ruky ostrý nůž a jediným mocným řezem rozřízl papí-
rovou krabici… i s oním luxusním koženým křeslem. ona

Foto na titulní straně:
Vladimír Lehký - Zimní pohled z hřebene 
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Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

T a j e m n í k
M ě s t s k é h o  ú ř a d u  R ý m a ř o v

v y d á v á

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 funkci

sociální pracovník úseku sociální práce odboru sociálních věcí
MěÚ Rýmařov

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. dubna 2015, popř. dle dohody 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 9. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů

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 minimálně vyšší odborné získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměře-
ných na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charit-
ní a sociální činnost, nebo vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměře-
ném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, 

• znalost příslušných zákonných norem (rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, rámcová znalost 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, vše ve znění pozdějších předpisů),

• zkušenosti v práci s lidmi, schopnost empatie a jednání s lidmi v krizových situacích, 
• praxe v sociální oblasti výhodou,
• vysoké pracovní nasazení,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli, 
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři 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 18. února 2015
Lhůta pro podání přihlášky: 18. února 2015

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise
bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona
č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osob-
ními 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 vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýmařov Bc. Iveta Podzemná, tel.: 
554 254 222. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 5. února se konalo v malém sále Střediska volného času
Rýmařov na Okružní ulici čtvrté řádné zasedání zastupitelstva 
v tomto volebním období. Na programu byla zpráva o stavu školství
ve městě za školní rok 2013/2014, předběžná zpráva o hospodaření
města za rok 2014, plán práce kontrolního a finančního výboru na
rok 2015, majetkové záležitosti a bod různé. Zastupitelé přijali cel-
kem pětatřicet usnesení. V úvodu zasedání zastupitelstva popřál sta-
rosta města k narozeninám zastupitelce Soni Kováříkové, Tomáši
Köhlerovi, Vítězslavu Šopíkovi a ke kulatému jubileu Ferdinandu
Šopíkovi.

Zpráva o stavu školství
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o stavu školství
ve městě za školní rok 2013/2014, která se věnuje především školám
zřizovaným městem. Zpráva současně zahrnuje informace o školách,
jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj (Základní škola
Rýmařov, Školní náměstí 1, p. o., Gymnázium a Střední odborná ško-

la Rýmařov, p. o., a Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6,
p. o.), a o Soukromé střední odborné škole Prima, s. r. o. Zpráva se
detailně zabývá ekonomickými ukazateli hospodaření a informuje 
o vývoji počtu žáků a studentů na jednotlivých školách. Zpráva o stavu
školství je v plném rozsahu na webových stránkách města Rýmařova.

V areálu Podhorské nemocnice by měl vyrůst nový dům pro seniory
Většinu majetkových záležitostí
tvořily záměry nebo vlastní pro-
deje pozemků. Důležitým bodem
jednání byl prodej bývalého dět-
ského pavilonu s parcelou v areá-
lu Podhorské nemocnice. 
Starosta Petr Klouda sdělil zastu-
pitelům, že o koupi budovy býva-
lého dětského pavilonu v areálu
Podhorské nemocnice projevila
zájem společnost Senior domy
Pohoda, a. s., z Třince. Předseda
této společnosti požádal město 
o prodej budovy bývalého dětské-
ho oddělení nemocnice včetně
parcely č. 449 za cenu 1 Kč pro 

účel výstavby domu pro seniory.
Jménem společnosti deklaroval
zájem na výstavbě seniorského
domu včetně pojistných ustanove-
ní ve smlouvě proti možnému
zneužití prodeje. Cílem společ-
nosti je postavit domov pro senio-
ry s kapacitou 70 obyvatel s trva-
lou obsluhou v počtu asi 25 pra-
covníků. Svůj záměr předseda blí-
že specifikoval s tím, že by spo-
lečnost dětské oddělení odkoupila
za 1 Kč, s největší pravděpodob-
ností zbourala a na uvolněné par-
cele a na části parcely č. 451/1 po-
stavila novou budovu tak, aby za-

padala do areálu nemocnice.
Podle starosty Petra Kloudy by si
budova dětského oddělení vyžáda-
la nepřiměřené náklady na rekon-
strukci a zamýšlenou základnu pro
personál by nebylo možné bezpro-
blémově napojit na nové oddělení
pro seniory. Starosta dále sdělil, že
žádosti o odkup za 1 Kč a násled-
né likvidaci lze vyhovět. Budova
je již asi 10 let nevyužitá a chátrá
(nemocnice ukončila činnost dět-
ského lůžkového oddělení v říjnu
2003 a objekt byl městu vrá-
cen v únoru 2005). Město pro 
ni nemá vlastní smysluplnou ná-
plň a o koupi nikdo neprojevil zá-
jem. Její likvidace by město přišla
na přibližně 1 milion Kč.
V nové budově pro seniory by
vzniklo asi 25 nových pracovních
míst financovaných z mimoměst-
ských zdrojů a asi 70 míst pro 
ubytování starších obyvatel, kteří
vyžadují obsluhu a dohled.
Budova by podle předběžného ná-
vrhu byla vystavěna na parcele 
č. 449 a 451/1 v k. ú. Rýmařov ve
směru k bývalé budově chirurgie.
Jednalo by se o třípodlažní objekt
s mansardovou střechou a podle

vizualizace by byl hlavní trakt bu-
dovy částečně zapuštěn pod terén,
takže výška objektu by při pohle-
du od vstupu do areálu byla optic-
ky snížena na cca 10 m nad teré-
nem. 
Nastaly okolnosti, kdy je možno
použít při prodeji nemovitého ma-
jetku města výjimku z pravidel
prodeje a prodat zájemci budovu
za cenu 1 Kč. Prodej části parcely
č. 451/1 v k. ú. Rýmařov pod no-
vou budovou by pak proběhl za
cenu dle cenové mapy města. Po
výstavbě nebo v jejím průběhu by
byl majetek převeden do nově za-
ložené společnosti Senior domy
Pohoda Rýmařov, a. s.
Zastupitelstvo města schválilo zá-
měr prodeje pozemku parc. č. 449
v k. ú. Rýmařov včetně budovy
bývalého dětského oddělení za ce-
nu 1 Kč společnosti Senior domy
Pohoda, a. s., za účelem výstavby
domu pro seniory a schválilo zá-
měr prodeje části pozemku parc.
č. 451/1 v k. ú. Rýmařov za cenu
dle cenové mapy města včetně in-
ženýrských sítí a nákladů spoje-
ných s převodem společnosti
Senior domy Pohoda, a. s. 

Cíl 1. etapy světového cyklistického závodu bude opět v Rýmařově
Jednatel společnosti TTV Sport Group, s. r. o.,
se na město obrátil s žádostí o příspěvek na svě-
tový pohár v silniční cyklistice National cup
U23. Po výborně zvládnutém loňském ročníku
a na základě kvality závodu a výborných refe-
rencí se mezinárodní cyklistická federace UCI

rozhodla zařadit závod U23 do nejvyšší kate-
gorie National cup – v této kategorii je pouze
šest vybraných závodů, kterých se zúčastňují
výhradně nejlepší reprezentační týmy z celého
světa. V současné době jsou přihlášeny kromě
české reprezentace do 23 let rovněž týmy USA,

Austrálie a Slovenska.
Cíl první etapy bude 29. května 2015 opět na
rýmařovském náměstí Míru; společnost proto
žádá na tuto významnou mezinárodní akci přís-
pěvek ve výši 75 tis. Kč. Zastupitelstvo příspě-
vek společnosti TTV Sport Group schválilo.

Hasiči dostanou novou techniku
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na za-
sedání 11. prosince 2014 rozhodlo o darování
hasičské techniky městu Rýmařovu. Účelem
daru je vybavit jednotku Sboru dobrovolných

hasičů města hydraulickým vyprošťovacím za-
řízením pro výjezdovou jednotku. Předmětem
darovací smlouvy je také motorová pohonná
jednotka a další technika. Hodnota daru činí

463 tis. Kč. Zastupitelé schválili darovací
smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským
krajem a městem Rýmařovem a zplnomocnili
starostu města k jejímu podpisu. JiKo
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Snížení nákladů pro domácnosti 
– služba občanům za podpory města Rýmařova

Chcete snížit své náklady? 
Zapojte se do elektronické aukce určené pro domácnosti a firmy
z celé České republiky.

Společnost eCENTRE, a. s., pořadatel elektronických aukcí, připra-
vuje projekt s názvem 

Pojďme společně ušetřit za energie.
Občané a firmy města Rýmařova a okolí se tak mohou již brzy opět
připojit k obyvatelům dalších měst a obcí v České republice, kterým
se podařilo díky elektronickým aukcím uspořit až desetitisíce korun
ročně za dodávky energií.

Mnozí klienti ušetřili v prvních aukcích tohoto roku i více než 20 %
svých nákladů na energie, a to i oproti ceníkovým cenám roku 2014,
u kterých byl předvídán a všeobecně oznamován pokles. 
„Výsledky z prvních letošních aukcí ukazují, že tento způsob výběru

dodavatele je výhodný pokaždé, protože je postaven na principu
sdružené poptávky,“ vysvětluje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti
eCENTRE.

Pro obyvatele i firmy je služba zcela ZDARMA.

Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější informace, je možné sjednat
setkání s obchodním partnerem společnosti eCENTRE, který v krát-
ké prezentaci představí, jak se aukce organizují, z čeho se skládají
platby a co je možné soutěžit, co znamená 100% administrativní ser-
vis, a odpoví na případné dotazy.

Chtějí-li se občané a podnikatelé do elektronické aukce na ener-
gie zapojit, je třeba předložit:
- kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny či zemního

plynu včetně všech případných dodatků (v případě, že smlouvy
nelze najít, je potřeba zavolat stávajícímu dodavateli a požádat ho
o zaslání opisu nebo výpisu smluvních údajů),

- kopii ročního vyúčtování energií. 

Samotný sběr podkladů pro zájemce o aukci bude probíhat v únoru
v prostorách Bytermu Rýmařov v tyto dny a časy:

Pondělí: 16. 2. od 13.00 do 17.00 Středa: 25. 2. od 13.00 do 17.00
Úterý: 17. 2. od 10.00 do 14.00 Čtvrtek: 26. 2. od 10.00 do 14.00
Středa: 18. 2. od 13.00 do 17.00 Pátek: 27. 2. od 10.00 do 13.00

Kontakt na obchodního partnera společnosti:     
ING.  ZDEŇKA  VALOUCHOVÁ 

Sídlo: Rýmařov
Mobil: +420 776 776 844

E-mail: zdenka.valouchova@partnerecentre.cz
www.ecentre.cz

94 % domácností, které se zapojily v průběhu minulého roku 
do e-aukcí, ušetřilo více než 20 % svých dosavadních nákladů 
na soutěžené komodity. 

Finanční úřad Bruntál
oznamuje termíny pro odevzdávání daňových přiznání:

pondělí 30. 3. 2015 od 12 do 17 hodin

středa 1. 4. 2015 od 12 do 17 hodin

v klubovně Střediska volného času Rýmařov (mezipatro), Okružní ulice 10 (vedle autobusového stanoviště)

Dočasné uzavření pošty v Janovicích u Rýmařova
Dne 25. února bude z provozních důvodů uzavřena pošta v Janovicích u Rýmařova. Nejbližší otevřená pošta, zajišťující zá-
kladní poštovní služby, je pošta 795 01 Rýmařov, náměstí Míru 214/7. Česká pošta

V rámci podpory separace odpadÛ obãany
R˘mafiova zajistily Mûstské sluÏby R˘mafiov, spol.
s r. o., sady ta‰ek na papír, sklo a plast. Tyto ta‰-
ky si mohou r˘mafiov‰tí obãané vyzvednout v po-
kladnû Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov na Palackého
ulici 11.

Tašky budou vydávány do vyčerpání zásob občanům města
Rýmařova a místních částí Jamartice, Janovice, Harrachov, Ondřejov
a Stránské po předložení občanského průkazu (jedna sada je určena

pro jednu domácnost). Městské služby Rýmařov využily nabídky fir-
my EKOKOM, a. s., která uhradila 2/3 ceny těchto setů.
Tašky se vydávají zdarma v pracovních dnech:

Pondělí 7.00-10.30 12.00-15.00
Úterý 7.00-10.30 12.00-14.00
Středa 7.00-10.30 12.00-15.00
Čtvrtek 7.00-10.30 12.00-14.30
Pátek 7.00-10.30 12.00-14.00

Městské služby Rýmařov

Domácnosti dostávají zdarma tašky na tříděný odpad

Odbory MěÚ informují

Upozornění odboru dopravy
Vzhledem k tomu, že k 1. lednu 2015 došlo ke změně zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, upo-
zorňujeme všechny občany, kteří vlastní vozidlo a v současné době jej
mají ve statutu převodu (odhláška) nebo dočasného vyřazení (depozit),
aby se ve vlastním zájmu bezodkladně dostavili s velkým technickým
průkazem tohoto vozidla na MěÚ Rýmařov na ulici 8. května (naproti
RD Rýmařov) do kanceláře evidence vozidel k projednání dalšího po-

stupu dle nového zákona. V případě nedostavení se hrozí předvolání, zá-
nik vozidla nebo bloková pokuta až do výše 50 000 Kč.
Úřední hodiny:

Po 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
St 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

nebo dle dohody na tel. č. 554 254 262, 554 254 265, 554 254 268
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Zpravodajský servis ve zkratce

Školství

V Jeseníkách se utrhla lavina
V lokalitû Velkého kotle se v nedûli 
1. února odpoledne uvolnila samovol-
ná desková lavina stfiedních rozmû-
rÛ. V horách stále platí lavinové ne-
bezpeãí.
Masa sněhu o šířce 130 m sjela
přibližně sto padesát metrů do 
údolí po svahu o náklonu 32 až
48 stupňů. V té době se na místě
naštěstí nepohybovali žádní lidé,
takže nedošlo k ohrožení života.
Podle lavinových odborníků hor-
ské služby byla příčinou nestabil-
ní třícentimetrová vrstva ve sně-
hové pokrývce. Tu tvořil hranato-
zrnitý sníh a na této vrstvě byl 
uložen větrem převátý zlomkový

sníh, který se v tloušťce cca 
40 cm uvolnil. 
„Důrazně upozorňuji všechny tu-
risty, lyžaře i snowboardisty, že
pro zdejší lavinové svahy byl a je
vyhlášen 3. stupeň lavinového ne-
bezpečí, tedy značné. K uvolnění
dalších lavin stačí jen malé doda-
tečné zatížení jednoho jediného
lyžaře či pěšího,“ varoval ná-
vštěvníky hor náčelník Horské
služby Jeseníky Michal Klimeš.
Dodal, že za těchto okolností je
hazardem jakýkoliv pohyb mimo
značené cesty a v lokalitách
s možností tvorby lavin. 

Radek Zeman
Foto: archiv Horské služby Jeseníky

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Pozvánka
k zápisu žáků do 1. ročníku

Zápis dětí proběhne:

v pátek 13. února 2015
od 13.30 do 18.00

a v sobotu 14. února 2015
od 8.00 do 11.00

v budově Národní 15
(pod kostelem)

Vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce
Ve čtvrtek 15. ledna proběhlo ve
Středisku volného času Méďa 
v Krnově okresní kolo Olympi-
ády v německém jazyce, kterého
se zúčastnili i dva žáci Základní
školy Jelínkova 1, Rýmařov.
Cílem soutěží v cizích jazycích
na naší škole je rozvíjet zájem žá-

ků o studium jazyků, posilovat je-
jich motivaci k učení a zvýšit 
úroveň komunikativního ovládání
cizích jazyků. Soutěže zhodnotí
schopnost žáků použít cizí jazyk
k navázání nových kontaktů, vy-
užít cizího jazyka jako prostředku
k vzájemnému dorozumívání, ke

sdělování a získávání informací.
Obsahem soutěže bylo čtení
s porozuměním, konverzace se

členy zkušební poroty (úvodní
rozhovor, představení, zodpově-
zení dotazů), následovala pre-
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zentace připraveného tématu.
Téma kategorie II. A znělo:
„Unsere Schule“ („Naše škola“).
Největším oříškem bylo řešení
jazykové situace bez přípravy –
rozhovor na základě obrázku. 

V této části soutěže se hodnotí
jazyková pohotovost a kreativita,
bohatost slovní zásoby, výslov-
nost a gramatická správnost. 
V kategorii II. A, která je určena
žákům 8. a 9. ročníků základních

škol, reprezentovali naši školu
Eliška Wolffová z 8. C a Jakub
Chytil z 8. A. Oba žáci se vzorně
připravili, předvedli se ve vyni-
kající formě a nezklamali. Jakub
obsadil úžasné druhé místo,

Eliška skončila šestá. Děkujeme
oběma za skvělou reprezentaci
naší základní školy a přejeme
hodně úspěchů v další práci. 

Foto a text: 
Mgr. Jana Pupíková

Finále Moravskoslezského kraje ve florbalu mladších děvčat
V úterý 27. ledna hostila Sportovní hala
Slavie města Havířova krajské florbalové fi-
nále mladších dívek. Své zastoupení zde mě-
la díky úspěšnému prosincovému okresnímu
turnaji v Albrechticích i rýmařovská ZŠ Je-
línkova. Díky nadšenému úsilí prorazila se-
hraná parta našich šesťaček a sedmaček do
krajské soutěže v kolektivním brankovém
sportu dívek po více než deseti letech. 
V barvách Rýmařova opět nastoupily bran-
kářka Šárka Ščuková, běhavé útočné trio

Kateřina Furiková, Karolína Ryšková, Petra
Motalová a důrazná obranná čtveřice Tereza
Jandelová, Denisa Grénarová, Šárka Pallová
a Jana Hamplová. 
V kvalitní konkurenci domácího Havířova 
a neméně zkušených Oder, Ostravy, Frýdku-
Místku, Opavy a Orlové se zpočátku nesmě-
lé, brzkým budíčkem a dlouhou ranní cestou
unavené rýmařovské hráčky postaraly o po-
řádný rozruch, když po základní skupině po-
stupně vyřadily ve vypjatých čtvrt- a semifi-

nálových zápasech favorizovanou Ostravu 
a Odry. 
Do finále s Opavou už děvčata nastupovala
s úsměvem a s plnou podporou publika, kte-
rému se líbila nejen jejich hra, ale i pravidel-
né taneční kreace s hudbou při přerušeních
hry. Sestava Opavy obhajující loňské vítěz-
ství od začátku zápasu předváděla velmi vy-
spělou hru a během pěti minut získala jedno-
gólový náskok. Od té chvíle sice patřilo hřiš-
tě víceméně Rýmařovu, ale i přes neskutečný
tlak skončilo patnáctiminutové finále vítěz-
stvím Opavy, jež si ovšem dvakrát vyžádala
oddechový čas. 
Druhé místo a titul vicemistryň Moravsko-
slezského kraje ve florbalu jsou však pro na-
še hráčky, trénující spolu teprve od října,
ohromným úspěchem, zkušeností a hlavně
radostným zážitkem. Nejúspěšnější střelkyní
Rýmařova se stala Petra Motalová a indivi-
duální ocenění si odnesla Šárka Ščuková,
která byla vyhlášena nejlepší brankářkou tur-
naje, když během šesti zápasů inkasovala
pouhé dvě branky a podržela svůj tým mno-
ha zdařilými zákroky.
Děvčatům patří velký dík za krásný sportov-
ní výkon a reprezentaci školy a města. Nechť
jim optimismus a nadšení vydrží i do dalších
soutěží. Za ZŠ Jelínkova Karel Toman

ZUŠ Rýmařov zve na besedu
Základní umělecká škola Rýmařov se účastní řady mezinárodních projek-
tů, při jejichž realizaci mají pedagogové i žáci možnost navštěvovat různé
evropské země, seznámit se s jejich obyvateli, jazykem, kulturou, tradice-
mi, poznat blíže školský systém dané země i život a způsoby výuky na
konkrétních partnerských školách. 
Od roku 2013 je naše ZUŠ mimo jiné zapojena do mezinárodního pro-
jektu Networks, financovaného z programu Comenius, v němž aktivně
spolupracujeme se školami z Německa, Portugalska, Řecka a Turecka.
V průběhu projektu jsme spolu s našimi žáky vyjížděli na mezinárodní set-
kání do jednotlivých zemí a partnerských škol. Celý projekt vyvrcholí
v dubnu, kdy přátele, se kterými jsme se při zahraničních cestách sezná-
mili, přivítáme v našem městě a v naší škole. 
Než se tak ale stane a my se budeme moci s našimi zahraničními partne-

ry setkat osobně, nabízí se pro všechny zájemce možnost blíže se sezná-
mit s průběhem zahraničních setkání, zjistit, s jakými bezprostředními do-
jmy, poznatky a zkušenostmi se z nich účastníci vrací, co se jim při ná-
vštěvách líbilo či nelíbilo, co je zaujalo, překvapilo, co jim tato životní zku-
šenost dala, čím je obohatila. 
Odpovědi na tyto a jistě i mnohé jiné otázky dostanou všichni, kdo 
23. února v 18 hodin přijdou do koncertního sálu naší ZUŠ na Divadelní
ulici na besedu s učiteli a žáky, kteří absolvovali poslední dva zahraniční
výjezdy, a to v prosinci do německého Zusmarshausenu a v době jarních
prázdnin do Portugalska. Kromě osobních zážitků si naši cestovatelé při-
vezli také spoustu fotografií, videonahrávek a dalších materiálů, se který-
mi nás jistě rádi seznámí. Všechny zájemce o toto nevšední setkání a be-
sedu srdečně zveme 23. února do naší školy. L. Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Fota: archiv ZŠ
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Školy a školky budou číst Policejní pohádky
V úterý 27. ledna navštívila poli-
cistka ze skupiny tisku a pre-
vence mateřskou školu v rekon-
struované školní budově Petrin 
v Bruntále. Dětem i pedagogům
představila knížku pohádek, kte-
rou vydalo Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kra-
je. Autorem příběhů je Roman
Pokorný a knížku ilustrovala Šár-
ka Nogová. 
Publikace obsahuje šestnáct po-
hádek a příběhů, určených před-
školákům i mladším školákům.

Unikátní knížka seznamuje děti
se zásadami bezpečného chování
v různých situacích. Pohádkami
provází policista Honzík a spra-
vedlivý soudce Přemysl. Ten také
dětem závěrem zopakuje pouče-
ní. Pro možnost zpětné vazby,
zjištění pochopení zásady, jsou
na konci každé pohádky připoje-
ny otázky. 
Příběhy v knížce vznikaly po-
stupně, byly čteny dětem ve ško-
le i mateřské škole a dle jejich re-
akcí pak byly psány či přizpůso-

beny další příběhy. Námětem
první pohádky je skutečný případ
frýdeckomísteckého policisty,
který zachránil dívku z rozvod-
něné řeky. Součástí knihy je i CD
s jednotlivými pohádkami, které
načetli sami policisté i soudce. 
Publikace má nenásilnou formou
přispět k posílení právního vědo-
mí dětí, upozornit je na možná ri-
zika a napovědět, jak se zachovat
v kritických situacích ohrožení.
Knihu k výuce budou využívat
jak policisté, tak pedagogové.

Jde o ojedinělou výchovnou for-
mu, která vznikla díky podpoře
Moravskoslezského kraje. Kni-
ha je neprodejná, zástupci škol 
a školek okresu Bruntál si ji mo-
hou po domluvě vyzvednout na
pracovišti skupiny tisku a pre-
vence na Partyzánské ulici
v Bruntále. V případě zájmu si ji
lze objednat na telefonním čísle
974 731 207 nebo na e-mailu
kprt.pis.br@pcr.cz.

komisař por. Bc. P. Jiroušková, 
skupina tisku a prevence Bruntál

Z pastviny ukradli 
šest krav

Rýmařovští policisté přijali oznámení o krá-
deži skotu z pastvin v Dobřečově. Pachatel či
pachatelé šest krav různého stáří odcizili 
v době od dubna do prosince loňského roku.
Způsobená škoda činí 120 tisíc korun.

Narazil do stromu

Půlmilionová škoda vznikla při dopravní ne-
hodě, která se udála v pátek 30. ledna mezi
obcemi Křížov a Sovinec. 40letý řidič audi
dostal v zatáčce na zasněžené vozovce smyk,
sjel ze silnice a narazil do stromu. Při neho-
dě nebyl nikdo zraněn.

Host ukradl 
hokejovou výstroj

Rýmařovští policisté sdělili 33letému místní-
mu muži podezření z přečinu krádeže. V ne-

děli 25. ledna měl při odchodu z návštěvy
v domě na Nádražní ulici odcizit ze schodiš-
tě pánské brusle a chrániče v hodnotě přes 
5 tisíc korun. Odcizené věci si měl uschovat
v opuštěném domě a druhý den část z nich
prodat. Peníze použil na jídlo a cigarety.
Brusle prodat nestihl a po dopadení je poli-
cistům vydal. 

Auto není trezor
Policie České republiky s množícími se pří-
pady vloupání do vozidel opět upozorňuje na
skutečnost, že auto není trezor. Pokud je to
možné, nenechávejte cenné věci ve vozid-
lech. Při odchodu zkontrolujte uzavření
všech oken, motorového a zavazadlového
prostoru a uzamčení dveří vozidla. Zloději
využijí každé příležitosti, jak přijít snadno
k věcem, které mohou zpeněžit. 

Ze sněžného děla 
zmizely součástky

Součástky ze sněžného děla si na přelomu
ledna a února odnesl zloděj ze sjezdovky
v Karlově. Pachatel demontoval signalizační
maják sněžného děla, ledkové svítidlo a po-
škodil kabel ke světlům. Škodu majitel vy-
číslil na 12 tisíc korun. Policisté přivítají ja-
kékoli informace, které by napomohly objas-
nění tohoto případu. Kontaktujte přímo rý-
mařovské policisty na tel. čísle 974 731 751.

Zloděj si odnesl 
dámské lyže

V sobotu 7. února nahlásili majitelé další krá-
dež lyží z hotelové lyžárny. Pachatel odnesl
z odkládací mísnosti hotelu v Malé Morávce
dámské lyže za necelých 6 tisíc korun. 

Nehody na sněhu

V neděli 8. února šetřili policisté v okrese
Bruntál tři nehody způsobené počasím.
Jedna z nich se stala poblíž Jiříkova. 31letý
řidič opelu nepřizpůsobil rychlost a dostal 
v zatáčce na zasněžené vozovce smyk. Vyjel
ze silnice a narazil do stromu. Ve vozidle by-
li další tři cestující, jeden se při nehodě leh-
ce zranil. Způsobená škoda na autě se odha-
duje na 30 tisíc korun.

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

Fota: PČR

Fota: PČR
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Hasiči připravili vědomostní soutěž o ceny
Od neděle 1. února až do soboty 28. února mohou dospě-
lí obyvatelé České republiky odpovídat na webu České 
asociace hasičských důstojníků (www.cahd.cz) na deset
otázek ve vědomostní soutěži s názvem „Bezpečně do-
ma“. Je zaměřena na znalosti chování nebezpečných ply-
nů a využití hlásičů požáru a detektorů nebezpečných
plynů v domácnostech. Pokud soutěžící odpovědi nezna-
jí, lze je nalézt na internetu.
Na začátku března 2015 bude soutěž vyhodnocena a ze
správných odpovědí bude vylosováno deset výherců. První dva
získají kombinovaný detektor nebezpečných plynů a k tomu hlásič
požáru, třetí obdrží detektor zemního plynu a hlásič požáru. Soutěžící
vylosovaní na čtvrtém až desátém místě získají volnou rodinnou vstu-
penku do Hasičského muzea města Ostravy. 

Vědomostní soutěž připravila na svých stránkách
(www.cahd.cz, Ochrana proti únikům plynů a požárům)
Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s ha-
sičskými záchrannými sbory Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje. Je součástí dlouhodobé
kampaně varující před stále více hrozícím nebezpečím 

úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například
propan-butanu či oxidu uhelnatého, v domácnostech. 

Kampaň odstartovala v létě 2013. Hasiči o rizicích infor-
mují pomocí letáků vylepovaných ve vozidlech hromadné

přepravy či na svém webu, společně se stanovisky nejrůznějších od-
borníků. Informace je možné z webu bezplatně stáhnout. Hasiči také
připravili několik konferencí a seminářů pro různé zájmové skupiny.

por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK

Dva na kanapi v SVČ Rýmařov
Na stfiedu 25. února pfiipravuje Stfiedisko vol-
ného ãasu R˘mafiov divadelní pfiedstavení Dva na
kanapi francouzského dramatika Marca Camol-
letiho.
Příběh této konverzační komedie se odehrává
v bytě jednoho francouzského dobře situova-
ného páru. On je známý advokát, ona je zub-
ní lékařka. Oba se již dlouhou dobu nemo-
hou snést a rozhodnou se, že se rozvedou.
Problém je v tom, že jeho kancelář i její 
ordinace se nacházejí v jejich společném do-
mě, který žádný z manželů nechce přenechat

tomu druhému. Nakonec se dvojice rozhod-
ne obtížnou situaci řešit tak, že dům rozdělí
na dvě stejné části. Pomyslnou hranici pro-
cházející středem společného pokoje, tvoří-
cího scénu hry, představuje stuha položená
uprostřed pohovky. Oba manželé se samo-
zřejmě chystají začít nový život. Podivné
soužití začne nutně vytvářet neřešitelné situ-
ace, které se snaží, ne vždy nejšťastněji, řešit
všudypřítomný mazaný sluha.
Kdo s kým nakonec skončí na kanapi?
Hra se v Paříži dočkala 1 800 repríz, byla

přeložena do několika jazyků, vysílána fran-
couzskou televizí Antenne 2 a byl podle ní
natočen film v hlavních rolích s Jeanem
Lefebvrem, Michelem Galabru a Marinou
Vlady.
V Rýmařově tuto inscenaci sehrají herci
Ernesto Čekan, Martin Sochor, Jarmil 
Škvrna, Hana Baroňová a Zuzana Čapko-
vá. Začátek představení je naplánován na
19.00 a vstupenky je možno zakoupit
v předprodeji v Městském informačním
centru v Rýmařově. SVČ Rýmařov

Jarní výtvarné sympozium v SVČ Rýmařov
Během jarních prázdnin proběhlo ve Středisku volného času
Rýmařov výtvarné sympozium pro děti. Zabývali jsme se točením na
kruhu a výrobou pítek pro ptáčky, výrobou a zdobením tašek, vytvá-

řením mozaiky na květináčích, pečením, účesovou tvorbou a stavba-
mi ze sněhu. 

Eva Kudláková a Jana Štolfová, lektorky

Hasiči radí občanům

Fota: Eva Kudláková
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Kulturní okénko města Rýmařova
Pořádek je radostí rozumu, ale nepořádek je rozkoší
představivosti. Paul Claudel

Známá i neznámá výročíCitát:
13. 2. 1960 zemř. František Lexa, zakladatel české egyptologie

(nar. 5. 4. 1876) – 55. výročí úmrtí
14. 2. 2010 zemř. Dick Francis, britský žokej, novinář a autor de-

tektivek (nar. 31. 10. 1920) – 5. výročí úmrtí
15. 2. 1925 v Praze ustavilo 38 spisovatelů český PEN klub

– 90. výročí
15. 2. 1955 zemř. Otakar Španiel, sochař a medailér (nar. 

13. 6. 1881) – 60. výročí úmrtí
17. 2. 1940 zemř. Helena Malířová, spisovatelka a novinářka (nar.

31. 10. 1877) – 75. výročí úmrtí
18. 2. 1825 nar. Mór Jókai, maďarský spisovatel (zemř. 5. 5. 1904)

– 190. výročí narození
19. 2. 1975 zemř. Stanislav Neumann, herec (nar. 16. 7. 1902) 

– 40. výročí úmrtí
20. 2. 1925 nar. Robert Altman, americký režisér (zemř. 

20. 11. 2006) – 90. výročí narození
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka – vyhlásilo 

UNESCO v roce 1999
21. 2. 1860 nar. Karel Matěj Čapek-Chod, spisovatel a novinář

(zemř. 3. 11. 1927) – 155. výročí narození
22. 2. 1900 nar. Luis Buňuel, španělský režisér (zemř. 29. 7. 1983)

– 115. výročí narození
22. 2. 1980 zemř. Oskar Kokoschka, rakouský malíř a spisovatel

(nar. 1. 3. 1886) – 35. výročí úmrtí
23. 2. 1685 nar. Georg Friedrich Händel, německý skladatel

(zemř. 14. 4. 1759) – 330. výročí narození
23. 2. 1945 zemř. Alexej Nikolajevič Tolstoj, ruský prozaik (nar.

10. 1. 1883) – 70. výročí úmrtí
23. 2. 1955 zemř. Paul Claudel, francouzský spisovatel (nar. 

6. 8. 1868) – 60. výročí úmrtí
23. 2. 1995 zemř. James Herriot (vl. jm. J. Alfred Wight), anglic-

ký prozaik a veterinář (nar. 3. 10. 1916) – 20. výr. úm.
24. 2. 1775 nar. Matěj Kopecký, zakladatel českého loutkového di-

vadla (zemř. 3. 7. 1847) – 240. výročí narození
24. 2. 1830 nar. Karolina Světlá (vl. jm. Johanna Rottová), spiso-

vatelka (zemř. 7. 9. 1899) – 185. výročí narození
24. 2. 1925 zemř. Alois Mrštík, spisovatel (nar. 14. 10. 1861) 

– 90. výročí úmrtí
26. 2. 1990 podepsána dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR o od-

sunu sovětských vojsk z území Československa 
– 25. výročí

Výzva
V pátek 6. února se na cestě
mezi Sovincem a Pasekou po-
hyboval tento pejsek. Je střed-
ně vysoký s krásným hnědým
žíháním, moc milý, starý cca
2-3 roky, na krku má kožený
obojek. Velmi dobře se snese
s fenami, na psy si musí zvyk-
nout, je moc hodný k dětem.
Pokud by někdo znal majitele,
popřípadě mu chtěl nabídnout
nový domov, kontaktujte nás
na tel. čísle 737 751 283. 

Foto a text: Jakub Vala
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Kino Rýmařov

Kino Rýmařov oznamuje, že pro velký zájem uskuteční mimořádné promítání filmu 
Padesát odstínů šedi v neděli 15. února od 17.00
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Rozloučili jsme se
Vlasta Krčková - Rýmařov ......................................... 1924 
Jan Blümel - Horní Město .......................................... 1932 
Marie Orságová - Rýmařov ........................................ 1930 
Otilie Kopečná - Tvrdkov ........................................... 1926 

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

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

Josef Jureček – Rýmařov ............................................. 80 let 
Marie Domovcová - Rýmařov ....................................... 82 let 
Josef Mathon - Rýmařov ............................................... 82 let 
Marie Závadová - Rýmařov .......................................... 83 let 
Jaroslava Skopalová - Rýmařov .................................... 83 let 
Antonín Zahradníček - Rýmařov .................................. 84 let 
Miroslav Tomeš - Rýmařov .......................................... 84 let 
Marie Musilová - Rýmařov .......................................... 85 let 

V neděli 1. února 2015 oslavil své krásné
životní jubileum 

pan Josef Jureček, 
bývalý ředitel Základní umělecké školy

Rýmařov.

Za kolektiv učitelů a přátel bychom mu
chtěli popřát hodně zdraví,

mnoho optimismu a ještě dlouhý život s těmi, které má tak rád.

Blahopřání a vzpomínka

Psal se 23. únor 1930, když se na Valašsku narodil pan
Stanislav Čech. O pět let později, 14. února 1935, se v Rackové
u Zlína narodila paní Ludmila Langrová, později Čechová.
Jejich rodiny se přestěhovaly do pohraničí, tady se naši rodiče
našli a uzavřeli sňatek. Narodily jsme se my, tři sestry Ludmila,
Alena a Staňka.
Později se naše rodina rozrostla o naše manžely Miloše, Jirku 
a Kurta, pak o vnoučata Silvu, Jirku, Františka, Alenu, Štěpán-
ku a Kurta. A dál? Pak o Věrku, Danka, Lukáše a Gabču a na-
konec o pravnoučata Benjamína, Rubena, Joela, Ariela, Lili,
Matouška, Timoteje, Tobiáše, Jonáše, Ellinku a Viléma. 
My všichni chceme popřát naší mamince, babičce a prababičce
k jejím 80. narozeninám stálé zdraví, radost ze života, z každé-
ho prožitého dne, a boží požehnání. Až se všichni sejdeme,
vzpomeneme 85. nedožité narozeniny našeho tatínka a součas-
ně 20. výročí dne, kdy nás navždy opustil.

Vzpomínka

Dne 9. února si připomínáme 
15. výročí úmrtí

pana Jana Camfrly
Stále vzpomíná

manželka, syn a dcera s rodinami

Jak krásné by bylo v tento den ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

Dne 3. února by se

pan Josef Gajdoš
dožil 64 let. 

Dne 3. března uplyne smutný rok, 
kdy od nás bez rozloučení navždy odešel.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.

Stanislav Čech 
(23. 2. 1930 – 20. 2. 1995)

Ludmila Čechová 
(14. 2. 1935)

Bylo by to těžké nebo drahé?
Nejsem původem Rýmařovák, ale po letech,
kdy zde žiju, se za něj považuju a jsem ráda, že
naše městečko je stále hezčí a hezčí. Mám však
několik „ale“, která by snad jeho vylepšení pro-
spěla.
V současné době se jedná na městském úřadě o
akcích, které se budou realizovat v tomto roce.
Možná že pozdě, ale přece bych chtěla požádat
naše zastupitele o zvážení několika návrhů, kte-
ré nejsou jen z mé hlavy.
Jako první bych moc prosila o vybudování ko-
lumbária na místním hřbitově, myslím, že tato
investice není příliš nákladná a časem by se za-
ručeně vrátila.

Následně ponechávám na zvážení odborníků,
zda by bylo možné a jak příliš by bylo nákladné
vybudování chodníku, nebo lépe širších schůdků
v místě pod křižovatkou tř. Hrdinů a Revoluční
(naproti Úřadu práce pod zrcadlem směrem
k domku Maňáko-vých). Chodí tudy spousta li-
dí z autobusového nádraží na Dukelskou ulici a
na odbor sociálních věcí MěÚ a naopak.
A nakonec „to nejlepší“ – co takhle veřejné zá-
chodky? Možná že i vám se stalo, že jste potka-
li cizího člověka s děsem v očích, hledajícího
onu místnůstku. Nebudu se vypisovat, jaký je to
problém, když v místních provozovnách s ob-
čerstvením mají upozornění, že WC je jen pro

hosty, a navíc třeba mají zrovna zavřeno. Věřím,
že hledání vhodného prostoru či objektu není
snadné, ale napadá mě bývalý bar U Medvěda,
dokonce je blízko centra, blízko tržnice.
Rozhodně by to bylo lepší než příšerné TOI, kte-
ré páchnou už před použitím. Taky by pak snad
nehrozilo, že se k „onomu“ účelu bude používat
pasáž, která se vybuduje na Radniční ulici.
Uvedla jsem v předchozím odstavci nakonec,
ale nemohu nechat jen tak nápad jedné soused-
ky: „Chybí tady eskalátory vedoucí od křižovat-
ky třídy Hrdinů a Okružní na náměstí“, to až ale
příště.

R. Žilková

Mezi zastupiteli města v současné době pro-
bíhá diskuse o tom, které investiční záměry

se stanou v tomto volebním období jejich
prioritami. Tato diskuse by měla být ukonče-

na v dubnu letošního roku schválením
Integrovaného dokumentu – čtyřletého plánu

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda
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investic s tím, že seznam akcí nebude koneč-
ný, ale může být průběžně doplňován o nové
náměty. Proto mé vyjádření k jednotlivým
přáním pisatelky dopisu nemusí v brzké do-
bě platit a je nutné ho brát s rezervou. 
K požadavku na stavbu kolumbária mohu 
uvést, že právě připravovaný projekt revitali-
zace hřbitova se stavbou kolumbária nepočí-
tá. Vkusně vyprojektované a zrealizované
kolumbárium je drahá záležitost, pronájem
místa by rozhodně nebyl laciný a zájem by
pravděpodobně nebyl velký. Trend způso-
bu pochovávání zemřelých jasně směřuje
k žehu a rozptýlení jejich ostatků na vsypo-
vých nebo rozptylových loučkách. Další roz-
voj hřbitova počítá s pochováváním zemře-
lých v hrobech, pokračováním výstavby ur-

nového háje a s novou rozptylovou loučkou
v zadní části hřbitova. Ve městě v roce 2014
zemřelo 64 lidí, z toho 11 bylo pochováno do
hrobu a 8 do urnového háje. U ostatních ne-
ní osud jejich ostatků znám. Většina pravdě-
podobně byla rozptýlena na loučce nebo je
pozůstalí uchovávají doma. 
K požadavku na výstavbu schodů z uličky
Úvoz na křižovatku Revoluční ulice a třídy
Hrdinů je nutné uvést, že spád terénu a vyústě-
ní na ulici Úvoz neumožňuje stavbu bezpeč-
ných schodů a především v zimním období
nelze zajistit jejich stálou schůdnost. Proto
s jejich stavbou nepočítáme. Obejití tohoto vy-
šlapaného chodníku po bezpečné cestě (Úvoz)
a dlážděném chodníku Revoluční ulice před-
stavuje podle mapy pouhých 90 m navíc.

Přitom zůstane zachován ostrůvek zeleně s vý-
sadbou. Ze sídliště Dukelská lze jít přímo na
třídu Hrdinů a pokračovat v požadovaném
směru nebo po Úvoze směrem k náměstí Míru.
Výstavba veřejných WC je obsažena v pro-
jektu rekonstrukce autobusového nádraží,
která se pravděpodobně stane jednou z prio-
rit zastupitelů. Problém veřejných WC v této
oblasti by byl tímto vyřešen. Jen připomí-
nám, že na samotném náměstí Míru je pět
restauračních zařízení a dvě veřejné budovy,
kde může návštěvník města svoji potřebu bez
velkých problémů vykonat. V širším okruhu
dvou až tří set metrů je to ještě nejméně dal-
ších šest zařízení, když nepočítám ta v okra-
jových částech města. Budova bývalého
„Medvěda“ není majetkem města.

Zajímavosti z přírody

Proč se ta rostlina jmenuje právě takto? (2. část)
V krátkém přehledu nabízíme čtenářům ety-
mologii názvů některých typických rostlin
Jeseníků.

Kosatec (Iris) – Iris byla u Římanů i u Řeků
bohyní dešťové duhy. V rodovém pojmeno-
vání se odráží pestrobarevnost květů. Český
název kosatec odkazuje k tvaru listů podob-
nému kose.

Rojovník bahenní (Ledum palustre) – název
pochází z řeckého ledon, ledos = vlněná lát-
ka a používal se už ve starém Řecku. Keřík
má listy vespod plstnaté. Jiní autoři odvozují
název z latinského laedere = trápit se, což se
má vztahovat k nepříjemnému zápachu listů.
Český název rojovník se v lidové mluvě pou-
žívá i pro meduňku a odkazuje k rojení včel.

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon) – latin-
ský název lilium, řecky leírion, je egyptské-
ho původu. Podobu lilium znala už staročeš-
tina (viz rčení „čistý, nevinný jako lilium“).
O druhové označení martagon se zasloužili
alchymisté 16. století, kteří se pomocí cibu-
lek lilie pokoušeli měnit kovy ve zlato.

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) – ná-
zev údajně pochází z řeckého menýein = zjev-
ný, nápadný a anthos = květ. Menyanthes
v řečtině znamená též „krátce kvetoucí“.
Pojmenování vachta ugrofinského původu pře-

vzal z ruštiny do češtiny Jan Svatopluk Presl.
Měsíčnice (Lunaria) – název pochází z latin-
ského luna = měsíc a vztahuje se k tvaru
stříbřitě se lesknoucích plodů, šešulek.

Upolín evropský (Trollius europaeus) – ná-
zev vznikl latinizací staroněmeckého slova
trol = koule. Trollius znamená v latině kulo-
vitý tvar a vztahuje se ke květu. Z dvanácti
druhů upolínů se v Evropě vyskytuje pouze
tento, ostatní rostou v Asii. Český název 
upolín údajně souvisí s ruským kupalnica.
Bylina se totiž v Rusku používala při lidové
slavnosti zvané kupadlo – s dalšími jarními
květinami se vkládala v předvečer Jana
Křtitele do omlazující lázně.

Leknín (Nymphaea) – nymfa je nižší bohyně,
lesní, vodní nebo horská, v řeckém bájesloví,
slovo označuje i nevěstu. Staročeská podoba
názvu zní lekno a nemá vyjasněný původ.
Odvozuje se od indoevropského pojmu lenk-,
tj. ohýbat, ale i od výrazů v jiných jazycích
pro vodní nádrž (latinské lacus = jezero).

Vrba bylinná (Salix herbacea) – rodové
jméno se odvozuje z keltského sal = blízký 
a lis = voda, tedy rostoucí blízko vody.
Druhový název je vytvořen z latinského her-
ba = bylina. Starší slovanské pojmy pro vrbu
zněly rokyta a vetla a byly později zatlačeny

novým slovem, pocházejícím z původního
hromadného jména v6rb6je, tj. proutí (též la-
tinsky verbera = pruty).
Vrba bylinná není na rozdíl od jiných vrb vá-
zána na vodní toky nebo mokřiny. Roste
v horském až niválním stupni (v Alpách až
do 3 000 m) na výslunných skalních plošin-
kách a na místech, kde dlouho přetrvává
sníh. V ČR se vyskytuje pouze v Jeseníkách
a Krkonoších.

Klikva bahenní (Oxycoccus palustris) – ro-
dový název vznikl spojením řeckého oxys =
ostrý, kyselý a kokkos = plody. Český název
převzal Jan Svatopluk Presl z ruského kljukva,
jež souvisí s výrazem ključevina = bažina.

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) –
z řeckého platys = široký a anthera = praš-
ník. Vztahuje se k širokým prašníkům, jež
má však pouze vemeník zelený (P. chlorant-
ha). Bifolia vyjadřuje počet listů. Český ná-
zev odvozený od slova vemeno má pravdě-
podobně vystihnout tvar podzemních hlíz.

Brčál menší (Vinca minor) – název je mož-
né odvodit z lat. pervinca s neznámým koře-
nem nebo od vincio = vázat (do věnce), příp.
vinco, vincere = vítězit, se zřetelem k léči-
vým účinkům a neopadavým listům.
Druhový název znamená menší. Název brčál
převzal do češtiny Jan Svatopluk Presl zřej-
mě ze slovinského brščel = břečťan, jež je
příbuzné s latinským bruscus = listnatec.
Rostlina se často pěstuje na zahrádkách, od-
kud zplaňuje. Původní výskyt je v jižní a
střední Evropě až po Kavkaz a Malou Asii,
v ČR zejména v Brdech, Českém krasu, na
severní a střední Moravě.

Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) – pro
mastně se lesknoucí povrch růžice listů na-
zval Conrad Gesner (1516–1565) tento rod
spojením latinského pinguis = sádlo a zdrob-
ňující přípony –ula. Podobnou motivaci lze
vnímat u českého názvu tučnice.

Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov, ZN

Foto: Miloslav Marek
Foto: Vladimír Lehký
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Akce knihovny
Únor Výstava Jiří Fixl – ilustrace

VU3V Umění rané renesance v Itálii 4. a 18. 2.
Kurz Trénování paměti

Březen Výstava Olga Vybíralová – akvarel, abstrakce
Přednáška Antonín Baudyš – astrologie 24. 3.
VU3V Umění rané renesance v Itálii 4. a 18. 3.
Kurz Trénování paměti

pondělí  9.00 – 18.00, úterý  9.00 – 18.00, středa  zavřeno, čtvrtek  9.00 – 17.00, pátek  9.00 – 17.00, sobota  zavřenoProvozní doba

Senioři se v knihovně učí o renesanci
SeniorÛm, ktefií se zapsali na Virtu-
ální univerzitu tfietího vûku, zaãal dal-
‰í semestr. Od zaãátku února se opût
setkávají v knihovnû na pravideln˘ch
pfiedná‰kách, tentokrát o renesanã-
ním umûní.
Do projektu Provozně ekonomic-
ké fakulty České zemědělské uni-

verzity v Praze, zaměřeného na
dálkové vzdělávání seniorů v regi-
onech, se rýmařovská knihovna
zapojila už před několika lety.
Desítka seniorů, kteří se přihlásili
do prvního kurzu, právě vstoupila
do šestého semestru. Po přednáš-
kových cyklech z astronomie, geo-

metrie, informačních technologií
a dějin oděvní kultury se nyní za-
měřili na výtvarné umění, kon-
krétně na ranou renesanci v Itálii.
Pro přihlášení do kurzů Virtuální
univerzity třetího věku nemusí 
uchazeči splňovat žádné náročné
předpoklady, podmínkami jsou

dosažení seniorského vě-
ku a chuť seznamovat 
se s novými poznatky.
V každém semestru stu-
dia absolvují šest dopo-
ledních videopřednášek
v konzultačním středis-
ku, jímž je v Rýmařově
knihovna. Nabyté vědo-
mosti z každé přednášky
si pak ověřují v testech. 
S výjimkou pilotního se-
mestru o astronomii jsou
témata kurzů volitelná.
Ve studijní skupince de-
seti rýmařovských senio-
rů jsou muži i ženy, a tak
se ve volbě témat střídají.

Zatímco pánové preferují příro-
dovědné a technické obory, dámy
tíhnou více k humanitním vědám.
Po absolvování jarního semestru
je čeká ještě podzimní a v něm si
budou moci vybírat i z ryze prak-
tických okruhů, jako jsou osobní
finance, lidské zdraví či potraviny
a spotřebitelé. Účast na přednáš-
kách jim tak nejen rozšiřuje obzo-
ry, umožňuje zajímavě vyplnit
volný čas a procvičit mozek, ale
poskytne i cenné informace, které
mohou využít v běžném životě.
Na podzim seniory čeká poslední
semestr a po jeho absolvování
slavnostní promoce v Praze.
V navštěvování přednášek ale
mohou pokračovat. Do kurzů vir-
tuální univerzity se mohou přihla-
šovat i noví zájemci – po naplně-
ní kapacity pro ně knihovna zahá-
jí pilotní semestr. Více informací
získají na webových stránkách
knihovny nebo přímo v knihovně. 

ZN
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Hravé ilustrace Jiřího Fixla
V únoru se v galerii U Stromu po-
znání r˘mafiovské knihovny pfied-
stavuje ilustrátor knih pro dûti Jifií
Fixl. Nabízí ukázky své spolupráce
se znám˘mi tvÛrci dûtské literatu-
ry, ale i autorsk˘ch kníÏek pro nej-
men‰í.
Jméno Jiřího Fixla figuruje na 
obálkách více než stovky titulů
literatury pro děti a mládež, po-
hádek, leporel, ale třeba i škol-
ních učebnic a dětských encyk-
lopedií. Po studiích na Střední 
uměleckoprůmyslové škole a Vy-
soké uměleckoprůmyslové škole
v Praze působil jako výtvarný re-
daktor největšího vydavatelství
dětské knihy Albatros a časopisu
Mateřídouška. Vytvořil ilustrace
pro řadu dalších nakladatelství
(Anag, Egmont, SPN, Knižní
klub, Fortuna) ke knížkám pro
nejmenší i pro náctileté. Kres-
bami doprovodil texty Karla Po-
láčka, Martiny Drijverové, Valjy
Stýblové, Jiřího Kahouna či
Jiřího Žáčka. 

Vedle toho připravil i několik au-
torských knížek, v nichž se pro-
sadil jako tvůrce poezie pro děti
(Všechno letí, milé děti, 2013) 
a obrázkových příběhů, kresle-
ných úkolů nebo komiksů pro
začínající čtenáře (Obrázkové
čtení, 2012). Od roku 2010 se
zabývá vlastní produkcí knížek 
a tiskovin ve Studiu elef.
Na výstavě v rýmařovské kni-
hovně prezentuje Jiří Fixl knihy 
i jednotlivé ilustrace. Mezi ukáz-
kami najdeme mimo jiné příbě-
hy o čertu Pepiášovi Jana So-
botky, Moře otazníků Jiřího Čer-
ného s odpověďmi na zvídavé
dětské otázky nebo sbírku
Miloše Kratochvíla Potkal koč-
kodán kočkonora, oceněnou
v roce 2000 Zlatou stuhou iBbY
za ilustrace.
Kresbám Jiřího Fixla nechybí
vtip, nadsázka ani hravost, která
hlavně dětem, jeho největšímu
publiku, pomáhá s radostí vstou-
pit do světa čtení. ZN

Poeticky realistická Marie Nesetová
Po inzitní malífice a básnífice Marii
Kodovské vystavuje r˘mafiovské
muzeum práce dal‰í regionální v˘-
tvarnice – Marie Nesetové. Její ob-
razy se do v˘stavních prostor mu-
zea vracejí po ãtrnácti letech pfii pfií-
leÏitosti autorãin˘ch nedoÏit˘ch ‰e-
desátin.
Galerie Octopus a Pranýř před-
stavují k jubileu Marie Nesetové
(1955-2006) dosud nejrozsáhlej-
ší, retrospektivní výběr z jejích
děl a uvádějí i několik prací, kte-
ré dosud nikde vystaveny nebyly.
V Pranýři se autorka představuje
ve své nejranější fázi jako žačka
akademické malířky Květoslavy

Jadrníčkové na Lidové škole 
umění Josefa Kvapila v Brně.
Zátiší uhlem a dvě ojedinělé gra-
fiky z dob studií doplňují ener-
gické skici, vytvořené doslova ja-
ko rodinné momentky, a také
první rozměrnější olejomalby,
z nichž jedna, zachycující park
s kostelem sv. Michaela ve Vrb-
ně pod Pradědem, už dokládá 
pozdější autorčino směřování 
k „poetickému realismu“. Tímto
spojením Marie Nesetová sama
pojmenovala svůj autorský styl,
jímž přetavovala realismus kre-
seb vznikajících v plenéru do po-
doby zpoetizovaných olejů.

Tento vztah naznačují i kolekce
instalované v obou sálech Ga-
lerie Octopus, jež kurátor výsta-
vy Michal Vyhlídal rozvrhl te-
maticky. Malý sál tak prezentuje
gros tvorby Marie Nesetové –
krajinu v podobě skic i propraco-
vaných kreseb pastelovými kří-
dami, stejně jako rozměrnějších
olejů, jež vznikaly podle plenéro-
vých náčrtů v ateliéru už s jistou
dávkou stylizace a více než věro-
hodného zachycení přírodní sce-
nérie dostaly ráz melancholic-
kých až snových zákoutí, odpou-
taných od konkrétních míst
(Vrbno pod Pradědem, Lito-

vel, Orlická přehrada,
Plitvická jezera) a za-
kotvených více v au-
torčině nitru.
Velký sál pak sou-
středí práce s figurál-
ní a předmětnou te-
matikou, které se by-
tostná krajinářka Ma-
rie Nesetová začala
věnovat o něco po-
zději, pod vlivem
spolupráce na samiz-
datové sbírce Vladi-
míra Stanzela Rezo-
nance (1998). K ní
vytvořila pět kreseb-
ných ilustrací, poslé-

ze převáděných do olejů, s námě-
ty, které pod vlivem inspirace
básnickými texty autorka čerpala
z vlastního života. Vybrala něko-
lik symbolických motivů, ja-
kýchsi úhelných kamenů svého
intimního mikrosvěta – strom,
kytaru s malířským stojanem, si-
luetu autoportrétu a dvě figurální
kompozice v podobě „vzájemně
se dotýkajících, téměř srostlých
aktů ženského a mužského pohla-
ví – dvou principů – v nedefino-
vaném prostoru“ (Michal
Vyhlídal). Námět mileneckých
dvojic poté rozvíjela v dalších
kompozicích, které jak kurátor
v úvodu vernisáže podotkl, byly
projevem její tendence ke změně,
experimentem, v němž hledala
nové možnosti vyjádření.
Jen stěží lze domýšlet, kam by na
své tvůrčí cestě Marie Nesetová
došla, zda by ve figurální tvorbě
dosáhla stejné jistoty, jakou měla
v krajinách, či zda by v krajinách
dospěla až k abstrakci, jak napo-
vídají její poslední práce. Její vý-
tvarné dílo bylo předčasně uza-
vřeno, ale zůstává hmatatelnou
vzpomínkou na její osobnost.
Výstavu poeticky realistické
Marie Nesetové lze v rýmařov-
ském muzeu navštívit do 1. břez-
na. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Foto: Martin Vyhlídal
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Exponát měsíce
Únor: Církevní brokát

Ve vstupním foyer Městského muzea
Rýmařov je umístěna prosklená vitrína, kte-
rá nově představuje průřez hlavními sbírkami
muzea. Vedle středověké zásobnice tak stojí
torzo renesanční kachle, blízko vinět z lah-
ví janovické likérky svatý obrázek z 19. sto-
letí a mnoho dalšího. Jelikož stálou expozici
rýmařovského muzea tvoří bohatá část o tex-
tilnictví, v přehledové vitríně si můžete pro-
hlédnout i vzorky nádherného církevního
brokátu místní provenience. 
Zatímco exkluzivní výrobky textilních závo-
dů Flemmichů a Schielů byly protkávány
zlatými a stříbrnými nitěmi, poválečný
Brokát a následně Hedva na protkávání bro-
kátu používaly efektní nit – mnohobarevný
lurex. Syntetické kovové vlákno mělo svým
leskem napodobovat zlaté a stříbrné nitě, mě-
lo imitovat exkluzivní a drahý vzhled, vy si

však můžete při pečlivějším pozorování
všimnout rozdílu v kovovém lesku. 
Vystavené vzorky brokátu, jež měly sloužit 
k výrobě ornátů, jsou utkány v liturgických
barvách – červené a fialové. Kovově se lesk-
noucí žlutá místa zobrazují křesťanské sym-
boly kříže, beránka či ryby. O bohatosti cír-
kevních motivů utkaných na liturgických pa-
ramentech (textiliích užívaných při liturgii)
se můžete přesvědčit při návštěvě stálé expo-
zice či nové externí expozice Městského mu-
zea Rýmařov o dějinách textilnictví na
Rýmařovsku, kterou jsme slavnostně otevře-
li ve čtvrtek 12. února v budově Hedvy
Brokát, s. r. o., na Opavské ulici. 
Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

(Lit.: Rýmařovský horizont, Zlatá éra textil-
nictví na Rýmařovsku, roč. IX., 21. 12. 2007,
texty Mgr. Jiřího Karla.)

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

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

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

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

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v prvním pololetí 2015
(každý lichý týden v úterý):

24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 
19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6. 2015.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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

Neděle 13.00 - 20.00

Aerobik: Plavecký oddíl:
Pondělí 18.45 - 19.45 Pondělí 17.00 - 18.30
Čtvrtek 18.45 - 19.45 Středa 17.00 - 18.30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

Po - Pá 16.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

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

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

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

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace
nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov

IČ 750 379 47                               e-mail: muzeum@rymarov.cz                       tel. 554 211 770

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

na místo 

Odborný pracovník – historik, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

Místo výkonu práce: Městské muzeum Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov
Předpokládaný nástup: květen 2015
Pracovní poměr: na dobu určitou, zástup za mateřskou dovolenou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platová třída: 9. platová třída v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, 

s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Požadavky: • požadované vzdělání: vysokoškolské v oboru historie, archeologie, etnografie apod.,
• dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• schopnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů) a rozhodování,
• aktivní znalost angličtiny / němčiny,
• morální a trestní bezúhonnost,
• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru,
• profesionální vystupování,
• spolehlivost, odpovědnost a preciznost,
• vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• manuální zručnost.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:

Správa sbírky: 
a) tvoření a správa sbírek a mobiliárních fondů, správa muzejní sbírky, chronologická a systematická evidence sbírkových předmětů, 
b) stanovování postupů, způsobů a výběru sbírkových předmětů pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fon-

dů včetně dohledu nad prováděnými pracemi,
c) zajišťování zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů včetně zpracování výpůjčních smluv,
d) zprostředkování sbírkových předmětů badatelům a prezentace sbírek veřejnosti,
e) terénní výzkum včetně zajišťování nálezů, vytváření nálezových zpráv a archeologického sběru,
f) analýza a zápis sbírkových předmětů, samostatná dokumentace výsledků průzkumu památek či památkového fondu,
g) spolupráce s ústavy památkové péče a Archeologickým ústavem,
h) konzervační práce.

Práce historika: 
a) práce v oboru regionální a obecné historie i pomocných historických věd podle kvalifikace, studium archivních pramenů,
b) povinná publikační činnost v populárně naučném a odborném tisku,
c) badatelská činnost v oboru regionální historie v rozsahu kvalifikace,
d) odborná spolupráce s ostatními českými, moravskými i zahraničními muzei, vysokými školami,
e) vytváření libret expozic a s nimi spojené výtvarné práce.

Písemná přihláška zájemce 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 u cizího státního příslušníka,
datum a podpis uchazeče.

K přihlášce zájemce přiloží: 
motivační dopis,
životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
osobně v Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 27. února 2015.

Lhůta pro podání přihlášky: 27. února 2015
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise
bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou – emailem, popř. telefonicky. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zada-
vatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Bližší informace v případě dotazů podá ředitelka Městského muzea Rýmařov Bc. Růžena Zapletalová na tel.: 554 211 770, mobilu:
731 101 859 či emailu: muzeum@rymarov.cz.
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Rýmařovský horizont a Středisko volného času
vyhlašují 

Literární a výtvarnou soutěž Marie Kodovské 2015

v kategoriích: poezie
próza
ilustrace

Na počátku roku 2015 vyhlašujeme nový roč-
ník literární a výtvarné soutěže, kterou na pa-
měť naivistické malířky a básnířky Marie
Kodovské pořádá čtrnáctideník Rýmařovský
horizont společně se SVČ Rýmařov už pošesté. 
Jako v předchozích ročnících mohou amatér-
ští básníci, prozaici a výtvarníci zasílat na 
e-mailovou adresu redakce rymhor@se-
znam.cz nebo na poštovní adresu Rýmařov-
ský horizont, Středisko volného času,
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, své dosud ne-

publikované příspěvky – básně, povídky a fe-
jetony, kresby a fotografie, z nichž budeme
během roku vybírat ty nejzajímavější k otiš-
tění na stránkách našeho periodika. Zasláním
příspěvku do soutěže autoři vyjadřují souhlas
s jeho případnou gramatickou úpravou a zve-
řejněním. Nutnou podmínkou je opatření kaž-
dého příspěvku jménem autora a kontaktem.
V kategorii poezie přijímáme básně a básnic-
ké cykly v rozsahu max. 10 stran, v prozaické
kategorii texty v rozsahu max. 2 stran, v kate-

gorii ilustrace přijímáme černobílé kresby, ko-
láže a fotografie (barevné pouze s vědomím
autorů, že se jejich charakter černobílou re-
produkcí změní). Věková ani další omezení se
nekladou. Nečitelné rukopisné texty a jinde
publikované práce budou ze soutěže vyřazeny.
Soutěž bude otevřena do konce září tohoto
roku, během října budou zaslané práce vy-
hodnoceny. Vítězové všech tří kategorií bu-
dou vyhlášeni při literárním večeru na konci
letošního roku. ZN

Soutěž Marie Kodovské

Miroslav Václavek
Zima

Stopy hvězd leží si v modrém sněhu
sněží mi na tvář vločky jak ústa
přichází ticho být z druhého břehu
stín se mnou ještě smí chvíli zůstat.

A nebe šedivé jak starý dům
mlhy má omítku a dveře tmy
a ptáci podobní všem sousedům
vylétnout do oken před ránem smí.

To já jen podoben černému havranu
se v počasí beze psů líbám s zimou
a růže ledové natrhám po ránu
v zahradě s plačící meluzínou.

Teď ráno bílé je jak bílá káva
voní noc kuchyní ještě mi z hrnku
polínko zavoní ohněm jak tráva
a chleba naleznu v každičkém zrnku.

Modlitba za vločky

My, již jsme dostali dar prostoru i snů
smíme zahlédnout vesmír jak sebe
s hvězdami, jimž říkáme oči
hledáme v oblohách tváří
jako v planinách
všechna tání i soutoky rtů
za jara či loučení

když řeč větru právě hledá slova
kterými sice nebudeme moudřejší
ale už jen vnitřním klidem, s nímž jim nasloucháme
dostává se nám pokory
a odpovědi
na svá já
na něž jsem se ještě ani nestačil zeptat
protože se modlím
a věřím jen, že každá vločka má duši
že v kapce vody je celý svět
že pramenem nám kdosi dává poznat koloběh i žízeň
a dítětem světlo

kdybych byl Bůh, Bože
dal bych každé ženě nejvíce třicet let a účet, s nímž se nemusí bát utrácet
ani za to, čemu, Bože, muži vůbec nerozumí
hodného chlapa, kterého bys mohl udělat podle mě 
i když nevím, jestli by ta moje se mnou souhlasila
krásný dům se štěkajícím psem a ovocnými stromy na zahradě
kněze, který jí pokřtí děti, jež jí nikdy neodejdou, 

a podívá se jí s každým do výstřihu
protože i kněz občas masturbuje
a no co
noc, která nikdy neskončí, a když tak snídaní do postele
tak velkou lásku, abys i ty záviděl
a to celé někde na břehu moře, protože proč každý rok jet takovou dálku
a to všechno po celou věčnost až do skonání věků
protože vím, že i ty máš svůj čas
jenž tikotem hodinek ohlašuje příchod
a zvláště vteřiny
jichž nemáme ani o jednu víc

Z kapsáře tety Květy

Bydlet a žít?
Města zachvátily developerské
projekty. Rezidenční byty, čtvrti,
parky, celé bytové areály s poe-
tickými názvy, moderními trendy
a krásnými terasami. Proč o tom

píšu? Mám s tím osobní zkuše-
nost. Týká se naší milé švitořivé
tetinky Maryny; pochodující
cukřenky.
Jezdila jsem k ní ráda, u ní to to-

tiž žilo; bydlela na sídlišti v ma-
ličkém bytě, který voněl, nejčas-
těji nějakým moučníkem. U by-
tečku byl minibalkón, do kterého
pralo slunce a na němž nebylo

k hnutí kvůli záplavě květináčů
s muškáty. Na chodbě vládl pří-
jemný šum, to se sousedé vraceli
domů, povídali si u výtahu a zvo-
nili na tetušku, převzala jim poš-
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tu, přinesli jí něco z květinových
a zeleninových přebytků a taky
slíbený nákup. Dodnes je mi zá-
hadou, jak se do toho miniaturní-
ho bytu nacpala celá naše rodina
a ještě dvě nejvěrnější kamarád-
ky, tety Lojzička a Pepinka. Po-
píjeli jsme kafíčko, někdo ucucá-
val z becherovky, děti dostaly pe-
nízky a utratily je v cukrárně na
protější straně náměstíčka. Vra-
cely se upatlané a špinavé, ale
šťastné. Teta Cukřenka je trochu
opláchla a opět vypustila na dět-
ské hřiště.
A pak to přišlo. Teta pár (oprav-
du pár, tedy dva) měsíců přemýš-
lela o novém bytě. Vybírala, radi-
la se, zvažovala, a když konečně
prohlásila, že to podepsala a slo-
žila zálohu, všem se nám ulevilo.
Přáli jsme jí, ať se z toho sídliště,
které se jí zdálo přelidněné, od-
stěhuje do většího bytu. A taky si
to zasloužila, aby konečně bydle-
la moderně a na úrovni. Musím
podotknout, že finance u naší
Marynky nehrály nikdy vážnou
roli, měla vždycky tučná konta
z restitucí.
Věci a události běžely, přišla
„parta hic v kapse nic“ a odstě-
hovala vše do nádherného pro-
storného bytu na sídlišti Tichý
vrch. Připadlo mi, že já bych po-
třebovala kompas, abych se v by-
tě našla, na obrovské terase mi
muškát, který jsem přinesla, při-
pomínal osamělého vojáka v po-
li. Nový byt byl krásný, prostor-

ný, velkoryse pojatý, hladké linie.
Přesto jsem se nemohla zbavit
zvláštního tísnivého pocitu, který
mě objal už před bytem.
„Když já nevím, jestli si tu zvyk-
nu,“ prohodila teta u druhé skle-
ničky. „Nemůžu pořádně spát, je
tady hrozný ticho. Mě to úplně
tlačí do uší.“ Já jsem jí vysvětli-
la, že je to právě ten luxus, který
si konečně může dopřát. V deve-
loperském projektu Tichý vrch
stálo, že je to sotva dvacet minut
autem do centra a opačným smě-
rem dvacet minut se rozkládá le-
sopark. V podvečer jsme se šly
projít po zbrusu nových chodní-
cích mezi upravenými trávníky
s opuštěnými lavičkami.
Snažila jsem se zachytit nějaký
pohyb. Marně. Garážová stání,
keře, všechno až moc dokonalé,
nic však, co by připomínalo ná-
městí, park, hlavní třídu, pro mě
záchytný bod pro orientaci.
Vzpomněla jsem v duchu na sta-
rý byteček, náměstíčko, řeznic-
tví, privátní paní doktorku ve
vedlejším vchodu a cukrárnu
s výbornou zmrzkou a zákusky
(od 17 hodin za poloviční cenu) 
a taky na dvě kamarádky stařen-
ky, které sem patřily.
Tady tetinka žila, teď nově jenom
bydlela. A protože je činorodá 
a podnikavá, rozhodla se vymě-
nit svůj nový byt za menší, na
klasickém sídlišti. Nemá velikou
terasu, ale z okna vidí pobočku
pošty, trafiku a z ložnice na dět-

ské hřiště, ze kterého se přes den
odráží od domu křik dětí a lidé
spěchající někam. A závěr?

Tetuška Maryna spí už zase dob-
ře. A já snad pochopila, kdo jsou
„zelené vdovy“. Si

Jazzclub

Připomínáme si

Indiáni, dobrodruzi a pravěké potvory Zdeňka Buriana
Veleještěři, mamuti, šavlozubí
tygři, lovci doby kamenné. Za
tím, jak je známe, jak si je před-
stavujeme, stojí fenomenální vý-
tvarník Zdeněk Burian. Právě jeho
rekonstrukce stejně jako ilustrace
příběhů Eduarda Štorcha se vtisk-
ly do povědomí generací čtenářů

natolik hluboko, že se nám vyba-
ví při slovu „pravěk“ jako první.
Burian byl ale ilustrátorem nesku-
tečně plodným a zdaleka se ne-
soustředil jen na popularizaci pa-
leontologie. Stejně bytostně spjat
je s dobrodružnou literaturou od
mayovek po verneovky. Snad prá-
vě proto, že jimi oslovuje nedo-
tčenou představivost mladých čte-
nářů, zapsalo se jeho jméno do
národní paměti nesmazatelně, na-
vzdory tomu, že akademická obec
Buriana spíš přehlíží.
Zdeněk Burian se narodil 11. úno-
ra 1905 v Kopřivnici na Mora-
vě, letos si tedy připomínáme 
110. výročí jeho narození. Od dět-
ství rád kreslil a maloval, náměty
přitom hledal v oblíbených cesto-
pisech, ale i při klukovských vý-
pravách do přírody, hlavně na 
štramberský kopec Kotouč a do

jeskyně Šipka s pozůstatky nean-
dertálského osídlení. Výjimečný
talent vedl Buriana na pražskou
Akademii výtvarných umění, kam
byl přijat a zapsán rovnou do dru-
hého ročníku. Školu ovšem nedo-
končil a několik let se živil po-
mocnými pracemi. V té době si
začal také přivydělávat ilustrová-
ním knih. Bylo mu šestnáct let,
když dostal první zakázku – od
nakladatele Antonína Svěceného
na obrazový doprovod Dobro-
druž ství Davida Balfoura (1921)
od R. L. Stevensona. Svůj první
honorář si ale neužil – kapsu zim-
níku, v níž si výdělek nesl domů,
mu prý v tlačenici utrhl zloděj.
Burian ve dvacátých letech ilus-
troval nejen dobrodružné knížky,
ale přispíval i do cestopisných,
humoristických a dětských časo-
pisů. Zásadní byla jeho spoluprá-

ce s geografem Stanislavem
Nikolauem (cyklus Země a lidé),
s nakladatelstvím Josefa Richarda
Vilímka a poté s nakladateli
Toužimským a Moravcem, pro
něž ilustroval Karla Maye, Julese
Verna, Jacka Londona, Rudyarda
Kiplinga, Enriqua Stanko Vráze
nebo Eduarda Štorcha. Sázka
jmenované nakladatelské dvojice
na dobrodružnou produkci anglo-
americké provenience a Buriano-
vy ilustrace byla podnikatelským
veleúspěchem. Odhaduje se, že za
dvacet let jejich spolupráce vyšlo
120 titulů obsahujících asi 1750
Burianových prací.
Léta první republiky jsou pro
Buriana spojena i s trampováním.
Výpravy do přírody v duchu zále-
sáctví mu umožnily unikat z hluč-
ného velkoměsta a znovu prožívat
volnost moravského dětství. Po-
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byt v romanticky divoké krajině 
v okolí Sázavy a Berounky mu
přinášel novou inspiraci pro tvor-
bu i pro život. Právě tady se se-
známil s Františkou Loudovou,
svou budoucí manželkou. Usmě-
vavá tmavovláska s indiánskými
copy se stala stejně jako později
jejich společná dcera Eva předob-
razem některých ženských postav
v Burianových ilustracích.
Po zrušení soukromých naklada-
telství v roce 1948 Burian zakot-
vil ve Státním nakladatelství dět-
ské knihy, pozdějším Albatrosu.
Jeho jedinečný styl našel uplatně-
ní v klasice žánru (Robinson
Crusoe, Tarzan, Objevitelé a do-
byvatelé, Poklad na ostrově ad.),
musel se nicméně čas od času 
uchýlit i k ilustrování literatury,
k níž tolik blízko neměl. Už dříve
se ale jako výtvarník podílel např.
na vydání Babičky Boženy Něm-
cové z roku 1940. V padesátých
letech navázal na své působení
v časopisech pro děti a mládež –
pro Pionýr, Pionýrskou stezku,
Ohníček či Vpřed vytvořil několik
set kreseb a kvašů.
O Zdeňku Burianovi se traduje, že
byl nesmírně pracovitý. Údajně
trávil většinu času ve svém atelié-
ru, z něhož se vzdaloval jen při
občasných výletech do přírody.
Na druhý nádech se ovšem jeho 
izolace vysvětluje nesvobodou po
převratu roku 1948. Výsledkem
desetiletí Burianovy výtvarné čin-
nosti je odhadem 14 000 prací,
přičemž toto číslo zřejmě není 
konečné. Z toho bezmála 10 000
tvoří ilustrace knih a časopisec-
kých povídek. I největší příznivci
Burianova díla v nepřehledném
množství kreseb a kvašů registru-
jí díla vynikající i průměrná až
slabá, prozrazující vývoj autorovy
techniky a objevování nových po-
stupů. Snad nejtypičtější je právě
kvašová malba, v níž Burian do-
kázal zachytit dynamiku děje.

Iluze energického pohybu a navo-
zení napětí autor dosahoval hrou
světla a stínů i rozmazanými plo-
chami v kontrastu s ostrými detai-
ly. Dokázal vystihnout emocio-
nální pohnutí v tvářích i pohybech
postav, stejně jako jejich charakte-
ry, vystavené tvrdému souboji
s drsnou přírodou, a současně za-
chytit exotickou scenérii. Burian,
milovník příběhů ze vzdálených
končin světa, dal reálnou podobu
fiktivním krajinám dobrodruž-
ných příběhů, vyprahlé skalnaté
prérii, životem bující džungli 
i pustině věčného ledu, přestože
sám vycestoval v životě za hrani-
ce jen jednou – v roce 1931 do
Itálie.
Schopnosti přesvědčivě zobrazit
na vlastní oči neviděné a rozšířit
tak obzory známého světa Zdeněk
Burian využil při paleontologic-
kých rekonstrukcích. V roce 1935
se poprvé setkal s přírodovědcem
Josefem Augustou, který jej za-

světil do svého bádání o pravěku.
Společně připravili knihu Divy
prasvěta (1942), která zazname-
nala obrovský ohlas a iniciova-
la poválečnou spolupráci vědce 
a výtvarníka na dalších publika-
cích (Lovci jeskynních medvědů,
Ztracený svět, Z hlubin pravěku).
V padesátých letech pak vyšla ob-

razová kniha Tiere der Urzeit, zo-
brazující vývoj planety od prvo-
hor, a následovaly výpravné pub-
likace ve dvaceti jazykových mu-
tacích pro nakladatelství Artia.
Burian se v rekonstrukcích nesou-
středil jen na ztvárnění prehisto-
rické krajiny a zvířat, ale též na
vývoj člověka. V roce 1960 tato

tematika dostala prostor v Augus-
tově knize Menschen der Vorzeit.
Po Augustově smrti Burian navá-
zal spolupráci se Zdeňkem V. Špi-
narem a některými dalšími příro-
dovědci, např. Vratislavem Mazá-
kem, Josefem Benešem, Josefem
Wolfem nebo Bořivojem Záru-
bou. Společně utvářeli „zrcadlo
nové paleontologie“, Burian dopl-
ňoval prázdná místa a na základě
výzkumů v nově objevovaných
nalezištích kosterních pozůstatků
přepracovával své starší rekon-
strukce pro vysokoškolské učeb-
nice i reprezentativní obrazové
publikace. V 70. letech se opět
vrátil k zobrazování předků lid-
ského rodu (seriál Vratislava
Mazáka Z pradějin člověka vy-
cházel v časopise Živa, knižně vy-
šly Mazákovy práce Jak vznikl
člověk, 1977, a Prehistoric Man,
1980). Od dynamických výjevů se
přitom obrátil k detailním portré-
tům, které již postrádaly zvířecké

rysy a zachycovaly podobu před-
chůdců člověka, disponujících 
určitou inteligencí. 
Hodnota Burianových paleonto-
logických rekonstrukcí spočívá
nejen v přesvědčivosti a názor-
nosti, ale i v citu a intuici, s nimiž
dokázal z pouhých kosterních
zlomků vydedukovat celkový
vzhled tvora na určitém stupni vý-
voje, doslova obalit jeho kosti
svaly a kůží, rozpohybovat je a je-
ho tváři dodat mimiku a výraz.
Znalci jeho díla vizionářskou
schopnost vyplnit bílá místa, pro
něž věda nemá podklady, přičítají
Burianově smyslu pro pochopení
přírodních jevů. Jeho obrazy díky
tomu pouze nezobrazují, ale vy-
právějí.
Vedle ilustrací a rekonstrukcí se
Burian věnoval i volné tvorbě.
Tím, že do ní vnášel prvky a ná-
měty typické pro „pokleslé“ umě-
ní ilustrace, se však nesetkal s po-
chopením soudobé kritiky a na-
vzdory kvalitám svých děl nedo-
sáhl za svého života oficiálního
uznání. Paradoxně první prestižní
výstavy jeho děl se konaly v roce
1981, kdy Burian zemřel. 
Velký zájem o Zdeňka Buriana
přetrvává ve světě, zejména v Ja-
ponsku, nicméně ani doma roz-
hodně není zapomenut. Jeho od-
kaz připomíná expozice muzea ve
Štramberku a jeho díly se zabýva-
jí desítky „burianologů“. Na-
vzdory rozpakům akademiků za-
nechal v dějinách českého výtvar-
ného umění nesmazatelnou stopu.
Její otisk má ostatně doma skoro
každý z nás. ZN

(Prameny: Muzeum Zdeňka Bu-
riana – www.zdenekburian.cz;
www.rodon.cz/zivotopisy-umel-
cu/Burian-Zdenek; Martin Lavay:
Akty, slepé oči a mravenci malíře
Zdeňka Buriana a Geniální triky
Zdeňka Buriana - martinla-
vay.blog.idnes.cz ad.)

Repro: www.daildeli.cz
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Organizace a spolky

12. společenský ples Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově

V pátek 23. ledna proběhl ve vel-
kém sále SVČ Rýmařov již 
12. výroční ples Diakonie
ČCE – střediska v Rýma-
řově. K tanci a poslechu
hrála osvědčená skupina
Alternativa, ples zpestřilo
předtančení studentů rýma-
řovských středních škol pod ve-
dením tanečních mistrů Libo-
ra Sobka a Veroniky Říhové, dále
vystoupili klienti sociálně terape-
utické dílny Buřinka pod vede-
ním Zuzany Štefelové a závěr
patřil skupině orientálních tanců
Neila, působící při SVČ Rýma-
řov pod vedením Lucie Laštův-
kové a Šárky Kastnerové. Drobné
zpestření programu připravili 

i sami zaměstnanci střediska,
když veřejně předali jako výraz
poděkování a podpory květiny ře-
ditelce střediska Mgr. Marcele
Staňkové, která se v listopadu
loňského roku stala místostarost-

kou Rýmařova.
Velice nás těší, že mezi rý-
mařovskou veřejností roste
o tuto reprezentativní akci
permanentně zájem, což se

příznivě projevuje nejen na
rostoucí účasti, ale i na finančním
výtěžku, který bude sloužit k ná-
kupu elektricky polohovatelného
lůžka do Domova pro seniory
v Dolní Moravici.
Srdečně proto děkujeme všem li-
dem, kteří na ples přišli a podpo-
řili dobrou věc, stejně jako těm,
kdo se podíleli na zajištění hlad-
kého průběhu plesu, hlavně obě-
tavým dobrovolnicím a zaměst-

nancům Diakonie ČCE – středis-
ka v Rýmařově. Také bychom
touto cestou chtěli poděkovat
podnikatelům a drobným dár-
cům, kteří přispěli věcnými i jiný-

mi dary do výherního losová-
ní lístků, a Ochrannému svazu 
autorskému pro práva k dílům hu-
debním, z. s. 

Foto a text: Ilona Krupová

Z okolních obcí a měst

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018
Občané měst a obcí regionu Rýmařovska si v říjnových komunálních volbách zvolili nová zastupitelstva a vedení radnic či obecních úřadů.
Již čtyři měsíce se starostové se svými spolupracovníky snaží vytvářet podmínky k získávání dotací na realizaci plánovaných projektů. O ja-
ké projekty jde, jaké investice bude chtít vedení měst a obcí v tomto volebním období realizovat, na to jsme se zeptali samotných starostů 
a starostek v nové pravidelné rubrice Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018. 

Obec Malá Štáhle
Ing. Miroslav Pospíšil je starostou
obce Malá Štáhle od voleb v roce
2002, začíná tedy čtvrté funkční
období. Letos oslavil 80. narozeni-
ny. V Malé Štáhli žije od roku
1975, kdy zde zakoupil chalupu.
Nejprve do obce jezdil na víkendy
z Ostravy, kde pracoval jako tech-
nik v OKD, později z Prahy, kde
působil na Státní báňské správě.
Trvale bydlí v Malé Štáhli od roku
2001, po odchodu do důchodu.

Jaké priority budete v novém vo-
lebním období ve své obci uplat-
ňovat?

V období 2007–2013 využila 
obec Malá Štáhle možnosti získá-
ní dotací na vybudování infra-
struktury a celkové zlepšení
vzhledu obce. Tím se vytvořil zá-
klad pro určitou spokojenost ob-
čanů bydlících v obci či přijíždějí-
cích za rekreací. To ovšem nezna-
mená, že nebudeme dál usilovat 
o vylepšování životních podmí-
nek v obci. Zastupitelstvo přijalo
rámcový program na období
2014–2020, v němž jsou následu-
jící akce: přípojka zemního plynu
do obce, podpora přeměny top-
ných systémů v domácnostech na

Foto: archiv OÚ M. Štáhle
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automatizované kotle, zateplení
budovy č. p. 35 a Obecního domu
č. p. 26, vybudování multifunkč-
ního hřiště, oprava hřbitova včet-
ně plotu a IV. etapa urbanizace ná-
vsi – úprava zeleně.
Který projekt bude z vašeho hle-
diska nejdůležitější a proč?
Realizace uvedených záměrů bu-
de záviset na finančních možnos-
tech obce, žádný není vysloveně
prioritní. Pokud bych ale přeci jen
měl uvést některé hlavní, pak by
to bylo zateplení budovy č. p. 35
v majetku obce, které by řešilo 
i vzhled objektu, dále oprava hřbi-
tova včetně plotu a úprava zeleně
na návsi a s tím dokončení projek-
tu Urbanizace návsi.
Z jakých zdrojů budete financo-
vat své projekty?
Financování je prvotní otázka při
výběru záměrů. Je nám známo, že
v nastávajícím období bude získá-
ní dotace na infrastrukturu obtíž-
né. Podle informací na semináři,
který se uskutečnil v Kravařích, je
naděje, že v druhé polovině roku
2015 vyhlásí Ministerstvo život-
ního prostředí ČR dotační titul na
zateplení bytových domů v majet-
ku obce. Pokud by se tak stalo,
pak jsme projekčně připraveni po-
dat žádost a v případě úspěchu 

akci realizovat. Obdobně se poku-
síme o dotaci na ozelenění návsi.
Budete při realizaci projektů spo-
lupracovat i s některými staros-
ty okolních obcí Rýmařovska? 
O které projekty se bude jednat?
Dlouhodobě usilujeme o výstavbu
cyklostezky Valšov – Malá Mo-
rávka podél řeky Moravice. Ne
vždy jsme našli pochopení, a když
jsme přeci jen dosáhli sluchu, ne-
stihla se nejvhodnější doba.
Které odvětví je pro vaši obec nej-
důležitější a proč?
Jsme malá obec, a proto v odpo-
vědi na tuto otázku musíme spolé-
hat na Sdružení obcí Rýmařov-
ska. Myslím, že rezervu má náš
region v turistickém ruchu. Pro je-
ho větší využití chybí regionální 
i nadregionální marketing. 
Co nás v obci skutečně tíží, je za-
jištění základních služeb pro oby-
vatele, hlavně prodejny potravin.
V loňském roce skončil obchod 
s potravinami pro nerentabilitu 
a jiné řešení se nám zajistit neda-
ří. Přínosem pro obec určitě bude
dokončení přestavby objektu
Mlýn u Kročilů, který bude mo-
dernizován, přijedou opět rekre-
anti a pro občany bude jistě mož-
nost zakoupení obědů.

Z historie

Pětačtyřicet let archeologického výzkumu v Rýmařově
Rýmařovský horizont a jeho
předchůdci (Ring, Rýmařovské
noviny, Rýmařovský zpravodaj)
přinášejí posledních pětadvacet
let svým čtenářům jinde nezvy-
klé množství článků o historii ce-
lého Rýmařovska, včetně zcela
nových poznatků. Hlavním dů-
vodem je napravit trapný stav, že
se minulosti města i regionu vě-
novalo v letech 1945–1990 mini-
mum pozornosti. 
Kromě dvou Hosákových sešitků
Dějin Rýmařovska (1957, 1959),
jež zachycují stručně období

středověku, vyšel třetí díl Dějin,
zatím jediná skutečně úctyhodná
česká práce od Františka Spur-
ného, která však zachytila jen re-
nesanční Rýmařovsko do roku
1620. Zbývající část pokrývají
pouze starší a někdy s odstupem
doby již logicky poněkud zasta-
ralé německé prameny. Rýmařo-
va se týkají ne vždy spolehlivé
brožurky Julia Springera (Chro-
nik Römerstadt und Umgebung
1907, 1909) a do roku 1850 za-
znamenává dějiny města dosud
nepřekonaná, avšak pro středo-

věk málo říkající práce krnovské-
ho profesora Karla Bergera
(Geschichte der Stadt Römer-
stadt, 1909) a nadčasová práce
Herberta Weinelta z roku 1944.
Nelze opominout ani velmi pod-
nětný vlastivědný časopis Römer-
stadter Ländchen (Rýmařovsko),
který vychází ve změněné formě
dodnes, modernější práci Franze
Tutsche (1964) či přehledný text
krajanského spolku Kreis Rö-
merstadt/Altvater. 
Zatímco se čeští a někteří němeč-
tí historikové (Hosák, Mezník,
Pinkava, Štěpán, Tutsch, Válka,
Weinelt) oprávněně domnívali,
že první vlna středověkého osíd-
lení předkolonizačního období
byla česká a následující německá
patří do doby velké kolonizace,
houževnatě přetrvávala teorie 
o přežívání markomanských sídel
na Jesenicku (Bretholz, Springer,
Pustofka, Langer), nejvýš se prio-
rita osídlení přisuzovala koloni-
zaci z německých zemí. Stejně 
odolávala datace vzniku města
kladená puristy díky ztracené či
nevydané zakládací listině až do

období kolem roku 1351, ačkoli
se již řada renomovaných histori-
ků postupně přikláněla k druhé
polovině 13. století (Hosák, Mez-
ník, Štěpán, Tutsch, Válka). 
Chronický nedostatek původních
pramenů o Rýmařově a okolí do
16. století tak vedl k opisování
dohadů, omylů či polopravd. Řa-
da dalších otázek zůstávala ne-
zodpovězena: jak se vyvíjelo
středověké město, jaký podíl mě-

Zleva PhDr. V. Goš, Ing. J. No-
vák, Mgr. J. Karel (konf. ČsSA
při ČsAV Příbor, 1981)

Studentky z gymnázia v Rýmařově (výzkum předměstské osady, 1973)
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lo hornictví, co se dochovalo, zda
bylo město hrazené, jak žil stře-
dověký Rýmařovan, v čem se dá
město srovnat s ostatními morav-
skými sídly a mnoho dalších.
Bylo třeba zejména nalézt, dato-
vat a blíže poznat počátky a vý-
voj dosud opomíjených nebo ni-
čených historických lokalit ve
městě a blízkém okolí a hlídat
všechny výkopy. 
Řešení bylo jediné – archeolo-
gický výzkum, a čas spěchal. Po
zhoubných požárech (1405,
1474, 1561, 1609, 1668, 1764,
1790) totiž zlikvidoval již osmý
rýmařovský masakr tentokrát ba-
grem a krumpáčem (nikoli moto-
rovou pilou) téměř celou histo-
rickou Dolní Okružní (Husovu)
ulici, dva pozdně gotické domy
na náměstí Míru včetně části hor-

ní linie, zničil celou jednu stranu
Radniční ulice, ba zakousl se i do
severní části Školního náměstí 
a bestia triumphans se přichysta-
la pozřít celou Horní Okružní
(Jungmannovu) ulici. Dodnes
doplácí vzhled města na neuvá-
ženou destrukci své významné
části. Poděkujme obecné lhostej-
nosti, oficiální neznalosti a sluš-
ně řečeno nerozvážnosti, nabízí
se ovšem expresivnější výrazy. 
Začátky výzkumu, který trval do
loňského roku s časovými prolu-
kami 45 let, byly složité a překo-

nala je pouze buldočí neústup-
nost až rvavost Ing. Jaroslava
Nováka (†1989), geologa a báň-
ského historika, velkorysost mla-
dého šumperského archeologa
PhDr. Vladimíra Goše, Csc., kte-
rý se ujal metodického vedení
výzkumu, a mladická nerozváž-
nost dalších dvou třiatřicátníků.
Nelze opomenout významnou
pomoc předsedy MěNV Jiřího
Tomana (†1997), nepochybného
rýmařovského patriota. Dík za tr-
valou pomoc patří historičce
PhDr. Janě Kramplové z bruntál-
ského muzea, PhDr. Jiřímu Pa-
velčíkovi, šéfovi opavské poboč-
ky archeologického ústavu, naše-
mu příznivci, historiku a brněn-
skému archeologu prof. PhDr.
Vladimíru Nekudovi, DrSc.,
(†2006) a zvlášť řediteli Archeo-
logického ústavu ČSAV v Brně,
akademiku prof. PhDr. Josefu
Poulíkovi, DrSc. (†1988), vý-
značnému archeologovi Velké
Moravy, který náš výzkum ocenil
a zařadil do státního programu
výzkumu opevněných a vesnic-
kých sídel pod číslem 064. 
Přiznejme veliký dluh čtenářům,
kteří sice byli seznamováni s vý-
sledky bádání po roce 1989 v ho-
tové formě v řadě článků o minu-
losti města, ale hlouběji s vlast-
ním výzkumem nikdy. Snad je 
omluvou, že člověku, který se
práce přímo účastnil, obvykle ně-
které věci dochází se zpožděním,
v horším případě vůbec. Impul-
zem k rozhodnutí publikovat po-
stupně blíže průběh vykopávek 
a především jeho detailnějších 
a nezobecněných výsledků byly
dvě předvánoční přednášky
v městském muzeu, které vzbu-
dily přes problematické počasí
nebývalý zájem. Naší snahou je
tedy věci napravit a postupně,
byť se značným zpožděním, ze-
vrubněji přiblížit veřejnosti
zkoumané lokality i nálezy.
Budeme se zabývat plošným vý-

zkumem Hrádku (1969–1971,
1975–1988), předměstské osady
na Bezručově ulici (1971–1975),
prostoru Burgetova statku
(1989–1991), srovnávacím vý-
zkumem Strálku (1980–1988),
záchranným výzkumem v zámku
Janovice (1996), hrnčířských dí-
len pod Bartákovou ulicí a nálezy
v prostoru města (1987), případ-
ně průzkumu oblasti hankštejn-
ských dolů (2000–2001). Věříme,
že se připojí též Mgr. Marek
Kiecoň z opavské pobočky
Památkového ústavu v Ostravě,
který řídil archeologický výzkum
historického rynku, části Jano-
vické ulice a nevelké polohy na
Horní Okružní ulici (2013–2014),
umožnil výstavu nálezů v muzeu
a poskytl nám bohatou předběž-
nou dokumentaci výzkumu. 
Cyklem o výzkumech zároveň
zamýšlíme vřele a s úctou podě-
kovat především věrným mla-
dičkým spolupracovníkům, 148
chlapcům i děvčatům z archeolo-
gického kroužku, kteří s námi
sdíleli radosti i nepřízeň klimatu
či bruntálského nadřízeného, do-
by netrpělivého očekávání, dny
nezáživného měření a přispěli
výzkumu svou pozorností i ne-
malou dřinou v terénu či komple-
tací tisíců zlomků keramiky.
Nemenší dík patří studentkám 
a studentům gymnázia a jejich

dospělým či tehdy dospívajícím
kolegům a zvláště nejvěrnějším
z nich, Alexandře Šrutkové, Mgr.
Jitce Halabicové, Josefu Bahulí-
kovi, Marku Seitlovi, Martinu
Kašparovi (†2003) s dalšími.
Nesmíme opomenout fotografy
Mgr. Bohumila Švédu a Miloše
Požára, kteří nejednou sáhli do
vlastní kapsy, aby nám pomohli
s tehdy drahou fotodokumentací.
Bez nich všech by se výzkum, na
který až na vzácné výjimky ne-
přispěl nikdo ani zlámanou gre-
šlí, v takovém rozsahu nikdy ne-
uskutečnil. Jsme vděční všem,
kdo nám důvěřovali a podporo-
vali nás třeba dobrým slovem 
a povzbuzujícím zájmem o věc,
především Františku Vychodilo-
vi (†1996), ThDr. Františku
Vaňákovi (†1991) a stovkám dal-
ších. Materiálem či rozbory slo-
žení keramiky pomohli i lidé ze
závodů Rudné doly Jeseník 
a Geologický průzkum i geolo-
gického střediska. Lze tedy říci,
že výzkum z let 1969–1996 ne-
byl zdaleka jen věcí tří blázni-
vých idealistů, ale i nemalé části
Rýmařovanů. 
Práce svým skromným dílem po-
mohly posunout bádání celé teh-
dy ještě malé obce středověkých
archeologů Moravy a Slezska, ba
řada rezultátů zůstává v platnosti
a slouží dodnes též k dataci mo-

Členové archeologického kroužku (Burgetův statek, 1990) Miloš Požár (keramika z 3. fáze osídlení předměstské osady, 1990)

Začišťování kamenné plochy pece

Ing. Jaromír Novák a Josef Bahulík
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ravských importů v Polsku. Pro
nás je důležité, že výzkum posu-
nul rýmařovský středověk do 
1. půle 13. století, doplnil znalos-
ti proměn života obyvatel od prv-
ních, kteří stoupali s vidinou lep-
šího života z nížin Hané proti
vodním proudům až na Sluneč-
nou planinu, jak kdysi nazývali
naši část pahorkatiny Nízkého
Jeseníku. Archeologické bádání
však není zdaleka vyčerpáno, na
výzkum čekají Pustý zámek,
Rabštejn, starobylé Ryžoviště,
nejstarší Huzová (1131) i zaniklé
vsi, oblasti dolů, středověké či
pravěké cesty, ale i zevrubnější

poznání Strálku či Sovince 
a mnoha dalších míst. 
Poznatky z výzkumu jsou dosud
citovány a publikovaly se v jedné
monografii a víc než šesti desít-
kách nejednou rozsáhlých statí
v odborném tisku. Vybrané nále-
zy se staly součástí dvou velmi
významných putovních celomo-
ravských výstav o moravských
Přemyslovcích a renesančním
stolování apod. Nejhezčí a nejvíc
vypovídající archeologické nále-
zy hledejme v expozicích muzea.
Neméně zajímavá část se ukrývá
v bohatém depozitu (přes 28 000
jednotlivin a souborů) včetně de-

tailní dokumentace, jež dokonce
zachytila popis každého dne vý-
zkumu s nákresy, komentáři 

a v jeho příloze i každodenní záz-
nam nálezů. Fota a text:

Mgr. Jiří Karel
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Hrádek

Moravskoslezský kraj informuje

Zaměstnanci cestmistrovství se přestěhovali do nových prostor
I když byla stavba nové budovy
cestmistrovství v Rýmařově zko-
laudována už v závěru minulého
roku, 32 zaměstnanců se nastěho-
valo do nových prostor až v lednu.
Zaměstnanci Správy silnic 
v Rýmařově se tak konečně
dočkali nových pracovních
prostor, které nahradily ne-
vyhovující původní. 
Stará budova cestmistrovství
Rýmařov typu „okál“ byla posta-
vena v roce 1973 a z důvodu ab-
sence hydroizolací trpěla vysokou
vlhkostí. 
„Nová správní budova je půdorys-
ně stejně velká, má však lepší
vnitřní uspořádání. Kromě tří kan-
celáří byla vybudována jídelna 
a sociální zázemí pro zaměstnance,
kteří pracují v terénu. Díky nové
konstrukci z cihelných bloků dojde
k úspoře finančních prostředků za
vytápění a ke zlepšení z hlediska
hygienického,“ informoval ředitel

Správy silnic Moravskoslezského
kraje Tomáš Böhm.
Stavba, kterou schválila Rada
Moravskoslezského kraje na zá-
kladě projednání a doporučení in-

vestiční komise zastupitel-
stva kraje, jejímž členem je
také Jaroslav Kala, předseda
výboru pro dopravu zastupi-
telstva kraje, probíhala od
března do prosince 2014

s celkovými náklady ve výši cca
11,7 mil. Kč.
„Úkolem členů investiční komise 
i výboru pro dopravu, jež se sklá-
dají z větší části ze zastupitelů kra-
je, je příprava podkladů pro roz-
hodování v zastupitelstvu. Jednou
z mnoha akcí, které jsme doporu-
čili, byla výstavba nové správní
budovy, kterou si silničáři zaslou-
ží,“ řekl Jaroslav Kala a dodal:
„Výbor pro dopravu se během
čtyřletého volebního období zabý-
vá celkovou koncepcí budování

dopravní infrastruktury. Schválení
jakéhokoli záměru v oblasti do-
pravy musí v zastupitelstvu kraje
doporučit výbor pro dopravu, kte-
rý detailně prozkoumává opod-
statněnost rozhodnutí.“
V úterý 27. ledna si ředitel Správy
silnic Moravskoslezského kraje
Tomáš Böhm a člen investiční ko-
mise a předseda výboru pro dopra-
vu Zastupitelstva Moravskoslez-

ského kraje Jaroslav Kala nové
cestmistrovství v Rýmařově spo-
lečně prohlédli.
„Práce silničářů je náročná v kaž-
dém ročním období, ať už je to 
v parném létě nebo v zimních mra-
zech, proto je slušné zázemí, kde
se mohou zaměstnanci převlék-
nout a najíst, nutné,“ uzavřel
Jaroslav Kala. Bc. Šárka Vlčková, 
tisková mluvčí Správy silnic MSK

Odjezdy autobusů hlásí elektronická tabule
Na r˘mafiovském autobusovém sta-
novi‰ti se v lednu podobnû jako
v dal‰ích osmnácti mûstech Morav-
skoslezského kraje rozsvítila elek-
tronická informaãní tabule. Údaje
pfiená‰ené z dispeãinku Koordináto-
ra ODIS by mûly zlep‰it orientaci ce-
stujících v odjezdech autobusÛ.
Kraj uvedl jednadvacet bezdráto-
vých panelů do ostrého provozu
počátkem února. Mají sloužit
k lepší orientaci pasažérů, infor-
movat o odjezdech autobusů, ale 
i o zpožděních a případných výlu-
kách. Informačními tabulemi bylo
dosud vybaveno jen několik sta-

novišť hromadné dopravy v kraji,
např. v Ostravě-Svinově, Karviné
nebo Třinci. Na Rýmařovsku do-
sud žádný elektronický panel in-
stalován nebyl, nejbližší byl na
Hvězdě u Karlovy Studánky. Od
počátku letošního roku se tato
služba rozšířila do dalších měst
včetně Rýmařova.
Elektronické informační tabule
provozuje společnosti Koordiná-
tor ODIS, s. r. o., v rámci projek-

tu Poskytování dopravních infor-
mací, jehož náklady ve výši bez-
mála 7 milionů korun z větší čás-
ti financovala Evropská unie pro-
střednictvím ROP Moravsko-
slezsko z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Zbývajících 
15 % nákladů uhradil kraj.

Jednatel společnosti Koordinátor
ODIS Aleš Stejskal uvedl, že bě-
hem letošního roku by měly onli-
ne informace o vozidlech začít
poskytovat i další dopravci, čímž
se celý systém ještě zpřesní. 

Petra Špornová, 
tisková mluvčí MSK (zkráceno)

Foto: SSMSK
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Sport

Český pohár v lyžování na jedničku s hvězdičkou
Ve „Flemda aréně“ se v sobotu 
31. ledna a v neděli 1. února ko-
naly závody Českého poháru star-
šího žactva v běhu na lyžích. Jak
již čtenáři Rýmařovského hori-
zontu vědí, součástí závodu byly
dvě novinky: závod v lyžařské
obratnosti a společné mazání před
závodem volnou technikou. Před

organizátory stál zodpovědný 
úkol připravit trať i zázemí tak,
aby byli spokojeni na prvním mís-
tě závodníci a na místě druhém ta-
ké trenéři a servismani. Splnění 
úkolu druhého nebylo díky mož-
nostem areálu v zahradě Hedvy 
a podpoře města Rýmařova tako-
vým problémem. Složitější to bylo

se samotnou přípravou závodní
trati, protože ještě týden před zá-
vody panovaly podmínky, které
běžeckému lyžování opravdu ne-
přály. S více než stoprocentním
nasazením dobrovolníků se ovšem
podařilo trať připravit a díky sně-
žení, které do Rýmařova v týdnu
před Českým pohárem konečně

dorazilo, byly nakonec podmínky
lepší než dokonalé.
Závod v lyžařské obratnosti spo-
joval rychlostní, silové a technic-
ké prvky a na okruhu dlouhém 
1 700 metrů prověřilo kvality
113 chlapců a dívek osm doved-
nostních stanovišť: slalom, ob-
rátky, podjezdy latěk a „áček“,

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ve sportovní střelbě

Standardní vzduchová pistole 40 ran

a

Velká cena Moravy

Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran

Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran

Kdy: 21. a 22. února 2015 od 9.00

Kde: Sportovní hala Gymnázia a SOŠ Rýmařov

Vstup je možný pouze v čisté sálové obuvi!

Program:
sobota 21. února 2015 – MČR (StVzPi 40)

9.00 slavnostní zahájení mistrovství
9.30 závod 1. směny

10.30 závod 2. směny
11.30 závod 3. směny
12.30 závod 4. směny
… případná další směna
Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení závodu

sobota 21. února 2015 – VC Moravy 
(RVzPi 2x30)

15.00 RVzPi 2x30 – 1. polovina závodu

neděle 22. února 2015 – VC Moravy 
(RVzPi 2x30, SpVzPi 30+30)

8.30 RVzPi 2x30 – 2. polovina závodu
10.00 SpVzPi 30+30 – předpokládaný začátek

StVzPi 40: střílí se série po pěti ranách do jednoho terče v čase deset
sekund, a to celkem osmkrát (tedy 40 ran). Jedná se o disciplínu dle
mezinárodních pravidel, důležitou především pro tělesně postižené
závodníky, pro které je jednou ze tří disciplín na mistrovství světa.
RVzPi 2x30: každá polovina závodu (první v sobotu a druhá v nedě-
li) se skládá ze dvou sérií po pěti ranách do pěti terčů za osm sekund,
dvou sérií za šest sekund a dvou sérií za čtyři sekundy.
SpVzPi 30+30: v první polovině závodu se střílí do pevných terčů
šest sérií po pěti ranách, každá v čase pět minut, v druhé polovině se
střílí opět šest sérií po pěti ranách do otočných terčů. Terče se vždy
otevřou na tři sekundy a během tohoto limitu musí střelec namířit 
a vystřelit jednu ránu.

Nominovaní ze skupiny Gyrym:
Martina Ďásková, Jitka Ježková, Jaroslava Ježková, Karolína
Monincová, Matěj Rampula, Magda Žváčková, Marek Salaj, Hana
Marečková, Štefan Janošťák

Mistrovství České republiky 
ve Standardní vzduchové pistoli 40 ran

Vítězové posledních ročníků MČR
(vítězové označení horním indexem u jména stříleli 
v jiné kategorii, ale ve své kategorii byli nejlepší)

Běžec na lyžích Václav Sedláček v neděli 1. února zvítězil v závodě se-
riálu SkiTour, když jako první protnul cílovou čáru 40 kilometrů dlouhé-
ho Orlického maratonu. Cesta k vítězství přitom nebyla nijak jednodu-
chá, protože rýmařovský lyžař reprezentující Silvini Madshus Team krát-
ce po startu zlomil úplně novou hůl, a nabral tak na své soupeře ztrátu. 
„Byla to docela síla, protože jsem hned na začátku musel jet úplně napl-
no, abych se dotáhl na čelo. Přitom jsem měl v plánu nejdřív trochu po-
šetřit síly a nastoupit až v posledních deseti kilometrech,“ říká Václav
Sedláček a popisuje další průběh závodu: „Když jsem přijel do vedoucí
skupiny, hned jsem ji zkusil roztrhat a najet si tak náskok, kdyby mi v zá-
věru chyběly síly.“
Tato taktika se vyplatila, protože Vaška se udržel jen týmový kolega
Pavel Janeček a v cílovém finiši v Deštném v Orlických horách byl rý-
mařovský lyžař o vteřinu rychlejší, takže vylepšil stříbrnou pozici, kte-
rou zde získal před dvěma roky.
Právě v zimě roku 2013 Václav Sedláček zvítězil v celkové klasifikaci se-
riálu lyžařských maratonů SkiTour. Tato série má letos šest závodů, 
a protože se vloni kvůli nedostatku sněhu ani jeden ze závodů nekonal,
Václav je nyní obhájcem celkového prvenství. Jak sám říká, obhájit ví-
tězství ve SkiTour je pro něj největším sportovním cílem zimní sezóny,
v níž se zúčastní i legendární a obnovené Jesenické 70. I tu by chtěl vy-
hrát.
Velkým soupeřem v těchto plánech bude pro Vaška, kterého podporuje 
i město Rýmařov, další místní lyžař a bývalý týmový kolega z Atlasu
Czech republic Pavel Ondrášek. Ten se letos velmi úspěšně prosazuje ve
světovém seriálu Swix Ski Classics a rád by bodoval i v tuzemské
SkiTour. Uvidíme tedy, který ze závodníků bude v sezóně úspěšnější,
doufejme přitom, že celkové vítězství ve SkiTour zůstane i nadále 
v Rýmařově. Štěpán Sedláček

Rýmařovský lyžař Václav Sedláček 
ovládl Orlický maraton
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Fota: Radek Kolář, Miroslav Škoda a redakce

Domácí Karolína Ryšková na odrazové hraně skoku při dovednost-
ním závodě Šest nejrychlejších starších žáků ročníku narození 2002
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couvání a především skok a ná-
ročné terénní vlny. Všichni starší
žáci i žákyně předvedli, že lyžo-
vat prostě umí. Mezi nimi i tři
zástupci Ski klubu RD Rýmařov
Karolína Ryšková, Petr Andrý-
sek a Natálie Struhárová. Petr
předvedl sympatický výkon, bo-
hužel negativně ovlivněný ne-
mocí, kterou ještě pár dní před
závody léčil v posteli. Konečné
8. místo je v celorepublikové
konkurenci vynikající. Karolína
a Natálie pravděpodobně zner-
vózněly před domácím publikem

a kamerami České televize, což
se projevilo pády na terénních
vlnách. Karolínou pád natolik
otřásl, že dost možná medailově
rozjetý závod dokončila na i tak
pěkném 10. místě, Natálie fini-
šovala na 26. pozici. S tratí si
nejlépe poradili závodníci ze
spřáteleného Fenix Ski Teamu
Jeseník, kterým patří gratulace.
V neděli čekalo servismany zmí-
něné společné mazání 117 párů
závodních lyží. Díky předem při-
pravené organizaci vše klapalo
jako hodinky a ještě dlouho před

startem byly stojany plné připra-
vených běžek. Závod volnou
technikou probíhal na tvrdých 
a dostatečně širokých tratích
dlouhých 3, 4 a 5 kilometrů.
Domácí Karolína Ryšková si
oproti prvnímu dni polepšila na
parádní 7. příčku, Natálie Stru-
hárová dojela na 27. místě a una-
vený Petr Andrýsek svůj dlouhý,
pětikilometrový závod dokončil
jako devatenáctý. Vítězství vybo-
jovali Gábina Masaříková z Jab-
lonce nad Nisou, Zuzana Matěj-
ková z Teplic, Mathias Vacek

z Vimperku a Jakub Strouhal
z Jeseníku.
Reakce fanoušků, závodníků,
trenérů i činovníků Svazu lyžařů
ČR na rýmařovský Český pohár
byly natolik pozitivní, že už to
ani nemohlo být lepší. Takové
přízně bychom ovšem nikdy ne-
dosáhli bez podpory města Rý-
mařova, sponzorů závodu a pře-
devším bez dobrovolníků, kteří
pomohli závod připravit. Těm
všem patří upřímné díky.

Štěpán Sedláček
(www.skiklubrymarov.cz)

Desetibojaři vyběhli do bílé stopy
Lepší počasí a podmínky si ne-
mohli organizátoři a samozřejmě
ani účastníci šesté disciplíny
Rýmařovského desetiboje přát.
Prosluněná sobota 7. února 
a možnost změřit síly v běhu na
lyžích s osvědčeným kolektivem
sice vylákaly nejednoho vyzna-
vače bílé stopy, ovšem ne všech-

ny kategorie byly plně obsazeny.
Závodilo se na perfektně připra-
veném běžeckém okruhu v měst-
ském sportovním areálu. Start
jednotlivých kategorií nebyl hro-
madný, závodníci startovali v tři-
cetivteřinových intervalech. Pod-
klad byl opravdu tvrdý a rychlý 

a o velmi těsné výsledky nebyla
nouze. 
Jako první se ve výborné formě
uvedli veteráni kategorie C, kteří
přípravu na každou disciplínu
berou velmi zodpovědně a tech-
niku a “mázu“ pilovali do po-
slední chvíle. Pro vítězství na
dvoukilometrové trati si dobrus-

lil Josef Svedoník, o pouhé čtyři
vteřiny jej stíhal druhý Ivo Volek
a jako třetí projel cílem Jaroslav
Hofman. I dalším mužům nej-
starší kategorie náleží velké
uznání, a to hlavně sympatické-
mu nestorovi Rýmařovského de-
setiboje Vojtěchu Smetanovi. 

V rychlém sledu soutěž pokračo-
vala závody žen kategorie A, B 
a C. Nejmladší účastnice mezi
sebou na třech kilometrech sved-
ly tuhý souboj, Eva Holubová
však nezapřela příslušnost k ro-
dinnému běžeckému klanu 
a svižně dojela na prvním místě

následována Barborou Gromu-
sovou a Lenkou Metelkovou. 
V kategorii B i C se sešlo pouze
po dvou závodnicích, a tak se 
o první a druhé místo na tříkilo-
metrovém okruhu utkaly vítězná
Blanka Nesrstová s Lenkou
Chodurovou a Alena Jurášová

Celkové pořadí po šesti disciplínách:
Muži A: Soviš Ivo Gromus Tomáš Holub Pavel
Muži B: Štanglica Jiří Pán Vladimír Rektořík Bronislav
Muži C: Hofman Jaroslav Svedoník Josef Volek Ivo
Ženy A: Mácková Eva Hřívová Karolína Sekáčová Jana
Ženy B: Míčková Markéta Grenarová Eva Žmolíková Lenka
Ženy C: Jurášová Alena Dokládalová Božena Sovišová Eva

Fota: R. Heisig
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Dvě kuželkářky z Rýmařova postupují na mistrovství republiky
V lednu a únoru letošního roku
proběhly na naší a hornobene-
šovské kuželně okresní přebory
jednotlivců v kuželkách. Přeborů
se účastnili hráči Rýmařova,
dvou oddílů Horního Benešova,
Bruntálu, Krnova a Břidličné.
Z okresních do krajských přebo-
rů se kvalifikovali Barbora
Starchoňová v kategorii doroste-
nek, Lucie Mikesková v katego-
rii žaček, Petr Chlachula a Ště-
pán Charník v mužích, ženy za-
stupovala Jana Ovčačíková, juni-
orky Denisa Hamplová a senior-
ky Věra Tomanová. 
Krajské přebory vynesly postup

na mistrovství republiky Věře
Tomanové a především naší mla-
dé kuželkářské naději Lucii
Mikeskové, která velmi dobře
zahrála v Zábřehu a zvítězila na
mistrovství Olomouckého a Mo-
ravskoslezského kraje. Gratulu-
jeme a přejeme dobrý výkon
v republikovém finále, které se
koná na konci dubna v Českých
Velenicích.
Všem účastníkům okresních 
a krajských přeborů děkujeme za
předvedené výkony, postupují-
cím na mistrovství republiky
přejeme, „ať to padá“! 

KO TJ Jiskra Rýmařov

Poděkování týmu závodního aerobiku
Ráda bych veřejně poděkovala
týmu závodního aerobiku SK
Studio Sport a zdraví Rýmařov
za velmi úspěšnou reprezentaci
sportovního klubu i města Rý-
mařova v roce 2014. Při bilanco-
vání aktivity klubu za rok 2014
jsem nevěřila svým očím, co
děvčata se svými trenérkami

všechno zvládla - třikrát týdně
dvou- až tříhodinový trénink 
a téměř každý víkend náročný zá-
vod na druhém konci republiky
nebo večerní vystoupení na akci. 
V roce 2014 soutěžila děvčata ve
třech typech soutěží – soutěžním
aerobic master class, sportovním
aerobiku a pódiových skladbách.
Během roku absolvovaly neuvě-
řitelných 22 soutěží (14 soutěží
republikové úrovně, 6 soutěží

krajské úrovně, soutěž okresní 
úrovně a oddílový závod) 
a 10 exhibičních vystoupení na
plesech a akcích. Ze 131 startů
na soutěžích vybojovaly naše zá-
vodnice 96 bodovaných umístění
– 14 zlatých, 15 stříbrných 
a 11 bronzových medailí, 7x 
4. místo, 11x 5. místo, 3x 6. mís-

to a 35x umístění ve finále.
Nejvyššího umístění v celostát-
ních soutěžích dosáhly trenérka
Lydie Mihálová na MČR v sou-
těži profesionálů – 3. místo, zá-
vodnice Jana Hamplová na MČR
SAMC – 3. místo, Barbora Šul-
ková v mezinárodním finále OIG
– 1. místo, Tereza Človeč-
ková v celostátním žebříčku 
SA III.VT – 1. místo, Jana Ham-
plová v celostátním žebříčku 

SA III.VT – 2. místo a Šárka
Pallová v celostátním žebříčku
SA III.VT – 8. místo.
Nemohu však chválit jen ty nej-
úspěšnější, protože všichni ne-
mohou stát na stupních vítězů.
Pochvalu a poděkování si za-
slouží stejným dílem všechny
závodnice. Každý člen týmu je
stejně důležitý, každý jeho bod
se cení a započítává se do soutě-
že klubů, každý start na závodě
je výbornou reprezentací klubu 
a města. Zásluhou každého bodu
poskočil SK SSaZ Rýmařov 
v celostátním žebříčku klubů Top
ten 2014 ze 42. místa na 30. mís-
to v rámci ČR a na krásné 2. mís-
to v Moravskoslezském kraji.
Poděkování tedy patří všem zá-
vodnicím, které se v roce 2014
na tomto úspěchu klubu podíle-
ly: Barboře Kuzmíkové, Kláře
Zifčákové, Janě Hamplové, Te-
reze Človečkové, Šárce Pallové,
Tereze Šulíkové, Barboře Šulko-
vé, Barboře Tihelkové, Veronice
Tihelkové, Amálii Vinohradní-
kové, Alexandře Glacnerové,
Monice Šumberové, Lucii Šum-
berové, Kláře Vlčkové, Michaele
Hrabcové, Lence Hamplové 
a Šárce Zapletalové.
Bez kvalitní práce trenérek a bez
jejich nadšení by se úspěchy
děvčat jen těžko dostavily. Proto
děkuji trenérkám Lydii Mihálo-
vé, Olze Človečkové a také sobě
- Lydii Švédíkové za kvalitně od-

vedenou trenérskou práci, nád-
herně zpracované choreografie 
a čas strávený na soutěžích. Přeji
hodně sil, elánu a dobrých nápa-
dů do další trenérské práce. Také
děkuji rodičům za velkou podpo-
ru klubu, výbornou spolupráci 
a psychickou a finanční podporu
děvčat. Vím, že je to náročné, 

a přeji jim hodně trpělivosti a ra-
dosti z dalších úspěchů.
Bohužel jsme v tom neuvěřitel-
ném loňském maratónu akcí ne-
stihli udělat společnou fotografii
celého závodního týmu, ale zá-
jemci si mohou prohlédnout fo-
tografie i výsledky ze všech sou-
těží na www.studiosportazdra-
vi.cz. 

Lydie Švédíková, 
předsedkyně SK SSaZ

Foto: Josef Mikeska

předjela po dvoukilometrovém
úseku Boženu Dokládalovou. 
Muži B se nedostavili zdaleka
v plném počtu, což je škoda, ne-
boť v jejich soupisce není slabé-
ho místa. V napínavém tříkilo-
metrovém závodě si nakonec
nejlépe vedl Jiří Štanglica, které-

ho znova o pár vteřin dojeli Aleš
Bodlák a Bronislav Rechtořík. 
Poslední rozběh patřil mužům A,
kde na čtyřkilometrové trati vy-
cházející hvězda Rýmařovského
desetiboje Tomáš Gromus nene-
chal nikoho na pochybách 
o svých lyžařských kvalitách 

a s téměř dvouminutovým ná-
skokem prosvištěl cílem před
Vítězslavem Šopíkem a Karlem
Tomanem.
Celou akci provázela výborná 
atmosféra a hladká organizace
v režii rodiny Sovišových, při-
čemž jmenovaní kromě objed-

návky počasí a přípravy dráhy
nezapomněli ani na dostatek
horkého čaje s lahodným přídav-
kem vitamínu R. Desetibojaře
čeká v březnu sedmá disciplína,
a to turnaj ve stolním tenise. 

Za Rýmařovský desetiboj
Karel Toman
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III. ročník zimního 
DuKo Triatlonu Rýmařov

Pořadatel: Triatlonový klub DuKo Rýmařov
Datum konání: neděle 22. února 2015
Místo startu: Rýmařov, zahrada Hedvy
Prezence: 12.00 – 13.00 v místě startu 
Tratě: horské kolo běžky běh

12 km 6 km 5 km
Kategorie: dle propozic
Start: 13.10 všechny kategorie
Startovné: všechny kategorie 200 Kč, štafety 300 Kč
Přihlášky: při prezenci dle časového rozvrhu

e-mailem na: duko@durmankola.cz
www.durmankola.cz

Občerstvení: po doběhu obdrží každý účastník občerstvení, 
vítězové kategorií obdrží pohár a diplom

Kategorie:
M18 – muži 18 - 29 let (roč. 97 – 86)
M30 – muži 30 - 39 let (roč. 85 – 76)
M40 – muži 40 - 49 let (roč. 75 – 66)
M50 – muži 50 - 59 let (roč. 65 – 56)
M60 – muži 60 a více let (roč. 55 a méně)
Z18 – ženy 18 - 34 let (roč. 97 – 81)
Z35 – ženy 35 a více let (roč. 80 a méně)
S – štafety nad 15 let

Ředitel závodu: Vlastislav Durman 
Hlavní rozhodčí: Eva Durmanová 

Při nedostatku sněhu bude závod odvolán nejpozději do čtvrtka 
19. února 2015. 
Proto je nutné dát v rámci přihlášky k závodu na sebe kontakt.
Sněhové podmínky možno sledovat na webové kameře Ski klubu RD
Rýmařov.

Upozornění!Upozornění!
- pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla triatlonu

ČSTT
- drafting je povolen ve všech kategoriích
- nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce
- každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 5. 2. 2015. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Redakce: Mgr. Jiří Konečný, Mgr. Zdenka
Přikrylová. Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Vlastimil Baran. Adresa redakce:
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vyšlo dne: 13. 2. 2015. 
Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 19. 2. 2015. Další číslo vyjde 27. 2. 2015. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál,
Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR 
pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 27. 2. 2015

Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 

19. 2. 2015 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky !

4/2015

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

JEN ZA 10 Kâ!
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