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Studentská akademie s vtipem i smrtelně vážně
Studenti Gymnázia a SOŠ Rýmařov sice v prosinci nedostali tolik
předvánočního volna jako žáci základních škol, poslední školní dny
roku 2015 si ale aspoň zpříjemnili akademií. Do přehlídky opět za-
komponovali rozličná vystoupení jednotlivých tříd a předvedli, že ve
svém věku už se dokážou nejenom zasmát na vlastní účet, ale i vy-
slovit k tomu, co se děje v (jejich) světě.
Většina čísel akademie měla samozřejmě hlavně pobavit, a tak se
s výjimkou protiválečně laděného představení černého divadla v re-
žii Adama Komůrky a Veroniky Struhárové, při kterém trochu mra-
zilo, nešetřilo humorem. Na programu byla talk show s hvězdnými
hosty, divadelní scénka, v níž se mozek dospívající dívky zhmotnil
do podoby druhého já, módní přehlídka trendů posledních sta let, mi-
nimalistická slovenská Popoluška s rozkošnou dobrou vílou, paro-
dický souboj hudebních stylů nebo pantomimická scénka Pošli to dál,
která na situaci milenecké dvojice rozdělené několika sedadly v kině
dovedla ad absurdum fenomén zprostředkované komunikace.
Celou přehlídku prokládala taneční vystoupení nejen v podání gym-
nazistů, ale i tanečníků ZUŠ v choreografiích Aleny Tomeškové

a skupiny Move2you SVČ pod vedením Petry Čechové. Zarámování
celého programu bylo čistě hudební – o úvod se postarala studentská
rocková kapela, o finále pak tradiční písničky v angličtině v podání
všech účinkujících.
Studentská akademie je v prvé řadě ukázkou recese, nápaditosti
a hravosti, v podtextech ale občas přináší i něco navíc, a tak se divák,
pokud chce, může dovědět, čím současná mladá generace žije a že
není tak povrchní, jak by se zdálo. ZN

Studentská kapela zahájila akademii písničkami V naší ulici a Kráva

Lehká schizofrenie aneb Kdyby nás mozek byl člověk

„Som dobrá víla!“

Romantická schůzka v kině na dálku

Hosty talk show Sebastiana Krause byli James Bond nebo Shrek

Ve finále akademie se hromadně zpívalo anglicky
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Pár slov... z kapsáře
Na Štědrý den si na vánočním stromě na našem náměstí hvízdal
kos!
Konec prosince je za námi a zvykáme si na letopočet s šestkou na
konci, však ten rok bude o jeden únorový den delší. Přežili jsme,
každý po svém, svátky rodiny, klidu, domova, dosyta se nabažili
pohádek (ty naše staré jsou rozhodně líbeznější, kouzelné, s krás-
ným poselstvím a dobrým koncem).
Mnozí se zadlužili, Ježíšek to má s dárky čím dál těžší. Teď na-
stává období úvah, jak naložit s někdy nechtěným dárkem.
Vyměnit, poslat dál, uložit do sklepa, věnovat potřebným, nabíd-
nout na Aukro, Bazoš nebo Jarmark, uspořádat zábavný bazar?
Záleží na vynalézavosti. A že se nám nesplnilo přání? Buďme rá-
di, že si na nás někdo vzpomněl. Nehnu ani brvou, i kdybych do-
stala elektrickou vrtačku.
Dárek je pro radost, ne jako povinnost. Co si letos můj velitel
přál? Celou pečenou kačenku a klid. Kačena byla a klid nebyl!
No, ty prý ses vloupal čtyřikrát do obchodu? – Žena si přála šaty
a já se nemohl trefit do barvy, žádná se jí nelíbila.
A co na talíř? Menu o sedmi chodech, to znamená jeden obložený
chlebíček a šest piv, to už je plán na Silvestra.
V mnoha domácnostech byla do 24. prasince slyšet slova hospo-
dyněk: Nesnězte mi to, ať máme na Vánoce. Hlavně cukroví! Od
následujícího dne to byly vyčítavé domluvy: Vy nic nejíte, já se
s tím dělám a vy – hrdě to přehlížíte!
Už je to všechno za námi. I průvan v peněžence.
Ať vám vše vychází tak, jak si to přejete. Přeju spokojenost a slun-
ce v duši!
A kdyby – tak z toho nejhoršího to nejlepší! Si
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Jazzclub
Kapela Duende zahraje v jazzclubu

Jazzclub SVČ Rýmařov si dovoluje pozvat širokou veřejnost na
koncert skupiny Duende (neboli duch, skřítek), která vystoupí na
pódiu SVČ ve čtvrtek 28. ledna.
Duende je autorský projekt kytaristy a skladatele Tomislava
Zvardoně, k jehož atributům patří především pestrost, barevnost
a žánrový přesah. V projektu, který tvoří výhradně autorská tvorba,
zaujme především stylová rozmanitost. Od jazzu, přes rytmicky za-
jímavou latinskou a africkou muziku až po flamenco. To vše zaba-
leno do písničkové formy s dostatečně velkým prostorem pro im-
provizaci. Ke spolupráci byla přizvána celá řada skvělých hostů,
především spřátelených profesionálních muzikantů – v Rýmařově
se představí např. peruánský perkusionista Carlo Zegarra.
Koncert začíná ve 20:00 a vstupné činí 80 korun. J. Přikryl
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 17. prosince se konalo v malém sále
Střediska volného času Rýmařov zasedání zastupitel-
stva, deváté řádné v tomto volebním období a zároveň
poslední v roce 2015. V úvodu jednání blahopřál sta-
rosta Petr Klouda zastupiteli Josefu Žižkovi k jeho ži-
votnímu jubileu. Na programu jednání byla zpráva
o hospodaření města, plán investic na rok 2016, roz-
počet města na rok 2016, stav plnění věcného rámce
akcí (Integrovaného dokumentu), plán schůzí rady
města a zasedání zastupitelstva města na rok 2016,
zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za
2. pololetí 2015, plán práce kontrolního a finančního
výboru na rok 2016 a majetkové záležitosti, které tvo-
řily většinu usnesení. V závěru jednání zazněly krátce
dotazy a připomínky členů zastupitelstva. Zastupitelé
přijali celkem šestatřicet usnesení. 

Předběžné výsledky hospodaření za rok 2015
Město Rýmařov hospodařilo v loňském roce s přebytkem ve vý-
ši 4,5 mil. korun; jeho roční příjmy byly 217,9 mil. korun a vý-
daje 213,4 mil. korun. Původně schválený rozpočet předpokládal
příjmy 189,5 mil. korun. Byl v průběhu roku zastupiteli několi-
krát měněn podle toho, jak se vyvíjelo hospodaření města, jak se
objevovaly nové potřeby města a jeho příspěvkových organizací
a nové možnosti příjmů a dotací na investice.
Loňský rok byl výjimečný v míře investic. Jejich celkový objem
včetně oprav komunikací byl 68 mil. korun, tzn. 31,2 % rozpo-
čtu. To je částka, kterou není schopen běžný rozpočet našeho
města pokrýt. Proto jsme na investici do rekonstrukce domů na
Radniční ulici 1, 3, 5 a 7 sdružili finanční prostředky s příspěv-
kovou organizací Byterm, na další stavby – rekonstrukce autobu-
sového nádraží, Školního náměstí, zahrady mateřských školek,
zateplení budov, dobudování překladiště komunálního odpadu, 
opravy komunikací – jsme čerpali úvěr 6 mil. korun od Komerční
banky, a. s., a půjčku ve výši 1,3 mil. korun od společnosti Teplo
Rýmařov, s. r. o. Na investice se nám podařilo získat 14,5 mil.
korun rozvojových dotací. Velká částka dotací nám byla v roce
2015 přiznána, ale obdržíme je až v letošním roce – jde o částku

32,4 mil. korun. Mnohaměsíční časová disproporce mezi splat-
ností faktur za stavební práce a přijetím schválené dotace způso-
buje napětí rozpočtu a vyvolává potřebu využívat úvěry a půjčky
na její překlenutí. 
Z nejdůležitějších položek rozpočtu je nutné zmínit daňové příj-
my – ty byly v loňském roce ve výši 93,4 mil. korun, tj. 100,4 %
plánovaného rozpočtu a 105 % skutečnosti roku 2014. Oživení
české ekonomiky tedy mělo velmi pozitivní dopad na rozpočet
města, i když to až do srpna loňského roku nebylo znát a pano-
valy spíše obavy z nedostatečného výběru daní a jeho nepřízni-
vého dopadu na obecní rozpočty.
Rozpočet také zaznamenal řadu drobných změn v příjmech a vý-
dajích města, které měly kladný dopad na hospodářský výsledek.
Nebyly rovněž realizovány všechny zamýšlené výkupy nemovi-
tostí nebo jejich likvidace.
Veškeré hospodaření města za rok 2015 projde do konce března
2016 auditem Moravskoslezského krajského úřadu a pak bude ve
formě každoroční zprávy zveřejněno jako Závěrečný účet města
za rok 2015 na webových stránkách města.

Ing. Petr Klouda, starosta

Rozpočet města na rok 2016 byl schválen
Starosta Petr Klouda seznámil zastupitele v úvodu projednávání
rozpočtu města s některými důležitými body. Uvedl, že rozpočet
na rok 2016 je navržen jako přebytkový. Rozpočtová rezerva po-
stupně v důsledku přebytku hospodaření v roce 2015 vzrostla na
5,279 mil. korun a bude ji možné zapojit do rozpočtu 2016 podle
výsledků výběrových řízení na dodavatele staveb, připravenosti
investic, možností dotačních titulů a většinové vůle zastupitelů.
Návrh rozpočtu pokrývá základní výdaje na chod města, potřeby
jeho příspěvkových organizací a plánované investice a splácí
všechny dluhy vzniklé v roce 2015. Je významně ovlivněn očeká-
vanými dotacemi na rekonstrukci Školního náměstí a autobusové-
ho nádraží, které umožní městu nadále masivně investovat.
Investice jsou zaměřeny především na rekonstrukce a budování
komunikací a zahrnují pouze akce, které jsou nebo brzy budou
projekčně připravené, případně projekt nepotřebují.
Celkový objem investic a oprav komunikací představuje částku 
44 mil. korun. Návrh předpokládá realizaci devíti záměrů města
uvedených v Integrovaném dokumentu. Od soutěží na dodavatele

investic v zimním období si město slibuje výhodnější realizační
ceny a nástup prací hned po ukončení zimy. Ceny investic jsou
v rozpočtu redukovány na předpokládanou cenu po soutěži na do-
davatele stavby.
Do návrhu rozpočtu jsou zatím zahrnuty opravy komunikací v cel-
kové výši 29 mil. korun, z nichž nejvýznamnější bude rekonstruk-
ce Hornoměstské ulice (cca 20 mil. korun), cyklostezka Ondřejov
(2 550 tis. korun), vodní nádrž Harrachov (3 723 tis. korun), opra-
va podlahy v tělocvičně ZŠ (1 500 tis. korun), dětské hřiště
Dukelská (700 tis. korun), regenerace zeleně na hřbitově (814 tis.
korun), administrativní budova společnosti Teplo Rýmařov (5 000 tis.
korun) a vykoupení a demolice budovy na Husově ulici. 
Následovala debata, ve které zazněly připomínky zastupitelů k ně-
kterým položkám rozpočtu. V závěrečném hlasování o návrhu
rozpočtu na rok 2016 byl tento bod převážnou většinou hlasů při-
jat a zastupitelstvo města rozpočet na rok 2016 schválilo dle před-
loženého návrhu. Plnou verzi rozpočtu najdou zájemci na webu
města.

Zastupitelé se shodli na plánu zasedání
Zastupitelé schválili jednomyslně plán zasedání zastupitelstva města na rok 2016 podle předloženého návrhu. V roce 2016 se uskuteční šest
řádných zasedání zastupitelstva města a dvanáct řádných zasedání rady města. JiKo
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Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2016

Rýmařov má 8 570 obyvatel
K 1. lednu 2016 má naše město 8 570 obyvatel, z toho je 8 473 občanů
České republiky a 97 cizinců. V průběhu roku 2015 se narodilo 71 dětí
a zemřelo 91 obyvatel Rýmařova. Přistěhovalo se 145 občanů a 219 se
jich odstěhovalo. Přetrvává tak nepříznivý trend poklesu počtu obyvatel
města.
Počet občanů Rýmařova klesl z 8 664 (vč. cizinců) k 1. lednu 2015 na
8 570 k počátku roku 2016. Pokles o 94 obyvatel představuje rychlost 
úbytku o 1,1 % ročně, což znamená urychlení trendu na úroveň některých
obcí v regionu, ve kterých klesá dlouhodobě počet obyvatel přibližně 

o 1 % ročně – Tvrdkov, Horní Město a další. Vzhledem k věkové sklad-
bě obyvatel bude tento trend pravděpodobně dlouhodobě přetrvávat, a po-
kud se nezmění životní styl obyvatel, který by je motivoval znovu osíd-
lovat venkov, nebo migrační politika státu, nelze v podmínkách našeho
města a regionu předpokládat změnu tohoto vývoje, snad vyjma obce
Malé Morávky.
V samotném městě žije 7 116 obyvatel, v jeho místních částech Edrovice
žije 337, v Harrachově 35, v Jamarticích 222, v Janovicích 661,
v Ondřejově 127 a ve Stránském 72 obyvatel. Ing. Petr Klouda, starosta
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Odečty vody a tepla v obecních domech
Byterm, p. o., žádá nájemníky o spolupráci při odečtech stavů po-
družných vodoměrů teplé a studené vody a rozdělovačů topných ná-
kladů (poměrných měřidel na topných tělesech).
Odečet teplé a studené vody provádí domovní důvěrník. Odečet tep-
la provádí pověřený pracovník firmy ISTA po předchozím oznámení
termínu. V domech, kde není ustanoven domovní důvěrník, vyzývá-

me nájemníky, aby stavy svých podružných vodoměrů oznámili na
Byterm do 22. ledna 2016, a to písemně poštou na adresu Byterm, 
p. o., Palackého 11, 795 01 Rýmařov, vhozením do sběrného boxu 
umístěného na Bytermu nebo e-mailem na adresu byterm@ryma-
rov.cz. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Vavřičková, Byterm, p. o.

Chcete nás?
V útulcích po celé republice čeká na svou šanci plno štěňat i dospě-
lých psů. Pokud nepotřebujete pejska z encyklopedie, ale hledáte věr-
ného přítele, zkuste hledat v útulcích.
Provizorní záchytný kotec pro nalezené a opuštěné pejsky má
i Rýmařov. Ve spolupráci s městskou policií a Městskými službami
Rýmařov představujeme aktuální „nalezence“, kteří čekají na svého
pána nebo na nového lidského kamaráda.
„Jsem hnědočerně zbarvený kříženec teriéra, zatoulal jsem se a hle-
dám hodné páníčky. Mám mírnou povahu a mám rád děti. Každé po-
hlazení a lásku dovedu jaksepatří ocenit. Je mi tady smutno a zima.
Přivítám teplo příbytku i lidské dlaně, umím být za ně vděčný. Budu
čekat...“ vzkazuje pejsek, který obývá kotec právě nyní.
Pro zájemce uvádíme tel. kontakt na odpovědnou osobu – Pavel
Ujfaluši, Městské služby Rýmařov, tel.: 737 241 052 nebo
554 254 333. JiKo

Odbory MěÚ informují

Objektivní údaje o kvalitě ovzduší v našem městě: 
Nejvíc škodí staré kotle

V období od listopadu 2013 do prosince 2014 prováděl Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě v rámci projektu „Aktualizace a digitaliza-
ce databáze emisí REZZO I–IV za účelem zjištění podílu jednotli-
vých zdrojů na emisní situaci v Moravskoslezském kraji“ odběry
a rozbory vzorků i v Rýmařově, konkrétně na ulici 8. května.
Škála sledovaných škodlivých látek vázaných na prachové částice růz-
né velikosti – řada těžkých kovů, polycyklické aromatické uhlovodíky
– byla volena tak, aby bylo možno stanovit nejen míru znečištění 
ovzduší, ale zejména podíl jednotlivých zdrojů. Pro objektivizaci byly

zároveň sledovány meteorologické údaje, hlavně směr a síla větru.
A výsledky byly překvapující. Obecně totiž panuje názor, že kvalita 
ovzduší je na Rýmařovsku dobrá a že hlavními zdroji znečištění jsou
průmyslové provozy. Výsledky však jednoznačně potvrdily, že největ-
ším zdrojem jsou lokální topeniště (zastaralé kotle na uhlí či dřevo), je-
jichž podíl na znečištění v topné sezóně dosahuje až 55 % (v průměru
za rok pak 32,3 %). Druhé místo s průměrným podílem 30,6 % zaují-
má doprava, zejména v blízkosti frekventovaných komunikací. Ke
znečištění významně přispívají i polské zdroje, jak průmyslové 
(21,5 %), tak lokální topeniště (4,1 %). Menší podíly pak tvoří teplár-
ny (1,5 %), hutnictví (2,5 %) a další průmyslové zdroje (1,1 %).
Z těchto objektivní údajů vyplývá, že i když je ovzduší v Rýmařově
v základních ukazatelích (NOx, SO2) čistší než v průmyslových aglo-
meracích, u polétavého prachu s obsahem řady škodlivých a karcino-
genních látek to ani zdaleka neplatí. Na vině jsou zastaralé kotle na
pevná paliva a používání nevhodných paliv.
V této souvislosti bych chtěl upozornit na možnost získání peněz
z tzv. „kotlíkové dotace“. Moravskoslezský kraj bude rozdělovat ev-
ropské peníze na náhradu zastaralých kotlů na pevná paliva za mo-
derní kotle splňující přísná emisní kritéria. Je to vedle zateplování
objektů asi jediná cesta k nápravě. 

RNDr. František Čermák, odbor životního prostředí, MěÚ Rýmařov
Použito údajů ze zprávy „Podrobné hodnocení lokality Rýmařov vy-
cházející z projektu Identifikace zdrojů v Moravskoslezském kraji“ –
autoři Ing. Lucie Hellebrandová (ZÚ Ostrava), Ing. Vladimír Lolek,
Ing. Jiří Výtisk (E-expert, spol. s r. o.)

Moravskoslezský kraj vyhlásil nové „kotlíkové dotace“
Lidé, ktefií si chtûjí pofiídit nov˘, ekologick˘ kotel, by mûli sledovat úfiední des-
ku krajského úfiadu. Moravskoslezsk˘ kraj totiÏ v závûru loÀského roku vy-
hlásil program „kotlíkov˘ch dotací“.
Kraj mezi občany během tohoto roku rozdělí zhruba půl miliardy ko-
run na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. Od vy-
hlášení dotačního programu budou mít zájemci o nový kotel několik
týdnů čas, aby si promysleli, zda o dotaci požádají. Na úřední desce,

webových stránkách a v dalších
dokumentech se dozví veškeré in-
formace o tom, za jakých podmí-
nek mohou na ekologický kotel

„dosáhnout“. Předkládat žádosti budou moci jednotlivé domácnosti
od 1. února do 29. dubna 2016.
V roce 2016 budou moci občané čerpat prostředky na výměnu sta-
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Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 17. prosince se konalo poslední zasedání zastupitelstva
MSK v roce 2015. Důležitým materiálem tohoto jednání byl rozpo-
čet kraje na rok 2016. Hejtman Miroslav Novák uvedl, že poprvé za
dobu fungování kraje předkládá zastupitelům přebytkový rozpočet.

Dokument je zpracován na zákla-
dě odborných predikcí, očekávají-
cích růst ekonomiky (růst HDP
o 2,7 %), a navazuje na rozpočto-
vý výhled let 2016–2018. Priori-
tou je zajištění chodu vlastních
příspěvkových organizací kraje.
Rozpočet na rok 2016 podporuje
naplňování strategických doku-
mentů, které byly schváleny
v červnu 2012 na zasedání zastu-
pitelstva kraje. Jde hlavně o Stra-
tegii rozvoje Moravskoslezského
kraje na léta 2009–2020, podporu-
jící pět cílů: konkurenceschopnou

ekonomiku, kvalitní vzdělání a zvýšení zaměstnanosti, kvalitní zdravot-
nictví a cílené sociální služby, kulturu, služby, infrastrukturu a efektiv-
ní správu věcí veřejných.
Celkové příjmy rozpočtu na letošní rok jsou navrhovány ve výši
8,053 mld. korun a celkové výdaje ve výši 6,813 mld. korun.
Přebytek ve výši 1,240 mld. korun bude použit na splátky úvěrů
a předfinancování akcí, které budou spolufinancovány z prostředků
EU. Více peněz (o 550 mil. korun) do krajské pokladny přiteče ze
sdílených daní.
Moravskoslezský kraj bude i v roce 2016 investovat, a to v objemu
asi 6,5 mld. korun, především do dopravní infrastruktury a energe-
tických úspor. Ve výdajové části se o 6 % navýší příspěvky na pro-
voz příspěvkových organizací, celkem tedy 2,082 mld. korun.
Zaměstnancům příspěvkových organizací ve zdravotnictví mimo
nemocnic, v dopravě a v kultuře budou navýšeny tarifní platy o vlá-
dou schválená 3 %. Příspěvkovým organizacím v sociálních služ-
bách kraj poskytne návratnou finanční výpomoc ve výši 70 mil. ko-
run na překlenutí období, než obdrží státní dotaci. Moravskoslezský
kraj v roce 2016 opět vyhlásí dotační programy, v nichž je oproti

Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností program pro rok 2016. Žadatelé mohou po-
dávat žádosti prostřednictvím Městského úřadu Rýmařov, odboru
stavební úřad. Finanční prostředky v programu jsou určeny na za-
chování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají

mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními pa-
mátkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Zásady programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností jsou uvedeny na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Ing. Kateřina Jagošová, 
odbor stavební úřad, Městský úřad Rýmařov

rých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy 
s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
Výše nové dotace bude odstupňovaná podle typu kotle a dosáhne
70 až 80 % nákladů domácností z maximální částky 150 tisíc ko-
run. Záležet bude také na tom, zda je dům v oblasti, která má se
znečištěným ovzduším dlouhodobý problém (na Rýmařovsku jde
pouze o město Rýmařov a jeho místní části). V takovém případě
získá žadatel další pětiprocentní výhodu. Dále byl podpořen návrh
navýšit dotace o dalších 5 % z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Lidé tak mohou získat dotaci od 75 % výše dle součtu dalších pro-
cent podpory.
Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připra-
veno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí
2014–2020. Informace k připravovanému dotačnímu programu na-
leznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz, se svými dotazy
se zároveň mohou obracet na krajskou „kotlíkovou“ linku
595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz, v našem regionu
na pracovníky MAS Rýmařovsko, o. p. s., na lince 554 254 308-9. 

Ing. Nikola Pohanělová

Tesaři pracují na opravě střechy farní věže
V roce 2015 byla dokončena několik let trvající výměna oken a sou-
visející práce na budově fary na Školním náměstí. Současně byla za-
hájena první etapa obnovy krovu a střechy farní věže, která zahrnuje

tesařské konstrukce,
jejich chemické ošet-
ření a klempířské kon-
strukce – repasování
hrotnice, výrobu a zla-
cení makovice.
Ve středu 9. prosince
2015 byla za pomoci
jeřábu sejmuta střecha
věže fary a uložena na
dvoře, kde nyní od-
borná firma provádí
tesařské práce. Na pů-
vodních krovech a bed-
nění byly nalezeny ná-
pisy, které se realizá-
toři opravy pod dohle-
dem orgánů státní pa-
mátkové péče budou
snažit zachovat.
Celkové náklady na

obnovu fary v roce 2015 činily 400 770 korun, z toho 200 000 korun
poskytlo Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Programu regene-
race městské památkové zóny, město Rýmařov přispělo částkou
40 077 korun a zbývající část nákladů nese Římskokatolická farnost
Rýmařov a biskupství. Práce na renovaci fary budou pokračovat, na
letošní rok plánuje farnost dokončení celé opravy střechy věže.

Bc. Leona Pleská, Ing. Jana Staníková, 
odbor školství a kultury, MěÚ Rýmařov

Fota: Farnost Rýmařov a redakce
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roku 2015 navýšena částka o 19 %, tedy na 294 mil. korun.
Krajské zastupitelstvo projednalo i rozpočtový výhled na roky
2017–2019. Objem rozpočtů má mít rostoucí tendenci. Je to dáno
tím, že kraj bude mít vyšší příjem ze sdílených daní. Vliv bude mít
i realizace akcí spolufinancovaných z EU v programovacím obdobím
2014–2020. Kraj by měl zároveň snižovat svou zadluženost.
Projednán byl také rozpočet zajišťovacího fondu, který byl založen
v roce 2002. Slouží k financování mimořádných výdajů, jako jsou ži-
velní pohromy, havárie ohrožující život, zdraví, majetek a životní
prostředí. Prostředky je možné využít krátkodobě na předfinancová-
ní výdajů evropských projektů. Jde o částku 102 mil. korun.
Kraj z vlastních zdrojů vydá v roce 2016 na reprodukci svého ma-
jetku celkem 441 mil. korun. Finanční prostředky půjdou do re-
konstrukcí a oprav školních budov za cca 126 mil. korun, dále na
souvislé opravy silnic II. a III. tříd za cca 50 mil. korun a do dal-
ších akcí.
V roce 2016 bude Moravskoslezský kraj zahajovat přípravu 88 pro-
jektů spolufinancovaných z evropských zdrojů za 1,086 mld. korun.
Zde se bude kraj podílet na financování 10 až 15 procenty. Jsem rád,
že zastupitelé rozhodli o zahájení projektů, které se týkají i našeho 
okresu. Jde o rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd z inte-

grovaného operačního programu IROP v celkové výši 1,364 mld. ko-
run s termínem realizace 2016–2018. V rámci turismu je připraven na-
př. projekt cyklovýletů na hrady a zámky v Moravskoslezském
a Žilinském kraji v celkové výši 10,5 mil. korun. Na kotlíkové dotace
je připraveno 509 mil. korun. Dále bylo vyčleněno 50 mil. korun na
realizaci projektových námětů a 30 mil. korun pro Správu silnic MSK
na přípravu staveb a vypořádání pozemků. 
Zastupitelé schválili materiál týkající se leteckého spojení z mošnov-
ského letiště Leoše Janáčka Ostrava do Helsinek a Amsterdamu, jež
má zajistit dostupnost kraje zahraničním investorům, kteří zde mají
dceřiné společnosti. Zastupitelé rozhodli zajistit financování závazku
veřejné služby v pravidelné letecké dopravě na lince Ostrava –
Helsinki a Ostrava – Amsterdam pro období 2016–2017 v maximál-
ní výši 188 mil. korun z přebytku rozpočtu. 
Moravskoslezský kraj bude v roce 2017 hostit mistrovství Evropy
v krasobruslení. Bude to poprvé, kdy se mistrovství bude konat mi-
mo hlavní město. Podpora regionu i krajské metropole je podobně
významnou akcí, jakou bylo mistrovství světa v ledním hokeji.
Vážení čtenáři, závěrem mi dovolte, abych Vám do nového roku
2016 popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel

Školství

Ježíšek přišel do domova mládeže dřív
Chtěli bychom se s vámi podělit o to, jak probíhaly naše Vánoce
v domově mládeže na Divadelní ulici. Vše začalo pozvánkou na vá-

noční večeři od paní vychovatelky Lenky Polčákové. Podmínkou by-
lo přinést jakoukoliv sněhovou vločku jako vstupenku k vánočnímu
stromečku. Když přišel den oslavy, někteří z nás pomáhali paní vy-
chovatelce s přípravami. Chystala se vánoční tabule a slavnostní ve-
čeře. Úderem 18. hodiny jsme se shromáždili před jídelnou a čekali
na vyzvání. Po kontrole „sněhových vstupenek“ přišlo překvapení –
vánoční večeře s bramborovým salátem a řízkem. Zasedli jsme ke
stolu a s chutí se pustili do jídla. Poté následovalo další milé překva-
pení. Na stromečku nás čekaly zabalené bonbony, které obsahovaly
číslo, pod kterým si pak každý vybral svůj vánoční dárek.
Rozbalovali jsme si dárečky od paní vychovatelky a radovali se z da-
rovaných maličkostí. Večer byl zakončen zapálením prskavek u do-
mova mládeže. 
Akce se nám moc líbila, prožili jsme pěkný večer s dobrými kamará-
dy a paní vychovatelkou. Doufáme, že taková překvapení budou čas-
tější. Nikola Marešová, Veronika Smékalová, 

Domov mládeže Gymnázia a SOŠ Rýmařov

Vánoční přehlídka tanečního oboru
Každý rok před Vánoci a na konci školního roku věnuje taneční obor
ZUŠ rodičům a blízkým žáků velkou přehlídku choreografií, na níž
se pod taktovkou vedoucí oboru Aleny Tomeškové představí všech-
ny ročníky, od dětí z přípravky po juniory. Tentokrát se řady vystu-
pujících ještě rozšířily díky přispění bývalých žáků Aleny
Tomeškové – nejmladší děti z mateřinek a prvního stupně na parket
přivedla Nikola Čudovská a na poslední chvíli se do programu zapsal

jako host konzervatorista Jakub Slovák. Celá přehlídka tak byla ne-
jen dárkem pro rodiny tanečníků a ukázkou toho, co za necelé polo-
letí zvládli, ale i ilustrací dlouhé cesty od prvních rytmizovaných po-
hybů k dokonalému ovládnutí techniky.
Na programu se podílely opět všechny ročníky, letos už v nových
sestavách, do nichž zasáhl postup některých žáků z dětské do juni-
orské věkové kategorie. Na úvod se předvedli účastníci letního ta-

Fota: Petr Němec

Foto: archiv DM
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Žáci ZUŠ spoluzaložili mezinárodní firmu

Základní umělecká škola Rýmařov se každoročně účastní projektů
domácích i mezinárodních. V období mezi 6. až 12. prosincem se
v rámci jednoho z nich vydala výprava ve složení dvou kantorů (Jiří
Taufer a Martina Kohoutková) a pěti žáků (Veronika Struhárová,
Pavlína Orságová, Adam Komůrka, Barbora Zifčáková a Ondřej
Hanuš) na návštěvu k německým sousedům.
ZUŠ v Rýmařově se společně s dalšími školami z Itálie, Polska
a Německa účastní projektu se zkráceným názvem Entrepreneurship
(česky Podnikání). Náplní tohoto projektu je vytvoření studentské
firmy, jejíž členové mají za úkol vymyslet si vlastní výrobek, který se
bude dále prodávat. Výdělky z prodeje půjdou na rozvoj školy ve
městě Ahungalla na Srí Lance. Za tím účelem se každoročně konají
setkání škol v jednotlivých zemích a jako první přišlo na řadu
Německo. V Meintingenu jsme měli možnost se osobně setkat i s ře-
ditelem školy z Ahungally, buddhistickým mnichem.
Ačkoli jsme ze všech škol měli k německé Realschule v Meintingenu
nejblíže, cestovali jsme nejdéle. Naše město od bavorského Meintin-
genu dělí necelých osm set kilometrů. V průběhu cesty jsme vystří-
dali několik dopravních prostředků, osobní auto, vlak nebo dvoupat-
rový autobus. A přestože naše cesta ani zdaleka neskýtala komfort

dvouhodinového letu Italů, o úsměvné zážitky nebyla nouze. Vždyť
i kodrcavá cesta autobusem a přecpaná nástupiště mají své kouzlo!
V Meintingenu jsme byli ubytováni v typicky bavorském hotelu.
Ještě před vyložením kufrů nás překvapila vstřícnost personálu – jak-
mile u večeře pochopili, že německá, metr dlouhá slova jsou pro nás
absolutně nepochopitelná, byli velmi ochotní a snažili se s námi do-
mluvit jak kostrbatou angličtinou, tak i rukama a nohama.
Překvapivě jsme se vždy na něčem dohodli.
Následující dny jsme navštěvovali tamní Realschule, což je obdoba
našeho víceletého gymnázia, kde nás vždy čekal bohatý program.
Hned následující den po příjezdu nás uvítaly hloučky studentů, kteří
nás provedli po škole a ukázali nám všechny vymoženosti, jimiž ško-
la oplývá. A opravdu jich nebylo málo. Vedle školního sboru, speci-
álních učeben a laboratoří mají v budově třeba plavecký bazén, kte-
rý slouží k výuce v hodinách tělocviku.
Program Němců byl, jak se říká, opravdu „našlapaný“. Každý den
nás čekalo překvapení. Jelikož jsme se zde pobývali v období adven-
tu, neminula nás návštěva vánočních trhů v Augsburgu – a to hned
dvakrát. O kráse těchto vánočních radovánek je asi zbytečné mluvit
– všechny ty vůně, hudba a vánoční atmosféra se prostě musejí zažít
na vlastní kůži. A pokud nás před silným mrazem nezahřál příjemný
nostalgický pocit na duši, pak to zvládl horký Kinderpunch. 
Vedle prohlídky Augsburgu nás čekala daleko podrobnější prohlídka
Mnichova. S návštěvou tamního technického muzea jsme byli sezná-

nečního soustředění, po nich děti se švihadly a svěřenci Nikoly
Čudovské. Odlehčenou a mírně rozpustilou atmosféru zklidnila
dvě sólová vystoupení – čerstvá vicemistryně světa Julie
Bršťáková zatančila skladbu Coco Chanel, s níž v listopadu získa-
la stříbro na tanečním mistrovství světa v Liberci, a po dalších
dvou vystoupeních mladších dětí se představila i mistryně světa
Ivana Němcová, která si z téhož klání odvezla zlato za skladbu
People Help. Třetí sólový tanec předvedl zmíněný Jakub Slovák,
od loňska student taneční konzervatoře ve slovenském Liptovském
Hrádku. Zatančil skladbu, se kterou 5. prosince získal titul první-
ho vicemistra na světovém šampionátu v polských Mikolajkách.
Ve finále se přehlídka opět vrátila do rozvernějších tónů skladba-
mi v županech, Happy Jazz a závěrečným „vánočním přáním“ ce-
lého tanečního ansámblu.
Pro žáky Aleny Tomeškové nastává po krátké sváteční pauze doba in-

tenzivních tréninků a příprav na soutěžní sezónu. Své umění pak dě-
ti z tanečního oboru předvedou zase společně na konci června. ZN

Fota: archiv ZUŠ
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meni, ovšem co pro nás nachystali potom, to nečekal opravdu nikdo.
Ačkoli jsme celé muzeum za dvě hodiny ani zdaleka projít nestihli,
byli jsme s tím, co jsme viděli, spokojení. Následující komentovaná
projížďka městem na kruhovém kole pro pět lidí byla ovšem překva-
pením pro všechny. Díky tomuto nevšednímu sportovnímu zážitku
jsme měli možnost prohlédnout si spoustu historických památek a dů-
ležitých budov a při pohledu na tamní dopravu a strukturu města jsme
si teprve uvědomili vyspělost německé ekonomiky a krásu Mnichova.
Ve čtvrtek jsme byli pozváni do firmy Sonepar, kde jsme prodiskuto-
vali důležité věci naší studentské firmy. Pro náš název
S.P.I.C.E.S jsme vybrali logo (ze všech možností zvítězilo logo navr-
žené naší spolužačkou Nelou Brulíkovou) a představili si vzájemně
své produkty. Ačkoli se naši zahraniční kolegové pyšnili multifunkč-
ní taškou, proutěnými košíky nebo vtipnými obaly na mobilní tele-
fon, náš produkt, keramické zvířátko, se nakonec ukázalo být ekono-
micky nejvýhodnějším. 
Jedním z posledních bodů programu byla návštěva Neuschwensteinu,
kouzelného, jako z Disneyho pohádek vystřiženého zámku v Alpách.
Poobědvali jsme v blízkém Rakousku v typické tyrolské restauraci a poté
jsme se vydali zpět do Meintingenu pomalu se rozloučit s novými přáteli. 
Návštěva Německa byla bezesporu úžasná zkušenost. Nesma-
zatelně se nám zapsalo pod kůži a jeho obyvatelé v nás zanechali
dojem milých, vstřícných a vždy nápomocných lidí. Zdokonalili
jsme se v jazyce a někteří konečně ochutnali vyhlášený Currywurst.
Ovšem už při zpáteční cestě to vše působilo jako vzdálený svět.
Hned při jízdě Ostravanem ve směru Praha – Zábřeh jsme byli ne-
příjemnými a zamračenými Čechy tvrdě kopnuti zpět do reality.
Česko je zkrátka jiné.
Projekt Entrepreneurship bude pokračovat na konci února setkáním
všech partnerských škol v Rýmařově. Budeme mít tedy čest týden
hostit studenty a učitele z Polska, Německa a Itálie. Program bude
bohatý, naši přátelé i rýmařovská veřejnost se mají na co těšit!

Barbora Zifčáková, Pavlína Orságová, Veronika Struhárová, 
Ondřej Hanuš, Adam Komůrka, žáci ZUŠ Rýmařov
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Družku týral víc než rok
Obvinění z týrání osoby žijící ve společném
obydlí si vyslechl 23letý muž z Rýmařovska.
Víc než rok měl psychicky a fyzicky týrat
svou družku. K poslednímu útoku došlo loni
v listopadu, kdy ji v podnapilém stavu napa-
dl a zlomil jí nos. Policisté už zasahovali
v domácnosti poškozené nejméně dvakrát,
napadená však odmítla vypovídat a nedala
souhlas s trestním stíháním. Muži hrozí trest
vězení až na osm let.

Z pastviny zmizel 
další ohradník

Krátce poté, co byl dopaden zloděj zdroje 
ohradníku z Albrechticka, rýmařovští poli-
cisté prověřují krádež stejného zařízení ve
Staré Vsi. V noci z pátku 18. na sobotu 
19. prosince demontoval a odnesl pachatel 
elektrický ohradník ze zdejší pastviny.
Způsobil tak škodu za 15 tisíc korun.

Sousedské spory vyvrcholily
krádeží bot

Z porušování domovní svobody se bude zpo-
vídat 26letá žena z Břidličné, která bez do-
volení vnikla do bytu své sousedky.
Důvodem incidentu byly sousedské spory
v činžovním domě, které vyvrcholily na kon-

ci listopadu 2015. Mladá žena využila neu-
zamčených vchodových dveří do bytu své
sousedky a na chodbě jí rozbila botník. Byla
přitom přistižena synem poškozené. Pak od-
tud ještě vzala deset párů bot a odnesla je do
svého auta. Přivolaným policistům obuv vy-
dala. Za vyhrocenou sousedskou nevraživost
jí hrozí až dvouletý trest.

Vůz přerazil sloup osvětlení

Na křižovatce ulic Bartákovy a Příkopy
v Rýmařově se v sobotu 9. ledna dopoledne
stala nehoda. Řidič peugeotu začal odbočo-
vat doleva ve chvíli, kdy ho jiný vůz předjíž-
děl. Auta se srazila, předjíždějící citroen se
dostal do smyku, vyjel z vozovky a přerazil
sloup osvětlení přechodu pro chodce. Řidič
peugeotu uvedl, že měl zapnutou levou smě-
rovku po celou dobu jízdy, řidič citroenu si jí
ale údajně všiml, až když byl na úrovni zad-
ní části peugeotu. Při srážce vznikla škoda za
150 tisíc korun.

Dva násilníci vykázáni z bytu
V minulém roce policisté v okrese Bruntál
vykázali celkem šest násilníků (z toho jednu
ženu) ze společného obydlí. Za prvních de-
vět dnů letošního roku už policisté na
Rýmařovsku řešili dva případy domácího ná-
silí. Oba útočníky vykázali z bytu na deset
dnů.
Případy se staly krátce po sobě, první v noci
8. ledna, druhý dopoledne dne následujícího.
Násilníci ve věku 51 a 58 let v opilosti na-
padli své partnerky, ani u jednoho z nich to
nebylo poprvé. Policisté oběma útočníkům
naměřili přes dvě promile alkoholu a převez-
li je na záchytnou stanici do Opavy.

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

Záchranáři v terénu

Myslivec se postřelil při honu
Záchranáři museli na druhý svátek vánoční vyjet ke střelnému zraně-
ní. Po desáté hodině dopolední dostalo operační středisko informaci
o poranění myslivce při honu nedaleko Vajglova. Na místo byla ne-
prodleně vyslána lékařská posádka ze stanoviště v Rýmařově.
Myslivce (ročník 1976) při honu na divočáky nešťastnou náhodou
strhl k zemi vlastní pes. Zbraň, kterou myslivec držel, přitom vystře-
lila a zasáhla ho do levé ruky. Projektil mu způsobil tržnou ránu
v předloktí a devastující poranění prstu.
Svědci události zraněnému poskytli první pomoc a přivolali záchran-
nou službu, která jej ošetřila a převezla na oddělení urgentního příj-
mu do Fakultní nemocnice Olomouc. Ladislav Lang, ZZS MSK

Tragická smrt na sjezdovce
Přestože zimní sezóna na našich horách
teprve začíná, museli už moravskoslez-
ští záchranáři vyjíždět k prvnímu vážné-
mu úrazu na sněhu, bohužel navíc s tra-
gickým koncem. V úterý 29. prosince
před dvaadvacátou hodinou dostalo 
operační středisko záchranářů hlášení
o vážně zraněném ve ski areálu
Kopřivná. V tom okamžiku nedaleko
projížděla posádka rychlé zdravotnické
pomoci, vyslaná k jiné, méně závažné
události, a operátoři ji proto přesměro-
vali do lyžařského střediska. Na pomoc
vyjela rovněž lékařská posádka ze sta-
noviště v Rýmařově.

Přestože záchranáři byli u postiženého
během pěti minut, našli pacienta už
bez známek života. Osmnáctiletý mla-
dík sjížděl z kopce na bobech a narazil
do kovové konstrukce sněžného děla.
Po střetu byl v bezvědomí. První po-
moc se mu pokoušeli poskytnout svěd-
kové události a záchranáři ihned po
příjezdu na místo zahájili resuscitační
pokusy za použití přístrojové techniky.
Veškerá snaha však byla marná.
Mladík utrpěl poranění, kterým na
místě podlehl, a zasahující lékař musel
konstatovat jeho smrt. 

PhDr. Lukáš Humpl, ZZS MSK

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš na-
být spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve
spokojenosti. Francis Bacon

Známá i neznámá výročí

Citát:

Rozloučili jsme se
Ludmila Slaměníková – Stará Ves ..................................... 1929
Marie Mosná – Dolní Moravice ........................................ 1943
Marie Semelová – Rýmařov .............................................. 1922
Dagmar Žambochová – Rýmařov ..................................... 1954
Eduard Janský – Harrachov ............................................... 1931
Vojtěch Valčuha – Rýmařov ............................................... 1926
Roman Okénka – Rýmařov ............................................... 1954
Jana Jarošová – Horní Město ............................................ 1949
Miloslav Marek – Rýmařov ............................................... 1938
Drahomír Šrom – Rýmařov ............................................... 1947
Miroslav Pavlát – Rýmařov ............................................... 1960
Helena Puciová – Rýmařov ............................................... 1922
Vladimír Neshoda – Edrovice ........................................... 1938

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Eva Směšná – Rýmařov ...................................................... 80 let
Františka Hájková – Rýmařov ............................................. 80 let
Emilia Stašová – Rýmařov .................................................. 81 let
Antonie Kovářová – Rýmařov ............................................ 81 let
Eva Hájková – Rýmařov ..................................................... 82 let
Anežka Schreiberová – Rýmařov ........................................ 82 let
Václav Šumpolec – Rýmařov .............................................. 83 let
Marie Šomanová – Rýmařov ............................................... 83 let
Věra Mahovská – Rýmařov ................................................. 83 let
Bohumila Kolářová – Rýmařov ........................................... 84 let
Štefan Štefaňák – Rýmařov .................................................. 84 let
Marta Viravcová – Rýmařov ................................................ 84 let
Vlastimil Kokeš – Janovice ................................................. 86 let
Štefan Dobrovič – Rýmařov ................................................ 87 let
Richard Kopčil – Rýmařov .................................................. 95 let

Blahopřání
Dne 17. ledna 2016 oslaví

paní Hana Skoumalová
krásné životní jubileum 60 let.

Drahé manželce, mamince a babičce přejí
vše nejlepší a hodně zdraví
manžel, syn Pavel s rodinou 

a dcera Hana

Dne 11. ledna oslavil krásné 70. narozeniny
pan Pavel Suchý z Rýmařova.

Přejeme mu pevné zdraví a ještě 
dlouhá léta plná spokojenosti, optimismu,

dobrých přátel, osobní pohody, elánu
a hlavně lásky.

Pusu posílají manželka Milada 
a dcery s rodinami

Vzpomínka
V měsíci lednu by slavili narozeniny

otec a syn

Zdeněk Vogel st. a Zdeněk Vogel ml.
Kdo jste je znali, vzpomeňte na ně s námi.

Maminka, manželka a ostatní truchlící rodina

PŮJČOVNÍ DOBA
Po  9:00–18:00; Út  9:00–18:00; St  z a v ř e n o

Čt  9:00–17:00; Pá  9:00–17:00
Tel.: 554 212 566, 778 532 965, www.knihovnarymarov.cz

e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz

18. 1. 1936 zemř. Rudyard Kipling, anglický spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 30. 12. 1865) – 80. výročí úmrtí

19. 1. výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
20. 1. 1211 nar. sv. Anežka Česká (zemř. 2. 3. 1282) – 805. výr. nar.
22. 1. 1941 zemř. František Křižík, vynálezce (nar. 8. 7. 1847)

– 75. výročí úmrtí
23. 1. 1861 nar. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, spisovatel, zakla-

datel Českého olympijského výboru (zemř. 8. 1. 1943)
– 155. výročí narození

23. 1. 1921 nar. Sergio Leone, italský filmový režisér a scenárista
(zemř. 30. 4. 1989) – 95. výročí narození

24. 1. 1776 nar. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, německý
spisovatel, skladatel a malíř (zemř. 25. 6. 1822) 
– 240. výročí narození

25. 1. 1951 nar. Boris Rösner, herec (zemř. 31. 5. 2006) – 65. vý-
ročí narození

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

27. 1. 1756 nar. Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský skladatel
(zemř. 5. 12. 1791) – 260. výročí narození

27. 1. 1826 nar. Michail Saltykov-Ščedrin, ruský prozaik (zemř.
10. 5. 1889) – 190. výročí narození

27. 1. 1901 zemř. Giuseppe Verdi, italský skladatel (nar. 10. 10. 1813)
– 115. výročí úmrtí

27. 1. 1996 zemř. Olga Havlová, první manželka prezidenta
Václava Havla (nar. 11. 7. 1933) – 20. výročí úmrtí

27. 1. 2006 zemř. Antonín Moskalyk, režisér (nar. 11. 11. 1930)
– 10. výročí úmrtí
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Městské muzeum a Galerie Octopus
Jedlé šperky potřetí

O špercích se dá s jistotou říct, že neztrácejí hodnotu, ba naopak že
stářím jejich cena stoupá. Obrátit tuto neochvějnou pravdu naruby se
podařilo už třetí výstavou originálních ozdob z materiálů trvalosti
takřka jepičí. „Šperky k sežrání“ na jedno prosincové odpoledne za-
plnily výstavní sály Galerie Octopus a v povznesené atmosféře ad-
ventních výstav andělů, ikon a ilustrací Komenského Labyrintu zaú-
točily na lidské smysly – zrak, čich i chuť.
Iniciátorkám jednodenní expozice v muzeu se podařilo navázat na
loňskou výstavu jedlých šperků i na o několik let starší premiéru po-
kusu protnout kreativitu šperkařskou s kulinářskou. Prvotní zadání se
omezovalo na šperky pečené z perníku, při druhé realizaci se už vý-
běru technik a materiálů meze nekladly a volnou ruku ponechaly or-
ganizátorky autorům i tentokrát.
K vidění byly opět doslova lahůdky – obligátní náhrdelníky, náram-
ky, náušnice či diadémy ze všeho, co lze propíchnout a navlékat (su-
šené ovoce, měkké bonbóny, křupky, bramborové lupínky, piškoty),
doplnily kloboučky z perníku či čokolády, perníková kabelka a vějíř,
obojky a ozdoby celého těla z pendreku nebo rafinované šperky, jež
nelze nazvat jinak než „sexy bonbonky“. K duchovní tematice pro-
sincových výstav skvěle ladily přívěšky ve tvaru krucifixu z dílny
manželů Dolákových.
Do tvorby „šperků k sežrání“ se zapojili studenti gymnázia pod ve-
dením Veroniky Slámové, žáci břidličenské pobočky Základní umě-

lecké školy Rýmařov, Základní škola Malá Morávka, členové krea-
tivních kroužků Střediska volného času Rýmařov a skupina výtvar-
níků i nevýtvarníků okolo Kamily Pánkové. ZUŠ Rýmařov poskytla
pro vernisáž také své mladé kytaristy, kteří spolu s „náhodným“ mu-
zikantem René Plankou dokreslovali atmosféru hostiny, po níž na ta-
bulích zbyly jen drobky, drátky a prázdné šňůrky. ZN

Pracovníci Městského muzea Rýmařov
a Informačního centra 

přejí všem příznivcům umění a historie 
co nejkrásnější a nejúspěšnější nový rok 2016. 

Výzva muzea: Máte doma Kováře?
Rádi bychom oslovili všechny, kteří vlastní obrazy, kresby či foto-
grafie malíře Václava Kováře (1900–1957), jenž působil
v Rýmařově od konce čtyřicátých let jako učitel, a byli by ochotni
je zapůjčit na plánovanou výstavu v únoru 2016 v rýmařovském
muzeu či alespoň ke zdokumentování. Přivítáme každou informa-
ci, která pomůže rozšířit povědomí o tomto zapomenutém malíři.
Prosím pište na e-mail: vyhlidal.muzrym@seznam.cz či volejte na
tel. 554 211 770. Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Foto: Martin Vyhlídal
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Exponát měsíce
Leden: Hřbitovní kaple v Rýmařově, 

fotografie Jaroslava Němce 
(60. léta 20. stol.)

Ve stálé expozici Městského muzea Rýmařov visí černobílý snímek
rýmařovského fotografa, pedagoga a učence Jaroslava Němce
(1906–2004), na níž zachytil obřadní kapli městského hřbitova
v nádherné zimní náladě. Kromě vystižení poeticky romantické 
atmosféry má fotografie také cennou výpovědní hodnotu. Zachycuje
totiž hřbitovní architekturu v původní podobě z prvního desetiletí
minulého století.
Vidíme, že čelní stěna kaple je rozdělena bazilikálním způsobem na
tři půlkruhové vstupy. Fasáda je také bohatě zdobena pseudobarokní-
mi ornamenty (mohutnými klenáky, festony) se secesní stylizací.

Okraje štítu prolamující
mansardovou střechu za-
končují stylizované voluty,
které bychom našli též na
centrálním kříži hřbitova či
na budově tělocvičny na
Hornoměstské ulici.
Z bohaté plastické výzdoby
kaple se do dnešních dnů
dochoval pouze kovový
kříž s kruhovou svatozáří
ve štítu. Plastický dekor
byl za minulého režimu 
osekán, fasáda „srovnána“
pověstným břízolitem, pro-
střední a pravý vstup za-
zděn. Hřbitovní kaple tak
bohužel ztratila svůj pů-
vodní monumentální, ho-

nosný a zejména symetrický vzhled. Ten již můžeme obdivovat pou-
ze na dochované fotografii Jaroslava Němce. Výstavu k 110. výročí
jeho narození uspořádá rýmařovské muzeum v dubnu v galerii
Pranýř. Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

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

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.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou možné pro skupiny 5 a více návštěvníků.
Objednávky v informačním centru.

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

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 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 2016 (každý lichý týden v úterý):

19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6. 2016.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v lednu
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
Pouze v pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30

Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazéně:
Úterý 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00
Čtvrtek 14:00–20:00 Neděle 13:00–20:00
Pátek 14:00–20:00

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb

Jaroslav Němec, 2003
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Organizace a spolky

Diakonie ČCE v Rýmařově má certifikát „silného pracoviště“

Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû novû nese znaãku „silného pracovi‰-
tû“. Certifikát vypovídá o tom, Ïe se v této organizaci snoubí spokojenost za-
mûstnancÛ s jejich vysok˘m pracovním v˘konem. Nejde pfiitom pouze o ná-
zor vedení této organizace, ale o popis skuteãnosti zaloÏen˘ na v˘povûdích
samotn˘ch zamûstnancÛ.
Zda je pracoviště „silným“, nebo musí nejprve zapracovat na svých
slabých stránkách, si mohou jeho manažeři ověřit prostřednictvím
miniauditu. Ten probíhá formou krátkého dotazníkového šetření me-
zi zaměstnanci, jež dokáže identifikovat oblasti, které brzdí výkon
organizace. Pokud se ukáže, že zaměstnanci umí, chtějí a mohou po-
dávat vysoký pracovní výkon, může se organizace zaměřit na další
rozvoj svých silných stránek.
Miniaudit garantuje vzdělávací a poradenská firma RPIC-ViP, s. r. o.,
a společnost Trexima, s. r. o., zaměřená na rozvoj lidských zdrojů.
Hodnocení pracovního prostředí a faktorů výkonnosti formou mini-
auditu probíhá již několik let, během nichž se podařilo sesbírat hod-

nocení od několika tisíc zaměstnanců z různých odvětví. Z těchto dat
lze vypozorovat určitá specifika jednotlivých odvětví (v porovnání
s průměrnými hodnotami pro ČR). Například pro oblast sociální pé-
če obecně platí vyšší míra vnímání smyslu práce a souladu osobního
nastavení zaměstnanců s prací, vyšší míra poskytování pozitivní
zpětné vazby zaměstnancům, ale nižší úroveň vnímání kvality spolu-
pracovníků zaměstnanci a horší mezilidské vztahy.
Rýmařovské středisko Diakonie ČCE se orientuje právě na sociální
služby – pro osoby znevýhodněné vysokým věkem, mentálním či tě-
lesným postižením s cílem podporovat jejich soběstačnost. Jejími 
uživateli jsou senioři i handicapovaní žijící v domácím prostředí či
v domech s pečovatelskou službou, případně pracující v sociálně te-
rapeutické dílně.
„Nejdůležitější pro nás je spokojený pracovník, který vytvoří bezpeč-
né prostředí pro klienta v sociálních službách,“ konstatuje ředitelka
rýmařovské Diakonie Marcela Staňková. „Miniaudit silného praco-
viště nám přišel optimální pro jiný pohled na celkovou atmosféru na-
šeho střediska.“
Vedle rýmařovského střediska Diakonie ČCE získala certifikát „sil-
ného pracoviště“ také příspěvková organizace Harmonie Krnov, kte-
rá poskytuje sociální služby lidem s mentálním či kombinovaných
postižením. Obhájit certifikát v opakovaném miniauditu se podařilo
třinecké společnosti Enviform, a. s., jež se zaměřuje na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, hygienu práce atd. 

Fota a text: Jiří Balcar, Dalila Rakošanová

Diakonie získala díky dotaci kraje nový automobil
Rýmařovské středisko Diakonie
ČCE působí v poměrně rozsáhlé
oblasti s drsnějším klimatem
a menší hustotou zalidnění, takže
musí takřka každoročně obměňovat vozový park, aby dostálo všem
svým povinnostem. V loňském roce vyhlásil Moravskoslezský kraj do-
tační Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskyto-
vaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (http://bit.ly/1OJU6iy).
V jeho rámci naše středisko zaujal dotační titul KSS 3/15 Pořízení vo-
zidla, zaměřený na získání nového nebo ojetého motorového vozidla
(osobního automobilu) sloužícího pro potřeby poskytované služby.
Správní rada střediska rozhodla přihlásit se do dotačního programu
a požádat o spolufinancování nákupu nového osobního automobilu,
který bude použit pro pečovatelskou službu poskytovanou obcím v rý-
mařovském regionu.
Náš projekt byl Moravskoslezským krajem posouzen jako vyhovují-
cí a vybrán k realizaci. Oslovili jsme tři prodejce, kteří nabízejí 
osobní automobily, aby pro naše středisko připravili cenovou nabíd-
ku osobních vozů. Na základě doručených písemných nabídek správ-
ní rada střediska posoudila dle ceny a vybavenosti vozu nejvhodněj-
ší a nejvýhodnější nabídku automobilu. Zakoupen byl užitkový vůz
Volkswagen Caddy, s nímž máme dlouholeté a velmi pozitivní zku-

šenosti. Pořizovací cena automobilu byla 386 367 korun, dotace při-
dělená Moravskoslezským krajem činila 51,6 %, tj. 199 500 korun;
zbylých 48,4 %, tj. 186 867 korun, financovalo středisko.
V další fázi projektu jsme v souladu s jeho podmínkami dopisem 
oslovili starosty a starostky obcí rýmařovského regionu, v nichž za-
tím neposkytujeme své služby, a nabídli jim spolupráci v oblasti za-
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Lidé si pomáhají od nepaměti. Již před mnoha tisíci lety totiž zjistili,
že solidarita a vzájemná pomoc jsou pro existenci lidské společnosti
nezbytné. Každý z nás je proto někdy v životě dobrovolníkem, pro-
tože hranice mezi pomocí příbuzným, sousedům a dobrovolnou pra-
cí pro školu, sportovní klub či sociální instituci se hledá jen těžko.
Stejně je tomu i v sociálních službách, kde jsou dobrovolníci nesmírně
důležitým prvkem, neboť stojí proti ve společnosti rozšířeným ageistic-
kým a jiným stereotypům, vnášejí přátelství a porozumění do často
komplikovaných vztahů mezi mladými a starými či zdravými a nemoc-
nými, zkvalitňují individuální přístup k uživateli sociálních služeb a tím
i celou sociální službu, aniž by přitom nahrazovali práci profesionálů.
V pátek 18. prosince se skupina právě takových dobrovolníků, jejichž
služeb využívá Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, sešla v pro-
storách Kavárny – občerstvení Buřinka. Protože pracují bez nároku
na odměnu, rozhodla se ředitelka střediska Mgr. Marcela Staňková
a celá správní rada ocenit alespoň symbolicky jejich celoroční ne-
zištnou pomoc společným setkáním u kávy a veřejným poděková-
ním, jehož součástí je i tento článek. Bez dobrovolnické práce by to-
tiž jen těžko mohl proběhnout každoroční reprezentační ples středis-
ka, ochuzena by také byla činnost sociálně terapeutické dílny
a Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Dobrovolníci zkrát-
ka k Diakonii neodmyslitelně patří, a proto ještě jednou jmenovitě

děkujeme těmto neocenitelným pomocníkům a dobrým lidem: paní
Bezpalcové, slečně Bršťákové, paní Camfrlové, paní Holoušové, pa-
ní Krčové, paní Pagáčové, paní Pleské, paní Sedlákové, paní
Seifertové, paní Teislerové, paní Urbanové a paní Zieglerové.

Foto a text: Ilona Nyíri

Setkání diakonických dobrovolníků

jištění pečovatelské služby. Jako první zareagovalo město Břidličná,
takže danou službu nově poskytujeme v Břidličné, Vajglově
a Albrechticích u Rýmařova. Na základě uzavřených smluv byl vy-
pracován harmonogram poskytování sociálních služeb, který povede
k optimálnímu využití vozového parku.

Správní rada Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově touto cestou dě-
kuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace, jež středisku 
umožní rozšířit poskytované sociální služby a hlavně přispět ke zkva-
litnění života obyvatel rýmařovského regionu. 

Foto a text: Ilona Nyíri

Osadní výbory informují

V Ondřejově tradičně zpívali u vánočního stromu
Na Štědrý den jsme v Ondřejově oslavili Vánoce a narození
Ježíše Krista tím, že jsme se sešli u rozsvíceného vánočního stro-
mu na autobusové točně. Všichni se již těšili na zpívání koled.
Účast byla opět hojná, přišli také poutníci z širokého okolí. Pro
všechny bylo připraveno štědré pohoštění punčem, vánočkou
a pro děti byl přichystán košík sladkostí. Setkání se neslo v du-
chu příjemné sváteční nálady, která po předvánočním shonu dala
lidem na chvilku zapomenout na běžné starosti a odreagovat se
s tóny koled. Tváře lidí osvětlovalo Betlémské světlo, které při-
nesli místní občané pro dokreslení atmosféry. Závěrem jsme si
popřáli krásné Vánoce a vše nejlepší do roku 2016. Dospělí by si
ještě povídali, ale nedočkavé děti již chtěly spěchat ke štědrove-
černí večeři a rozbalování dárků. Než jsme se rozešli, oslnila ob-
lohu záře ohňostroje, o který se již tradičně postaral Bedřich
Štěpaník starší.
Chtěla bych všem popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v ro-
ce 2016. Za Osadní výbor Ondřejov Anežka Továrková
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Z okolních obcí a měst

Velká Štáhle dala občanům vánoční dárek – nový bytový dům
Jen nûkolik dnÛ pfied Vánoci se ve Velké ·táhli otvíral nov˘ dÛm urãen˘ speci-
álnû pro seniory a zdravotnû postiÏené obãany. Obec dÛm postavila díky ãtyfi-
milionové dotaci ministerstva pro místní rozvoj.
Myšlenka postavit dům se sociálními byty ve Velké Štáhli vznikla v ro-
ce 2012, v roce 2013 byla zahájena příprava na jeho výstavbu a na ja-
ře 2014 byla podána žádost o dotaci. V srpnu byla podepsána smlouva
se stavební firmou SAN-JV, s. r. o., Šumperk, 18. prosince 2015 pro-
běhla kolaudace a 20. prosince byl dům otevřen pro veřejnost.
Tak by se dal ve stručnosti shrnout vznik nového domu pro seniory ve
Velké Štáhli. Nebude ovšem sloužit jen jim. Dům je sice určen před-
nostně nájemníkům ve věku 70 a více let nebo zdravotně postiženým,
výjimku ale může obecní úřad udělit například v případě samoživitel-
ky s malým dítětem. Měsíční příjem takového žadatele ovšem nesmí
přesáhnout 60 % průměrné mzdy a nájemní smlouva se pak uzavírá na
dva roky. Těmto nájemníkům jsou určeny čtyři byty v prvním patře.

„V současné době máme obsazeny tři byty z celkových osmi, ale poté,
co jsme vyhlásili záměr na obsazení zbývajících bytových jednotek, to
vypadá, že na mnoho uchazečů se nedostane. Zájem projevili i občané
z okolních obcí. Žádosti budeme evidovat do 21. ledna a na jejich zá-
kladě se rozhodne o obsazení volných bytů. Přednost budou mít obča-
né Velké Štáhle, pokud splní daná kritéria,“ sdělil k obsazování bytů
starosta Velké Štáhle Jiří Benč.
Získat prostředky na výstavbu domu podle jeho slov nebylo jednodu-
ché. Celkové náklady se vyšplhaly na téměř osm milionů korun.
Získaná dotace ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,6 milionů ko-
run významně snížila výdaje, které musela vynaložit obec – z vlastní-
ho rozpočtu a z dvoumilionového úvěru.
Dům tvoří čtyři byty v přízemí a další čtyři byty v prvním patře.
Celková výměra každého z bezbariérových bytů je 35 m2. Byty jsou
vybaveny vestavnými skříněmi, přípojkou na televizi a internet, ku-

chyňkou s elektrickým sporákem,
mikrovlnnou troubou, pračkou
a lednicí, samozřejmostí je koupel-
na se sprchovým koutem a WC.
Ministerstvo pro místní rozvoj sta-
novilo v podmínkách poskytnuté
dotace maximální limit ceny za
metr čtverečný pronajímané plo-
chy, který činí 57,20 korun. Čisté
nájemné bude činit 2 002 korun,
dalších cca 2 000 korun vynaloží
nájemník za spotřebovanou elek-
trickou energii a vytápění plynem. 

JiKo

Adventní a vánoční čas ve Staré Vsi
Konec kalendářního roku 2015 byl ve Staré Vsi na společenské udá-
losti skutečně bohatý. Již 20. listopadu se v místní školičce sešly
tvorby chtivé ženy, dívky, a dokonce jeden muž, na tradičním ruko-
dělném workshopu s názvem „Připravujeme adventní věnce a deko-
race“. Zatímco vloni převládaly bohatě zdobené látkové věnce, letos
byly v kurzu spíše ozdoby okázalejší, s patrným návratem k přírod-
ním materiálům. Výstavu zdařilých adventních výrobků můžete
zhlédnout na webu školy.
O týden později, u příležitosti zahájení adventu, spolek AKSE aktiv-
ních seniorů a spolek Pampeliška sdružující rodiče a přátele školy
krásně nazdobily vánoční stromeček a dřevěný altán na školní zahra-
dě. Starosta Karel Stržínek k tomu přidal ještě veliký blikající vá-
noční strom a světelnou výzdobu autobusové zastávky, aby byla 
umocněna připomínka blížících se svátků. Podával se horký punč, rum
a skvělý štrúdl. Děti potom vyrazily s lampiony ztemnělou vesnicí.
A prosinec? Ten byl plný zážitků! Ve škole proběhlo hned několik vá-

nočních dílen s výrobou dárků, na chodbách zavonělo čerstvé jehličí
a všichni se zastavovali pod zcela jedinečným papírovým betlémem,
který letos vyrobili naši školáci úplně sami. Zdobily se perníčky, le-
pily šupinky kaprům a chystaly se dopisy Ježíškovi. Poklid trochu
narušili pouze divocí čerti, kteří se Mikulášovi utrhli z řetězů a stra-
šili ve škole i v kině na besídce, kterou pro veřejnost připravily míst-
ní sbor dobrovolných hasičů a spolek Pampeliška. 
Působivým vyvrcholením oslav byl vánoční koncert „Cesta k jeslič-
kám“, který se pod taktovkou školy konal letos už popáté.
Vystupovaly v něm všechny děti ze staroveské školy – představova-
ly pastýře, venkovskou chasu, sbory andělů i tři krále. Kromě zpěvu
a recitace předvedly i vystoupení taneční a hru na nejrůznější hudeb-
ní nástroje. Nazdobené kino bylo zaplněno do posledního místa.
A kdo se nedostal do sálu, mohl se alespoň občerstvit u našich ku-
chařek, které servírovaly skvělý punč a nabízely výrobky z naší ke-
ramické dílny. Foto a text: RNDr. Eva Staňková, CSc.
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Vánoční mše v Dětřichově s koledami
Kostel sv. Jiří v Dětřichově nad Bystřicí prošel od roku 2008, kdy
jej poškodil hurikán Emma, kompletní renovací. Z dotace farnosti

a biskupství byl opraven interiér i exteriér kostela, což vedlo nejen
k obnově této kulturní dominanty obce, ale také zdejšího duchovní-
ho a společenského života. Lidé se v kostele sv. Jiří scházejí nejen
při mši, ale i při výstavách obrazů či koncertech vážné hudby.
Znovu se dětřichovský kostel návštěvníkům otevřel 24. prosince.
Na Štědrý den odpoledne se zde sešla necelá stovka účastníků
slavnostní vánoční mše, kterou na varhany doprovázela Radmila
Lemstrová. Na programu byla také hra na flétnu a zpěv krásných
vánočních koled v podání dívek z místní základní a mateřské ško-
ly pod vedením Věry Sklářové. Helena Štrbačková a Jan Sokol při-
pravili malé jesličky a nazdobili stromky, které zajistila obec.
Velký dík patří děvčatům Smažinkovým za laskavé věnování kvě-
tinové výzdoby. Otci Jiřímu Schreiberovi ministroval žák mateřské
školy Lukáš Valíček. Čtení z bible a přímluvné modlitby jsme vy-
slechli z úst paní Bohunky Vychodilové z Lomnice a Kateřiny
Pirčákové. Příchozí si po mši vzájemně popřáli klidné a radostné
vánoční svátky a šťastný nový rok.

Foto a text: Mgr. Karol Volf

Adventní pohoda v Dolní Moravici
Členové Studentského klubu při ZŠ Břidličná se 16. prosince opět sešli
se „svými“ babičkami a dědečky z Domova odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici, aby společně přivítali vánoční čas.
Tomuto setkání předcházela důkladná příprava. Žáci se totiž domluvili,
že seniory potěší nejen hudebním programem, ale pro každého připraví
i dárek. Tentokrát k tomu potřebovali kromě šikovných rukou i keramic-
kou pec. Tak postupně vzniklo 45 malých betlémů a přání, k nimž díky
pomoci jedné z maminek, paní Poláčkové, mohli žáci přibalit i nazdobe-
né perníčky, cukroví, a dokonce i jednu velkou vánočku. A díky podpo-
ře Nadace Agrofert, která zaštítila náš celoroční projekt, jsme navíc moh-
li přikoupit malé bonboniéry.
Zpěváci pod vedením paní učitelky Györgyové si pro toto setkání při-
pravili pásmo čtrnácti vánočních písní a nechyběla ani tři sólová vystou-
pení na flétnu, recitace a taneční vystoupení. Celý program trval přes ho-
dinu a nejkrásnější byl okamžik, kdy se spolu s žáky rozezpívaly i ně-
které seniorky. Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná

Dny pro záchranu života v Břidličné
Modré světlo majáku, výstražné houkání a rychle ujíždějící žlutá sanit-
ka. Tuto situaci už zažil každý z nás. Vyvolává nepříjemné mrazení
v zádech, ale i přání, aby sanitka dojela včas. 
O záchraně lidského života rozhodují sekundy, proto je nezbytné znát
pravidla první pomoci. Vedení Studentského klubu Břidličná ve spolu-
práci se základní školou připravilo Dny pro záchranu života, během 
nichž se žáci všech tříd setkali s profesionálními záchranáři a na vlastní
kůži si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. 
Návštěvu naší školy přislíbili záchranáři ze společnosti Zdravotníci, s. r. o.,
a finanční podporu nám poskytl Městský úřad Břidličná. A tak 7. ledna

zastavila před školou velká žlutá sanitka a z ní vystoupili dva usměva-
ví záchranáři Bc. Josef Odehnal, Dis., a Bc. Zbyněk Pokorný.
Celá akce probíhala tak, jak jsou záchranáři zvyklí: jedno po druhém,
v klidu, bez paniky, s rozmyslem a ohledem na vlastní bezpečnost. Toto
pravidlo číslo 1 vštěpovali instruktoři po celou dobu jak žákům, tak pe-
dagogickým pracovníkům, pro něž se v odpoledních hodinách konalo
samostatné školení první pomoci se zaměřením na akutní stavy a úrazy
u dětí. 
Interaktivní program pro žáky byl rozdělen do teoretické a praktické
části a obsahoval i prohlídku sanitního vozu záchranné služby, v němž
si žáci mohli vyzkoušet záchranářské vybavení, nosítka a mnoho dal-
ších pomůcek. Záchranáři jim přitom vysvětlili, jak by se měli zachovat
v krizové situaci vyžadující první pomoc. Při praktických cvičeních kri-
zových situací si žáci vše vyzkoušeli od chvíle nalezení zraněné osoby
až do příjezdu záchranářů. 
Žáci ošetřovali různá poranění, například otevřenou zlomeninu, zasta-
vovali tepenné krvácení, prováděli nácvik neodkladné resuscitace, učili
se protišoková opatření a komunikovali se simulovaným dispečinkem
záchranné služby. Byla připravena i závěrečná zkouška s namaskova-
ným poraněním, které museli žáci sami řešit. Všichni dvouhodinovým
kurzem úspěšně prošli a na závěr získali certifikát Mladého záchranáře.
Společnost Zdravotníci, s. r. o., realizuje celý cyklus kurzů. Budeme se
snažit umožnit žákům postupně jej absolvovat tak, aby na konci deváté
třídy uměli reagovat na většinu vypjatých situací a dokázali zachránit
lidský život.
Na závěr zbývá poděkovat záchranářům i všem, kteří pochopili užiteč-
nost a prospěšnost celé akce a podpořili její realizaci. Děkujeme! 

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná
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Z historie
Německé spolky na Rýmařovsku: Turnerské spolky

Mezi nejdůležitější německé spolky se silnou členskou základnou
a rozsáhlou sítí místních organizací náležely tělocvičné spolky (na-
zývané též turnerské, německy Turnvereine). Ty se v rámci někdejší
habsburské monarchie rozvíjely v těsné spolupráci s turnerským hnu-
tím v Německu (hlavně od 60. let 19. století). Tam byl zakladatelem
prvních tělocvičných spolků na počátku 19. století Friedrich Ludwig
Jahn, kterému se říkalo Turnvater a stal se např. inspirací pro oba za-
kladatele Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Zejména ve spolku Deutscher Turnverein, jehož příslušníci měli pů-
vod v nižších společenských vrstvách, se pak rychle začal šířit radi-
kální nacionalismus. Spolek tak nabyl obranného charakteru v první
řadě vůči českým tělovýchovným organizacím. Mezi mnoha turnery
rovněž našel živnou půdu antisemitismus a protikatolická stanoviska.
Následkem toho bylo nejen ukončování členství židům, nýbrž i usta-
novování křesťansko-sociálních turnerských spolků (christlich-soziale
Turnvereine). Větší vliv sociálních demokratů v říšské radě v souvis-
losti se zavedením 5. volební kurie posléze vedl k zakládání sociálně
demokraticky orientovaných dělnických turnerských spolků
(Arbeiter-Turnvereine). Jednotlivé Turnvereiny potom pro svoje členy
pořádaly nejrozličnější kulturní, společenské a vzdělávací podniky.
Zřizovaly se i nejrůznější specializované sportovní spolky a kluby.
Po vzniku Československa, v roce 1919, byla založena organizace
Deutscher Turnverband, jež v sobě spojovala mnohé turnerské spol-
ky z Čech, Moravy a Slezska. U většiny členů těchto spolků násled-
ně převážilo přesvědčení o nezbytnosti tzv. masové výchovy, v níž by
se prosazovalo heslo národní pospolitosti. K tomu přispěla i specific-
ká atmosféra, která se vytvářela při pravidelných hromadných cviče-
ních. V jejich průběhu totiž docházelo ke stírání společenských ne-
rovností, dělník cvičil s učitelem, úředník se zedníkem a řemeslník
s obchodníkem.
Stejně jako v jiných oblastech habsburské monarchie, kde převažo-
valo německy hovořící obyvatelstvo, byl i na Rýmařovsku založen
turnerský spolek (Römerstädter Turnverein), z něhož se oddělovaly
další. K tomu rovněž přispěly krásy zdejší přírody, v níž se vzhledem
ke společenským proměnám probíhajícím v 19. století již nemuselo
pouze pracovat a která přímo vybízela k trávení tehdy vznikajícího
volného času tělesným cvičením a sportováním. Tento spolek, jenž si
zřídil z příspěvků členů a darů tělocvičnu (Turnhalle), přijal své prv-
ní mužské i ženské členy včetně dorostu roku 1879. Na jeho předních
místech stáli zejména továrník a pozdější starosta Max Springer, tak-
též pozdější starosta a zakladatel muzea Wilhelm Ludwig, barvířský
mistr Franz Schnitzler a učitel Höllner. Prvním praporečníkem byl
rýmařovský kronikář Julius Springer. Ke schůzím spolku se svoláva-
lo do hostince Werner na náměstí. Zanedlouho postoupila organizo-
vanost natolik, že se mohly v Rýmařově konat rozsáhlé 5. moravsko-

slezské župní tělovýchovné slavnosti (obecně se turnerské spolky po
svém ustavení soustřeďovaly do tzv. žup, a jelikož Rýmařovsko bylo
součástí severomoravského a hornoslezského prostoru, nazývaného
Altvatergebirge, přiléhajícího k hoře Pradědu, stal se rýmařovský čle-
nem župy pojmenované Altvatergau). Slavnosti se uskutečnily ve
dnech 18., 19. a 20. července 1886 a aktivně se na nich podíleli ne-
jen mnozí domácí, ale také další cvičenci odjinud (asi 600). Julius
Springer k tomu např. ve své kronice napsal: „Slavnostní zasedání,
které se pořádalo večer 18. (července) v 7 hodin ve slavnostně vy-
zdobeném sále divadla, zůstane ještě dlouho každému návštěvníkovi
ve vzpomínce. Poslanci říšské rady Dr. Beer a Dr. Knotz z Vídně pro-
nesli několikahodinové strhující řeči a byli z toho důvodu ze strany
početného příchozího publika opakovaně pozdravováni bouřlivým
potleskem. Toho dne panovala opravdová slavnostní nálada.“ Další
projevy na zasedání se vzhledem k předchozímu průběhu musely
zkracovat. Obsah řečí není znám, vztahovaly se nejspíše ke sportov-
ním a národním tématům. Dne 19. července pak sledovalo jízdu na
koni s dostihy už nejméně tisíc diváků. Podobné tělovýchovné závo-
dy viděli Rýmařované vůbec poprvé, jejich nadšení tak neznalo me-
zí. Hlavním pořadatelem byl zvěrolékař MVDr. Johann Krause.
Následně v rýmařovském turnerském spolku kvůli jeho neúčasti na
slavnostním průvodu při příležitosti 50. výročí panování císaře
Františka Josefa I. (2. prosince 1898) vypukla rozepře mezi liberály
a nacionalisty, kteří celou akci iniciovali. Ti také nakonec ve sporu,
jakož i v celém spolku, získali převahu, tudíž odstoupil liberálně ori-
entovaný předseda Wilhelm Ludwig. Toho ve funkci vystřídal nacio-
nalista Max Springer. V důsledku neúčasti na slavnostním průvodu
byla dále tehdejším okresním hejtmanem Gasteigerem odřeknuta vo-
jenská kapela z Opavy. Stalo se tak nedlouho před jejím koncertem,
který pravidelně turnerský spolek pořádal krátce po Novém roce spo-
lu s bálem, čímž se otvíral rýmařovský masopust. Celou akci tenkrát
zachránila lázeňská kapela z Velkých Losin, jež byla vyzvednuta
a přivezena na saních. Poté došlo k vykázání některých protistátně
smýšlejících německých nacionalistů z Rýmařova, v první řadě však
těch, co odsud nepocházeli.
V Rýmařově tehdy vznikly vedle původního ještě jiné turnerské spol-
ky, sociálně demokraticky orientovaný dělnický a křesťansko-sociál-
ní (místní skupina křesťansko-sociálních turnerů fungovala rovněž
v Břidličné). Oba cvičily v tělocvičně Zemské reálné školy. Zároveň
však měly k dispozici vlastní prostory, např. v Dělnickém domě
(Arbeiterheim) a v Katolickém spolkovém domě (katholisches
Vereinshaus). I v ostatních obcích se zřizovaly turnerské spolky úzce
spolupracující s rýmařovským, v Janušově v roce 1904, v Horním
Městě v roce 1923 (zejména přispěním učitele Fillaka), dále přede-
vším v Ryžovišti a Břidličné. Tyto do sebe pojaly též turnery a tur-
nerky ze sousedních obcí, jež by pro založení vlastního spolku mu-

Vstupenka na 5. moravsko-slezské župní tělovýchovné slavnosti, kte-
ré se v Rýmařově uskutečnily ve dnech 18., 19. a 20. července 1886 

V pozadí Dělnický dům (Arbeiterheim) v Rýmařově, jehož prostory
měl k dispozici místní sociálně demokraticky orientovaný dělnický
turnerský spolek (v popředí tkalcovská škola)
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sely dosáhnout většího počtu členů. K janušovskému tak např. patři-
li cvičenci z Edrovic, Janovic, Růžové a Staré Vsi, kteří pak společ-
ně cvičili v sále hostince Opitz v Janušově a v tělocvičně ve starove-
ské škole. Velkým příznivcem tělovýchovy na Rýmařovsku byl také
hedvábnický továrník Ing. Otto Flemmich. S jeho přispěním se na za-
čátku 30. let minulého století ustavil karlovský turnerský spolek.
Nové mládežnické hnutí, iniciované sudetoněmeckým spolkem
Wandervogel (stěhovaví ptáci nebo němečtí skauti), se svými akce-
mi, zvanými německy die Finkensteiner Singwochen a die
Böhmerlandwochen, spojenými s přednáškami, výlety a večery zpě-
vu, ve stejné době přineslo turnerským spolkům další podněty.
V Rýmařově se tak např. poblíž kaple V Lipkách, a nejen na tomto
místě, v roce 1922 konal druhý Böhmerlandwoche. Tím ovlivněný
Ernst Brixel, jenž působil jako učitel v Růžové, pak ve stejném roce
v janušovském turnerském spolku zavedl cvičení dětí, kterých se zú-
častňovaly i hraběnky z rodu Harrachů. Brixel dále spolu s ředitelem
školy Heinzem z Harrachova založil dětské oddíly.
Velké návštěvnosti se těšila vystoupení rýmařovského turnerského
spolku, která se pro veřejnost pořádala ve zdejším divadle. Probíhala
také velmi oblíbená večerní cvičení pod širým nebem. V období me-
zi světovými válkami panoval čilý ruch též na turnerském venkov-
ním koupališti, jež rýmařovský turnerský spolek zřídil za podpory
města už v letech 1903–1904 (tedy v době, kdy na severní Moravě
a ve Slezsku takřka žádná podobná zařízení neexistovala). To pak by-
lo zdarma k dispozici pro školní výuku a mnoho místních se v něm
učilo plavat. Tam se rovněž uskutečnila první župní plavecká slav-
nost, přičemž hostitelský spolek ovládl téměř veškeré disciplíny.
Při župní turnerské slavnosti v Krnově soutěžili Rýmařovští velmi 
úspěšně v počtu 120 mužů. Podobným způsobem se všechny rýma-
řovské turnerské spolky zúčastňovaly turnerských závodů dalších
sousedních obcí, žup a spolků. Vrcholnou akcí se potom stala slavnost
k 50. výročí založení prvního z rýmařovských německých turnerských
spolků v roce 1929, během níž došlo k posvěcení nového nádherného
spolkového praporu, který daroval Ing. Otto Flemmich. Další obrov-
ská a velmi působivá turnerská slavnost v Rýmařově proběhla v roce
1934. Během ní se např. pořádala vystoupení v divadle, soutěže na
sportovním hřišti, konal se průvod ulicemi slavnostně vyzdobeného
města a především velké cvičení pro diváky s více než 1000 turnery
a turnerkami. Ernst Brixel k uvedenému prohlásil následující: „Podle

mého odhadu se mohl každý 5. obyvatel Rýmařova nějakým způso-
bem zúčastňovat tělesného cvičení, buď jako turner, jako běžec na ly-
žích nebo bruslař či jako plavec, cyklista, turista atd. Ovšem tehdy by-
la zcela jiná doba! K tomu jsme měli Dipl.-Ing. Otto Flemmicha, jako
dobrodince a podporovatele našeho spolku, Ossiho Kossaka, jako vy-
nikajícího znalce a pozdějšího náčelníka. Moudré vedení spolku, dal-
ší nadšení turneři a přátelé turnerství přivedli do našeho městečka cen-
né odborné síly a současně s tím vynikající turnery.“

Mgr. Petr Müller, Městské muzeum Rýmařov, fota: archiv muzea
(Lit.: J. Springer: Chronik von Römerstadt und Umgebung, Rýmařov
1908; F. Tutsch: Römerstadt und das Römerstädter Ländchen,
Wolfratshausen 1964; R. Ohlbaum: Persönlichkeiten. In: Freiwaldau
– Gräfenberg. Die Kurstadt im Altvatergebirge und die Dörfer im 
oberen Bieletal. Ein Heimatbuch, Kircheim u. Teck 1987, s. 236–296;
Heimatkreis Römerstadt/Altvater. Erinnerungen an den Heimatkreis
Römerstadt/Altvater, Giessen 1996; J. Karel – Z. Přikrylová (ZN):
Katolický dům na Divadelní ulici, RH 5/2011, s. 6–7; J. Karel: Změny
životního stylu ve století páry, in prep.; J. Karel: Dějiny Břidličné, in
prep. Za cenné rady a materiály poskytnuté k článku děkuji panu
Mgr. Jiřímu Karlovi a za e-mailové konzultace panu Christophu
Winklerovi/Zeil am Main.)

Pozvánka rýmařovského sociálně demokraticky orientovaného dělnic-
kého turnerského spolku na podzimní veřejné cvičení a taneční večírek

Surfař Kevin s pořádným prknem aneb Jsme v Ryu prudérní?
Veřejný prostor Rýmařova je obohacen třemi barokními sochami,
jednou pseudobarokní, čtyřmi kříži z 19. a začátku 20. století, dvěma
normalizačními plastikami a reliéfem a jednou porevoluční realizací.
Za posledních pětadvacet let nevzniklo v Rýmařově žádné umělecké
dílo, které by jeho veřejný prostor zkrášlovalo a dotvářelo. Týká se to
bohužel i nové kašny na náměstí Míru, při jejíž realizaci byla šance
na vznik originálního sochařského díla od umělce přímo pro
Rýmařov promrhána. Je škoda, že na tuto stránku vedení města a ob-
čané zapomněli.

Až před dvěma měsíci, byť na soukromé stavbě na soukromém po-
zemku – zadní fasádě domu bývalého Centra, dnes známého jako
Hospoda UPSA – byl zavěšen reliéf, který občan či turista může vi-
dět z ulice vedoucí od lokality Hrádku na náměstí Míru. Hned od prv-
ních dnů zavěšení díla Rýmařovem projela vlna rozporuplných reak-
cí; na facebookové skupině Foto Rýmařov lidé začali debatovat o vý-
znamu reliéfu; telefonní linky několika institucí začaly vyzvánět; 
v ulici mezi Excelentem a náměstím se začali jedinci či skupinky li-
dí zastavovat a vzhlížet na fasádu domu č. 16… Lidé se zastavili, li-

Kevin_1983 na výstavě Náplavka 2010 v Praze, foto: archiv A. Rybky Surfař na fasádě domu č. 16 UPSA, 2015
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dé začali přemýšlet, lidé se začali – usmívat! Co nám může reliéf
s postavou nahého surfaře a jeho autor říci?
Autorem je mladý sochař Adam Rybka (nar. 1984 v Rýmařově) žijí-
cí ve Frýdku-Místku, od roku 2012 pak v Rýmařově. Rybka vystu-
doval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti,
v letech 2005 až 2011 získal vysokoškolské vzdělání v ateliéru veš-
kerého sochařství významného českého sochaře Kurta Gebauera na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2009 absolvoval
studijní stáž na slavné Maryland Institute College of Art (MICA)
v Baltimoru v USA. Má za sebou samostatné i kolektivní výstavy
v Praze, ve Zlíně, Hradci nad Moravicí, Frýdku-Místku či Rýmařově,
kde v Galerii Octopus Městského muzea vystavoval v roce 2013 svou
diplomní práci Stop Killing Gays, reagující na násilné vraždění gayů
v muslimských zemích – téma stále vážnější a aktuálnější. Ve veřej-
ném prostoru německého Hofu stojí Rybkova socha Double Man –
Double History, jež vyhrála mezinárodní soutěž mladých umělců.
Několik jeho děl pak vlastní soukromí sběratelé.
Rybkově tvorbě, ať sochařské či kreslířské, dominuje mužské tělo
a portrét; autor ve svých kompozicích řeší základní nadčasové téma
lásky a nenávisti. Díly pojednávajícími většinou o queer tématech
(queer = kultura sexuálních menšin) nebojuje pouze za práva a svo-
bodu sexuálně jinakých lidí, nýbrž jimi naplňuje základní lidské hod-
noty civilizované a kulturní Evropy, jež jsou založeny na toleranci
a otevřenosti. Rybkovo dílo není prosté, není podbízivé, naopak v di-
vákovi vyvolává silné emoce a mnoho otázek, což pouze potvrzuje,
že se jedná o opravdové výtvarné umění. A opravdový a do jisté mí-
ry kontroverzní je i Rybkův surfař Kevin.
Myšlenka na vytvoření „surfaře“ vznikla během Rybkova studia
v rámci klauzur na vysoké škole v roce 2010. Autor během surfová-
ní na internetu narazil na fotografii nahého mladíka, který pózoval se
svým prknem a ostentativně odhaleným mužstvím. Australský mla-
dík takto na internetové seznamce vystupoval pod jménem KE-
VIN_1983. Onen přístup zbavený jakýchkoli zábran, studu a snad
trochu i soudnosti Rybku inspiroval k vytvoření modelu surfaře a po-
té modelovaného reliéfu v nadživotní velikosti z bílého cementu.
Široká veřejnost si mohla Kevina poprvé prohlédnout na výstavě

klauzurních prací ate-
liéru Kryštofa Kintery
Náplavka 2010 v Pra-
ze. Tento první odlitek
však nepřežil útok
bezkulturních barbarů,
kteří na výstavě pod
širým nebem zničili
více děl. Rybka však
nechal Kevina odlít
v dalších dvou odlit-
cích, v bílém a šedém
sklo-cementu. Bílý
odlitek visel na vídeň-
ské výstavě prací
Gebauera a jeho žáků
Mödel-Knödel v roce
2011, šedý pak na
pražské výstavě SEX-
PLICIT na přelomu let
2013/2014. A právě
tohoto třetího Kevina

si mohou Rýmařované prohlédnout na fasádě domu UPSA.
Už od prvních dní na vystaveného a vystavujícího se Kevina lidé za-
čali reagovat. A to nejrůznějšími způsoby. Překvapení, někdy i men-
ší šok, následné zamrkání a zaostření vystřídal úsměv, zavrtění hla-
vou a smích. Někdy pánové s nadsázkou prohodili závistivou po-
známku. Staré dámy se mezi sebou začaly dohadovat, zda v tom „ba-
ráku“ budou takové mladíky nabízet. Kolemjdoucí školáci se při po-
hledu na surfařovo nahé tělo rozřehtali. Studenty Kevin donutil ales-
poň na malou chvíli zvednout hlavy od jejich chytrých telefonů.
Prodejna domácích potřeb (pod instalovanou sochou) musela čelit
vtípkům, zda začne nabízet erotické pomůcky. Prošli však i tací, je-
jichž kamenný výraz Kevin nedokázal obměkčit. Nějakého negativ-
ního, vulgárního či odmítavého výstupu jsme zatím svědky nebyli.
Překvapivě to tedy vypovídá o tom, že obyvatelé jednoho maloměs-
ta v oblasti bývalých Sudet zas až tak maloměstští, prudérní a kon-
zervativní nejsou a že se taky dokážou bavit a smát se.
Avšak přijetí Kevina v Rýmařově zas až tak ideálně a poklidně ne-
proběhlo. Jako každé opravdové umění i Rybkův surfař svou formou
donutil diváky přemýšlet o svém obsahu – významu sochy v kontex-
tu místa jejího osazení. Lidé se začali ptát: proč surfař; proč nahý
mladík s velkým penisem; proč v oblasti Jeseníků; proč na Hospodě
UPSA? Proč surfař, a ne pes nebo Praděd?! – (Třeba protože pes by
bylo řešení příliš jednoduché a doslovné a Pradědů by v už tak pře-
pradědované oblasti bylo příliš.) 
Surfař má mnohem hlubší význam. Díváme-li se na Kevina a směje-
me se mu, díváme se sami na sebe a smějeme se sami sobě. Rybkův
reliéf jsme totiž my sami. Je to sochařem nastavené zrcadlo součas-
né společnosti, které vydestiloval z jedné fotografie australského
mladíka, jež tak trefně charakterizuje většinovou společnost slepě
prodávající sebe, své soukromí a své tělo na internetových profilech,
na nejrůznějších seznamkách, facebooku a dalších sociálních sítích.
Vždyť i název, jenž je zároveň surfařovým nickem, odkazuje k roku
1983 – k roku spuštění internetu.
Všichni surfujeme po internetu a žijeme novou „realitou“, ve které
nemáme ostych cokoli říct, napsat, cokoli ukázat. Rybkův reliéf na-
hého surfaře tak není pouze zdárným zobrazením nahého mužského
aktu, tradičního a běžného tématu v kultuře antiky, renesance, baro-
ka i umění současného, nýbrž představuje skrytou kritiku společnos-
ti ve formě symbolu emancipovaného, sebevědomého a silného (do
sebe však zahleděného, a tedy slepého!) jedince jednadvacátého sto-
letí – symbolu naší společnosti, symbolu nás všech.
Kéž by takových soch bylo v Rýmařově více! 

Fota a text: Mgr. Michal Vyhlídal
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Poděkování řidičům sanitek
Vážení přátelé,
v dnešní ukvapené době se ne vždy setkáme se vstřícnými lidmi.
Přívětivé a ohleduplné lidi ale můžeme potkat v dopravní službě
Podhorské nemocnice. Touto cestou chci poděkovat řidičům sa-
nitek, zejména těm rýmařovským, za jejich nelehkou práci s pa-
cienty, příkladnou péči a laskavý přístup při doprovodu a přepra-
vě sanitkou. Děkuji. Emilie Chytilová, Rýmařov

Poděkování jubilantky
Děkuji městu a komisi pro občanské záležitosti za blahopřání,
květiny a pozornost k mým 90. narozeninám, které mi stejně jako
každý rok předaly paní Květoslava Sicová a Anežka Továrková.
Děkuji všem, kteří mi přáli. Vlasta Kremerová, Rýmařov

Adam Rybka ve svém ateliéru v Rýmařově, 2015

Kevin_1983 na výstavě SEXPLICIT
v Praze, 2013/14
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Alois Pösel, nov˘ kupec
Nyní se vrátím o nûkolik rokÛ zpût do let
1813 aÏ 1815, kdy bydlel u mého otce
v jednom pokoji Alois Pösel. Tento muÏ byl
prost˘ tkadlec a jeho syn Hilar musel pra-
covat za tkalcovsk˘m stavem, ale otec
Pösel provozoval obchod se stfiiÏním zbo-
Ïím, protoÏe v té dobû neexistoval
v R˘mafiovû Ïádn˘ podobn˘ obchod a li-
dé, ktefií takové zboÏí potfiebovali, museli
ãekat na jarmark, aby si potfiebné pfied-
mûty nakoupili.1

Pösel vedl ve svém skladu toto zboÏí: tkal-
covské nástroje, barevné plátno, vûci na tisk
rÛzného druhu a ‰átky. ProtoÏe jako první
zaãal v tomto obchodním oboru, fiíkalo se
mu obecnû nov˘ kupec. Tento pracovit˘
muÏ pfiiváÏel ve‰keré zboÏí pomocí koleãek
(trakafie) od svého ‰vagra z 36 mil vzdále-
ného Rumburku v âechách2. PöslÛv ‰vagr
byl továrník a on u nûj dlouhá léta pracoval
jako tovary‰, poté se oÏenil a pfiestûhoval do
R˘mafiova, bydlel u nás a pozdûji provozo-
val obchod se stfiiÏním zboÏím.
K tomu je také potfieba velmi mnoho síly
a rozhodnosti, aby mohl sám z takové dál-
ky táhnout nebo tlaãit káru plnou zboÏí,
coÏ zrovna Pösel jako siln˘ muÏ zvládal
podnikat.
KdyÏ se se zboÏím vrátil (na cestách zÛstá-
val vÏdy dva aÏ tfii t˘dny), konal se v na-
‰em domû trh, na kter˘ lidé, jeho zákazní-
ci, uÏ ãekali.
V jeho pokoji stála velká skfiíÀ, ve které mûl
uloÏeno zboÏí, a kdyÏ skoro v‰echno pro-
dal, jel zase do âech, aby vyzvedl nové.
Tak se ãasto stávalo, Ïe cizí lidé nebo tako-
ví, ktefií u nûj je‰tû nic nekoupili, pfii‰li a pta-
li se na nového kupce, a kdyÏ pfii té pfiíleÏi-
tosti v chodbû náhodou nûco dûlala jeho
malá Ïena, zavolala na ty lidi: „Jo, tady je,
jen pojìte dál, tu bydlí novej kupec!“

Tak mu to jméno zÛstalo po dlouh˘ ãas.
Bûhem nûkolika let si vydûlal velmi mnoho
penûz. Svou pílí, spofiivostí a úsilím získal
tak mnoho, Ïe si mohl koupit domek
v Pivovarské ulici, ve kterém zÛstával aÏ do
své smrti.
V té dobû to v‰ak nebylo Ïádné umûní vy-
dûlat peníze a získat mal˘ majetek. Bylo
málo mlad˘ch, práceschopn˘ch a podni-
kav˘ch lidí, protoÏe je pohltila napoleon-
ská válka. Mechanická tkalcovna také nee-
xistovala, v‰e se muselo provádût rukama
a k tomu byly v‰echny potraviny, pokud
nenastala neúroda, velmi levné.
Pozdûji si jedna vdova zaãala zafiizovat ob-
chod se stfiiÏním zboÏím, proãeÏ se jí fiíka-
lo Katunbräuerin. Takzvanému novému
kupci u‰kodila, neboÈ jeho stabilita byla
otfiesena a on musel jít do mûsta i na ven-
kov prodávat po domech, aby své zboÏí 
udal. Pfii tomto putovním Ïivotû se v‰ak
oddával pití pálenky, a tu se velmi ãasto
stalo, Ïe ho jeho malá Ïena vyhledala, aby
‰el domÛ.
Pfii prvním napomenutí byl velmi py‰n˘
a rozãilen˘, protoÏe sedûl mezi sv˘mi pi-
jáck˘mi spoleãníky; – to obyãejnû vzal mu-
drlantskou ‰petku ze své tabákové dózy,
pofiádnû ji natáhl aÏ do mozkovny a uká-
zal jí dvefie, aby ‰la.
Jeho Ïena v‰ak byla mazaná a znala jeho
slabou stránku, proto zaãala hned nafiíkat,
Ïe mají dluhy a k tomu dÛm pln˘ mal˘ch
dûtí.
Pfii tûchto slovech se jeho kofialeãní hrdost
náhle zlomila jako mávnutím kouzelného
proutku – a on, velk˘, siln˘ muÏ, zaãal pla-
kat jako malé dítû a pravil ke své Ïenû:
„Stará, má‰ úplnou pravdu, poslechnu tû!“
– vstal, a aniÏ by se oãividnû zlobil, ‰el s ní
domÛ.
Tento vskutku komick˘ ãlovûk, zároveÀ 

nejsilnûj‰í ‰Àupaã tabáku, kterého jsem
znal, si sám pozdûji zfiídil kofialeãní ‰enk,
takÏe mûl o nedûli mnohdy více hostÛ neÏ
kdekter˘ hostinec, kter˘m se pozdûji úpl-
nû vyh˘bal.3

Vyprávûlo se mnohé o tom vtipném muÏi
s jeho denními ‰tamgasty, ale tento pro-
stor pfiíslu‰í jin˘m pfiíhodám. Jen letmo po-
znamenám, Ïe ‰tamgast Hanns Kittel zem-
fiel v roce 1825 a Hanns Haller ode‰el do
Vídnû, kde obchodoval s baldach˘nem
a vídeÀsk˘ ãtvereãn˘ sáh4 „nebes“ prodá-
val za Ïejdlík vína. MÛj soused Vincenz
Schinzel od nûj v roce 1838 koupil také
dva ãtvereãné sáhy, totéÏ taky takzvan˘
„Striegauer“.
Ona dobrá doba, kdy lidé provádûli tak
bájeãné Ïerty, se uÏ nevrátí; dnes uÏ niko-
ho nic podobného nenapadne!
Libra5 hovûzího masa stála pfiibliÏnû 5 krej-
carÛ dne‰ní mûny, libra másla stála 
10 krejcarÛ, mejtník6 p‰eniãné mouky to-
téÏ, vûrtel7 chlebové mouky 51 krejcarÛ,
máz8 piva (fr˘dlantského), naplnûného
v soudcích, stál 5 krejcarÛ W. W.9 a máz ví-
na pfii‰el u nás v horách na 28 krejcarÛ W.
W., a pfiece nafiíkal mÛj otec nad drahotou
té doby, protoÏe za vlády vlídného mo-
narchy Josefa II. to v‰e kupoval za ãtvrtinu
onûch cen.
KdyÏ byl – napfiíklad – jako fiemeslnick˘ to-
vary‰ v Rakousku, pil máz vína za dva krej-
cary tehdej‰í mûny; to bylo u vinafie, ne-
boÈ v hostincích víno tenkrát stálo ãtyfii
krejcary dne‰ní mûny. Chleba za ‰est krej-
carÛ byl velk˘ jako ovce.
Nyní bych se chtûl vrátit k popisu r˘ma-
fiovsk˘ch obchodníkÛ a je‰tû poznamenat,
Ïe v roce 1820 byli v R˘mafiovû jen dva
skuteãní kupci a jeden poloviãní. Byl tu ku-
pec Christ, ten nejvût‰í a nejváÏenûj‰í, po-
tom Beutel, jenÏ brzy zemfiel. Po jeho smr-

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 To byly ov‰em idylické podmínky vzhledem k dne‰ku, kdy se na kaÏdém rohu rozmáhá svoboda v Ïivnostenském podnikání, kon-
kurenãní závist a odporné ãachry! D. H. 

2 VídeÀská po‰tovní míle odpovídá pfiibliÏnû 7,6 km; vídeÀské jednotky se na na‰em území pouÏívaly do roku 1876. Pozn. red.
3 To je dost pochopitelné, protoÏe za prvé on sám zcela propadl tomu ìábelskému démonu, proto se jako obchodník musel sna-

Ïit, aby ten vydatn˘ pramen pekelného ducha neobstarával jen sám pro sebe, n˘brÏ aby se také ve sluÏbách démona obklopil po-
dobnû ztracen˘mi du‰emi, ãehoÏ dosáhl, kdyÏ si zafiídil kofialeãní ‰enk ve vlastním domû, a za druhé uÏ nemusel odcházet z do-
mu, aby se oddával své vá‰ni, neboÈ v‰e, co potfieboval, mûl u sebe. ZÛstává jen s podivem, Ïe vláda a úfiady, kter˘m uÏ dlouho
alkoholov˘ mor pfierÛstá pfies hlavu, ten pekeln˘ prÛmysl na jedné stranû podporují a dovolují, na druhé stranû v‰ak prohlubují
systematickou demoralizaci obyvatelstva neustál˘mi v˘ãepními koncesemi. D. H. 

4 1 vídeÀsk˘ ãtvereãn˘ sáh = 3,6 m2. Pozn. pfiekl.
5 1 vídeÀská libra = 0,56 kg. Pozn. red.
6 Obsahová obilná míra, odpovídala 10 ÏejdlíkÛm, tj. asi 3,8 litru. Pozn. red.
7 1 vûrtel = 23,3 litru. Pozn. red.
8 1 máz = 1,4 litru. Pozn. red.
9 W. W., tj. Wiener Währung = vídeÀské mûny. Pozn. red.
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ti vedla obchod jeho Ïena s matkou
Luxovou; koneãnû tu byl je‰tû Alois Beck,
jenÏ byl ale jen poloviãním kupcem. Jak se
to pfiihodilo? No, nûjakou maliãkost u nûj
ãlovûk nedostal. Zákazník byl nejdfiíve do-

tázán, co chce. Dvefie nebyly otevfieny,
pokud bylo poÏadovaného zboÏí málo,
muselo se totiÏ nakoupit nejménû za nû-
kolik krejcarÛ anebo tak dlouho ãekat, do-
kud nepfii‰lo více zákazníkÛ, teprve potom

bylo odemãeno.
Dnes je to ov‰em v‰ude i v R˘mafiovû zce-
la jiné; v kaÏdé ulici, dokonce v Horním
i Dolním pfiedmûstí je dostatek obchodÛ,
coÏ pfiinesl rok 1848.10

10 Ano, milá svoboda podnikání nám kromû obrovské Ïivnostenské bídy zpÛsobila i v‰eobecné sociální problémy se v‰emi budoucí-
mi dÛsledky. D. H.

Moravskoslezský kraj informuje

Jednadvacet nových vozidel pro záchranáře
Osmnáct vozÛ rychlé zdravotnické pomoci a tfii vozy rychlé lékafiské pomoci od
1. prosince vyuÏívá Zdravotnická záchranná sluÏba MSK, která je pfiíspûvkovou
organizací kraje. Klíãe k jednadvaceti vozidlÛm pfievzali záchranáfii od zástupcÛ
vedení Moravskoslezského kraje. 
„Na nákup moderních sanitek a informačních technologií, které posunou
zdravotnickou péči v našem kraji opět na vyšší úroveň, se podařilo kraji
získat z Evropské unie dotaci ve výši 62 milionů korun. Dalších 28 milio-
nů korun doinvestoval Moravskoslezský kraj. Jde o největší obměnu vozů
záchranné služby v našem kraji za posledních pět let,“ řekl hejtman kra-
je Miroslav Novák.
Na území Moravskoslezského kraje je k zásahu nepřetržitě připraveno ví-
ce než šedesát výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.
Sanitní vozidla jsou přitom vystavena značnému zatížení v každodenním
provozu. Počet výjezdů záchranářů v kraji přesahuje 100 tisíc za rok, kaž-
dé vozidlo ročně ujede průměrně 30 tisíc kilometrů a jeho amortizace je
vysoká. Životnost těchto automobilů je počítána na maximálně šest let.
„Naše sanitní vozidla musí být v bezvadném technickém stavu a kdykoliv
připravena okamžitě zasáhnout. Závisí na tom životy lidí. Obměna jedna-
dvaceti vozidel je pro nás tedy velmi významná, protože tvoří třetinu vo-
zového parku prvosledových sanitek,“ vysvětluje Roman Gřegoř, ředitel
zdravotnické záchranné služby MSK.
Moderní vozidla jsou vybavena sledovacími kamerami se záznamem,
GPS sledovací jednotkou, mobilním zařízením pro navigaci, radiostanicí
i tiskárnou výjezdového protokolu. „Součástí projektu bylo i zavedení tzv.
e-Health služby, která v praxi představuje elektronickou komunikaci me-
zi záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními. Zdravotníci mohou
přímo v terénu zjistit údaje o volných kapacitách lůžek v zařízeních a pře-
dávat on-line informace o aktuálním stavu pacienta. Nejmodernější tech-
nologie tak výrazně zvýší kvalitu služeb přednemocniční neodkladné péče

a přispějí i ke zkrácení doby léčby pacientů,“ sdělil Jiří Martinek, náměs-
tek hejtmana pro zdravotnictví. Na systém pro výměnu informací mezi
krajskými nemocnicemi a zdravotnickou záchrannou službou v hodnotě
15,7 milionů korun získal kraj dotaci přes 9 milionů korun.
Nové vozy budou sloužit i záchranářům v bruntálském okrese, po jednom
vozidle rychlé zdravotnické pomoci získala stanoviště v Krnově
a Rýmařově, z bruntálského stanoviště vyjíždí nový vůz rychlé lékařské
pomoci. Ve všech případech jde o vozidla s pohonem 4x4, určená speci-
álně do horských podmínek.
Pořízení jednadvaceti sanitních vozů proběhlo v rámci projektu „Sanitní
vozy a služby e-Health“ spolufinancovaného z evropských fondů v rám-
ci Integrovaného operačního programu. Celkové výdaje činí cca 90 mili-
onů korun. Fota a text:

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí, kancelář hejtmana MSK

Výběr regionálních receptů najdete na Facebooku
Pát˘ roãník úspû‰ného projektu Jak ‰makuje Moravskoslezsko, kter˘ reali-
zuje Moravskoslezsk˘ kraj, pfiiná‰í fanou‰kÛm regionálních specialit novou
facebookovou aplikaci.
Moravskoslezský kraj nezapomněl ani letos na fanoušky projektu Jak
šmakuje Moravskoslezsko a připravil pro ně novou aplikaci zaměře-
nou na regionální recepty. Milovníci dobrého jídla a pití mohou na
Facebooku najít některé recepty na regionální speciality.
„Nová aplikace je spuštěna na profilu www.facebook.com/jaksmaku-
jemoravskoslezsko,“ upřesnil náměstek hejtmana pro cestovní ruch

Ivan Strachoň. „Aplikace funguje jako elektronická kuchařka, ve kte-
ré navíc můžete filtrovat podle základní suroviny, což znamená, že se
podíváte, co máte doma k dispozici, a poté najdete recept, co z toho
můžete uvařit,“ dodal náměstek.
Moravskoslezský kraj tentokrát nevydal další díl oblíbené kuchařky
v tištěné podobě, ale zpracoval výběr ze všech dosud získaných re-
ceptů do interaktivní formy, z níž mohou čerpat uživatelé internetu. 

Bc. Petra Špornová, 
tisková mluvčí, kancelář hejtmana MSK
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Redakční soutěže

Našli jste všechna pozoruhodná místa ze soutěže?

Kupon č. 1 (RH 09/2015): Ruda, obec Tvrdkov. Obnovená boží mu-
ka u silnice z Rudy do Křivé; 420 m jjv. od okraje Rudy.
Kupon č. 2 (RH 10/2015): Lomnice. Památník v místě pobočky na-
cistického koncentračního tábora Osvětim; jižní okraj obce.
Kupon č. 3 (RH 11/2015): Horní Moravice, obec Dolní Moravice.
Památný strom – lípa Hadí královna; západní část Horní Moravice. 
Kupon č. 4 (RH 12/2015): Veveří, obec Huzová. Zřícenina kaple sv.
Jeronýma; 2 km jv. od kostela sv. Jana Křtitele v Kněžpoli.
Kupon č. 5 (RH 13/2015): Nová Ves, obec Dolní Moravice. Dřevěná
plastika u chaty Na Vyhlídce; sz. okraj Nové Vsi.
Kupon č. 6 (RH 14/2015): Kněžpole, obec Jiříkov. Výklenková ma-
riánská kaplička na vyvýšenině (642 m n. m.) při cestě z Kněžpole do
Ryžoviště; 570 m sv. od kostela sv. Jana Křtitele v Kněžpoli.
Kupon č. 7 (RH 15/2015): Karlova Studánka. Kaple sv. Huberta na
západním okraji obce.
Kupon č. 8 (RH 16/2015): Velká Štáhle. Novodobý dřevěný kříž
a zvonička severovýchodně od obce, 0,5 km ssv. od kostela
Nejsvětější Trojice ve Velké Štáhli.
Kupon č. 9 (RH 17/2015): Mazance – Maliník. Přirozený skalní vik-
lan pod cestou od motorestu Zastávka ve Žďárském Potoce (obec
Stará Ves) na Rabštejn, na jz. okraji malého „skalního města“ na
Maliníku; 1 100 m východně od restaurace na Rabštejně.
Kupon č. 10 (RH 18/2015): Kněžpole, obec Jiříkov. Hřbitov s cent-
rálním křížem z roku 1850 u kostela sv. Jana Křtitele.
Kupon č. 11 (RH 19/2015): Skály, obec Horní Město. Reliéf sv.
Trojice na podstavci kříže z roku 1827 u silnice před Stájí Kincl.
Kupon č. 12 (RH 20/2015): Dobřečov, obec Horní Město.
Dobřečovské skály tvořené starohorními horninami budujícími jádro

1 2

3 4

5
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Hrubého Jeseníku, horolezecký
terén; 500 m severně od kaple sv.
Jana Křtitele v Dobřečově.
Kupon č. 13 (RH 21/2015):
Karlova Studánka. Rolandův
kámen, izolovaný skalní srub
o výšce 37 m. Na vrcholu v nad-
mořské výšce 937 m s vyhlídkou
na široké okolí je umístěn dřevě-
ný kříž; 900 m severně od centra
Karlovy Studánky.
Kupon č. 14 (RH 23/2015):
Karlova Studánka. Údolí Bílé
Opavy; mezi Karlovou Studán-
kou a chatou Barborka.

Fota a text: Miloslav Marek
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Vánoční soutěž o ceny
Přesmyčková výpustka olejomalba, perokresba
Osmisměrka ocelorytina
Řetězová rámcovka akvarel, linoryt

Ornamentovka kresba pastelem
Rozeta koláže
Švédská křížovka kresba uhlem, sgrafito, vitráž, dřevoryt

Známe jména úspěšných řešitelů
Redakce Rýmařovského horizontu předala věcné ceny třem účastní-
kům soutěže Pozoruhodná místa Rýmařovska: Miladě Teuchmannové,
Ludmile Vizingerové a manželům Bezpalcovým. Blahopřání a ceny
obdrželi také tři vylosovaní luštitelé vánoční soutěže: Šárka Večerková,
Ludmila Kropáčová a Hana Hošková.
Ceny do soutěží věnovali sponzoři: Lékárna Avion, Elektro Josef

Bernátek a Dagmar Machačová, Elektro ZIGI Ivana Sigmunda, PC
servis Michala Ihnáta a Jana Elšíka, Knihkupectví a sklo porcelán
Jarmily Laštuvkové a prodejna Madax Marty Bahulíkové. Všichni vy-
losovaní získávají navíc od redakce předplatné Rýmařovského hori-
zontu na rok zdarma. Úspěšným výhercům blahopřejeme! Ti, na které
se tentokrát neusmálo štěstí, mohou soutěžit opět v letošním roce. JiKo

Zajímavosti z přírody

Poznáváme naše ptactvo
Pozorování a určování volně žijících ptáků se v mnoha zemích
Evropy stalo oblíbenou poznávací a relaxační činností velkého počtu
lidí bez ohledu na věk či sociální postavení. Amatérský ornitolog rád
tráví volný čas v přírodě sledováním ptačího světa, což mu přináší ra-
dost, zážitky i uvolnění z napětí všedního života. Je to koníček, kte-
rý lze provozovat v každém ročním období a v podstatě všude.
Ovšem k určování ptáků je nutno napřed získat jisté zkušenosti, aby-
chom pozorovaný druh mohli identifikovat co nejbezpečněji.
Většina ptáků je téměř neustále v pohybu, což práci začátečníka vel-
mi ztěžuje. Proto je třeba mít v sobě značnou dávku přirozené trpěli-
vosti. Výsledky se však po čase dostaví, neboť všichni ptáci se ne-
chovají stejně a mnozí jsou méně plaší a dovolí nám přiblížit se na 
uspokojivou vzdálenost, aniž se kryjeme. I obyčejná pochůzka někdy
přinese dobré výsledky.
Další z metod je pozorování na jednom místě, kdy zůstaneme v kli-
du. Nejlépe je, když se někam schováme, ukryjeme (například na po-
sed) a ptáci o nás nevědí. To pak mnohdy přilétnou tak blízko, že ne-
potřebujeme ani dalekohled. Ten je ovšem v ornitologii nezbytný,

protože většina pozorování se odehrává na vzdálenost desítek metrů.
Nejsme-li ještě zkušení, měli bychom s sebou mít i tužku a terénní
zápisník. Do něj si poznamenáváme základní údaje o pozorovaném
druhu. Především je to velikost ptáka, jeho vybarvení, tvar těla a tvar
jednotlivých částí těla, například zobák, křídlo, ocas. Své záznamy
a to, co jsme si zapamatovali, pak srovnáme s vyobrazeními v atlase;
ten ostatně můžeme nosit i s sebou.
Dobře se ptáci pozorují u krmítka nebo u hnízda. Ke krmítku však
přilétne jen několik málo druhů, u hnízda pak platí zásada, že ptáky
nerušíme a jejich delší sledování by mělo probíhat ve skrytu.
Mnozí ptáci si na člověka zvykli a žijí i ve městech. Naše pozorová-
ní jsou pak o to snazší. Za mnohými se však musíme vypravit do po-
lí a lesů. Tak postupně poznáváme většinu z těch, kteří žijí v našem
okolí. Někteří se je dokonce naučí rozeznávat i podle hlasu. Kdo je
trpělivý, dosáhne pokroku v určování druhů poměrně rychle a navíc
se mu čas od času naskytne opravdu skvělý zážitek nebo setkání
s méně běžným či vzácným druhem.

Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov

Fota: Miroslav Král

Zleva: Milada Teuchmannová, Ludmila Vizingerová a manželé
Milena a Jaroslav Bezpalcovi

Zleva: Ludmila Kropáčová, Marie Hošková (v zastoupení sestry
Hany) a Šárka Večerková 
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Užitečná informace

Jak reklamovat vánoční dárek
MÛÏe se stát, Ïe nûkter˘ z dárkÛ, které najdeme
pod stromeãkem, nefunguje nebo má vady. Jak fie-
‰it reklamaci dárku? Vûdûli jste, Ïe mÛÏete obdaro-
vanému postoupit právo reklamovat? Ale co kdyÏ
dárce pofiídil zboÏí ve v˘prodeji ãi v akci? A jak je to
s darovan˘mi poukázkami ãi vouchery na zboÏí, po-
kud propásneme datum jejich platnosti?
Reklamace dárku se nijak výrazně neliší od re-
klamace jiného zakoupeného zboží. Problém
je v tom, že prodejce může chtít prokázat, že
zboží je od něho a že je v záruce. Většinou se
tak neobejdete bez účtenky či přímé pomoci
toho, od koho jste dárek dostali.
„Záruka či odpovědnost za vady je součás-
tí kupní smlouvy mezi prodejcem a kupují-
cím, v našem případě tedy dárcem. Právo 
uplatňovat reklamaci má výlučně on. V pra-
xi většinou nikdo neověřuje, zda osoba, kte-
rá reklamuje a přinese všechny doklady, by-
la skutečně kupujícím, často to ověřit ani
nejde. Jinak je tomu ale u e-shopů, které 
identitu svých zákazníků znají a k reklama-
ci mohou vyžadovat pověření. Nejčastěji
postačí účtenka či faktura,“ uvádí Lukáš

Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Chceme-li problémům předejít a být dobře při-
praveni, je nejlepší písemně postoupit obdaro-
vanému právo reklamovat („Já, dárce, postu-
puji právo reklamovat na obdarovaného…“)
nebo mu napsat plnou moc k uplatňování prá-
va z odpovědnosti za vady („Já, dárce, zplno-
mocňuji obdarovaného, aby vyřizoval vše ko-
lem konkrétní reklamace věci a přijímal pří-
padná plnění…“). Může se stát, že reklamaci
sice obdarovaný úspěšně uplatní, ale peníze za
neopravitelný výrobek přijdou na účet dárce,
ze kterého bylo zboží placeno. Předejít tomu
lze při sepisování reklamačního protokolu ne-
bo právě pověřením od kupujícího.
A co když dárce pořídil dárek ve výprodeji či
v akci? Zlevněné zboží se od toho zakoupené-
ho kdekoliv jinde má lišit pouze cenou.
„Výprodej nikdy nesmí znamenat horší služby
zákazníkovi, nezbavuje ho zákonných práv, ja-
ko je možnost reklamace. Řešení případných
problémů má být stejné jako kdykoli jindy.
Výjimkou je pouze situace, kdy si ve slevě ku-
pujeme vadné, kazové či poškozené zboží. To

musí být zlevněno a je logické, že vada, pro
kterou zákazník dostal slevu a věděl o ní od
začátku, není reklamovatelná,“ vysvětluje
Lukáš Zelený. Koupíme-li si například bundu
se špatným zipem s tím, že si ho vyměníme
sami, nemůžeme za měsíc přijít zpět a bundu
vracet, protože jsme si to s vlastní opravou
rozmysleli.
Pokud jste dostali k Vánocům v dnešní době
oblíbený poukaz či voucher na zboží, pozor na
jeho platnost. Propásnete-li datum na něm 
uvedené, nemusí prodejce poskytnout nic, po-
ukázka prostě propadne. Ačkoliv to vypadá
nefér, že prodejce peníze dostane, ale nic ne-
poskytne, už v minulosti rozhodl Nejvyšší
soud ve prospěch prodejců a poukázku přirov-
nal k jogurtům. Je jen na zákazníkovi, jestli ho
sní, nebo nechá datum spotřeby vypršet.

Vanda Jarošová, dTest

Káně lesní v naší krajině
Procházíme-li v kterémkoli období Přírodním parkem Sovinecko, je té-
měř jisté, že uvidíme káni lesní. Je to zřejmě nejhojnější dravec na tom-
to území. S rozpětím křídel 120–140 cm patří mezi středně velké drav-
ce. Hmotnost zdravých dospělých jedinců se pohybuje kolem 1 kg
(0,75–1,35 kg). Zbarvení je velmi variabilní. Nejčastěji mívá různé od-
stíny hnědé a bílé, avšak někteří jedinci mohou být i celí hnědí, nebo na-
opak téměř bílí.
Hnízdo si káně lesní staví většinou v lesích, ale i v polních remízcích
nebo na stromech kolem vodních toků. Stavebním materiálem bývají
nejčastěji suché větve a v průměru měří hnízdo kolem jednoho metru.
Káně s oblibou odpočívá na stromech a keřích kolem polí, luk a past-
vin. Zde loví hraboše polní a ostatní drobné hlodavce, kteří tvoří někdy
až 100 % jejího jídelníčku. Proto na loukách silně napadených hrabo-
šem polním můžeme na podzim, kdy k nám přilétají i jedinci ze severu,
napočítat někdy více jak 35 kání na jednom kilometru čtverečním.
Pokud jsou na zemědělských pozemcích postaveny takzvané berličky,
často na ně usedá a vyhlíží z těchto posedů kořist. Za nepříznivého po-
časí, kdy má problémy s lovem, vyhledává v přírodě mršiny a krmí se
jejich masem. 
V lednu 2010 mě překvapila káně lesní ve stromku jen pět metrů před
kuchyňským oknem našeho domu. Necelou minutu nedůvěřivě pozoro-
vala okolí a posléze se pustila do trhání loje, který jsem měl ve strom-
ku zavěšený pro sýkory, brhlíky a strakapoudy. Za chvíli se jí podařilo

celý lůj strhnout.
Uchopila jej do pařátů
a odletěla. 
Po této události jsem
se okamžitě rozhodl,
že se pokusím káni
přikrmovat. Druhý
den jsem na zahrádce,
asi sedm metrů před
oknem, udělal ve sně-
hu mělkou prohlubeň
a do ní vložil mršinu
kocoura, kterého ve
vesnici srazilo auto.
Když káně před sou-
mrakem přiletěla, ne-
trvalo dlouho a hltavě
se začala krmit předloženou potravou. O čtyři dny později přiletěly na
mršinu již dvě káně a v dalších dnech bylo možné pozorovat na za-
hrádce najednou i tři. Tak se mi naskytla fantastická možnost fotogra-
fovat káně lesní z teplé kuchyně přes okno a přitom popíjet kafíčko. 
Bylo zajímavé pozorovat chování kání v zahrádce. Na mršině se krmi-
la vždy pouze jedna. Ostatní vyčkávaly opodál ve sněhu nebo v koruně

stromu nad krmeliš-
těm. Když se čekají-
cí dravec začal při-
bližovat k mršině,
došlo k souboji, při
kterém káně proti
sobě sekaly pařáty
a využívaly i sílu
křídel. V těchto sou-
bojích vždy vítězil
hladový jedinec
a nasycená káně se
dala na ústup. 

Fota a text:
Miroslav KrálSouboj dvou kání na krmelišti

Káně lesní na krmelišti

Čekání u krmeliště
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Sport

Rýmařovští lyžaři bodovali v italském Livignu
Nová lyžařská sezóna je tu. Už 5. prosince 2015 se ve slunném ital-
ském Livignu sešla dosud nevídaná konkurence dálkových běžců při
úvodních dvou závodech letošního seriálu Visma Ski Classics – sou-
těže s přívlastkem mistrovství světa v dálkových bězích, kterou v pří-
mém přenosu přenášel program ČT Sport. Oba závody se konaly na
šestikilometrových okruzích z technického sněhu, který i přes to, že
v Alpách zatím nespadla ani vločka, organizátoři skvěle připravili.
V sobotu byl na pořadu týmový prolog na 15 km – časovka týmů,
v níž nejdříve jedou hromadně ženy, potom startují v družstvech mu-
ži a v cíli se třikrát násobí čas třetího nejrychlejšího běžce z týmu.
Výsledek se nakonec sčítá s časem ženy, aby se určilo finální pořadí
týmů. Obrovská konkurence skandinávských, českých i ostatních za-
hraničních týmů s nejlepšími lyžaři světa, kombinujícími jak dálko-
vé běhy, tak světový pohár, dopředu avizovala neskutečnou podíva-
nou a obrovský boj o průběžné vedení v seriálu pro týmy i pro jed-
notlivce.
V českých barvách se představily Silvini Madshus Team, jehož bar-
vy hájil rýmařovský Václav Sedláček, Atlas Craft Team s dalším
skvělým rýmařovským lyžařem Pavlem Ondráškem a tým Lukáše
Bauera Pioneer Investments-Craft. Skvělá česká lyžařská ekipa se
mezi světovou elitou neztratila a všechna družstva dokončila závod

v první desítce výsledkové listiny. Nutno podotknout, že naši borci
měli v cíli 31. (Ondrášek) a 34. (Sedláček) nejlepší čas, což samo
o sobě ukazuje dobrou formu obou běžců.
V neděli se místo tradiční čtyřicetikilometrové La Sgambedy jel
zkrácený závod na 24 km klasickou technikou, kdy všichni závodní-
ci volili lyže bez vosku a silovou techniku soupaž. Očekávalo se pro-
to obrovské tempo od začátku až do konce. 24 km je pro laufaře
v podstatě sprint. Startovní pole se na úzké trati od prvních metrů na-
táhlo a postupně se rozdělilo na tři velké skupiny. V té první byla pře-
vážně norská elita s největšími favority Dahlem, Auklandem,
Gjerdalenem aj., které se neudržel ani nejlepší český laufař Stanislav
Řezáč. Ten se až do cíle pohyboval ve skupině druhé, za kterou se
s dalšími patnácti závodníky rval o umístění Rýmařovák Václav
Sedláček, spolupracující s českými reprezentanty Horynou a Šrailem.
Václav se 1,5 km před cílem pokusil o nástup a závodníkům se zvuč-
nými jmény jako Laugaland a Ahrlin ujet, ale nakonec vše skončilo
mohutným spurtem, v němž se Vašek umístil na úžasném 49. místě,
a bral tak své první body v individuálním závodě Ski Classics.
Celkově se s 50 body ze sobotního prologu pohybuje na 40. pozici
celkového hodnocení Visma Ski Classics, což je pro člověka živící-
ho se civilním zaměstnáním, a ne profesionálním lyžováním, nevída-
ný úspěch. Pavel Ondrášek v neděli skončil na 75. místě a v průběž-
né klasifikaci si drží 71. příčku. 

Štěpán Sedláček, fota: archiv V. Sedláčka

Vánoční badmintonové turnaje
V R˘mafiovû se zajímavû rozvíjí dal‰í sport – badminton, kterému holdují hrá-
ãi uÏ od nejmlad‰ích dûtí. Pfied Vánoci se v tûlocviãnû gymnázia odehrály dva
turnaje, 16. prosince Dûtsk˘ vánoãní turnaj v singlech, o t˘den pozdûji tur-
naj dospûl˘ch dvojic.
Turnaje singlů se zúčastnilo třináct dětí, rozdělených do tří výkon-
nostních kategorií. Kategorii dívek vyhrála s přehledem a beze ztrá-
ty setu talentovaná Lucie Kalábová, druhé místo obsadila Adéla
Ospalá, třetí místo naše nejmenší hráčka Barbora Škurková a na čtvr-
tém místě se umístil nováček Anna Chlachulová. Kategorie chlapců
Medium byla nesmírně vyrovnaná. Jako vítěz z něj po zásluze vyšel
Richard Bulíček, hráči na druhém až čtvrtém místě měli stejný počet
bodů, a proto rozhodoval počet míčků. Nejlépe na tom byl druhý
Tadeáš Procházka, třetí místo uhájil Jan Berčík, čtvrté místo obsadil
Adam Ospalý a jako pátý se umístil Štěpán Chalcař. Třetí kategorie
nesla označení Hard chlapci. První místo v ní po velkém boji obsadil
Jan Jablončík, následoval ho druhý Jan Hanuš, třetí Jan Baran a na
čtvrtém místě skončil bojovník a velmi talentovaný hráč Tomáš Rys. 
Ve středu 23. prosince se uskutečnil Vánoční turnaj v deblu s celko-
vým počtem osmnácti hráčů a hráček. Zavítali na něj vedle místních
také sportovci ze Šumperka, Uničova a Břidličné. Turnaj se hrál na
dva sety do patnácti bodů systémem každý s každým. První místo vy-
bojovala dvojice ve složení Jan Opatrný a Jaroslav Kašpar, který je

vycházející hvězdou rýmařovského badmintonu, druhou pozici zís-
kala místní dvojice Jiří Sofka a Michal Kaláb, na třetím místě pak
skončila smíšená dvojice Andrea Halamová a Radek Šašinka. 
Všem zúčastněným děkuji za účast. 

Radek Šašinka, foto: Jana Ošlejšková

Silvini Madshus Team ve složení Jakub Pšenička, Václav Sedláček
a Stanislav Řezáč v cílové rovince týmového prologu

Václav Sedláček bojuje o bodované umístění v závodě Visma Ski
Classics
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Štěpánskou desítku běželo přes sto závodníků
Na svatého Štěpána (26. prosince) se ve Staré Vsi uskutečnil již dva-
náctý ročník závodu v běhu Štěpánská desítka. Start závodu, který vedl
po mírně změněné trati, byl u starovesského kina, které poskytlo všem
závodníkům a jejich doprovodu zázemí. Účast na desítce se rok od ro-
ku zvyšuje, tentokrát se na start postavilo 105 závodníků. Nejmladší zá-
vodnici nebyly ani dva roky, nejstaršímu bylo necelých sedmdesát let
a na startu nechyběl ani nevidomý běžec s vodičkou, kteří sklidili velký
obdiv, neboť se svým výkonem v závodním poli rozhodně neztratili. 
V benjamíncích se nejlépe vedlo Davidu Vojáčkovi z oddílu Běžci
z Rya, v benjamínkách Sáře Zábranské, v nejmladších žákyních
Marcele Hlouškové z klubu Ski Fortex Moravský Beroun, v nejmlad-
ších žácích Robinu Slavíkovi z Olympie Bruntál, mezi mladšími žáky-
němi zvítězila Eliška Czechová z Olympie Bruntál, mezi mladšími žá-
ky Nikola Mikulka z Olympie Bruntál. Ve starších žácích byl nejrych-
lejší Štěpán Šimek z SOB Olomouc, v dorostenkách Barbora Šestáková
ze Ski Fortex Moravský Beroun a v dorostencích Filip Zátopek
z Olympie Bruntál.

V kategoriích dospělých běžkyň si vítězství odnesly tyto závodnice:
v ženách A Kateřina Divišová z SSK Vítkovice, v ženách B Marcela
Hloušková z Fortex Ski Moravský Beroun a v ženách na čtyřkilomet-
rové trati byla nejrychlejší Romana Šestáková ze stejného klubu. V mu-
žích byl na nejdelší trati nejrychlejší Martin Poklop ze Ski Fortex
Moravský Beroun, který vyhrál i svou kategorii mužů A. V mužích
B zvítězil Ondřej Horák ze Ski Fortex Moravský Beroun, v mužích
C Jaroslav Ženčák z TJ Šumperk a v kategorii D Vilém Urbiš. Veškeré
výsledky najdete na stránkách Střediska volného času Rýmařov
www.svcrymarov.cz nebo obce Stará Ves www.staraves.eu.
Největší zásluhu na uspořádání desítky měli členové klubu Běžci z Rya
a Cykloklubu Stará Ves, ale závod by se nemohl konat ani bez dalších
partnerů a sponzorů akce, kterými jsou: Hyundai Rýmařov, Středisko
volného času Rýmařov, Obec Stará Ves, stavební firma Stas, Pila Starp
Janovice, Lesy České republiky, Lesní činnost Rostislav Jurdič
a Autodoprava Filip Horáček. Fota a text: Jakub Vala
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Krnovská laťka 2015
Osmičlenné družstvo ze ZŠ Jelínkova se před letošními vánočními
svátky zúčastnilo tradičního klání ve skoku vysokém, které pravidelně
pořádá ZŠ Smetanův okruh v Krnově. Do soutěže v kryté hale pro čty-
ři žákovské kategorie se přihlásilo pět škol okresu Bruntál. Před dvě-
ma lety se zde blýskl rýmařovský Zdeněk Adámek skokem přes 
182 cm, tehdy nejlepším žákovským výkonem republiky. Za mladší
žáky a žákyně Rýmařova letos nastoupili Jan Jablončík a Jiří Palla,
Dominika Jirušová a Klára Václavková, za starší potom Petr Juřena,
Dominik Hamerka, Romana Szukalská a Jana Hamplová. Výsledkem
napínavých skokanských soubojů bylo prvenství Rýmařova mezi druž-
stvy a individuální umístění jednotlivců – bronzové medaile pro Jana
Jablončíka, Kláru Václavkovou a Petra Juřenu za výkony 130, 135
a 165 cm. Dominika Jirušová se 130 cm skončila čtvrtá, benjamínek
Jiří Palla se 120 cm sedmý, Romana Szukalská obsadila se 125 cm de-
sáté místo. Nejcennější kov si odnesl Dominik Hamerka za překonání
laťky ve výšce 175 cm a Jana Hamplová za výkon 145 cm. Krnovská
laťka je jedním z mála zimních atletických závodů a zajímavým zpest-
řením přechodného období sportovní sezóny. Našim závodníkům gra-
tulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci. Karel Toman

Foto: archiv ZŠ Rýmařov

-01-2016  13.1.2016 15:32  Stránka 36



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2016

37

Adventní florbalový turnaj
V posledním předvánočním týdnu uspořádala ZŠ Okružní z Bruntálu
florbalový turnaj pro osm škol, jehož výsledek se zároveň počítal do tře-
tího kola šestého ročníku okresní žákovské ligy. 17. prosince se spolu
utkali domácí hráči z Okružní a Jesenické, Rýmařov, Břidličná, Vrbno
pod Pradědem, Město Albrechtice, Andělská Hora a Karlovice.
Soutěžilo se nejen o body do ligové tabulky, ale i o řadu hodnotných
cen, nasazení bylo neúprosné a hra na malém prostoru plná osobních
soubojů. Rýmařov dorazil ve složení Vladimír Šiška v brance, v poli
Tomáš Nebes, Samuel Kajan, Jan Jablončík, Matyas Schwarz, Matěj
Papaj a Patrik Hamerka. Sestava byla tentokrát ochuzena o tahouna
Michala Štefanišina, avšak po nepříjemném zranění z podzimních pře-
borů se dokázal vrátit nepostradatelný bek Zdeněk Vilímek. Los zá-
kladních skupin jim přiřadil Břidličnou, Vrbno a domácí Okružní. Dvě
pohledné výhry a poté pětigólový výprask od dosud neporažených do-
mácích stačil na druhé místo a postup do semifinále. Po infarktovém
souboji s vítězem druhé skupiny, bruntálskou ZŠ Jesenická, se naši hrá-
či v jednom z nejkrásnějších finále historie ligy znovu setkali s domácí-
mi a hořkou prohru ze základní skupiny jim na vlastní půdě vrátili 
i s úroky.  Kabina Rýmařova se poté dlouho otřásala vítězným pokřikem,
neboť průběh utkání byl opravdu strhující a florbalisté Okružní jsou 
bezesporu nejlepším týmem ligy. Patří zároveň i k nejsportovněji se cho-
vajícím hráčům, a tak Rýmařovu i se svým trenérem srdečně pogratulo-
vali. Všichni naši hráči podali výborný výkon a nejlepším hráčem byl
zvolen Tomáš Nebes, který dal během turnaje více než deset branek a na

další nahrál, celkově je na čtvrtém místě kanadského bodování
a Rýmařov na průběžné třetí příčce. Liga se překlápí do své druhé polo-
viny a doufejme, že se našim bude dařit i v jarní části. Karel Toman

Štěpánský volejbalový turnaj smíšených družstev 2015
Se starým rokem 2015 se 26. prosince rozloučili volejbalisté na hale
Gymnázia a SOŠ Rýmařov při konání posledního turnaje na domácí
půdě. Byl jím oblíbený Štěpánský turnaj, dlouhá léta organizovaný
rodinným týmem Petra Němečka. Tentokrát se přihlásilo pět smíše-
ných týmů z širokého okolí a odehráno bylo deset vzájemných zápa-
sů na dva hrané sety do pětadvaceti bodů. Družstva často sváděla vel-
mi vyrovnané souboje a mnoho jich skončilo remízou, která musela
být rozhodnuta lepším poměrem míčů. Vítězem turnaje se stal se
ztrátou jediného setu suverénní tým Zlatých Hor, který za sebou ne-

chal tradiční vítěze, bruntálské Bertíky. Jako třetí skončily
Kopretinky z Břidličné, čtvrté místo patřilo Bořkovu týmu z Rýma-
řova, jehož věhlasný kapitán se v průběhu hry nepříjemně zranil, pře-
sto však dokázal turnaj zdárně dohrát, pátá byla sestava Slezské
Harty. Turnaj jako vždy doprovázely nejen vypjaté herní situace, ale
i veselá a přátelská atmosféra a výborné zásobování. Volejbalisté se
rozešli s přáním všeho dobrého a doma se setkají nejdříve na veliko-
nočním losovaném turnaji Hami’s Cup I. 

Karel Toman

Vynikající výsledky Rýmařováků na (ne)tradiční Jizerské 50
V neděli 10. ledna na Bedřichově odstartoval třetí závod letošního svě-
tového seriálu dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classics. Na trať 
49. ročníku Jizerské 50 vyběhlo jen sto vyvolených závodníků elitní ka-
tegorie, mezi nimiž byli i Rýmařováci Václav Sedláček (Silvini
Madshus Team) a Pavel Ondrášek (Atlas Craft Team). „Padesátka“ se
tentokrát nejela na tradiční trati, ale kvůli nedostatku sněhu v Jizerských
horách na patnácti uměle vysněžených okruzích dlouhých 3 kilometry
a 400 metrů. 
Čelu závodu od začátku do konce kralovali neporazitelní závodníci

z Norska a Švédska, v televizním přenosu byli ale vidět i naši zástupci
bojující na trati v silovém soupažovém závodě. Konečné výsledky jsou
pak skvělou ukázkou lyžařského umění odchovanců rýmařovského Ski
klubu. Pavel Ondrášek dokončil závod na 39. místě a Václav Sedláček
hned za ním na 40. pozici. Jen pro představu kvality tohoto umístění do-
dejme, že Pavel s Vaškem byli čtvrtým a pátým nejrychlejším Čechem
v cíli a před takovými výsledky se sluší smeknout lyžařskou čepici.
Už o den dříve se na start zkráceného závodu takzvaných hobíků posta-
vili i Vítězslav Šopík a Tomáš Gerhard. Štěpán Sedláček

První letošní veřejný závod v běhu na lyžích „Rýmařovské kritérium“

I když čas vá-
noční na sníh
zrovna štědrý
nebyl, začalo
se ihned na po-
čátku roku no-
vého s umělým
zasněžováním
Flemda arény.
Po týdenní usi-
lovné práci při-
šla na pomoc
i příroda a po-
mohla sněho-
vými vločkami

a hlavně teplotami pod bodem mrazu. Podařilo se téměř nemožné 
a 9. ledna mohl být vypsán první závod v běhu na lyžích „Rýmařovské
kritérium“ na uměle vytvořené 500 m dlouhé trati, v té době snad jedi-
né po Novém Městě na Moravě a Bedřichově v Jizerských horách.
Rýmařovský Ski klub RD Rýmařov výborně reprezentovali všichni, od
těch nejmladších až po kategorii žen a mužů. Nejlepších výsledků do-
sáhli: Petra Zahradníková (1. místo), Veronika Rožňáková (2. místo),
Ivan Holub (3. místo), Vendula Gerhardová (1. místo), Roland Wenzel
(1. místo), Renáta Andrýsková (2. místo), Ondřej Baslar (1. místo),
Jakub Fryblík (2. místo), František Sázel (3. místo), Karolína Ryšková
(2. místo), Tereza Krejčí (1. místo), Natálie Struhárová (2. místo) a Lada
Přecechtělová (3. místo). 
Vloženým závodem byla nominace na Hry VII. zimní olympiády dětí
a mládeže, které budou letos probíhat od 17. do 22. ledna v Ústeckém
kraji. Moravskoslezský kraj pojedou reprezentovat i naši běžci na lyžích
Renáta Andrýsková, Ondřej Baslar, František Sázel, Karolína Ryšková
a biatlonisté Natálie Struhárová a Petr Andrýsek. Přejeme, ať se jim
v celorepublikové konkurenci daří. L. Baslar, Ski team RDRY.cz

Foto: L. Baslar

Foto: archiv ZŠ
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