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Malí bubeníci hráli na Základní ‰kole
v Bfiidliãné s Jumping Drums

Galerie Octopus: od 7. 4. v˘stava 
k 65. v˘roãí divadla Mahen

Od kostnice a lékárny k second handu 
aneb Historie Národní ã. 2

V Malé Morávce shofiely b˘valé
stáje

Ve Staré Vsi se jely závody ve snow-
boardcrossu a skicrossu

ročník XI I .

Foto: František Čermák

NNNEEJJVVYYŠŠŠŠÍÍ   HHOORRAA  BBOOLLÍÍVVIIEE  SSAAJJAAAMMAA  
((66554422   mm  nn ..   mm.. ))
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Síla zvuku ve Středisku volného času 12.-14. 3. 2010

RelaxaceTanec s rytmickými nástroji

Práce s ladičkou

Tibetské hudební nástroje

Bubny a bubínky

Zpívání manter

Výroba zvukových koláží

Práce s tibetskou miskou
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky

Condoriri Foto: Radim Habr

Mučenka

Zemní pyramidy Moon Valley

La Paz, v pozadí Illimani

Lamy Fota: František Čermák

Condoriri

Start Chorro Trail

Karneval
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S Františkem Čermákem za exotikou do Bolívie - 1. část
Cestu do Bolívie jsme podnikli
na jaře 2007. Tradičně „na vlast-
ní pěst“ - jednak je to podstatně
levnější (cena je pak dána prak-
ticky letenkou, neboť v Bolívii
jsou životní náklady podstatně
nižší než u nás a noc ve stanu ne-
stojí nic), jednak proto, že tento
způsob cestování poskytuje na-
prostou svobodu při výběru cílů.
Po příletu do hlavního města
Bolívie La Pazu nás čekaly dva
šoky. První, očekávaný - nad-
mořská výška 4 000 m a vše, co
s tím souvisí. Druhý - ze šesti
batohů dopravovaných letadlem
Alitalia nedorazil ani jediný. Tím

však negativa naštěstí skončila,
za vše, co jsme následně viděli
a zažili, je možno pouze chválit
a děkovat: nádherná země, čistá
nedotčená příroda, vlídní
a vstřícní lidé.
La Paz je nejvýše položené hlav-
ní město na světě. Leží na hraně
náhorní plošiny Altipano s nád-
hernou kulisou šestitisícových
štítů. Obyvateli jsou zde přede-
vším Indiáni (velká nadmořská
výška nedovolila naštěstí doby-
vatelům provést to, co ve zbytku
Ameriky), město má jedinečný

charakter a atmosféru dané oby-
vatelstvem, svébytnou kulturou
a polohou.
Měli jsme štěstí zažít zde karne-
val, kdy celý den ulicemi města
proudily skupiny tančících
Indiánů reprezentující jednotlivé
oblasti. Bylo to naprosto spon-
tánní, a proto krásné. V rámci 
aklimatizace jsme dále navštívili
Moon Valley (měsíční údolí)
s bizarními zemními pyramida-
mi a dobyvateli zničený a nyní
obnovovaný komplex památek
Tiwanaku, svědčící o existenci
dávných předmayovských a pře-
dinckých kultur.

Dále jsme absolvovali tzv.
Chorro Trail - pěší trek po incké
stezce spojující Altiplano s Ama-
zonií (z 4 800 m n. m. do 1 500
m). Cestou jsme prošli několika
vegetačními pásmy od pásma al-
pinského, prakticky bez vegeta-
ce, až po pásmo tropické. V tom-
to pralese jsme viděli zcela běž-
ně růst mnoho rostlin, které
u nás pěstujeme jako pokojové.
Obdobnou trasu mezi Altipla-
nem a nížinou jsme absolvovali
též na kole, a to po tzv. Cestě
smrti (neopakovatelné je na tom

obrovské převýšení v exo-tickém
prostředí). Název je odvozen od
řady obětí - nikoliv cyklistů, ale
řidičů náklaďáků, pro něž tato
kdysi jediná spojnice byla často
ruskou ruletou.
Poté už konečně následovaly mi-
lované hory. Začali jsme aklima-
tizačními výstupy v oblasti zva-
né Condoriri - nádherné části
And s blankytnými jezery a le-
dovci pokrytými vrcholy pět až
šest tisíc metrů vysokými.
Dvanáctý den jsme usoudili, že
jsme dostatečně aklimatizováni
na pokus o výstup na 6 080 m vy-
soký štít Huyana Potosi. Je to

nádherná hora, výstup jsme ab-
solvovali během tří dnů s jedním
postupovým táborem. Vrcholová
část (lezení v ledu o sklonu až
šedesát stupňů) byl vzhledem
k nadmořské výšce a s tím spoje-
ným nedostatkem kyslíku znač-
ně náročný. Pohled z vrcholu
však patří k mým největším zá-
žitkům.
Poté jsme odjeli do národního
parku Sajama na hranicích
s Chile (zde navazuje na národní
park Lauca). Jde o nádhernou
krajinu, kterou na rozdíl od hře-

benů And vytvořila zejména
vulkanická činnost. Zajímavostí
je, že na Sajamě, ve výšce přes 
6 000 m, pořádají Bolívijci kaž-
doročně fotbalové zápasy. Rádi
také pozvou na Altiplano fotbalis-
ty z jiných zemí, kteří zde pak ne-
jsou schopni ani přeběhnout hřiš-
tě, a radují se z jejich porážky.
Oblast je zajímavá nejen geolo-
gicky a krajinově, pro nás bylo
zážitkem též pozorování typic-
kých divokých lam, majestátních
kondorů či pštrosů nandu, chvíle
štěstí jsme prožívali též při kou-
pání v liduprázdných přiroze-
ných termálech.

Vrcholným zážitkem byl pak vý-
stup na sopku Parinacota (6 340
m) Z výškového tábora v sedle
mezi Parinacotou a Pomerape
(cca 4 800 m) nás čekalo pro mě
i s antibiotiky nejtěžších 1 500
výškových metrů v životě. Cesta
vedla nejprve pod nohama ujíž-
dějícími tufy a posléze po seraky
zbrázděném ledovci.
Pohledy a pobyt u kráteru na vr-
cholu Parinacoty však pro mne
byly nezapomenutelné. 

(Pokračování příště)
František Čermák

Cesta smrti

Sluneční brána Tiwanaku, údajně nejstarší kalendář na světě

Termál pod Sajamou Foto: Radim Habr

Sopečná krajina Fota: František Čermák
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Aktuálně z města

Pár slov... o poctivosti
Vždycky mi vtloukali do hlavy, že s poctivostí dojdu nejdál.
Také mi říkali, že lež má krátké nohy, kdo lže, ten také krade,
a že žádný strom neroste do nebe a na každého jednou dojde.
Nad touto filosofií rodičů a prarodičů v poslední době přemýš-
lím a říkám si, zda poctivost se pomalu ale jistě nestává spíše
sprostým slovem.
Za posledních pár měsíců jsem se opakovaně setkal s tím, že 
označení člověka poctivého bylo v kontextu míněno jako záro-
veň označení člověka prostého, potažmo hloupého. A nutno do-
dat, část z přítomné společnosti to tak i akceptovala, což je 
opravdu smutné, zdá se mi. Ztrátou obsahu se poněkud začíná
vytrácet původní význam slova. Jinými slovy, poctivost už čas-
to není poctivost, ale rovná se společensky přijatelnějšímu 
označení pro hloupost, zřídkakdy představuje člověka poctivé-
ho ve smyslu rovného k sobě i druhým. Mé dříve narozené pří-
buzenstvo by se asi divilo. Já to vše vnímám jako důležitý ob-
raz našeho konání a směřování, zrcadlo naší morálky a etiky,
naší společenské normy. Současný stav mi přijde jako za pět mi-
nut dvanáct těsně před tím, než se stane normálním být nepoc-
tivý, arogantní, vyčuraný, bezohledný, jedním slovem syčák bez
skrupulí nebo hochštapler. Všichni ostatní budou hloupí, mi-
mózní, na okraji společnosti, která je „in“.
Od poctivosti dostaneme se lehce k vědomí a svědomí. A já se
ptám, měli naši prarodiče vyšší úroveň svědomí, než máme my?
Byli lepšími lidmi, nebo jsme my lepšími? Určitě zazní sluchu
líbezná odpověď, byla jiná doba. Ano, jistě, byla jiná doba, s tím
nelze než souhlasit. Ale co to vlastně je ta „doba“?
Jiná doba? Není to jen obecné alibi pro všechno možné?
Montujeme složitá monitorovací zařízení na náměstí, přitom
přicházíme o cennosti a peníze z uzamčených skříněk odpočin-
kových center, kde kamery chybí. A ta „vymoženost“ - tedy
myšleno prachsprostá zlodějna - se bohužel dostala v plném
rozsahu i do našeho malebného podhorského městečka. Násilí
a zlodějna jdou ruku v ruce a rozlézají se jako zhoubné bujení.
Před časem byl kamarád delší dobu ve Skandinávii a tam je stej-
ná doba jako u nás, ale zjevně se tam opravdová poctivost ještě
nevytratila. Být poctivým člověkem je tam normální. Když 
udělá někdo nějakou křivárnu, něco na úkor druhých, nastane
situace, že s vámi přestanou obchodovat vaši partneři, vypoví
vám smlouvy, neb je to společensky nepřijatelné, přestanou se
s vámi stýkat sousedé, ztratíte přátele. Nezbývá než se odstěho-
vat do jiného města, protože vašim dětem budou nadávat spolu-
žáci ve škole.
Jenom my jsme vůči tomu všemu zřejmě nějakým záhadným
způsobem imunní, lhostejní. Když kupříkladu u nás někdo něco
nepoctivě získá, spousta lidí si řekne: „To je ale kujón, takhle se
na to musí“. Kde se to u nás vzalo? Dostali jsme nějakou ne-
známou infekci, nebo co to je? Kdy to přiletělo, kdy se to stalo,
kde nastal ten zlom?
Delší dobu nad tím přemýšlím a opravdu si nejsem jist, zda to
začalo prvními politickými aférami, pokračovalo opoziční
smlouvou, za našeho tichého „ovčího“ přihlížení všemožným
nepravostem, a tedy jejich akceptování, a nebo je to jen nějaké
přechodné období. O politické korupci se raději nebudu ani
zmiňovat. A jak z toho ven? Opravdu nevím. Třeba mi v tom ně-
kdo poradí. Myslím, že člověk může být všemožně nadaný, ob-
dařen intelektem, ale když není poctivý, je mu to vše k ničemu
a vlastně i nám všem. Ale pojďme dál, však s poctivostí nejdál
dojdeme!
A vedle toho všeho, není nad to, když si člověk může večer ří-
ci, slovy Švejka: „Dneska jsem byl zase poctivej!“ JiKo

V tomto čísle najdete

Zastupitelstvo města Rýmařova
zve všechny občany na své zasedání,

které se koná v řádném termínu

ve čtvrtek 1. dubna 2010 v 17 hodin

v sále Střediska volného času na Divadelní ulici v Rýmařově.

Program:
1) závěrečný účet města za rok 2009 (včetně hospodaření příspěv-

kových organizací)
2) majetkové záležitosti
3) různé

Vážení čtenáři,
redakce Rýmařovského horizontu vám tímto
přeje vše nejlepší k nadcházejícím svátkům

velikonočním. Křesťanům přejeme čas 
naplněný pokojným rozjímáním nad dobrou
zvěstí, nekřesťanům radost v životě a mír

v duši, klukům všeho věku bohatou pomlázku
a děvčatům, maminkám i babičkám pořádný

výprask a zdraví s krásou k tomu.

Odbory MěÚ informují
Město zpřístupnilo informace o válečných hrobech .... str. 6
Změna cen skládkového pro podnikatele ................... str. 6
Městské služby oznamují termíny jarních svozů ....... str. 7
Jedna paní povídala...
...že se bude zavírat poliklinika... ............................ str. 7
Zpravodajský servis ve zkratce
V Karlově Studánce bude uzavřena komunikace ...... str. 8
Štafeta
Milan Galandr se ptá Jitky Ježkové .......................... str. 9
Školství
Záchytka ve škole v Rýmařově? ................................ str. 6
Zápis do všech rýmařovských škol ............................ str. 10
Historie jednoho domu
Městský dům na Národní ulici č. 2 ........................... str. 11
Organizace a spolky
Pozvánka na herecký casting .................................... str. 15
Kelt Grass Band nejlepší na bystřickém Regi Banju str. 15
Akce hradu Sovince
Hrad Sovinec otevírá 3. dubna .................................. str. 16 
Zpravodajství města Břidličné ................................ str. 17
Z historie okolních obcí
Báječní muži na kozlících dostavníků ....................... str. 19
Nad stránkami městské kroniky
Osvobození a první dny po něm ............................... str. 20
Sport
Šárka Zapletalová vítězkou v soutěži Malá miss aerobik str. 21
Závody ve Staré Vsi ................................................... str. 21
Rýmařováci fandí světové rally ................................ str. 22
Z okolních obcí a měst
Děti Základní a mateřské školy ve Staré vsi vítají jaro str. 24
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Odbory MěÚ informují
odbor vnitřních věcí

Informace Městského úřadu Rýmařov pro občany
Dovolujeme si upozornit občany, že dne 5. 3.
2010 byly pro veřejnost zpřístupněny infor-
mace o válečných hrobech, které jsou sou-
částí centrální evidence válečných hrobů ve-
dené Ministerstvem obrany v souladu se zá-
konem č. 122/2004 Sb., o válečných hro-
bech.
Nově zpřístupněné informace o válečných
hrobech a pietních místech jsou důležitým
krokem ke zvýšení veřejného povědomí
o těchto objektech. Díky nově zpřístupně-
ným internetovým stránkám může každý ob-
čan získat důležitá fakta, která spojují naší

přítomnost s minulostí. Uvedené informace
jsou dostupné na internetových stránkách
„Válečné hroby“ na adrese valecnehroby.ar-
my.cz. Do evidence válečných hrobů lze ze
stránky vstoupit prostřednictvím odkazu
Evidence VH umístěném na levém panelu
obrazovky. V evidenci válečných hrobů lze
vyhledat údaje o válečných hrobech v České
republice (Hledání VH v ČR) i o českých vá-
lečných hrobech v zahraničí (Hledání VH
v zahraničí). Vyhledávání pokračuje podle 
údajů o osobách pohřbených ve válečných
hrobech nebo připomenutých na pietních

místech (záložka Hledání podle osobních 
údajů) a také podle údajů o válečných hro-
bech (záložka Hledání podle údajů o VH).
K zobrazení všech válečných hrobů v terénu
prostřednictvím mapy slouží odkaz Mapa lo-
kalit VH. V případě, že byste chtěli v rámci
výše zmíněných internetových stránek dopl-
nit informace o válečných hrobech a pietních
místech o nové nebo upřesňující údaje, kon-
taktujte odbor vnitřních věcí, tel. číslo
554 254 144 (B. Zálešáková, I. Vepřeková).

Zdeněk Kudlák,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Městské služby Rýmařov, s. r. o, oznamují
Z důvodu změny skládky odpadů (původně Rejchartice, nově Sita Rapotín) se mění cena skládkovného na nové skládce v Rapotíně. Z toho-
to důvodu se od 1. března 2010 změnila cena i na sběrných dvorech v Rýmařově.

Antonín Urbánek, jednatel společnosti Městské služby, s. r. o.
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Jedna paní povídala

odpovídá starosta města

Jarní mobilní svozy
V sobotu 10. dubna 2010 od 8 hodin bude proveden mobilní svoz ne-
bezpečného a objemného odpadu pro obce Janovice, Jamartice,
Ondřejov a Stránské. Pro město Rýmařov bude mobilní svoz nebez-
pečného a objemného odpadu proveden ve dvou etapách, a to podle
ulic:

I. etapa - svoz bude proveden 17. dubna 2010 od 8 hodin.
II. etapa - svoz bude proveden 24. dubna 2010 od 8 hodin.

I. etapa
Ulice: Pivovarská, Strálecká, Havlíčková, Národní, Radniční,
Jungmannova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám.
Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici
U Lomu), Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská,
Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní (po Dům zdraví),
Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce.

II. etapa
Ulice: nám. Svobody, K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,
U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje,
Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka,
Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, monočlán-
ky, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, ab-
sorpční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, teplo-
měry a jiné předměty s obsahem rtuti, chladící zařízení obsahující
freony, fotochemikálie.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, je osobně pře-

dají pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mobilní
svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebírány, ty lze
uložit pouze v recyklačním dvoře.
Objemným odpadem se pro tyto účely rozumí takový komunální odpad,
který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový ko-
munální odpad. Jedná se především o vysloužilý nábytek a jeho části, sta-
ré koberce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na re-
cyklačním dvoře a odpadovém centru, směsný komunální odpad do
popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.
Ve svozových dnech bude recyklační dvůr otevřen od 8 do 13 hodin.
Zároveň upozorňujeme, že součástí separačního systému města
Rýmařov je:

1) recyklační dvůr na Palackého ulici,
otevřen je: Po, St, Pá :12-18 hodin

Út, Čt, So: 8-13 hodin

2) odpadové centrum na ulici 8. května,
otevřeno je: Po-Pá: 6-16 hodin

So: 8-12 hodin

Upozornění pro občany
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním dvorem, od-
padovým centrem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47.
odst. 1. písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Městské služby Rýmařov, s. r. o.

Opět přinášíme na našich stránkách tuto rubriku, ve které budeme re-
agovat na podněty občanů a chceme se zabývat citlivými tématy, jež se
stávají náplní hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle svých mluvčích
nedostatečně řešeny. Rubrika by měla sloužit tomu, aby byly problémy
občanů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům, ovšem za dodržení ji-
stých pravidel. Budeme pracovat pouze s anonymy, které budou sluš-

né, neurážející, nevulgární, nebudou porušovat tiskový zákon a budou
v souladu se ctí, morálkou a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpracovávat a řešit s pověřený-
mi osobami, zejména se starostou města. Čtenářské příspěvky mohou
být redakci zasílány prostřednictvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo
na adresu redakce Okružní 10, 795 01 Rýmařov, případně mohou být
vhozeny do schránky redakce u vchodu do Střediska volného času.

...že se bude zavírat poliklinika, město ji prodalo, lékaři končí
„Tak co, paní, už jste to slyšela? Prej nám budou v Rýmařově rušit už
i tu polikliniku. Už byla kvůli tomu zrušená dokonce kožní ambulan-
ce a kdoví které ještě...“ Tak takové a jim podobné drby týkající se

kauzy s prodejem Domu zdraví můžeme občas ve městě zaslechnout.
A co praví na situaci s Domem zdraví oficiální zdroje? O odpověď
jsme požádali starostu města Ing. Petra Kloudu.

Město budovu polikliniky nikdy nevlastnilo
a nevlastní. Nemovitost na začátku devade-
sátých let podle zákona o privatizaci ve zdra-
votnictví koupila od státu, od tehdejšího
Fondu národního majetku, skupina lékařů,
kteří zde provozovali praxi. Ti se v součas-
nosti rozhodli nemovitost prodat privátní 
osobě. Město nedostalo oficiální nabídku
k odkupu a pravděpodobně by jí ani nevyuži-
lo z důvodu velmi napjatého rozpočtu.
Prodej se nyní dojednává a jednání by mělo
být v brzké době ukončeno. Majitelé v minu-
losti podstatnou část polikliniky pronajímali
dalším praktickým lékařům, soukromým 
osobám a organizacím, aby vylepšili ekono-
miku provozu a budova byla využita. Nový
majitel chce údajně zachovat stávající režim
využití budovy a nadále ji využívat přede-
vším k pronájmu za ceny obvyklé v našem
městě.

Je pravda, že nedávno odešli nebo jsou právě
na odchodu někteří odborní lékaři, ale jejich

odchod nesouvisí s prodejem polikliniky.
Podstatou problému je to, že jak se zvyšuje
průměrný věk obyvatel, stoupá i potřeba lé-
kařské péče u odborníků. Ti přitom mají od
zdravotních pojišťoven povolený jen určitý
počet ošetření a dobu, kterou mohou vyká-
zat. Co je nad tento limit, nejenže nedosta-
nou proplaceno, ale k tomu jim hrozí - pro-
tože překračují povolené limity nákladů -
i riziko pokut. Řešením by pro ně bylo sjed-
nání nadúvazku u zdravotních pojišťoven, ale
ty to nechtějí dlouhodobě povolovat.
Částečné řešení situace je předjednáno se zá-
stupci Podhorské nemocnice, a to takové, že
urologická ambulance v Rýmařově obnoví
ordinační hodiny od září letošního roku a zá-
roveň posílí ambulance ortopedická. O obno-
vení ordinačních hodin ambulance kožního
lékaře stále jednáme. 

Ing. Petr Klouda, starosta města
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Zpravodajský servis ve zkratce

Zdravotnictví

Přes Karlovu Studánku neprojedou auta ani autobusy,
úplná uzavírka silnice potrvá až do září

Od 1. dubna bude v Karlovû Studánce úplnû uza-
vfiena silnice pfies obec, a to také pro pravidelnou
autobusovou dopravu.
Až do 15. září tam bude probíhat rozsáhlá re-
konstrukce dlážděné silnice a přilehlých chod-
níků. Jedná se o dlouhodobě připravovanou
akci Moravskoslezského kraje. Dojde k úplné-
mu zamezení provozu. Rozhodnutí o uzávěrce
silnice, společně s uvedením objízdných tras
pro veškerou dopravu, vydal odbor dopravy
a silničního hospodářství MěÚ Bruntál.
Od 1. dubna bude zahájena rekonstrukce sil-
nice v Karlově Studánce, která plynule navá-
že na rekonstrukci kanalizace, jež byla usku-

tečněna během října a listopadu loňského ro-
ku. Při rekonstrukci bude provedena nová
konstrukce vozovky a chodníků, včetně pod-
kladní vrstvy vozovky.
Městský úřad Bruntál, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství, informuje, že z důvodu
realizace stavby „Silnice II/445 - Karlova
Studánka - průtah“ bude v termínu od 1. 4.
2010 (čtvrtek) do 15. 9. 2010 (středa) ome-
zeno obecné užívání silnice II/445 v obci
Karlova Studánka, v úseku od křižovatky se
silnicí II/450 po most evid. č. 445-020, úpl-
nou uzavírkou, včetně pravidelných auto-
busových linek (mimo vozidla dopravní

obsluhy) s nařízením objížďky po silnicích
II/451, II/452, II/450, III/44515 a II/445 přes
Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Andělskou
Horu, Světlou Horu, Staré Město a Malou
Morávku. Do obce Karlova Studánka bude
v době úplné uzavírky umožněn vjezd pouze
vozidlům dopravní obsluhy.
Parkoviště v dolní části obce Karlova
Studánka, u autobusové zastávky „Karlova
Studánka, dolní parkoviště“ bude po celou
dobu uzavírky v provozu. Parkoviště v horní
části obce, u restaurace Hubertus, bude po
dobu uzavírky rovněž v provozu, mimo ob-
dobí od 14. 6. 2010 do 4. 7. 2010.

Uzavírkou budou dotčeny pravidelné autobusové linky, pro které budou vydány nové jízdní řády:
850861 Bruntál - Vrbno pod Pradědem - Karlova Studánka
Autobusová linka bude po dobu uzavírky ukončena na autobusové za-
stávce „Karlova Studánka, dolní parkoviště“, nebudou obsluhovány au-
tobusové zastávky „Karlova Studánka, restaurace Hubertus“ a „Karlova
Studánka, rozcestí Hvězda“.
850862 Bruntál - Malá Morávka, Karlov - Karlova Studánka
Autobusová linka bude po dobu uzavírky ukončena na autobusové za-
stávce „Karlova Studánka, Hubertus“, nebude obsluhována autobusová
zastávka „Karlova Studánka, dolní parkoviště“.
850863 Bruntál - Široká Niva - Vrbno pod Pradědem - Karlova
Studánka
Autobusová linka bude po dobu uzavírky ukončena na autobusové za-
stávce „Karlova Studánka, dolní parkoviště“, nebudou obsluhovány au-
tobusové zastávky „Karlova Studánka, restaurace Hubertus“ a „Karlova
Studánka, rozcestí Hvězda“.
890726 Olomouc - Rýmařov - Malá Morávka, Ovčárna točna
Autobusová linka bude po dobu uzavírky ukončena na autobusové za-
stávce „Karlova Studánka, rozcestí Hvězda“, nebudou obsluhovány au-
tobusové zastávky „Karlova Studánka, restaurace Hubertus“ a „Karlova
Studánka, dolní parkoviště“.
930241 Šumperk - Ovčárna - Vrbno pod Pradědem
Autobusová linka bude po dobu uzavírky ukončena na autobusové za-
stávce „Karlova Studánka, rozcestí Hvězda“, nebudou obsluhovány au-
tobusové zastávky „Karlova Studánka, dolní parkoviště“, „Ludvíkov,
restaurace Stonožka“, „Ludvíkov, pošta“, „Vrbno pod Pradědem, roz-
cestí Ludvíkov“ a „Vrbno pod Pradědem, železniční stanice“.
850129 Krnov - Karlova Studánka - Bruntál - Olomouc - Prostějov
- Brno
Autobusová linka bude uzavírkou dotčena pouze v období od 14. 6.
2010 do 4. 7. 2010, kdy bude autobusová zastávka „Karlova Studánka,
Hubertus“ přemístěna nad restauraci Hubertus, o cca 200 m k silnici
II/450 směrem na Vidly.
950104 Jeseník - Olomouc - Přerov
Autobusová linka bude po dobu uzavírky jezdit po objízdné trase přes

Světlou Horu a Rudnou pod Pradědem - nebudou obsluhovány autobu-
sové zastávky „Malá Morávka, obchod“, „Karlova Studánka, rozc.
Hvězda“, „Karlova Studánka, dolní parkoviště“, „Ludvíkov, restaurace
Stonožka“ a „Vrbno pod Pradědem, rozcestí Ludvíkov“.
850885 Karlova Studánka - Malá Morávka, Ovčárna
Autobusová linka bude po dobu uzavírky ukončena na autobusové za-
stávce „Karlova Studánka, Hubertus“, nebude obsluhována autobusová
zastávka „Karlova Studánka, dolní parkoviště“.
720281 Brno - Prostějov - Olomouc - Bruntál - Malá Morávka -
Karlova Studánka
Autobusová linka bude uzavírkou dotčena pouze v období od 14. 6.
2010 do 4. 7. 2010, kdy bude autobusová zastávka „Karlova Studánka,
Hubertus“ přemístěna nad restauraci Hubertus, o cca 200 m k silnici
II/450 směrem na Vidly.
721360 Brno - Prostějov - Olomouc - Bruntál - Malá Morávka
Autobusová linka bude uzavírkou dotčena pouze v období od 14. 6.
2010 do 4. 7. 2010, kdy bude autobusová zastávka „Karlova Studánka,
Hubertus“ přemístěna na rozcestí Hvězda. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bruntál

Poděkování Podhorské nemocnici Rýmařov
Děkujeme touto cestou Podhorské nemocni-
ci v Rýmařově - lůžkovému oddělení rehabi-
litační a fyzikální medicíny, konkrétně pri-
máři MUDr. Arnoldu Pavlíkovi, primáři
MUDr. Stanislavu Horákovi a MUDr.
Oldřichu Pitorovi za jejich obětavou práci,
lidský přístup k pacientům a ochotu všem

pomoci. Děkujeme také všem sestřičkám,
které mají citlivý přístup k pacientům, a rov-
něž ostatnímu personálu, například oběma
uklízečkám paní Danušce Trčkové a paní
Magdě. Pokaždé, když ráno přišly, našly si
pro nás úsměv a pár milých slov. Pobyt na
lůžkovém oddělení byl pro nás velmi příjem-

ný. Jsme rády, já i moje maminka, že nám
pracovníci nemocnice pomohli od bolestí,
které nás již dlouho trápily. Přejeme jim, aby
měli všechny pacienty spokojené tak, jako
jsme byly my. Děkujeme. 

Růžena Kopečná
a Růžena Furiková z Rýmařova



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2010

9

Školství

Proč jsem si ji vybral:
Vážím si každého, kdo dělá cokoliv naplno.
Jitka takovým člověkem je, protože je nejen
výbornou studentkou, ale i vynikající spor-
tovní střelkyní.

Nebývá obvyklé spojovat dívku se sportovní
střelbou. Jak taková kombinace vznikne?
Přímo u mě to byla vlastně náhoda, že jsem
začala střílet. Předtím jsem o střelbě ani stře-
leckém kroužku nic neslyšela. Jednou jsme
se spolužákem náhodou zůstali ve třídě, kde

se mělo střílet, a tak jsme si to vyzkoušeli.
Zaujalo mě to tak moc, že jsem začala chodit
pravidelně každý týden. Střelba u nás v re-
publice není moc podporovaná, člověk ko-
lem sebe musí mít někoho, kdo se střílení vě-
nuje, jinak se k tomuto sportu skoro nedosta-
ne. Já jsem měla to štěstí, že přímo na gym-
náziu funguje střelecký kroužek, který je ve-
den Ing. Štefanem Janošťákem. Jemu patří
můj dík za jeho podporu a za to, že jsem se
dostala tak vysoko.

Kterého ze svých sportovních úspěchů si
nejvíce ceníš?
Hodně pro mě znamená každý závod, které-
ho se můžu účastnit, zvlášť mistrovství re-
publiky, ať už ve vzduchových nebo malo-
rážních zbraních. Významnými závody jsou
také České poháry, kde méně zkušený střelec
může okusit atmosféru velkého závodu.
Nejvíce si však cením závodu, který se konal
na podzim minulého roku v Nitře. Kromě
velké konkurence z celé Evropy a skvělých
výsledků bylo příjemné, že na Slovensku pa-
novalo přátelské soutěžení, a pro mě to byl
krásný výlet.
Lidé v tvém věku mívají velké plány. Jaké
jsou tvé sportovní sny?
Hlavní pro mě je zůstat u střílení, protože mě
to hodně baví. Byla by škoda, kdybych zane-
chala činnosti, kterou mám ráda. Myslím
a doufám, že budu střílet ještě hodně dlou-
ho... Střelecké sny a plány? Po každém 
úspěšném závodě se cítím skvěle a můj sen
je, aby to tak bylo i nadále. Konkrétní sen asi
nemám, i když uznávám, že by bylo pěkné se
dobře umístit na nějakém dalším mezinárod-
ním závodě.
Jak náročná je kombinace studia na gym-
náziu, dojíždění a tréninku?
Doposud to pro mě byla „brnkačka“. Teď,
když mě čeká maturita, je to horší. Musím se
víc učit, dobu strávenou nad sešity bych dří-
ve věnovala trénování. Je pravda, že taková
kombinace zabírá hodně času a ne každému
by můj týdenní rozvrh vyhovoval. Mně ale
nevadí, jsem ráda, že mám pořád něco na
práci.
Letos ukončíš studium na gymnáziu; máš
už jistě představu o dalším mimosportovním
životě. Jaká je?
Pokud ukončím studium na gymnáziu, v což
věřím, čeká mě první rok na VUT v Brně,

takže můj mimosportovní život bude vyplňo-
vat zřejmě škola, učení a dojíždění. Přesnou
představu o svém dalším působení ještě ne-
mám, během školy a po ní se uvidí.
Nedovedu si představit, že život osmnáctile-
té dívky je vyplněn jen a pouze studiem
a tréninkem...
Už od ledna devatenáctileté. Samozřejmě, že
kromě studia a střílení mám i jiné zájmy. Teď
výborně u maturity uplatním to, že často
a ráda čtu. Mým velkým koníčkem je také
angličtina, tudíž jsme se se spolužákem

Martinem rozhodli zúročit své znalosti na
zkoušce First Certificate in English. Kromě
počítače, televize, jídla a spánku, což jsou
zájmy snad každého mladého člověka, ráda
cestuji, ať už do zahraničí, nebo tady po re-
publice. Svůj volný čas trávím hodně s rodi-
nou a se svým přítelem. Jak už jsem ale říka-
la, hodně času zabere škola, to je teď priorita.

Příště: Jitka Ježková se bude ptát Lenky
Baborovské

Štafeta
Rýmařované se ptají známých či něčím pozoruhodných spoluobčanů na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i čte-
náře. Společně s otázkami předávají pomyslný štafetový kolík, který zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-
nými či úplně jinými otázkami dalšího zajímavého člověka.

Milan Galandr se ptá Jitky Ježkové

Záchytka ve škole v Rýmařově?
V posledních dnech se v rÛzn˘ch celostátních mediích objevovaly zprávy ze Základní ‰koly v R˘mafiovû t˘kající se fie‰ení nekáznû ÏákÛ ve vyuãování. O bliÏ-
‰í informace jsme poÏádali zástupce fieditele Mgr. Vlastimila Barana.

Jak je možné, že o tom, co se dě-
je přímo u nás v Rýmařově, se
dozvídáme až z hlavních zpráv
České televize?
Prezentace naší školy v médiích
nebyla vůbec naším záměrem
a je jen dílem náhody, že se tak
stalo. Na druhou stranu mohou
takto naše zkušenosti pomoci
i jiným školám v republice. Před

pár měsíci absolvovali dva naši
učitelé školení zabývající se ře-
šením nevhodného chování dětí
ve vyučování. Místo hledání in-
spirace od lektorů to ale nakonec
byli oni, kdo předával své zkuše-
nosti ostatním. Naše řešení ne-
kázně s využitím záchytné třídy
ve škole všechny zaujalo natolik,
že nás požádali o prezentaci na

celostátním semináři v Praze,
kam jela paní učitelka Galan-
drová. Tam se o nás začala zají-
mat média, televize přijela do
školy a výsledek jste viděli ve
zprávách.
Zmínil jste se o výrazu záchyt-
ka. Co si má pod tímto pojmem
čtenář představit a jak by měla
rýmařovská záchytka fungovat?

Především pojem záchytka je
pouze hovorovým zjednoduše-
ním a nahrazením správného ter-
mínu náhradní vyučování.
Pokud někdo z žáků na 2. stupni
svým chováním narušuje výuku
učitele natolik, že zabraňuje 
v učení ostatním dětem, dopro-
vodí učitel daného žáka do jedné
učebny na škole, zadá mu práci

rozhovor
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a pak pokračuje ve výuce ostat-
ních. Potrestaný žák absolvuje
náhradní vyučování pod dohle-
dem pedagoga, který právě ve
třídě drží dozor. Rodiče tohoto
žáka jsou o zařazení do náhradní
výuky informováni přes žákov-
skou knížku, v případě dalších 
opakování jsou pozváni do školy.
Každá účast v náhradním vyučo-
vání je navíc „odměněna“ kázeň-
ským trestem.
Takže viník je spravedlivě po-
trestán?
Víte, o toho potrestaného žáka
tady nejde. Smyslem celého ře-
šení je zdůraznit význam výuky.
Učitel je ve třídě proto, aby po-
máhal dětem v učení, vedl je, se-
znamoval je s novými informa-
cemi, dával je do souvislostí. Ne
aby se většinu hodiny věnoval
někomu, kdo v daný moment
chce jen zlobit. Pokud to někdo
přehání a ani na upozornění uči-
tele nereaguje, tak je potrestán.
Ale je potrestán jen on. V přípa-
dě jeho dalšího setrvání ve třídě
je důsledky jeho chování tresta-
ná celá třída, a to je špatně. Po
odchodu žáka ze třídy se atmo-
sféra výuky okamžitě změní

k lepšímu a to vnímají pozitivně
nejen učitelé, ale i děti.
Jsou děti z Rýmařova zlobivější
než jinde v republice?
To určitě ne. Jen si myslím, že se
nám na škole daří najít řešení
problému, který trápí většinu
škol v republice. Jisté rýmařov-
ské specifikum tady ale máme.
Z naší základní školy odchází po
5. ročníku až 30 % prospěchově
úspěšnějších žáků na víceleté
gymnázium a to negativně ovliv-
ňuje přirozenou strukturu dětí ve
třídě. Určitě to na myšlence ná-
hradního vyučování má nepřímý
podíl.
V televizních zprávách zazněl
také názor, že by si měl učitel
poradit ve výuce se všemi žáky...
Před několika lety platily na žá-
ky výhružky typu: ještě jednou
a popadnu rákosku, ještě jednou
a řeknu to rodičům, ještě jednou
a napíšu ti poznámku. Dnes by-
chom skončili u věty: ještě jed-
nou a... nic. Fyzické tresty jsou
pochopitelně zakázány, mnozí
rodiče ztrácí u svých dětí re-
spekt. Na vině jsou časté neúpl-
né rodiny, nedostatečné ocenění
vzdělání ve společnosti a podob-

ně. To však ve škole nevyřešíme.
Můžeme alespoň použít upozor-
nění: ještě jednou a půjdeš do zá-
chytné třídy. Mimochodem bych
autora toho názoru, že si má uči-
tel poradit vždy se všemi žáky,
rád viděl alespoň několik dní za
katedrou ve třídě třiceti puberťá-
ků.
Myslíte, že váš pilotní model ře-
šení nekázně budou praktikovat
i další školy?
Nejsme jedinou školou v repub-
lice, která podobným způsobem
řeší nevhodné chování dětí ve

vyučování. Inspirací pro ostatní
může celková návaznost jednot-
livých kroků, soulad se školskou
legislativou. Jednu podmínku
však přece jen budou muset 
ostatní školy případně řešit.
Dohled nad žáky při náhradním
vyučování drží bez výjimky
všichni učitelé 2. stupně, někteří
i více než jednu hodinu týdně,
tak, aby se pokryla celá dopoled-
ní výuka. Tuto práci konáme
dobrovolně, bezplatně a po vzá-
jemné dohodě.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

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

Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30,
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace a

Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6

vyhlašují termín zápisu přihlášek k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na čtvrtek 29. dubna 2010 od 14.00 do 16.30.

Samotný zápis spočívá v tom, že podáte přihlášku dítěte k předškolní-
mu vzdělávání a na základě toho ředitelka školy zahájí správní řízení
(řídí se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před-
pisů). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdržíte do třiceti dnů.
U zápisu se můžete dozvědět informace o škole, o tom, co má dítě při
nástupu umět, co budete potřebovat, které poplatky a v jaké výši bu-
dete hradit, a můžete se samozřejmě zeptat na cokoli, co vás bude
o provozu školky zajímat.
Podle čeho ředitelka školky o přijetí dítěte rozhoduje? Školský zá-

kon ředitelkám ukládá, aby přednostně přijaly děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalé bydliště
v Rýmařově. Další kritéria si stanoví každá školka samostatně - může
to být skutečnost, že jde o pravidelnou celodenní docházku dítěte, že
jde o sourozence dítěte, které již školku navštěvuje, že jde o dítě za-
městnaných rodičů, případně zaměstnaných rodičů - samoživitelů
a podobně.
Co můžeme poradit rodičům? Především přijďte k zápisu. Pokud ne-
přijdete, nemůžete počítat s tím, že se pro vaše dítě najde ve školce mís-

to třeba v polovině roku. U zápisu informujte o všem pravdivě
a nic nezamlčujte - pokud je ředitelka informována o tom, že
má vaše dítě například zdravotní problémy, je možné jej při-
jmout a zajistit pro něj asistenta pedagoga nebo přizpůsobit
provoz třídy. Když se o problému dozví až v týdnech po zahá-
jení docházky dítěte, na zajištění asistenta je již pozdě.
Neexistuje žádný pořadník. Můžete klidně přijít kdykoli ve sta-
novených hodinách, kritériem pro přijetí dítěte není čas podání
přihlášky. Nechoďte k zápisu do více školek - vaši šanci na při-
jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání to nezvýší. Ředitelky si
porovnávají seznamy podaných přihlášek na společném jedná-
ní, hodnotí je podle stanovených kritérií a pak teprve vydávají
rozhodnutí; přijati tak můžete být jen do jedné školky. Pokud se
chcete podívat, jak to v některé školce chodí, a podle toho se
teprve rozhodnout, kam byste chtěli dítě umístit, můžete se do-
mluvit s ředitelkou na individuální návštěvě. 

Odbor školství a kultury MěÚ RýmařovIlustrační foto
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Historie jednoho domu

Městský dům na Národní ulici č. 2
Ne všechny domy v našem měs-
tě jsou krásné. Řada z nich není
dokonce ani pěkná, z nejrůzněj-
ších důvodů. Některé proto, že
jsou staré, jiné paradoxně proto,
že jsou mladé - dost dobře totiž
nevědí, co si se sebou počít.
Upřímně řečeno, dům, jejž náme
na pořadu dne tentokrát, vypadá
zvnějšku vyloženě ošuntěle. Pod
okoralou kůrkou se však skrývá
překvapivě chutná střídka.
Místy, kde dnes stojí tento dům,
tedy takřka ve středu Rýmařova,
kdysi vedla městská hranice - od
náměstí sem, větší tehdy Rýma-
řov nebyl. Nacházíme se na jeho
někdejším severním okraji, a pro-
tože hranice v oněch dřevních
dobách mnohdy znamenaly pro-
stě rozsah toho, co bylo lze
zbrojnou mocí uhájit, nepřekva-
pí, že se naše město honosilo ná-
ležitě pevnými hradbami. Vždy
existovalo reálné nebezpečí, že
se ve slezských nížinách najde
někdo, koho trocha turistiky od
dobyvačných pokusů neodradí.
Právě zde se nacházela jedna ze
čtyř opevněných bran města, po-
zději zvaná Školní. Školní proto,
že na místě sousedního objektu,
dnešní základní školy, stával
svatostánek osvěty už na konci
šestnáctého století, konkrétně po
roce 1590, kdy byla škola Fer-di-
nandem Hoffmannem z Grün-
büchlu založena. Hradby tehdy
ovšem ještě stály a fungovaly,
dokonce dvoustupňové, jak bý-
valo tehdy zvykem. Před hlavní
linii hradeb se stavíval ještě par-
kán, menší předsunuté opevnění,
jež poskytovalo kryt a útočiště
lučištníkům a obráncům města

před dotěrnými sousedy vůbec.
V místě dnešní Národní ulice bý-
valy parkány kamenné, na opač-
né straně města, za Husovou, by-
chom po dlouhou dobu bývali
našli spíše polské ploty, tedy ků-
ly propletené proutím a drobný-
mi kmínky.
Mezi školou a zástavbou na 
opačné straně Národní ulice
v jednom směru a zdí a kostelem
ve směru druhém se kdysi nachá-
zel městský hřbitov. Vědění, vál-
ka a víra tak tvořily pěkný význa-
mový trojúhelník, v jehož středu
seděla smrt. Existenciální symbo-
lika prostoru nicméně dlouho ne-
vydržela, nebožtíků přibývalo
a začali spolu nepříjemně soutěžit
o místo, bylo tedy nutné jejich
shromaždiště přesunout. Novým
cílem pohřebních průvodů se stal
pozemek pod dnešním Středis-
kem volného času. Nelze se zba-
vit dojmu, že bychom byli často
velmi překvapeni, vědět, po čem
šlapeme. Vrátíme-li se zpět na
Národní č. 2, v rohu dnešního se-
cond handu se kupříkladu nachá-
zela kostnice, kde se schraňovali
ti, kteří při výkopu nových hrobů
vyšli na světlo boží a museli 
uvolnit místo mladším. Posvátná
půda ovšem nechránila před stra-
chem a pověrami, spíš naopak,
byly zde například nalezeny
kostry s lebky mezi koleny - dů-
sledek tehdejší ochrany proti 
upírům, jejíž metodologickou
bohatost dokládají četné archeo-
logické nálezy. Useknutí hlavy
bylo procedurou z těch jedno-
dušších. Jen tak mimochodem,
tradice zohavování mrtvol kvůli
strachu z vampyrismu pokračo-

vala hluboko do novověku.
Jedním z nejznámějších a nejlé-
pe dokumentovaných případů se
stal srbský rolník a údajný vam-
pýr Petar Blagojevič, který roku
1725 vyvolal doslova upíří hys-
terii. Situaci poněkud uklidnila
až Marie Terezie, když otevírání
hrobů a další obvykle následující
postupy přísně zakázala.
Hradby nakonec začaly být roz-
víjejícímu se městu těsné, a tak
docházelo k jejich postupné li-
kvidaci. Po zbourání brány zde
vyrašila drobná zástavba, po je-
jím skosení pak vyrostl dnes po-
pisovaný dům. Stalo se tak ně-
kdy v druhé polovině devatenác-
tého století, a to ve slohu pozdně
klasicistním. K drobným úpra-
vám došlo z kraje století dvacá-
tého, ale architektonická hodno-
ta domu zůstala zachována - stá-
le ještě. Je pravděpodobné, že při
budování nově vznikajícího do-
mu byly do objektu vtěleny zbyt-
ky předchozí zástavby, na což 
ukazuje fakt, že sklep má jen je-
ho severní, tedy spodní strana.
Přilehlá zeď, jež z domu vybíhá
kolmo na směr Národní ulice, je
patrně zbytkem ohradní zdi kos-
tela. K zásahům vedeným rukou
podstatné pádnější došlo až
v druhé polovině dvacátého sto-
letí, kdy někdo zjevně památkově
silně radikální rozhodl o obou-
chání klasicistní fasády po podo-
by monolitické krychle. Do do-
mu se kdysi vstupovalo středo-
vým portálem završeným půl-
kruhovým segmentově děleným
obloukem; po obou jeho stra-
nách se nacházely menší, úzké
vchody do lékárny na straně se-

verní a obchodu na jižní. Portál
se vyboural a z postranních
vchodů se stala okna. Za své rov-
něž vzaly i římsy - nadokenní,
kordonové, oddělující přízemí
od zbytku průčelí, i korunní na
rozhraní střechy a fasády. Tímto
zásahem byl povrch domu 
úspěšně zbaven všech vizuálně
působivých prvků, tedy pokud
nevýraznost nepokládáte za este-
tickou kategorii.
Interiéru se naštěstí ruka norma-
lizátorova nedotkla, a tak zůstaly
zachovány ve svém rozvržení
a namnoze i v původním vzezře-
ní. Osu interiéru tvoří široká
vstupní chodba, zaklenbená čtyř-
mi českými plackami oddělený-
mi pásy. Náštěvníka přivede až
na schodiště vedoucí do byto-
vých prostor druhého a třetího
pochodí. Na této cestě potkáte
i dva velmi zajímavé exempláře
vtipně řešených dřevěných dveří,
jež svým prohnutím kopírují za-
klenutí vnější stěny schodišťové-
ho traktu. Vedou na toalety.
Lékárna v objektu sídlila nejmé-
ně od války, a to až do doby po-
listopadové. Během celé historie
provozu pak lékárníci bydlívali
v prvním patře. Nakonec se apo-
téka přesunula do nynějšího síd-
la na náměstí Míru, bývalého ho-
telu Schuberthof, o němž jsme
psali v loňském 13. čísle. Do do-
mu se nastěhovalo kadeřnictví
a second hand, které v něm vy-
držely dodnes. 

JaPo,
zpracováno s použitím materiálů
Národního památkového ústavu
Ostrava a Mgr. Jiřího Karla, je-
muž tímto velice děkuji.

Národní ulice v roce 1923
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Byl se koupat a přišel o auto
V úterý 9. 3. 2010 si na bazéně v Rýmařově
uzamkl devětapadesátiletý muž osobní věci
do skříňky a šel se koupat. Toho využil do-
sud neznámý pachatel, který skříňku otevřel
a z pověšené bundy odcizil klíče od osobní-
ho motorového vozidla Citroen, se kterým
odjel. V automobilu měl poškozený také mo-
bilní telefony, peníze, kabelku s doklady, pla-
tebními kartami a dalšími osobními věcmi.
Škoda činí přes 300 000 Kč.

Zachtělo se mu nářadí
Dvě vloupání do hospodářských budov v
Ondřejově šetří nyní rýmařovští policisté.
V době od 29. 1. do 10. 3. 2010 vnikl dosud
neznámý pachatel po rozbití okna do rekre-
ační chaty a hospodářské budovy. Odcizil
svářecí transformátor, úhlovou brusku, kaze-
tu závitníků, klíče, vrtačky, hever a další ná-
řadí v hodnotě přes 14 000 Kč. V době od 9.
do 10. 3. 2010 vypáčil pachatel několik de-
sek v zadní části hospodářské budovy kraví-
na, přes které se následně dostal dovnitř. Zde
odcizil kompresor, měděný kabel, motoro-
vou naftu a klíče. Škoda činí 14 500 Kč.

Policisté zadrželi pachatele
i s odcizeným vozem

Bruntál‰tí a r˘mafiov‰tí policisté spolu s bruntál-
sk˘mi kriminalisty objasnili nûkolik pfiípadÛ odci-
zení vozidel ãi vloupání do vozidel na Bruntálsku
a R˘mafiovsku. Z této trestné ãinnosti byl dÛvod-
nû podezfiel˘ devatenáctilet˘ recidivista ze
Starého Mûsta, kterého v pondûlí 8. 3. 2010 poli-
cisté zadrÏeli v R˘mafiovû.
Svého trestního jednání se měl dopouštět
v době od října 2009 do 8. 3. 2010, a to tím,
že ve Starém Městě odcizil v prvním případě
v prosinci 2009 vozidlo Peugeot v hodnotě
15 000 Kč, které hned druhý den prodal do
sběrny v Rýmařově za částku 1 200 Kč. Ve
stejné obci odcizil ještě v době od 7. do 8. 3.
2010 automobil Volkswagen Golf, které
zčásti demontoval a poté odjel do Rýmařova,
kde chtěl vymontované součástky prodat.

Dále ještě v Bruntále, Rýmařově a Starém
Městě vnikl do tří odstavených vozidel
a z nich odcizil autorádia, subwoofery, re-
produktory a zesilovače. V dané době jezdil
autem, i když mu byl soudem uložen zákaz
řízení motorových vozidel.
Policejní komisař SKPV zahájil jeho trestní
stíhání pro přečiny krádeže a maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Škoda dosa-
huje 46 000 Kč. Policisté část odcizených vě-
cí zajistili a vrátili majitelům. Trestní stíhání
je vedeno vazebně a mladíkovi hrozí trest od-
nětí svobody až do výše tří let.

Při rekonstrukci domu
nalezl různé náboje

Ve středu 10. 3. 2010 oznámil rýmařovským
policistům jednatřicetiletý muž, že při rekon-
strukci svého domu v Rýmařově nalezl na pů-
dě za trámem různé střelivo. Jednalo se o osm
desítek různých nábojů do pistole, kulometu
a samopalu. Policisté náboje zajistili a budou
předány na zdejší oddělení zbraní a střeliva.

Kradl v nezamčených pokojích
V době od 11. do 12. 3. 2010 v Malé
Morávce využil nepozornosti ubytovaných
hostů dosud neznámý pachatel, který ne-
uzamčenými dveřmi vešel do objektu místní-
ho penzionu. Zde se volně pohyboval a ze
dvou nezajištěných pokojů odcizil notebook
i s brašnou, bezdrátový modem, ocelové ho-
dinky, peněženku s doklady, platební kartou
a finanční hotovostí 2 500 Kč a 250 eur.
Způsobil škodu přes 27 000 Kč.

Matce vzali platební kartu
a vybrali peníze

V těchto dnech ve zkráceném přípravném ří-
zení rýmařovští policisté sdělili dvěma bra-
trům (ve věku kolem osmnácti let) podezření
z neoprávněného opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku. Svého trest-
ního jednání se měli dopustit tím, že v době
od 14. do 18. 1. 2010 vzali své matce, bez je-
jího souhlasu a vědomí, platební kartu a ve

dvou případech provedli v Rýmařově výběr
v celkové výši 2 000 Kč. Než matka kartu za-
blokovala, ještě s ní zaplatili nákup v prodej-
ně v Rýmařově.

Střet se zvěří
Mezi obcemi Dolní Moravice a Malá Morávka
dne 12. 3. 2010 hodin jel pětadvacetiletý muž
s vozidlem Škoda Forman a přímo do jízdní
dráhy mu vyběhla z lesního porostu srna.
Řidič zpomalil a snažil se zvířeti vyhnout. To
však v panice několikrát změnilo směr pohybu
a vběhlo přímo před vůz. Došlo ke střetu a sr-
na na místě zahynula. Ke zranění osob nedo-
šlo. Způsobená škoda činí 100 Kč. Dechová
zkouška byla s negativním výsledkem. Zvíře
bylo předáno mysliveckému sdružení.

Kontrola dodržování zákazu
podávání alkoholu mládeži

Na Rýmařovsku a Vrbensku proběhla z pát-
ku 19. na sobotu 20. 3. 2010 preventivně
bezpečnostní akce zaměřená proti požívání
omamných látek osobami mladšími osmnác-
ti let a řidiči vozidel. V průběhu akce poli-
cisté zkontrolovali celkem čtyřiadvacet res-
tauračních zařízení a heren. V Rýmařově zji-
stili dva mladíky a jednu dívku. Provedené
dechové zkoušky vykázaly hodnotu od 0,09
do 0,95 promile. V rámci této akce byl
v Rýmařově zjištěn rovněž jeden podnapilý
mladík, který řídil nejen pod vlivem alkoho-
lu, ale i bez řidičského oprávnění. Nadýchal
0,38 a následně 0,39 promile.

Odnesl televizor i nářadí
Dva případy vloupání šetří rýmařovští poli-
cisté. Dosud neznámý pachatel se v době od
14. do 20. 3. 2010 v Albrechticích
u Rýmařova vloupal do rekreační chaty
i blízké garáže rodinného domku. Odcizil te-
levizor, anténu, dalekohled, zelený klobouk,
dřeváky, jízdní kolo, sekačku, čerpadlo a dal-
ší věci v celkové hodnotě 23 000 Kč.
Poškozením způsobil škodu přes 3 000 Kč.  

Zdroj: tisková mluvčí PČR Bruntál

Hasiči v terénu
Šest jednotek hasičů (dva profesionální sbory
z Rýmařova a Bruntálu a čtyři jednotky dobro-
volných hasičů z Rýmařova, Dolní Moravice,
Břidličné a Malé Morávky) zasahovalo v úterý
9. března večer u požáru chatky s podkrovím
v Dolní Moravici. Po příjezdu hasičů na místo
chatka hořela vysokým plamenem. Pod kon-
trolu oheň hasiči dostali během dvaceti minut,
další dvě hodiny dohašovali a rozebírali kon-
strukci. Škodu odhadl majitel na 750 000 ko-
run, příčina vzniku požáru je zatím v šetření.

Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než

zničit předsudky. Albert Einstein
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Známá i neznámá výročí
28. 3. Den učitelů, výročí narození Jana Amose

Komenského v roce 1592
29. 3. 1900 nar. Jiří Wolker, básník a prozaik (zemř. 3. 1. 1924) -

110. výročí narození
31. 3. 1980 zemř. Vladimír Holan, básník a překladatel (nar. 16. 9.

1905) - 30. výročí úmrtí
1. 4. 1835 nar. Josef Vilímek, publicista, knihkupec a nakladatel

(zemř. 16. 4. 1911) - 175. výročí narození
2. 4. 1725 nar. Giovanni Giacomo Casanova, italský dobrodruh

a spisovatel (zemř. 4. 6. 1798) - 285. výročí narození
2. 4. 1840 nar. Émile Zola, francouzský prozaik a publicista

(zemř. 29. 9. 1902) - 170. výročí narození
4. 4. 1915 nar. Jan Drda, prozaik a dramatik (zemř. 28. 11. 1970)

- 95. výročí narození
5. 4. 1835 nar. Vítězslav Hálek, básník, prozaik a dramatik (zemř.

8. 10. 1874) - 175. výročí narození
6. 4. 1520 zemř. Raffael Santi, italský malíř (nar. 6. 4. 1483) -

490. výročí úmrtí

1. 4. 14.00 SVČ Velikonoční dílna pro děti - 
dekorace z proutí,
poplatek 20 Kč

7. 4. 13.30 SVČ PC herna
8. 4. 10.00 SVČ Keramika pro školy

13. 4. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou
15. 4. 10.00 SVČ Keramická dílna pro veřejnost
16. 4. 9.00 SVČ Keramika pro školy
17. 4. 17.00 SVČ Lady Orient - soutěžní pře-

hlídka orientálních tanců
s doprovodným programem

19. 4. 9.00 SVČ Keramika s Buřinkou
21. 4. 13.00 Těl. 1. máje Okrskový závod ve šplhu 

- 1. až 5. třída
22. 4. 10.00 SVČ Keramika pro školy
27. 4. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou

Pranostiky na měsíc duben

Městská knihovna

• Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
• Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
• Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
• Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
• Duben hojný vodou, říjen vínem.
• Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
• Bouřky v dubnu zvěstují horké léto.
• Je-li Zelený čtvrtek bílý, bude jaro teplé.
• Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
• Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
• Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
• Před Jiřím sucho, po něm mokro.
• Jasný Jiří - pěkný podzimek.
• Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
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Společenská kronikaMěstské muzeum a Galerie Octopus
Narodili se noví občánci

Rozálie Kapplová ..................................................... Horní Město

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jiřina Grebeníčková - Rýmařov ........................................... 81 let
Jarmila Toušková - Janovice ............................................... 81 let
Marie Mílková - Rýmařov .................................................. 81 let
Růžena Weinerová - Rýmařov ............................................. 82 let
Naděžda Doleželová - Rýmařov .......................................... 82 let
Františka Václavíková - Rýmařov ....................................... 83 let
Gertruda Boxanová - Rýmařov ........................................... 83 let
Josefa Velartová - Rýmařov ............................................... 83 let
Milada Mořkovská - Rýmařov ........................................... 84 let
Růžena Ondrová - Rýmařov .............................................. 84 let
Anatolij Kroutil - Ondřejov ............................................... 85 let

Oslavenci

Už od samého zrodu světa
všem stejně přibývají léta,
čas, ten se nedá zastavit,
je třeba co nejlépe jej žít.

Hůř se vám vstává z postele?
A další vrásky na čele?
Zachovejte klid,
Vždyť vrásky vám sluší,
z toho se srdíčko nerozbuší

V měsíci dubnu oslaví
60. narozeniny

naši milí rodičové
Jaroslava a František

Mrkvovi
z Rýmařova.

Přejeme jim do dalších let
hodně štěstí, zdraví,
lásky a spokojenosti.

V měsíci dubnu
také oslaví

30. narozeniny
naše sestra a švagrová

Anna Chytilová
a 35. narozeniny

její manžel a švagr
Miloslav Chytil.

Vše nejlepší vám z celého srdce přeje rodina.

Rozloučili jsme se
Věra Rychtaříková - Rýmařov .......................................... 1933

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Vzpomínáme
Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích zůstáváš dál.

Roky plynou jak jarní řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
Dne 11. 3. jsme si připomněli 10. výročí úmrtí

pana Karla Čecha z Rýmařova.
Kdo jste jej znali a měli rádi, uctěte jeho památku spolu s námi.

S láskou vzpomíná dcera Ivana s rodinou.

V sobotu 27. března 2010 tomu bude 10 let,
co nás navždy opustila

naše milovaná manželka,
maminka a babička

paní Anna Bartošová.

Vzpomíná manžel a dcera s rodinou.

Malíř a grafik Jindřich Gola
- výstava potrvá do 31. března 2010.

pozvánka na novou výstavu
Amatérský divadelní spolek Mahen Rýmařov

si vás dovoluje pozvat
na zahájení výstavy fotografií

z divadelních her a pohádek pro děti

Posledních 20 let úspěšné práce
divadla Mahen Rýmařov

u příležitosti 65. výročí založení spolku Mahen.

Výstavu uvede Hana Vystrčilová ve středu 7. dubna v 17 hodin.
- vystoupení Ing. Pavla Hejska

- ukázky z divadelních her žánru tragédie i komedie
- k poslechu hraje a zpívá skupina Variace

Servis služeb
Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,

zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý
v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,

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

Termíny kavárniček v roce 2010:
30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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

Kulturní dění v muzikantské čajovně
5. 4. Kdo si hraje, nezlobí (kreativní odpoledne pro mamin-

ky s dětmi, s jarním tématem).
Vstupné je dobrovolné. Začínáme v 16 hodin.

10. 4. Šachová partie 1. kolo
13. 4. Pohádková babička zve na pohádky O nezbedných ru-

kavičkách a Jak zvířátka hledala sluníčko. Začátek
představení v 17 hodin.

17. 4. Kurz „Pejsci z ponožek“ pro maminky s dětmi od 15 do
17 hodin.

19. 4. Kdo si hraje, nezlobí (vyrobíme si přívěšek z moduritu).
Vstupné je dobrovolné, začátek v 16 hodin.

22. 4. Meditace pro každého od 18 hodin.
23. 4. Jam session začíná v 18 hodin, neváhejte!
27. 4. Pohádková babička přijede děti potěšit pohádkami

O neposlušných kůzlátkách a O kohoutkovi a slepičce.
Začínáme v 17 hodin.

Muzikantská čajovna, Sokolovská 30, Rýmařov,
tel.: 731928753, www.muzikantskacajovna.cz
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Organizace a spolky
Pozvánka na casting

Milí přátelé a nadšenci divadelního umění,
protože víme, že mezi vámi je poměrně velké množství skrytých he-
reckých nebo muzikálově talentovaných lidiček, kteří mají rádi diva-
dlo nebo si s chutí přečtou pěkný příběh se šťastným koncem a umí
se vžít do jeho postav, dovolujeme si vás touto cestou oslo-
vit a nabídnout vám aktivní spolupráci v našem amatérském
divadelním souboru, severském Pradivadle Rýmařov.
Divadelní společnost severské Pradivadlo, občanské sdruže-
ní, vstupuje do čtvrté divadelní sezóny a za sebou má čtyři
podle kritiků úspěšné hry: Naše městečko Thorntona
Wildera, pohádkový muzikál Krásku a Zvíře Františka

Hrubína, komedii Holku odjinud Rudolfa Trinnera a konečně posled-
ní, komorně laděný muzikálový počin pod názvem Song pro dva 
aneb Každý má svého Leona Neila Simona a Marvina Hamlische, je-
hož rýmařovskou derniéru jste měli možnost vidět před pár dny v pá-

tek 12. března 2010 v Městském divadle Rýmařov.
Pradivadlo, o. s., však neusíná na vavřínech a tlačí svou
hereckou káru dál. A k tomu, aby divadlo fungovalo, je
zapotřebí nejen diváků, ale především herců, bez kterých
by kouzelný divadelní sukces nešel vytvořit.
A tak vám, milí přátelé, nabízíme možnost uplatnit svůj
možná skrytý talent a tímto vás zveme na

casting hereckých talentů,
který se uskuteční

31. března od 17 do 19 hodin v koncertním sále Základní umělecké školy na Divadelní ulici.
Castingu se mohou zúčastnit dívky a ženy ve věku od 16 do 60 let
a chlapci a muži ve věku od 10 do 60 let. Na webové stránce
http://www.thehero.cz/pradivadlo.html naleznete nejen vše
o Pradivadle, jeho historii a fotografie z představení, ale také závě-
rečnou písničku do nově připravované pohádky Šípková Růženka
a písničku pro ševce ve formátu mp3, kterou protagonisté pohádky
budou zpívat společně. Kdo budete mít tedy chuť si na castingu s ná-
mi zazpívat, mrkněte na ni a zkuste si ji doma připravit. Pozor!
Nikdo neočekává závratné výkony Lucie Bílé, Daniela Hůlky,
Anety Langerové nebo Martina Chodúra...

Není naším záměrem u vás vyvolávat strach a trému, ale neformálním
setkáním podpořit váš herecký a pěvecký talent, se kterým byste se
pak mohli uplatnit v některých inscenacích nebo muzikálech, jež bu-
de Pradivadlo, o. s., v nejbližší době připravovat.
A platí jedno velmi důležité pravidlo: dobrý herec nemusí ještě být
dobrým zpěvákem a naopak, dobrý zpěvák nemusí být nutně dobrým
hercem.

Neváhejte a přijďte mezi nás!

Za severské Pradivadlo Rýmařov, o. s., Jiří Konečný

Kelt Grass Band jednoznačně nejlepší na bystřickém Regi Banju
V sobotu 13. března se
v Kulturním středisku ve Velké
Bystřici konala velmi úspěšná
přehlídka trampských, country,
bluegrassových a folkových ka-
pel středomoravského hudební-
ho teritoria. Osmého ročníku se
zúčastnilo před zcela vyproda-

ným sálem deset skvělých kapel,
které svým výkonem bystřické
publikum nadchly. Velké pozor-
nosti se jako vždy těšily výsled-
ky divácké ankety, které rozho-
dovaly o postupu tří divácky nej-
úspěšnějších skupin na podzimní
Bystřické Banjo. „Je úplnou ra-

ritou v osmileté historii přehlíd-
ky, že postupová místa získaly ve
Velké Bystřici premiérově vystu-
pující kapely. Třetí místo obsadi-
la skupina Hubertus z Uničova,
na druhém místě se umístila ur-
čická kapela The Long a vítězství
si odnesla skupina jednoznačně
nejúspěšnější - Kelt Grass Band
ze Stránského,“ sdělil k jednotli-
vým umístěním hlavní pořadatel
Jaroslav Koš.
O Kelt Grass Bandu je známo, že
hrají vlastní tvorbu, to znamená
vlastní úpravy irského, skotské-
ho, apalačského a moravského
folklóru se zřetelnými kořeny ve
společné dávné keltské minulos-
ti. „Skupinu jsem založil v roce
2003. V minulém složení se nám
podařilo v roce 2007 získat srd-
ce diváků Regi Banja a odvést si
trofej nejcennější. Změny pra-
covních míst a studia pak bohu-
žel poznamenaly obsazení kape-

ly, které se mi před rokem poda-
řilo zacelit novými muzikanty,“
nechal se slyšet šéf vítězné kape-
ly Petr Schäfer. Současné obsa-
zení je výborná parta lidiček zce-
la propadlá tomuto hudebnímu
směru. V loňském roce dokonce
získali dvě cenné trofeje a to 
1. místo na Klimkovickém Kyta-
robití a cenu „Objev roku“ na
Mezinárodním folklórním festi-
valu v Šumperku (19. ročník),
kde vystoupili s partnerskou ta-
neční skupinou The Kilts z Háje
ve Slezsku. Skupina v součas-
nosti hraje ve složení: Petr
Schäfer (banjo, autoharfa, bodh-
rán), Alena Sýkorová (bodhrán),
Alena Tichá (housle, mandolí-
na), Jana Přikrylová (housle, ni-
něra), Petra Olajcová (flétny, du-
dy), Tomáš Tichý (kontrabas),
Jiří Pelikán (akordeon, píšťaly)
a Jan Kudla (kytara, bouzouki). 

JiKo

Pozvánka

Všechny členy místní rybářské organizace zveme na výroční členskou schůzi,
která se koná 3. dubna 2010 v 8 hodin ve Středisku volného času v Rýmařově.

Srdečně zve výbor MO ČRS Rýmařov
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Český Červený kříž v Rýmařově ve spolupráci s Diakonií Broumov
vyhlašuje

Humanitární sbírku
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) - domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Věci, které z hygienických důvodů vzít nemůžeme:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, ledničky, televize, 

nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Místo a čas konání:
ve středu 7. dubna od 9.00 do 14.00

ve čtvrtek 8. dubna od 13.00 do 17.00
na Palackého ulici č. 11 v Rýmařově

Děkujeme za vaši pomoc.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
- materiální pomoc sociálně potřebným občanům u nás i v zahraničí, azylové ubytování i pracovní příležitost, dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org.                                                   ČČK Rýmařov

Akce hradu Sovince

Když se řekne... barbar
Termínem barbar označovali staří Řekové původně
všechny, kdo mluvili cizím, pro ně nesrozumitelným
jazykem. Slovo je to zvukomalebné,
bar-bar znamená totéž, co naše bla-
bla. Jinak toto označení nemělo pro
cizince hanlivý význam. Situaci
v tomto směru změnily řecko-perské
války. Slovo barbar se tehdy užívalo
hlavně pro označení Peršanů, ovšem
úměrně s tím, jak se ve válce Peršané
chovali, měnil se i význam označení
barbar. Ještě Hérodótos mluví o bar-
barech (Peršanech) jako o schop-
ných skvělých děl a činů, ale v sou-
vislosti se svým vítězstvím na sebe
a svou kulturu i politickou organiza-
ci Řekové začali stále více pohlížet

jako na ostatním nadřazené. Barbar už nebyl jen cizi-
nec hovořící jinou řečí, ale i člověk surový, hrubý

a nevzdělaný. Hovořili tak i o Filipu
Makedonském, jehož syn Alexandr
nejenže si osvojil řeckou vzdělanost,
ale šířil ji i v dobytých zemích.
Zahájil tak éru helénismu. Od Řeků
slovo barbar přejali Římané. Pojem
pak označoval svět za hranicemi
římského impéria, zejména germán-
ské nájezdníky, kteří postupně stále
častěji útočili na území rozpadající
se říše, až nakonec náčelník Odoaker
roku 476 posledního západořímské-
ho císaře jednoduše sesadil. 

Zdroj:
Stanislava Kovářová, Proč se říká?Peršan a řecký hoplita Perský král Dareios

3.-5. dubna
Proutek na beránka Ludvu

V neděli 4. dubna velikonoční program
folklórního souboru Markovice

Kulturní akce s netradiční
prohlídkou hradu
Velikonoční jarmark se zdobe-
ním perníčků

Lidové písničky, koledy a scén-
ky  
Sokolnické ukázky výcviku dra-
vých ptáků

Hrad volně přístupný včetně vy-
hlídkové věže od 9.00 do 18.30
Prohlídky hradu s průvodcem od
9.30 do 18.00 každých cca 15
minut
V rámci prohlídky tři stanoviště
scének

Folklórní pásmo velikonočních zvy-
ků (30 minut):
- vynášení Smrtky
- na mrskačce
- konec masopustu

Začátky představení: 11:00, 12:45,
14:30, 16:00

V pondělí 5. dubna velikonoční a li-
dové písničky hudební skupiny
Rabussa

Kmotra Smrt
Potulný trubadúr
Začátky koncertů: 11.05, 12.50,
14.30, 16.10
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Zpravodajství města Břidličné

Veřejná prostranství po zimě
Sazba poplatku ročně je stanovena: za 1 psa za 2. a dalšího
a) za psa chovaného v domě se třemi
a více byty v Břidličné 600 Kč 1000 Kč
b) za psa chovaného v domě se třemi
a více byty ve Vajglově 250 Kč 400 Kč
c) za psa v rodinném domku nebo prokazatelně
celoročně v zahrádkářské osadě v Břidličné 200 Kč 350 Kč
d) za psa chovaného v rodinném domku 
ve Vajglově 150 Kč 250 Kč
e) za psa chovaného v domě se třemi 
a více byty v Břidličné a ve Vajglově, jehož 
jediným držitelem je poživatel důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu 150 Kč 200 Kč
f) za psa chovaného v rodinném domku 
v Břidličné a ve Vajglově, jehož jediným 
držitelem je poživatel důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu 80 Kč 120 Kč
g) za psa chovaného v Albrechticích 
u Rýmařova 70 Kč 120 Kč

Vážení spoluobčané, jistě jste
všichni zaznamenali po odtává-
ní sněhu, že nejen na veřejných
plochách, ale i cestách a zejmé-
na chodnících je značné množ-
ství hromádek po exkremen-
tech vašich psů. Na základě
množících se stížností našich
spoluobčanů se Rada města
rozhodla majitele všech psů na
tento stav upozornit a touto
formou reagovat na uvedené
připomínky a stížnosti. Rada
zároveň upozorňuje na platnou
obecně závaznou vyhlášku č.
4/2007.
A protože úklid těchto produk-

tů musí zabezpečit majitel pří-
slušného psa, dovolujeme si
vás upozornit na skutečnost, že
majitelé psů mají možnost si
vyzvednout na Městském úřadě
v Břidličné u paní Tyčové sáč-
ky určené právě k likvidaci
psích exkrementů.
Na základě zvyšujících se ná-
kladů na odstranění těchto od-
padů bychom byli nuceni při-
stoupit ke zvýšení poplatku ze
psů dle čl. 3 uvedené vyhlášky.
Věříme, že máme společný zá-
jem na čistotě našeho města.
Poplatek se platí ze psů star-
ších šesti měsíců, dle článku 5.

Nejen hasiči se bavili Jumping Drums
V pátek 12. 3. uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů v Břidličné
akci, která se setkala s velkým 
ohlasem. O zábavu se na velkém
sále postarala hudební skupina
Axel z Olomouce, v kavárně
probíhala diskotéka Disko
Meko, dále úspěšně vystoupila
skupina Bubeníci - perkusisté ze
základní školy v Břidličné
a místní dětská taneční skupina
Hip Hop. Tombola byla velmi

bohatá se zajímavou hlavní ce-
nou, poukázkou na deset metrá-
ků uhlí, to už tu dlouho nebylo.
Sponzorů tomboly bylo tento-
kráte více, než je v Břidličné ob-
vyklé, pořadatelé jim tímto dě-
kují. Jmenovitě jsou to Uhelné
sklady Břidličná, Bob sport,
Městský úřad Břidličná, Večer-
ka, MOS Břidličná, Benzina
Břidličná, Pro Solo, TJ Břidlič-
ná, výjezdová skupina Břidličná,
drogerie Teta, p. Duong, Koste-
lecké uzeniny, penzion Eliška,
pivnice p. Duhonský, p. Bajgr, p.
Winkler, p. Makaj, p. Malec,
Ing. Krajsa, p. Motyka, PhDr.
Glacner, p. Juráň a p. Malec.
O občerstvení a výborný guláš se
postarali pánové Pidima, Řepka
a Adámek.
Poděkování patří všem, kteří se
na této úspěšné akci nějakou mě-
rou podíleli a tím podpořili míst-
ní dobrovolnou jednotku hasičů
v Břidličné.

Tato dvě slova mají přímo záz-
račný účinek. Nevěříte? Zkuste
se zeptat kteréhokoliv žáka či žá-
kyně ze ZŠ Břidličná. Oni vám
to rádi potvrdí, a co víc - hned
vám jejich význam i vysvětlí, nu
a já se pokusím o totéž.
Jedná se totiž o jednu atypickou,
fantastickou a nadčasovou hu-
dební skupinu. Tedy přesněji
skupinu báječných bubeníků ve-
dených Ivo Batouškem.
Tak právě tato skupina navštívila
18. března Břidličnou a připravi-
la pro již zmíněné žáky opravdu
super dopoledne. Dokonce hned
ve dvou samostatných blocích
výchovného koncertu. Zvlášť pro
I. stupeň, tedy děti z 1.-5. tříd,
a pro 6. až 9. třídy.
Co však měly oba koncerty spo-
lečného, byla velice bezprostřed-
ní kamarádská atmosféra, chuť

dětí se něco dozvědět a nadšení
z toho, že si kromě poslechu
mohly dokonce i sami vyzkoušet
hru na africké bubny. Panečku, to
vám byl bezva zážitek, jestli ne-
věříte, stačí, když se kouknete na
foto. A nejen to, malí bubeníci si
dokonce zahráli s celou kapelou.
A aby radosti nebylo ještě konec,
Ivo Batoušek předal zástupci
školního bubenického kroužku
i sady paliček. Snad ani nemusím
psát, kolik radosti tím udělal.
A pokud nevěříte, že taková hud-
ba dokáže potěšit, či naopak
jsme vás svým povídáním nalá-
kali a máte chuť si také tuto sku-
pinu osobně poslechnout, nic ne-
ní nemožné! V tom případě vás
všechny srdečně zveme na již
třetí setkání s touto kapelou, kte-
ré plánujeme na měsíc červen. 

Květa Děrdová
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Stolní tenis opět na scéně
V sobotu 13. 3. 2010 se v tělo-
cvičně staré školy uskutečnil již
4. ročník turnaje ve stolním teni-
se neregistrovaných hráčů
„O putovní pohár starosty měs-
ta“. A byl to taky starosta města
Bohumír Kamenec, který turnaj
slavnostně zahájil.
Stalo se již tradicí, že se turna-
je účastní nejlepší hráči okresu
Bruntál, tentokráte doplněni
hráči z Horní Libiny a Uničova.
Pořadatelé navíc tak trochu na
černo povolili start Mirkovi
Kalašovi a Jaroslavu Machů,

kteří jsou registrováni ve svých
oddílech v Bruntále a Rýma-
řově.
Po litých bojích zvítězil v jedno-
tlivcích František Krajčovič
z Bruntálu, druhý byl Vítězslav
Kadlec z Krnova a třetí skončil
Miroslav Kalaš. Ve čtyřhře byli
první Vítězslav Kadlec spolu se
Zdeňkem Vyhňákem z Krnova,
druzí se umístili František
Krajčovič s Jaroslavem Machů
z Bruntálu a na třetím místě
skončili Pavel Vládek s Pavlem
Havlíčkem z Břidličné.

Na fotce: zleva Vítězslav Kadlec, František Krajčovič a Miroslav
Kalaš

Pozvánky

Velikonoční zábava
pod taktovkou Galaxy

Kulturní komise města Břidličná si vás dovoluje pozvat na velikonoční
taneční zábavu, která se bude konat ve Společenském domě v Břidličné
v neděli 4. dubna 2010 se začátkem akce ve 20 hodin. Hrát k tanci i po-
slechu přijede z Olomouce výborná kapela Galaxy. Tančit se bude
i v kavárně a bohaté občerstvení je zajištěno také. Na vstupném zaplatí-
te pouze 60 Kč. Takže neváhejte a přijďte, nebudete zklamáni.

Klub českých turistů
míří na Svitavsko

Klub českých turistů v Břidličné zve všechny zájemce o turistiku na
sobotu 24. 4. 2010, kdy je naplánován jednodenní zájezd k prame-
nům Svitavy a dalším místům Svitavska - Svitavy, Koclířov,
Javornický hřeben. Na programu je poutní místo Koclířov, prohlídka
města Svitavy a procházky po turistických trasách pro všechny, včet-
ně rodin s dětmi.
Text: Miroslav Glacner, Ríša Doležal, Radek Poncza a Daniel Mach

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

Neděle 13.00-20.00
Aerobik se koná každé úterý od 17.00 do 18.00

a ve čtvrtek od 18.45 do 19.45.
Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

V pátek 26. března 2010 bude od 15.00 do 17.00
krytý bazén v Břidličné pro veřejnost uzavřen.

Krytý bazén v Břidličné

Seriál
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ:

Informace Místní skupiny ČČK - První pomoc při otravách

Prevence otravy houbami:
- neochutnávejte před dětmi syro-
vé houby, sbírejte a konzumujte
jen druhy vám bezpečně známé
- pokrmy z hub i vzhledem k je-
jich obtížné stravitelnosti malým
dětem vůbec nepodávejte.

Opatření při otravě houbami:
- reagujte okamžitě, pokud dítě po
požití pokrmu z hub zvrací či má
průjem
- zvratky a stolici, event. zbytky
jídla dopravte do nemocnice s dí-
tětem
- pokud dojde k nevolnosti hned
po jídle, pokuste se vyvolat zvra-
cení a podejte tři až deset tablet
aktivního uhlí
- velmi nebezpečné jsou i přízna-
ky dostavující se s větším časo-
vým odstupem (i desítky hodin)
- pro časté tzv. kolektivní otravy

zajistěte vyšetření všech, kteří po-
krm z hub jedli.

Otrava alkoholem

Alkohol je nejrozšířenější, spole-
čensky do značné míry tolerovaná
droga. Setkáváme se s ní zvláště
v období dospívání, nezřídka jsou
ale s otravou alkoholem hospitali-
zované děti už kolem 10. roku vě-
ku. Každé požití i malého množ-
ství alkoholu, jež provází subjek-
tivní nebo objektivní příznaky, je
již intoxikací, která je jednotlivci
různě snášena. Při lehké otravě
(cca 0,5 promile alkoholu v krvi)
je dítě euforické, ztrácí zábrany,
dýchání i tep jsou zrychleny, je
zvýšeno prokrvení kůže (červený
obličej, zvýšená teplota povrchu
těla). Pozor - z toho pramení ne-
bezpečí prochladnutí. Při středně

těžké otravě (1-1,5 promile) do-
chází k poruchám rovnováhy,
smyslovým poruchám, ke sníže-
nému vnímání bolesti, nevolnosti
a zvracení. Těžkou otravu (nad 
2 promile) prování zmatenost, po-
ruchy vědomí až bezvědomí, po-
ruchy dýchání.
Těžká otrava může skončit jako
každá jiná intoxikace smrtelně, ať
již přímo útlumem dýchání a udu-
šením nebo nepřímo vzniklými
komplikacemi - vdechnutím
zvratků, těžkým podchlazením, 
úrazem při pádu nebo dopravní
nehodě apod.

Opatření při otravě alkoholem:
- zvracení se pokuste vyvolat pou-
ze v případě, jste-li svědky přího-
dy, s odstupem času již zvracení
nevyvolávejte, nepodávejte aktiv-
ní uhlí

- dítě často zvrací samo, zamezte
vhodným polohováním vdechnutí
zvratků a dušení, dítě uložte do
stabilizované polohy na boku
- pokud nemá poruchu vědomí,
dejte dítěti napít sladký čaj
- sledujte stav vědomí, při jeho
poruše dítě uložte do stabilizova-
né polohy, pokud nemá porušené
životní funkce
- došlo-li již k poruše dýchání
a krevního oběhu, zkontrolujte
průchodnost dýchacích cest a za-
hajte kardiopulmonární resuscitaci
- dbejte přísně na prevenci pod-
chlazení, dítě zabalte do teplých
přikrývek a uložte je na bezpečné
místo, zamezte případnému další-
mu poranění při poruše koordina-
ce pohybů a rovnováhy
- zajistěte odborné vyšetření. 

MUDr. Pavel Srnský,
První pomoc u dětí

48. Otrava houbami



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2010

19

Z historie okolních obcí

Báječní muži na kozlících dostavníků
Možná se vám vybaví název fil-
mu, kde ovšem na rozdíl od naše-
ho článku šlo o muže na létajících
strojích. Ti naši báječní hrdinové
nelétali, nýbrž pevně v rukou tří-
mali opratě poštovních spřežení,
křižujících po staletí naše
Rýmařovsko - možná vás to pře-
kvapí, ale až do roku 1916! To už
byl ovšem jen odlesk té dávné
slávy. Ta pravá doba skončila se
zavedením železnice do našich
končin roku 1872. Pak už probí-
hal pozvolný úpadek koňské poš-
ty, i když někteří na poctivou
koňskou dopravu nedali dopustit.
Tak třeba olomoucký arcibiskup
Kohn jí dal ještě v roce 1899
přednost, když „poloinkognito“
přijel do Lomnice provést vizitaci
a posoudit některými horlivci
vlastnoočně zaznamenaný zá-
zrak, „an Panna Maria se za do-
mem č. p. 27 nad polnostmi ve-
lebně vznášela“. Ale to by bylo ji-
né téma.
Pravidelná poštovní doprava po
síti udržovaných komunikací je
fenomén neodmyslitelně spjatý
se společenským pokrokem.
V našich zemích má své počátky
doložitelné s příchodem Hab-
sburků, paradoxně končí i s jejich
odchodem z dějinné scény. Za
dobu největšího rozkvětu může-
me považovat roky 1680 až 1880.
Máme na mysli poštu vedoucí
své linky přes dnešní Rýmařov-
sko, které protínala spojnice důle-
žitých a vojensky strategických
měst od Vídně přes Brno, Olo-
mouc až do Vratislavi. Častým cí-
lem bývala pevnost Nisa. Musí-
me mít stále na vědomí, že pošta
byla jediným možným spojením -

pomineme-li kurýrní posly - a ta-
ké tím nejrychlejším a nejspoleh-
livějším. Už jen z toho důvodu
byla výběru zaměstnanců i do-
pravních prostředků věnována
výjimečná péče.
Cesta na kozlík poštovního povo-
zu nebyla snadná a ten, kdo na to
místo nakonec usedl, byl vlastně
„cest a silnic král“. Netočil volan-
tem, držel opratě koňského spře-
žení. V porovnání s dnešními krá-
li silnic a dálnic zde byl ještě je-
den podstatný rozdíl - jinak se 
ovládají vyladěné a tudíž zcela
disciplinované válce spalovacího
motoru a jinak se ovládaly indivi-
duality „chlupatého benzínu“ na
cestách často odpovídajících pod-
mínkám Dakaru. Poštovní kočí
byl pán, o tom není sporu.
Jak takový vůz jízdní pošty v prů-
měru vypadal, vidíte na obrázku,
podoba se vyvíjela s příchodem
nových technologií. Poštovní po-
voz měl většinou tříčlennou osád-
ku. Rozhodující slovo měl muž
na kozlíku. Pod jeho šejstrokem
se převážela železná, bytelnými
zámky opatřená truhlice na pení-
ze a cennosti. Za sedadlem byla
větší truhlice na poštovní listy,
vzadu pak velký kufr na balíky
a noviny.
Peníze měl na starosti kočí, ostat-
ní zásilky a převážené obecenstvo
průvodčí povozu. Třetí muž byl
nápřední jezdec, který seděl na
levém koni v často čtyřmi koňmi
sestaveném povozu. Někdy byli
koně jen tři a pak seděl na tom
prvním. Koně se pravidelně pře-
přahali ve stanicích, na
Rýmařovsku byla jedna. Nejprve
do roku 1785 v Ryžovišti a poté

až do své pozvolné likvidace ko-
lem roku 1913 v Lomnici.
Souviselo to se změnou vedení
tehdy strategické silnice Olomouc
- Šternberk - Bruntál - Krnov.
Taková přepřahací stanice byla
požehnáním pro obec. Dala by se
přirovnat k velkému motorestu
s kompletním vybavením i logis-
tikou. Ve stájích bylo připraveno
vždy nejméně šest kvalitních ko-
ní pro přepřah a pro případ nena-
dálé příhody bylo dalších šest na-
smlouváno u místních sedláků.
Byl zde kovář, sedlář, krejčí, hos-
tinský, obchodník, pekař, řezník.
Též kolář v dosahu byl nezbytný.
Při technické zastávce se mohli
pasanti občerstvit, pomodlit u ka-
pličky a veřejným tajemstvím by-
lo, že v jednom protějším domě
se nenápadně poskytovaly i služ-
by jaksi intimnějšího rázu.
Oficiálně se to krylo holičstvím...
V zimních měsících se v kupé ko-
čáru vyměnily horké cihly zaba-
lené do dek a poštovní osádka si
přezula promrzlé boty za připra-
vené, už pěkně vyhřáté, pak se
zatroubilo na poštovní polnici
a jelo se dál. Možná i tím pověst-
ným močálem černým a kolem
bílých skal. V zimě není cestová-
ní lahůdkovým prožitkem ani
dnes, a což třeba za kruté, neustá-
lými vánicemi provázené zimy
roku 1834. Tak se tehdy mohlo
stát, že i zkušený poštovní kočí
nepoznal svou trasu a mohlo dojít
k tragédii.
Je nezbytné ještě dodat na vysvět-
lenou, že provedení poštovních
vozů bylo i tehdy dost různorodé
a odvíjelo se od konkrétních po-
žadavků přepravovaných klientů.
V jiné třídě se vozily tehdejší VIP
a zase za jiných podmínek podo-
mní obchodníci. U „lepších“ pa-
sažérů byly v kupé též záclonky
a sedadla potažená brokátem,
u „obyčejných“ stačily běžné la-
vice a místo skla v oknech jen slí-
da.
Poštovní vůz, kterým cestoval
v zimě roku 1834 zámožný brit-
ský turista jménem C. B. New-
house z Olomouce do slezské Ni-
sy, byl té vyšší kategorie, něco ja-
ko dnešní Pendolino. O účelu
cesty nic nevíme. Prý se lze do-

mnívat, že šlo o královského špi-
óna s nějakým tajným posláním,
nejspíše zhlédnout pevnosti od
Olomouce po Nisu. Británie byla
tehdy velmocí, nad kterou slunce
nezapadalo, a měla své zájmy i na
kontinentu.
Náš C. B. Newhouse tedy nastou-
pil asi v březnu v Olomouci do
dostavníku a zažil dobrodružství.
Někde u Horní Loděnice se náhle
zhoršilo počasí, nastala silná sně-
hová vánice a bílý příkrov brzy
zcela zasypal vyježděnou stopu
na tzv. staré poštovní cestě, ve-
doucí přibližně v dnešní trase že-
leznice do Lomnice. Někde na 
úrovni Dětřichova v té bílé tmě
kočí zabloudil. Zastavit nebylo
možné, hrozila zkáza, a tak se po-
voz tažený třemi hnědáky probí-
jel dál. Začínalo se šeřit a situace
byla na pováženou. Náhlý poryv
větru odehnal nízké mraky a na
obzoru se objevil šedý kouř - ne-
bylo pochyb, že jde o nějaké sta-
vení.
Kočí vytáhl bambitku a vypálil,
aby na sebe upozornili. Bylo na-
čase, koně zabořeni ve sněhu po
břicha, kočár po loukotě a dál to
nešlo. Z domu na mírné stráni
kdosi vyběhl, byla vyjednána pří-
přež a naši cestovatelé se brzy 
ocitli v přepřahací stanici Lom-
nice. Museli se ovšem asi kilome-
tr vrátit, v tom bílém dopuštění
přejeli vesnici skrytou v údolí
a dostali se do míst dnešního stat-
ku pana Juráně. Ten dům, kde se
dovolali pomoci, byla dokonce
hospoda, dnes č. 31. Štěstí v ne-
štěstí? Zcela určitě.
Náš Brit si zážitek nenechal pro
sebe a uveřejnil jej v cestopise
o tehdy dost exotickém východě.
Byl také dobrý malíř, a tak roku
1835 vystavil obraz pojmenovaný
Mail-Coach in Difficulties
(Poštovní vůz v nesnázích), který
se složitými cestami dostal po le-
tech do Čech a za jehož zpro-
středkování a celou legendu dě-
kuji příteli Chlebnému z hippo-
spolku ve Slatiňanech. Už tehdy
bylo Rýmařovsko uvedeno v ně-
kterém ze slovutných anglických
průvodců - bedekrů. Díky poště
a zimě. 

Jaroslav Chytil

Omluva
Někteří pozorní čtenáři našich novin si všimli chybně uvedeného roku narození Julese Verna v článku uveřejněném v minulém vydání.
Místo roku 1872 měl být uveden rok 1828. Čtenářům se omlouvám. M. Marek
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Nad stránkami městské kroniky

Osvobození a první dny po něm
V úvodní části jsme si ve struč-
nosti přiblížili osvobozování Rý-
mařova. Zbývá dodat, že dělostře-
leckou palbou byla řada domů 
úplně zničena nebo poškozena.
Přímý zásah dostala i krásná ba-
rokní kaple svatého Josefa, která
stávala na rohu dnešního náměstí
Svobody. Zůstala z ní necelá po-
lovina. Její torzo a trosky zde by-
ly ještě v roce 1953 a snad i po-
zději. Pamatuji si na ni velmi dob-
ře. Byla vidět část pěkného mod-
rého klenutého stropu zdobeného
zlatými hvězdami. Vše bylo od-
straněno teprve v souvislosti s při-
pravovanou bytovou výstavbou.
Obytné domy zde stojí dosud.
Při osvobozovacích bojích padlo

celkem devět lidí - čtyři mladí vo-
jáci Rudé armády a pět fašistů,
kteří se postavili na nesmyslný
a marný odpor proti postupujícím
sovětským vojskům v prostoru
mezi Jamarticemi a bývalou ci-
helnou. Museli to být opravdu fa-

natičtí nacisté a hlupáci, domníva-
li-li se, že zastaví postupující so-
větskou armádu. Zlikvidovat tuto
hrstku střílejících „nácků“ nebyl
pro zkušené rudoarmějce příliš
velký problém. Všech pět civilistů
bylo pohřbeno, jak uvádí městská
kronika, u silnice proti mlýnu.
Čtyři sovětští vojáci byli pochová-
ni na městském hřbitově, ale v ná-
sledujícím roce exhumováni a je-
jich ostatky převezeny na Ostrav-
sko, kde se jejich padlí soustřeďo-
vali.
Hrstka českých občanů se hned
po příchodu osvoboditelů s plnou
zodpovědností a nadšením ujala
správy města. Byla vytvořena
místní správní komise v čele 
s osmadvacetiletým úředníkem
Emilem Fuhrmannem a okresní
správní komise, jejímž předsedou
se stal pětadvacetiletý úředník
Felix Golla. Komise nebyly vole-
né ani jmenované, pomáhal kaž-
dý, kdo mohl. Úkolů bylo víc než
dost - zprůjezdnit zatarasené silni-
ce, odstranit protitankové příkopy
ve městě i jeho okolí, opravit pře-
rušené elektrické vedení, zlepšit
nedostatečné zásobování města
vodou, zprovoznit nádraží, kde
bylo rozbité kolejiště, zatarasené
ohořelými zbytky osmadvaceti
vagónů, a další a další.
Místní správní komise vyhlásila
pracovní povinnost pro německé
obyvatele a denně jich asi tři sta
nastupovalo na náměstí, kde byli
rozděleni do skupin a pod vede-
ním Čechů plnili stanovené úkoly.
Asi čtrnáct dnů po osvobození by-
la se souhlasem vojenského veli-
tele města kapitána Kolubanova
vytvořena ozbrojená garda, ozna-
čená bílými páskami. Jejím úko-
lem bylo zajištění bezpečnosti.
Dne 25. května přijíždí do Rýma-
řova třiašedesát příslušníků Stráže

národní bezpečnosti, kteří byli
rozděleni do okresů Krnov, Brun-
tál a Rýmařov. Skupina určená
pro Rýmařov obsadila stanice
v Břidličné, Horním Městě a Dol-
ní Moravici. Patnáct členů SNB
se v Rýmařově usadilo na ulici
Ferdinanda Bartáka 15. Po měsí-
ci, 23. června, přijelo do Rýma-
řova pětadvacet příslušníků uni-
formované bezpečnostní stráže
a jejich prvním sídlem se stal dům
na náměstí Míru vedle spořitelny.
Jen o dva dny později se ve městě
objevuje československé vojsko
tvořené záložníky litovelského 

okresu. Jejich velitelem byl štábní
kapitán Ježek. Ti prováděli strážní
službu ve městě a okolí, takže
o bezpečnost bylo postaráno.
Hned po osvobození vydal kapi-
tán Kolubanov rozkaz, aby všich-
ni Němci odevzdali střelné a seč-
né zbraně. Po příchodu českoslo-
venského vojska byl tento rozkaz
zopakován a zdůrazněn. Přesto se
28. června u dvou Němců nalezly
pistole s náboji. Oba byli zajištěni
a po příchodu československé tan-
kové brigády u vraku německého
obrněného transportéru na náměs-

tí zastřeleni. Popravy se povinně
muselo zúčastnit i německé oby-
vatelstvo. Těla zde ležela několik
dnů, než byla pohřbena.
Dne 12. září bylo změněno slože-
ní místní správní komise podle
poměrného zastoupení politic-
kých stran. Předseda nebyl volen,
podle dohody měli tuto funkci vy-
konávat vždy po měsíci zástupci
politických organizací, což určitě
nebylo nic vhodného. Proto si ko-
mise 3. října 1945 zvolila předse-
du. Prvním voleným předsedou
komise se stal Alfréd Pokladník
za Československou stranu národ-

ně socialistickou. Od 10. dubna
následujícího roku se do jejího če-
la dostal Josef Jeřábek, protože
Alfréd Pokladník odešel na vojnu.
Německý úřad zaměstnával dva-
náct lidí, z nichž česká správa pře-
vzala sedm úředníků a zřízenců.
Prvním českým zaměstnancem
radnice se stal Zdeněk Nohel, vy-
konávající funkci tajemníka.
Postupně byli přijímáni další, tak-
že koncem roku 1946 bylo na rad-
nici zaměstnáno šestadvacet lidí,
většinou se základním vzděláním. 

Vratislav Konečný

Sovětský velitel Nikolaj Kolubanov

V pozadí kaple sv. Josefa, 50. léta

Kaple sv. Josefa v 1. pol. 20. stol.

Hraničáři hlásají: Budujeme české pohraničí
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Sport
Šárka Zapletalová se stala vítězkou v soutěži Malá miss aerobik

V sobotu 13. března se v Uničově konala
Malá miss aerobik Uničov. Zúčastnila se jí
také jedenáctiletá Šárka Zapletalová
z Rýmařova. Cvičila v kategorii 8-11 let a po
vystoupení ji rozhodčí požádali, zda by mo-

hla závodit v kategorii 12-18 let, protože by-
la na svůj věk velmi zdatná. Šárka, jak se po-
zději ukázalo, se rozhodla správně a po dal-
ším dvouhodinovém cvičebním maratónu se
umístila na krásném prvním místě a stala se

novou Miss aerobik Uničov pro rok 2010. Za
svůj úspěch vděčí především dobré kondici,
ale také svým trenérkám Lýdii Mihálové
a Lýdii Švédikové ze sportovního klubu
Studio sport a zdraví. Marek Mazánek

rozhovor
Kdy jsi, Šárko, začala vůbec po-
prvé s aerobikem a co tě k tvému
rozhodnutí vedlo?

Od čtyř let jsem se věnovala mo-
derní gymnastice a v osmi letech
jsem přišla do aerobiku. K aero-

biku mě přivedla maminka.
Co je podle tebe nejtěžší při cvi-
čení aerobiku, na co si člověk
musí dát velký pozor?
Nedá se říct nejtěžší, ale asi úna-
va po tréninku. Velký pozor si
musíme dávat hlavně na úrazy, je
to náročný sport.
Je podle tebe důležitý výběr
skladby pro cvičení? Kdo vybírá
muziku pro dané sestavy?
Určitě to je důležitý, vybírá mi ji
má ochotná paní trenérka Studia
sport a zdraví.
Kolikrát týdně trénuješ a s kte-
rými trenérkami?
Třikrát týdně dvě až tři hodiny
a trénuji s trenérkami Lýdii
Mihálovou a Lýdii Švédikovou.
Stala ses vítězkou Malé miss ae-
robik v Uničově. Jak se na tvé
úspěchy dívají rodiče? Podpo-

rují tě? A co tvé kamarádky, ne-
závidí ti tak trochu?
Strejda a mamka jsou na mě moc
pyšní a podporují mě, za to jim
moc děkuji. Mám dobré kama-
rádky a spíš mě povzbuzují.
A zároveň pozdravuji svou nej-
lepší kámošku Klárku.
A co tě čeká v nejbližší budouc-
nosti? Mám na mysli další závo-
dy nebo přebory.
Čekají mě závody na postup na
mistrovství České republiky.
Potom se chystám na výběrové
kolo na Miss aerobik kadet ČR.
A případně na další jiné závody.
Mám toho hodně, tak mi držte
pěstičky.
Děkuji ti za rozhovor a přeji
mnoho dalších významných ús-
pěchů.

JiKo

Ski areál Stará Ves hostil již druhý ročník závodů
ve snowboardcrossu a skicrossu

V sobotu 13. 3. 2010 se ve Staré
Vsi u Rýmařova jel druhý ročník
adrenalinových závodů ve snow-
boardcrossu a skicrossu. I přes ne-
přízeň počasí, kdy při chystání
technického zázemí prezence vy-
puklo velké sněžení doprovázené
silným větrem, přilákaly závody
oproti předešlému roku dvojná-
sobný počet závodníků a na start
se jich postavilo celkem dvaatři-
cet. Jelikož letošní konkurence zá-

vodníků byla větší, byly i jejich sí-
ly často velmi vyrovnané a diváci
se měli na co dívat. Zejména v ka-
tegorii skicross nad 18 let nebylo
až do posledních metrů rozhodnu-
to, kdo se stane vítězem.
Samotný závod se jel klasickým
vyřazovacím způsobem. Pro větší
zábavu vítěz a druhý z každého
kola museli pro postup své prven-
ství potvrdit minimálně dvakrát.
Tím se závody staly mnohem 

atraktivnější pro samotné závodní-
ky, ale připravily horké chvíle pro
startéry při sčítání výsledků, které
jim znepříjemňovalo neustálé
husté sněžení.
Doufáme, že příští rok se počet
závodníků minimálně opět zdvoj-
násobí, termín závodů se nebude
krýt s dalšími dvěma akcemi, jako
tomu bylo letos, napadne více
sněhu, trať se zčásti nachystá už
přes léto a všichni účastníci budou
spokojeni alespoň stejně jako při
letošním závodě.
Poděkovat bychom chtěli hlavně
sponzorům, kteří připravili pro zá-
vodníky opravdu krásné a hodnot-
né ceny. Jsou to Skateshop.cz,
Envy, Extremeshop, Turistické
známky, klempířství Pipa,
Penzion Slunce, Semtex, SVČ
Rýmařov, Květinářství Filip, SOK
a další, bez kterých by se závody
nemohly uskutečnit, Ski areál
Stará Ves - pan Machovský, BP
design, Lesy ČR, MŠ Janovice,
Starp, Cykloklub Stará Ves a na-
konec naše díky patří i mnoha
dobrovolníkům, kteří pomáhali při
přípravě trati a i při samotném zá-
vodu. Jakub Vala

Výsledky:
Ski do 18 let:
1. Petr Matula
2. Jiří Štanglica
3. Jáchym Panáček

Ski nad 18 let:
1. Filip Hanslián
2. Tomáš Kopecký
3. Petr Chaloupka

Ski ženy:
1. Veronika Tejnská
2. Romana Valová
3. Michaela Mezihoráková

Snowboard do 18 let:
1. Dan Kamenský
2. Tomáš Lehký
3. Petr Kmenta

Snowboard nad 18 let:
1. Adam Merva
2. Jaromír Pospíšil
3. Jakub Vala

Snowboard ženy:
1. Lucie Rohelová
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Mladí běžci na lyžích se úspěšně představili na šumavském Zadově
Vrcholem lyžařské sezóny byly
pro mladší a starší žáky závody
mistrovství ČR a finále seriálu
Hledá se nová Kateřina Neu-
mannová, které se konaly 13.
a 14. března na tratích v šumav-
ském Zadově. Ski klub RD
Rýmařov reprezentoval mladší
žák Marek Sedláček, mladší žač-
ka Lada Přecechtělová, starší
žačky Martina Machačová,
Markéta Mlčáková a Petra
Vopařilová a starší žák Jan

Keclík. Jako host a patronka zá-
vodu se na Zadově objevila 
i olympijská vítězka Kateřina
Neumannová. Komentátora bojů
o vteřiny a umístění dělal
Vojtěch Bernatský z redakce
sportu České televize.
Zatímco Marka a Ladu čekala
v sobotu dvoukilometrová trať
volně a v neděli tatáž vzdálenost
klasicky, Martina, Markéta
a Petra se po sobotním sprintu
volnou technikou popraly s kla-

sickou trojkou. Honza závodil ve
sprintu a na čtyřkilometrovém
klasickém okruhu.
V kategorii mladších žáků, kteří
se narodili v roce 1999, byl
Marek Sedláček v závodě vol-
nou technikou sedmnáctý
a v klasice se umístil ještě o tři
místa lépe na slušné čtrnácté po-
zici. Mezi o rok staršími mladší-
mi žačkami si Lada Přecechtě-
lová dobruslila pro pěkné třinác-
té místo. V klasickém závodě

pak skončila ješ-
tě o místo výše.
Všichni čtyři star-
ší žáci postoupi-
li z kvalifikace 
sprintu. Ve čtvrt-
finále vypadli Pet-
ra, Markéta i Hon-
za, když poslední
dva jmenované
dělily od semifi-
nále jen centi-
metry (v případě
Markéty spíše
chybný verdikt
rozhodčích, kteří
při sprintu nepo-
chopitelně nedis-
ponovali cílovou
kamerou). V ko-
nečném pořadí
obsadila Markéta
třinácté, Petra se-

dmadvacáté a Honza šestnácté
místo. Největším překvapením
sprinterského závodu byla bez-
pochyby Martina Machačová,
která se mezi staršími žačkami
ročníku narození 1997 probojo-
vala až do samotného finále.
Ukázala se jako specialistka na
sprinterské závody a velká bo-
jovnice. Ve finále sahala dlouho
na medaili, která jí však ve vy-
rovnaném finiši nakonec utekla
a Martina dosprintovala pátá.
Velmi dobrých výsledků dosáh-
li naši starší žáci také v neděl-
ním klasickém závodě, kdy
Markéta Mlčáková dokončila
svůj závod na dvanáctém místě
a díky nevelké časové ztrátě na
vítězku získala cennou první
výkonnostní třídu. Jan Keclík
doběhl jako šestnáctý, Petra
Vopařilová devětadvacátá a po
předchozím úspěchu unavená
Martina Machačová jednatřicá-
tá. Martinu však od první vý-
konnostní třídy dělilo pouhých
osm vteřin, Honzu pak vteřin
sedmnáct.
Výsledky všech rýmařovských
běžců na lyžích můžeme jistě
hodnotit jako kvalitní a proto jim
gratulujeme a přejeme úspěchy
i v příštích sezónách. 

Štěpán Sedláček

Rýmařováci fandí světové rally
Rallysport je v České republice
nesmírně populární sportovní od-
větví, o čemž svědčí velké zástu-
py motoristických fandů podél
rychlostních zkoušek.
Také v Rýmařově má tento sport
dlouholetou tradici. Rally Jesení-
ky, která se v okolí Rýmařova jez-
dila, se účastnili místní rodáci
Jaroslav Krečmer, Libor David
a později Petr Poulík. Kolem zá-
vodníků se vytvořila parta na-
dšenců, kterou dodnes baví tomu-

to krásnému sportu fandit.
Od malých regionálních soutěží
a tradičních účastí na velkých čes-
kých motoristických událostech,
např. Bohemia a Barum Rally, 
s účastí české špičky (Jan Kopec-
ký, Roman Kresta, Martin Pro-
kop) a se vstupem našich jezdců
a týmu Škoda motosport toto fan-
dovství postoupilo do světových
soutěží.
Velmi nás potěšilo, když se mezi
vánočními svátky v roce 2004

rozhodlo o účasti Romana Kresty
v továrním týmu Ford a jeho 
účasti v celé sérii soutěží mistrov-
ství světa. Po prvních několika ne-
smělých začátcích na Rally
Německo, kde vlály naše vlajky,
což bylo českými závodníky na-
dšeně přijato, postupně začaly při-
bývat naše návštěvy na dalších
světových soutěžích. Protože se
ve startovních listinách již každý
rok pravidelně pohybuje česká
rally špička, včetně účasti zajíma-
vých zahraničních jmen (Sebasti-
an Löeb, Mikko Hirvonen, apod.)
a hlavně stále ještě mnoho vozů
kategorie WRC, navštívili jsme
do dnešního dne nejen Rally
Německo, ale i Monte Carlo,
Rally Korsiku, Sardinii, Finsko,
Švédsko, Acropolis a San Remo.
Každé takové cestě předchází
dlouhá několikaměsíční přípra-
va, která zahrnuje zajištění ce-
nově dostupných letenek, lod-
ních lístků, ubytování v blízkos-
ti soutěže, zapůjčení aut na letiš-
ti, on-line výsledky a mnoho

dalších organizačních úkolů.
Poslední závod, který jsme zhléd-
li, byla po všech těch šotolinách
a asfaltech krásně zasněžená mra-
zivá švédská rally, absolvovali
jsme ji letos v únoru. A protože
nechceme po světě jezdit jen sa-
mi, z několika zájezdů se stala ro-
dinná dovolená, která se plánuje
výhradně dle kalendáře světových
soutěží. Po skončení závodu si ná-
vštěvu pořádající země zpestříme
pobytem u moře, prohlídkou zají-
mavých míst a snažíme se poznat
místní kulturu.
Nikdy nezapomeneme zajít po-
vzbudit naše favority do servisní-
ho parku a podle jejich vstřícného
chování soudíme, že i oni jsou po-
těšeni, když ve světě potkají své
krajany. Po těch mnoha setkáních
a přátelských rozhovorech si nás
i naši vlajku s nápisem Rýmařov
dobře pamatují. V tomto roce plá-
nujeme ještě navštívit rally na
Sardinii a v San Remu. 

Jiří Obručník,
Boris Pavlásek

Foto: Jiří Obručník

Starší žáci Ski klubu RD Rýmařov s Kateřinou Neumannovou.
zdroj: http://skiklubrymarov.cz/
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Z okolních obcí a měst

Kam na výlet

Děti Základní a mateřské školy ve Staré Vsi vítají jaro
O tom, že je jaro za dveřmi, nepo-
chybují ani děti Mateřské školy ve
Staré Vsi. Učí se nové písničky, ří-
kadla, pohádky s jarní tématikou
a připravují výzdobu školky s ve-
likonočními motivy. Svými prace-
mi se pochlubí také na Obecním
úřadě Stará Ves, kde se bude konat
výstavka nazvaná „Velikonoční

tradice“. Pro rodiče plánují učitel-
ky mateřské školy velikonoční
dílnu. Tam si maminky společně
se svými dětmi ozdobí kraslice, 
upletou pomlázky a podělí se
o nápady na zkrášlení interiéru.
Jak se daří zvířátkům na jaře, se
zajedeme podívat do zoologické
zahrady na Kopečku raději až

v květnu, až bude jaro v plném
květu.
Žáci základní školy také nezahá-
lejí a na jaro se intenzivně při-
pravují. Dle školního vzděláva-
cího programu se zapojí do pro-
jektu školy „Jaro na škole“.
Mění výzdobu, malují kraslice
a pletou pomlázky. Na vycház-

kách, v rámci přírodovědy, pozo-
rují probouzející se přírodu a za-
pojí se do soutěže „Zlatý para-
graf“ s podtitulem „Spravedlnost
očima dětí“.
Všem čtenářům přejeme krásné
a slunné svátky jara. 

Děti a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Stará Ves

Vstříc jaru aneb Potřeba obrody
Slunce stojí nad pasekou a na
špičku smrku opodál se právě u-
sadil brávník. Zvěstuje blížící se
jaro. Chvíli hlaholí a pak odletí,
aby zprávu posunul dál. Na mla-
dých bucích dosud zůstávají loň-
ské listy. Prosvětlené sluncem la-
hodí oku hnědobéžovou barvou
v kontrastu s dosud zimní kraji-
nou. Špinavý sníh změkl a sese-
dá se, nad ním se plouží časný
komár, tu zas jakási muška.
Také v tobě cosi bezhesně roztá-
vá – byla to skutečně zima? Říká
se, že v nitru člověka panuje věč-
né jaro, ale kdo ví, jestli je to
pravda. Slunce na sníh klade stí-
ny stromů, poďobané stopami
zvěře. Také naším nitrem prolí-
nají stíny a najde se tam plno
stop, stezek a křižovatek. Mnohé
jsou dávno zapomenuté, opuště-
né a zarostlé šlahouny nejrůzněj-
ších myšlenek a křovisky zvyků.
Ale není od věci prosekat si ales-
poň na jedné z nich nový prů-

chod a zaposlouchat se do ozvěn
někdejších nálad. Cítíme v sobě
potřebu obrody. Jít vpřed občas
znamená vracet se, postát u tiché
věčné krásy přírody, hledat v so-
bě. Zde plně platí, že méně je ně-
kdy více. Katalyzátorem těchto
stavů může být právě předjarní
příroda, období změny, které
zvyšuje naše očekávání s tím, jak
slunce stoupá na obloze. Jako
hejno husí táhnoucí na svá hníz-
diště, tak se obrací a mění směr
i naše myšlenky.
Ticho v krajině, ticho v tobě, ale
pomalu to v nás začíná hlaholit
jako ten brávník nebo husy. Pocit
štěstí se v nás blýská jako ledová
ploška, jako kaluž roztálého sně-
hu, jako slunce na tváři. Přijdou
další změny a my jim půjdeme
vstříc. Vstříc – abychom pocho-
pili, co jsme dříve jen tušili, aby-
chom uviděli, co jsme dříve pře-
hlédli. Za KČT Rýmařov

Miloš Zatloukal

Drozd brávník zvěstuje jaro



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2010

24

Úsměvně
Těžký život dobrodruha

Říkají:
Když vstávám brzo - Co tak brzo babouní a všechny budí?
Když vstávám pozdě - Prospí polovinu života
Když hodně mluvím - Ta je ukecaná, to je hrůza
Když nemluvím - Náfuka, ani promluvit neumí
Když mluvím dlouho - Ta je únavná, kdo to má poslouchat
Když mluvím krátce - Nedala si s tím práci, všechno odflákne
Když mám peníze - Kdoví jak k těm zlaťákům přišla
Když nemám peníze - Neumí hospodařit, penízky se jí kutálejí
Když se vyoblékám - Aby se z té parády nepotento...
Když vyjdu jen tak - Vůbec na sebe nedbá, co s ní je?
Když se nalíčím a načešu - Je jako plakát ve větru
Když se nenalíčím - Je na ní ten věk už vidět
Když jsem doma - Pecivál, ani nikam nejde
Když nejsem doma - Pořád někde lítá, ta má v zadku kormidlo

Když chodím pomalu - Sotva se vleče, to je ale slimák
Když chodím rychle - Je jak kybernetická myš
Když přijdu včas - Hodinky se jí předbíhají
Když přijdu pozdě - Přesnost není její silná stránka
Když se optám na zdraví - Je zvědavá, až to hezké není
Když se neoptám - Myslí jenom na sebe
Když se snažím všechno zorganizovat - Dělá moc věcí najednou
Když neorganizuju nic - Je jí to jedno, kašle na všechno
Když mám moderní názory - Nemá žádné zkušenosti
Když mám zkostnatělé názory - Ať už jde do důchodu a neotravuje
Když něco kritizuji - Je chytrá jak rádio a třídenní pes
Když nic nekritizuji - Na ní by mohl dříví štípat
Když obdivuje politiky - A jinak je zdravá?
Když nemá ráda politiky - Prostě nemá!

Si

K většímu požáru dřevěného objektu vyjeli
hasiči v pondělí 22. března navečer. V obci
Malá Morávka jich zasahovalo šest jednotek,
začaly tam hořet bývalé stáje. Požár se obe-
šel bez zranění.
Celodřevěné stáje v Malé Morávce byly po-
staveny v padesátých letech. Současný vlast-

ník, zemědělská firma, v nich měl uskladně-
no seno a slámu. Hasiči po dohodě s majite-
li nechali objekt dohořet, což trvalo do úter-
ního rána 23. března. Celkovou škodu maji-
telé odhadli zhruba na 200 000 korun, z toho
150 000 na objektu. Policisté šetřením zjisti-
li, že seník měli zapálit tři chlapci, kteří si

zde hráli s ohněm. Ve dvou případech ho u-
dusili, ale třetí se jim již uhasit nepodařilo
a seník vzplál. Ke zranění osob naštěstí ne-
došlo. Hasičům byl požár oznámen chvíli
před 17. hodinou.

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Shořely bývalé stáje za dvě stě tisíc
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AUTOŠKOLA

Akce pokraãuje:
v˘cvik skupiny B pouze 6 800 Kã

Tel.: 777 556 232; 608 421 208
www.autoskola-bill.cz

• akreditované školící 
středisko

• výcvik řidičů všech 
skupin

• možnost splátek 
kurzovného

Julia Sedláka 14,
Rýmařov

Úřední hodiny:
středa 15-16 hodin

PP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIŽ KLASICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhavých situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

Dal‰í roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Nyní nově i kontrola a seřízení 

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Příjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondělí - Pátek  7 - 17 hodin

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

Firma Ing. Karel Krajsa - Unist
se změněnou provozovnou

na Zahradní ulici 491 v Břidličné
nabízí:

Kontakt: Ing. Karel Krajsa
602 719 381, 554 286 23
krajsakarel@seznam.cz

- ve‰keré stavební práce
a termofasády Stomix

- prodej a rozvoz stavebního materiálu
- stolafiské práce
- práce zemním strojem Locust
- v˘robu a prodej fieziva vãetnû su‰ení
- tepelné o‰etfiení fieziva
- prodej dfieva na topení: tel. 554 286 387



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2010

26

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 18. 3. 2010. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Odpovědný redaktor: Mgr. Jiří
Konečný.  Adresa redakce: Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz.
Vyšlo dne: 26. 3. 2010. Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 1. 4. 2010. Další číslo vyjde 9. 4. 2010. Grafická úprava novin 
a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

Ohlédnutí za Rýmařovskou
hokejovou ligou 2009-2010

Výkonný výbor Rýmařovské hokejové ligy děkuje všem oddílům,
které se této ligy zúčastnily, rovněž děkuje všem hokejovým přízniv-
cům a těší se na další ročník ligy.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat rozhodčím a rovněž všem za-
městnancům zimního stadionu a hlavně panu Bohumilu
Mořkovskému za to, že nám připravovali umělou ledovou plochu
a postarali se o průběh této populární hry.

Dne 27. 2. 2010 v sobotu od 8 hodin proběhl v Rýmařově na zimním
stadionu poslední turnaj v ledním hokeji o putovní pohár předsedy
OSLH Bruntál pana J. Živčáka.
Turnaj proběhl v přátelském duchu bez problémů a už nyní se účast-
níci těší na další ročník. Všechna družstva obdržela z rukou předsedy
OSLH věcné ceny a poháry. VV OSLH touto cestou děkuje všem zú-
častněným družstvům a hlavním pořadatelům.

Výsledky turnaje o putovní pohár předsedy OSLH Bruntál:
Živčák Krnov - TJ Rýmařov 5 : 1
Horní Město - SK Medvědi 3 : 4

O 3.-4. místo: Horní Město - TJ Rýmařov 10 : 0
O 1.-2. místo: Živčák Krnov - SK Medvědi 1 : 4

Tabulka:
1. SK Medvědi 2 2 0 0 8 : 4 4
2. Živčák Krnov 2 1 0 1 6 : 5 2
3. Horní Město 2 1 0 1 13 : 4 2
4. TJ Rýmařov 2 0 0 2 1 : 15 0

Putovní pohár získalo družstvo SK Medvědi. 
Za VV RLH Martin Ftáček a M. Merva

Pořadí play-off:
1. HC Grizzlies 6. HC Kovošrot
2. TJ Malá Morávka 7. TJ Horní Město
3. SK Slovan 8. HC Vikingové
4. HC F. tygři 9. SK Medvědi
5. Predators Břidličná 12. Rest. U Hrozna

Soukromá řádková inzerce
Různé

• Všechny druhy půjček a hypoték pod jednou střechou. Bankovní
i nebankovní sektor. Přijedeme k vám domů. Bez poplatků předem
a nejsme linka 900...
Rýmařov a okolí. Tel.: 724 852 005.

Stavba kachlových kamen, sporáků a krbů
Kontakty: 554 212 325; 737 521 885

e-mail: erikorsag@centrum.cz; www.kamnarstviorsag.kvalitne.cz

Kamnářství Orság, Harrachov 14, 795 01 Rýmařov Konzultace po telefonické dohodě
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