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Ze statistiky obyvatel - nejpoãetnûj‰í 
skupinou ve mûstû jsou ‰edesátníci

První obãánek R˘mafiova roku 2011 
se jmenuje Adam

Beseda v knihovnû o vesmíru a Evropské 
jiÏní observatofii 

Galerie Octopus zve na v˘stavu tfií 
souãasn˘ch v˘tvarníkÛ

Cviãenky aerobiku se pfiedvedly
na sportovní akademii

ročník XI I I .

Foto: František Čermák
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První občánek Rýmařova roku 2011

Začínáme od Adama
V našem městě letos začínáme od
Adama. První občánek Rýmařova
tohoto roku se totiž jmenuje
Adámek Kistan, narodil se v kr-
novské porodnici v podvečer 
3. ledna 2011, měřil přesně 50 cm
a vážil 3,5 kg. Udělal radost ma-
mince Miroslavě a tatínku
Vladimírovi. Je to pěkný kluk jak
buk, a když přišli zástupci města
s blahopřáním, květinami a vel-
kým plyšovým medvědem
Adámka pozdravit, zdálo se, že
pozorně poslouchá každé slovo.
Od narození už jistě přibral, však
má taky chuť k jídlu - a hodně čas-
to v noci, možná proto, že se naro-

dil před večeří. Spokojená mamin-
ka si svého prvorozeného syna
chovala s láskou, jak to jen ma-
minky dokážou. Pochválila také
zdravotníky krnovské porodnice
za dobrou péči a hezký vztah k no-
vorozencům. Tatínek, řidič autobu-
su, se určitě bude rád vracet domů.
My přejeme Adámku Kistanovi
i ostatním malým občánkům, kteří
v letošním roce přijdou na svět,
aby svým rodičům a vůbec nám
všem dělali jenom radost. První
skupinku nově narozených dětí
přivítáme 6. března v koncertním
sále. Květa Sicová,

komise pro občanské záležitosti

O konci světa a vesmíru, kterému to nevadí
Ve čtvrtek 13. ledna měli ná-
vštěvníci Městské knihovny
Rýmařov možnost nahlédnout
křehkost života na planetě Zemi
hned ze dvou protichůdných, tře-
baže navzájem se doplňujících
směrů.
Rozměr lidský přinesla přednáš-
ka Ivo Míčka nesoucí příznačný
název „Konec světa na dvacet
způsobů“, v níž se autor pokusil
nastínit scénáře možného zániku
nejen lidstva, ale i většiny života
na Zemi, či dokonce planety sa-
mé, a odpovědět na otázku po
míře pravděpodobnosti toho kte-
rého úkazu. Věnoval se jak ka-
tastrofám vesmírného původu,

například srážce s kometou či as-
teroidem, tak ničivé síle přírody,
již představují například erupce
mocných vulkánů, jejichž popel
může omezit průnik světla na
zemský povrch a způsobit sníže-
ní zemědělské produkce, či rizi-
ka propuknutí světové pande-
mie. Stranou nezůstaly ani ka-
tastrofy, které si s vynalézavostí
sobě vlastní připravuje člověk
sám, zejména díky současnému
šíření zbraní jaderných a možné-
mu budoucímu šíření zbraní bio-
logických.
Rozměr člověka dalece přesahu-
jící pak nabízí právě probíhající
výstava fotografií hlubokého

vesmíru z produkce Astrono-
mického ústavu Akademie věd
ČR pořízených na Evropské již-
ní observatoři. Tato observatoř
se nachází v Chile, v horách
pouště Atacama, nejsušší pustiny
na Zemi. Minimální vzdušná
vlhkost a značná vzdálenost od
lidských sídel, jež tak neruší
světlem, nabízí jedinečné pozo-
rovací podmínky. Díky nim ob-
servatoř přinesla průlomové vý-
sledky, ať už se jedná o nové dů-
kazy podporující možnost exi-
stence masivní černé díry v jádru
naší galaxie nebo objevy planet 
obíhajících vzdálené hvězdy.

Organizace tento komplex spra-
vující dnes sdružuje patnáct ze-
mí, naposledy k ní roku 2010
přistoupila Brazílie. Kromě ní se
projektu účastní všechny větší
země západní Evropy mimo
Irsko, jež nyní o členství usiluje.
Česká republika se do programu
zapojila 1. ledna 2007 a je vyjma
Německa a Rakouska jediným
členským státem ve střední a vý-
chodní Evropě. Naši astronomo-
vé se tak účastní průlomové vě-
decké práce spolu s evropskou
špičkou v oboru.
Výstava v městské knihovně tr-
vá do 31. ledna. JaPo

Helix - planetární mlhovina s bílým trpaslíkem uprostřed
Fota: ESO, zdroj: www.astro.cz

Krabí mlhovina - pozůstatek supernovy pozorované r. 1054
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Ne, tentokrát se do názvu opravdu nevloudila tisková chyba. Slovo
„rozvid“ existuje, byť jen jako nevyužitá možnost, nerealizovaný ná-
vrh, hypotetický český ekvivalent převzatého slova „televize“ či „te-
levizor“, který měl stejně jako „rozhlas“ hezky česky označovat dů-
ležité informační médium moderní doby. Rozvid se ale neujal, ostat-
ně není divu, zní dost divně - mě osobně připomíná překotně vyslo-
vené spojení rys ostrovid.
Zato televize a televizory se ujaly náramně dobře. Nejen v českém
slovníku, ale i v našich domácnostech, ba v našich životech obecně.
Patří k základnímu vybavení českého příbytku, už dávno se statisti-
kové nepídí po tom, zda televizní přijímač doma vůbec máme, ale
spíš jaký typ a kolik kusů vlastníme a jaké vysílání přijímáme - zda
digitální, nebo ještě analogové. Staré „bedny“ se skleněnou obrazov-
kou rychle mizí a jejich místo přebírají placaté a širokánské „plaz-
movky“ a „elcédéčka“.
Televizor je natolik pevnou součástí české domácnosti, že se mu při-
způsobuje domácnost sama. Někdo bystrý kdysi poznamenal, že stol-
ky s televizory připomínají oltáře. Obvykle stojí na pečlivě vybraném
místě obývacího pokoje, na speciálním stolečku/skříňce či ve zvlášt-
ním chlívku obývákové stěny, proti sestavě pohodlných křesel a po-
hovek, v samém centru vší pozornosti. Veškerý nábytek se rozmísťu-
je vzhledem k televizi. Ta musí být postavena tak, aby obrazovku ne-
oslňovalo světlo z oken či lamp, tedy aby diváka při sledování nic ne-
rušilo. Mezi gaučem a telkou stojí pouze nízký stolek zvaný konfe-
renční, který se na konferenci sice moc nehodí, ale divákovi poslou-
ží dokonale - nezavazí ve výhledu a dá se na něj položit vše, co chce-
te mít při sledování televize po ruce. A pak stačí zapnout a upřeně,
soustředěně, ba zbožně sledovat. V bytech seniorek se na „oltáři“ na-
jde i vyšívaná dečka, vázička s květinou či obrázek a pár fotek. Musí
to být ale původní „bedna“, plazmovka by takovou výzdobu na svém
supertenkém monitoru sotva unesla.
Tak to asi vypadá ve většině českých obýváků. Televizory ale pro-
nikly i do ostatních místností. Jeden je v ložnici - proti posteli, aby se
dalo koukat před usnutím, menší přijímač je v kuchyni, přímo na lin-
ce, aby nás telka bavila i během vaření. Další bedna je v dětském po-
koji, aby dětičky neotravovaly. Další... na WC? I tam přece trávíme
jisté chvíle, a nechceme při tom přece čumět do zdi? Ale ne, na čes-
kých WC je ještě vše při starém - najdete tu hlavně časopisy. I když
kdoví, za pár let...
Jsem předpotopní staromilec. Mám doma jednu klasickou bednu, si-
ce už s dálkovým ovládáním, ale jen jedním, takže snadno poznám,
jak přístroj zapnout. Na návštěvě u příbuzných mě sbírka různotva-
rých ovladačů značně mate. Poznamenána výchovou mé maminky,
která pokládala sledování televize během dne za nehorázně ztracený
čas, televizi zapínám až večer. Mám analogový příjem, tři kanály, tím
pádem nemusím zdlouhavě surfovat po desítkách či stovkách pro-
gramů a marně hledat, na co se budu dívat. Když po proklikání tří čí-
sel nenajdu nic zajímavého (a to je dost často), můžu televizi s čistým
svědomím vypnout. Při vaření poslouchám rádio nebo muziku a na
WC dělám jen to, co se tam má dělat. A když mám odpoledne chvíli
volno, čtu si. Čtení moudrá máti za ztracený čas nepokládala, a tak
jsme si mohli číst kdykoli, a když jsme při tom tvrdili, že se učíme,
i jakkoli dlouho. Televize mi nevadí, do současného světa nejspíš pat-
ří (než ji nahradí něco modernějšího). Podstatné je zůstat na správné
straně ovladače. ZN

Soutěž Marie Kodovské

Rýmařovský horizont
a Středisko volného času vyhlašují

Literární a výtvarnou soutěž
Marie Kodovské 2011

v kategoriích: poezie
próza
ilustrace

Na počátku tohoto roku nastal
čas pro nový ročník literární
a výtvarné soutěže, kterou na pa-
měť naivní malířky a básnířky
Marie Kodovské vyhlašuje čtr-
náctideník Rýmařovský horizont
společně se SVČ Rýmařov už
počtvrté.
Jako v předchozích ročnících -
nultém 2004, prvním 2006 a dru-
hém 2008 - mohou amatérští
básníci, prozaici a výtvarníci za-
sílat na e-mailovou adresu re-
dakce rymhor@seznam.cz nebo
na poštovní adresu Rýmařovský
horizont, Středisko volného ča-
su, Bartákova 21, 795 01 Rýma-
řov, své dosud nepublikované
příspěvky - básně, povídky a fe-
jetony, kresby a fotografie, 
z nichž budeme během roku vy-
bírat ty nejzajímavější k otištění
na stránkách našeho periodika.
Zasláním příspěvku do soutěže

autoři vyjadřují souhlas s jeho
případnou gramatickou úpravou
a zveřejněním. Nutnou podmín-
kou je opatření každého příspěv-
ku jménem autora a kontaktem.
V kategorii poezie přijímáme
básně a básnické cykly v rozsahu
max. 10 stran, v prozaické kate-
gorii texty v rozsahu max. 
2 strany, v kategorii ilustrace při-
jímáme černobílé kresby, koláže
a fotografie (barevné pouze s vě-
domím autorů, že se jejich cha-
rakter černobílou reprodukcí
změní). Věková ani další omeze-
ní se nekladou. Nečitelné ruko-
pisné texty budou ze soutěže vy-
řazeny.
Soutěž bude otevřena do září to-
hoto roku, během října budou
zaslané práce vyhodnoceny.
Vítězové všech tří kategorií bu-
dou vyhlášeni při literárním ve-
čeru na konci tohoto roku. ZN
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Aktuálně z města

Ze statistiky obyvatel města
K 31. prosinci 2010 mělo naše
město 8 765 obyvatel, z toho by-
lo 4 453 žen a 4 312 mužů. V ro-
ce 2010 se narodilo 72 dětí a 98
obyvatel zemřelo, celková bilan-
ce narození a úmrtí je tedy zá-
porná o 26 osob. Přistěhovalo se
127 občanů a odstěhovalo 152,
celková bilance je také záporná -
25, což znamená celkový úbytek
obyvatel za minulý rok o 51, te-
dy 0,6 %.
Výsledný údaj o úbytku obyvatel
je pokračováním nepříznivého
a přitom trvalého trendu našeho
města, regionu i celého Morav-
skoslezského kraje. V rámci
České republiky stačí ještě stále
vyrovnávat nepříznivý demogra-
fický vývoj nově přistěhovaní ci-
zinci, ale to má praktický vliv jen
pro Prahu a Středočeský kraj
a některá větší města. Pro naše
město platí současná všeobecná
charakteristika venkova - postup-
né stárnutí populace, odchod
mladých a především vzdělaných
lidí za prací do velkých měst
a s tím spojený snižující se počet
narozených dětí a postupný úby-
tek obyvatel venkova. Za ven-
kov ve svém článku považuji
v souladu s celkově přijímaným
názorem téměř všechny oblasti
a obce republiky vyjma Prahy
a jejího okolí a snad Brna.
Výsledný trend je převážně dů-
sledkem změny životního stylu
mladých lidí. Přitom žádná pore-
voluční politická strana nebo re-
prezentace neměla zájem nebo
nedokázala tento stav změnit
a ponechává věcem volný prů-
běh. Naši politici se rekrutují spí-
še z větších měst nebo přímo
z Prahy a nemají skutečný zájem
venkovu nějak pomoci. Snad jen
kvůli umístění amerického rada-
ru v Brdech pocítili politici po-
třebu finančně „pomoci“ tamním
obcím, aby ztišili jejich protesty,
když předtím s hrůzou konstato-
vali, že „český venkov je podfi-
nancovaný“ a často mu chybí zá-
kladní vybavení a infrastruktura,
o pracovních příležitostech a vol-
nočasovém vyžití ani nemluvě.
Způsob rozdělení daňových příj-
mů mezi města a obce je také do-
statečně výmluvný v tom, jak
náš stát „podporuje“ venkov.
Města a obce z periferie nemají
samy prostředky a neznají ani
způsob, jak tento stav změnit.
Ale zpět ke statistice našeho

města. Jednotlivé místní části se
podílejí na počtu obyvatel 
k 31. prosinci 2010 takto:
Edrovice 322 obyvatel (165 mu-
žů a 157 žen), Harrachov 29 
obyvatel (13 mužů a 16 žen),
Jamartice 209 obyvatel (106 mu-
žů a 103 žen), Janovice 728 oby-
vatel (370 mužů a 358 žen),
Ondřejov 135 obyvatel (69 mu-
žů a 66 žen), město Rýmařov 
7 281 obyvatel (3 550 mužů 
a 3 731 žen) a Stránské 61 oby-
vatel (38 mužů a 23 žen).
Zajímavostí je, že ve všech míst-
ních částech města převažuje po-
čet mužů nad počtem žen, vyjma
Harrachova a samotného města,
jejichž poměr mužů a žen ve sta-
tistice obrací výsledný poměr
do souladu s celkovými statisti-

kami zastoupení obou pohlaví
v populaci a věku dožití.
Tabulka věkového rozložení je
také velmi zajímavá. Početně
nejbohatšími ročníky jsou ve
městě dnešní pětapadesátníci až
pětašedesátníci a pak ještě po-
četné „normalizační“ ročníky še-
desátých a sedmdesátých let. Po
65. roce života začínají ročníky
přirozeným úbytkem slábnout.
Ve městě žije jeden občan ve vě-
ku nad 95 let. Počty mužů a žen
v jednotlivých věkových skupi-
nách potvrzují skutečnost, že se
rodí více mužů než žen a že
s přibývajícím věkem podíl mu-
žů postupně díky vyšší úmrtnos-
ti a nižšímu průměrnému věku
klesá. Současné ročníky již asi
15 let oscilují na počtu cca osm-

desáti přihlášených obyvatel.
Z přehledu je patrné, že pokud se
výrazně nezvýší porodnost či ne-
nastane změna životního stylu,
která přivede lidi zpět na ven-
kov, nebo se nezvedne počet při-
stěhovaných cizinců, pak po
dalších dvaceti letech klesne
počet obyvatel města k 6 až 6,5
tisícům, pravděpodobně s třeti-
novým podílem důchodců
a zrychlujícím se trendem po-
klesu počtu obyvatel. V minu-
losti došlo k nejvyššímu pokle-
su počtu obyvatel v roce 1990
po administrativním oddělení
obcí Stará Ves a Malá Štáhle -
jednorázově přibližně o 700,
a tak byl stav obyvatel k 3. břez-
nu 1991 už jen 9 405.

Ing. Petr Klouda, starosta
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

vedoucího odboru živnostenský úřad MěÚ Rýmařov
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 11. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-

správných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky: • vzdělání vysokoškolské,

• praxe ve veřejné správě,
• výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku správy živnostenského podnikání,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 455/1991Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů),
• zkušenosti s vedením pracovního týmu,
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• vykonává specializované odborné činnosti na úseku živnostenského podnikání, včetně metodických, konzul-

tačních a poradenských v rozsahu působnosti živnostenského úřadu,
• komplexně zajišťuje činnost CRM (centrálního registračního místa),
• odpovídá za kontrolní a dozorovou činnost živnostenského úřadu

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správ-
ních činností,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvěd-
čující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bez-
úhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na 

uchazeče narozené po 1. prosinci 1971),
• čestné prohlášení dle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslá-

ní nejpozději 18. února 2011

Lhůta pro podání přihlášky: 18. února 2011
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude 
uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.).
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. Bližší informace v případě
dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Anketa

Tři otázky pro zastupitele (1. část)
Na začátku každého volebního období se představují nově zvolení zastupitelé. V odpovědích na naše tři otázky čtenářům přibližují svou před-
stavu o vývoji našeho města a také vlastní plány, jak ji uskutečnit.

1. Co je podle vašeho názoru nejdůležitější
úkol současného zastupitelstva?
2. Jaká témata či priority chcete vy sám/sa-
ma v tomto volebním období prosazovat?
3. Ideální Rýmařov - jak by podle vás měl
vypadat?

Mgr. Vlastimil Baran
(44 let, učitel základní
školy, zvolen za SNK
ED)
1. Jednoznačně stabili-
zace financí v rámci
závěrečné fáze získání
financí z vybraných
dotačních titulů.

2. Zachování perspektivního školství
v Rýmařově, podpora volnočasových aktivit
pro děti, vyřešení možnosti dalšího využití
budovy kina.
3. Já osobně jsem v Rýmařově spokojený
a šťastný. K ideálu mi proto chybí snad jen
větší nabídka práce a více narozených dětí.

Mgr. Marek Bocián
(35 let, zástupce ředi-
tele střední školy, zvo-
len za ČSSD)
1. Velmi důležitým 
úkolem je dokončení
stávajících projektů
a pokud možno schvá-
lení projektů nových,

tak abychom maximálně a efektivně využili
ještě poslední možnosti čerpání peněz ze
strukturálních fondů EU. Důležitý bude peč-
livý výběr projektů do inovovaného integro-
vaného dokumentu a zvážení jejich realizo-
vatelnosti v návaznosti na rozpočet.
2. Jsou to témata týkající se především ob-
lasti sportu a školství, ale nebráním se ani ji-
ným tématům. Za osobní prioritu považuji
bezpečné a čisté město. Potřeby občanů měs-
ta samy vygenerují témata či priority, které je
potřeba řešit.
3. K této otázce přistoupím spíše filozoficky.
Ideální město by mělo být místem dokona-
lých hodnot, norem a vztahů. Čím více obča-
nů se bude blížit těmto atributům, tím ideál-
nější město budeme mít.

Ing. Petr Klouda (52
let, starosta, zvolen za
SNK ED)
1. Za to nejdůležitější
jednoznačně považuji
využít v co největší mí-
ře „evropských peněz“
a zrealizovat maximum
připravených projektů

na zvelebení města a doplnění městské infra-
struktury.

2. Mám zájem na tom, aby se zastupitelé v co
nejkratší době a největší míře shodli na na-
šich investičních záměrech, a pokud uspěje-
me v žádostech o dotace, abychom dokázali
dovést do zdárného konce i jejich financová-
ní a realizaci. Nejsou to jednoduché a laciné
záměry - např. rekonstrukce nám. Míru, po-
kračování v rekonstrukci sídlišť Dukelská
a Hornoměstská, Školního náměstí, zateplo-
vání bytových domů a dalších objektů.
Důležité bude také zvládnout nákladnou
a složitou rekonstrukci Střediska volného ča-
su, která brzy začne. Možnosti dotací se rych-
le krátí a otálení zastupitelů není na místě.
Život obyvatel ve městě nabízí bezpočet té-
mat k řešení a zlepšení a pozornost zastupi-
telů k nim bude směřovat, ale využití „ev-
ropských peněz“ je podle mého názoru neo-
pakovatelnou šancí tohoto volebního období.
3. Rýmařov by měl být městem, které vytváří
příznivé podmínky pro život svých obyvatel
a příznivé klima pro podnikatelskou činnost.
To pro mě znamená vybudovat a udržovat ve
městě instituce a zařízení, která by město naší
velikosti mělo mít k tomu, aby tu většina jeho
obyvatel našla práci a volnočasové vyžití po-
kud možno v širokém a rozumně nastaveném
spektru. To například znamená existenci
Střediska volného času s pestrou nabídkou ak-
tivit a možnostmi malého kina nebo divadel-
ních představení, muzeum, knihovnu, sportov-
ní a kulturní areál, kluziště... Těžko lze v našem
městě usilovat např. o akvacentrum pro stovky
návštěvníků, stálou divadelní scénu, sjezdovku
apod. Za těmito atrakcemi musí naši obyvatelé
vyjíždět jinam. Příznivé podnikatelské klima
spatřuji např. v existenci průmyslových zón
a jejich cenové dostupnosti pro zájemce o pod-
nikání, vybudování dopravní infrastruktury, ro-
zumné výši nájmů ve městě apod.

Mgr. Bronislav Koňa-
řík (36 let, učitel na
SŠ Rýmařov, zvolen
za KSČM)
1. Jako nově zvolený
zastupitel si teprve 
utvářím představu
o tom, co všechno je
v pravomoci zastupitelů

a jakým způsobem a do jaké míry se lze podí-
let na zvelebování našeho města. Jsem toho ná-
zoru, že i za cenu zvýšeného objemu čerpaných
úvěrů by se mělo maximálně využít všech do-
tačních titulů a realizovat zejména takové pro-
jekty, na které bychom jinak neměli peníze.
2. Jako učitel jsem logicky členem komise
pro výchovu a vzdělávání. Mohu se tak ak-
tivně zapojit do dění spojeného se školstvím
v našem městě. Do voleb jsem kandidoval
s myšlenkou na vybudování městského kou-
paliště. Jelikož se ale na tento projekt nedá

čerpat žádná dotace, tak byl dokonce podán
návrh na jeho vyškrtnutí z Integrovaného do-
kumentu. Jediné, co se v této záležitosti 
uskuteční, bude asi to, že kolem
Edrovického rybníku a nové nádrže U Lomu
dojde k osazení nových piktogramů zakazu-
jících vstup a koupání psů.
3. Je třeba zůstat stát nohama na zemi. Podle
mého názoru je zapotřebí vytvořit zde tako-
vé podmínky, aby mladí lidé neodcházeli do
větších měst a rádi zůstávali zde. K tomu by
jistě přispělo i rozšíření možností kulturního
a společenského vyžití. A v neposlední řadě
by se měla začít konečně brát vážně i otázka
čistoty našeho města a městská policie by
měla nekompromisně pokutovat majitele
psů, kteří po svých čtyřnohých miláčcích ne-
uklízejí výkaly, a dále pak neukázněné řidi-
če, kteří si v Rýmařově parkují všude, kde se
jim zlíbí, a nejsou za to nijak postihováni.

Ing. Soňa Kováříková (ředitelka střední
školy, zvolena za SNK ED)
1. Realizovat v tomto volebním období ma-
ximum prioritně stanovených akcí v tzv.
Integrovaném dokumentu města Rýmařova.
Vyvážený rozpočet města, splnit závazné 
ukazatele hospodaření města.
2. Chci se zasadit o racionální řešení střední-
ho školství v Rýmařově a reálně řešit i jiné
problémy, které by vznikly v oblasti školství,
zdravotnictví a životního prostředí.
3. Z pohledu estetického: malebné podhor-
ské městečko, s bohatou zelení, opravenými
domy, silnicemi a chodníky a hlavně se spo-
kojenými lidmi, kteří budou nám, zastupite-
lům, nápomocni „ideální Rýmařov“ budovat
a zvelebovat.
Z pohledu praktického a existenčního: ideál-
ní město s dostatečnou nabídkou obchodů
a služeb, zvyšování počtu pracovních míst
a s tím úzce související snižování nezaměst-
nanosti, dostatečné uplatnění pro mladé lidi,
a to v takové míře, aby z Rýmařova neod-
cházeli, kulturní a sportovní vyžití pro mlá-
dež, ale i ostatní občany města Rýmařova.

Ing. Tomáš Köhler
(46 let, zvolen za
ODS)
1. Maximálně, ale zá-
roveň smysluplně 
a efektivně investovat
do rozvoje města, za-
traktivnit jej jak pro
své občany, tak i pro

návštěvníky a turisty ze širokého okolí.
Zajistit financování investic z dotačních akcí
kraje, EU, státu, na spoluúčast použít pouze
vlastní zdroje. Cizí zdroje zapojit až v přípa-
dě vyčerpání všech, i do dneška nevyužitých,
vlastních rezerv.
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2. Budu prosazovat vyrovnané rozpočty
města bez nárůstu úvěrového zatížení. Dále
se budu zasazovat o průhlednost, optimali-
zaci, redukci, ale i restrukturalizaci veške-
rých výdajů města. Budu i nadále pokračo-
vat ve snaze o efektivitu a transparentnost
procesu zadávání a hodnocení veřejných za-
kázek města. Budu i nadále podporovat
všechny volnočasové aktivity ve městě.
3. Ideální Rýmařov spíše v delším horizontu
a s velkou mírou představivosti vidím jako
město, ve kterém každoročně bude narůstat
počet obyvatel a všichni budou na své měs-
to hrdí, které se stane významným turistic-
kým centrem přesahujícím svou kvalitou
a pestrostí stávající region.
Bude zde řada kvalitních a atraktivních pro-
stor pro sport, tělovýchovu, kulturu, turisti-
ku, budou zde moderně vybavené a dobře ří-
zené základní a střední školy, budou zde
kvalitní a rozmanitá restaurační a ubytovací
zařízení, úspěšní podnikatelé s širokou na-
bídkou pracovních míst, budou zde desítky
úspěšných zájmových sdružení a spolků, do-
stupná kvalitní lékařská péče, kvalitní ko-
munikace a příjezdové cesty do města, do-
statek prostoru k zajišťování všech
forem bydlení, efektivní a štíhlý městský 
úřad.

MUDr. Bohumil Ser-
vus (58 let, praktický
lékař, zvolen za KDU-
ČSL)
1. Využít v maximální
míře zbývající období
do roku 2013 k získá-
vání peněz z evrop-
ských fondů.

2. Dobře fungující správu, rozumné nakládá-
ní s prostředky.
3. Spořádaná obec, kde mají lidé práci, pod-
mínky k odpočinku a zábavě, odkud se ne-
stěhují.

Mgr. Květoslava Si-
cová (70 let, důchod-
kyně, zvolena za SNK
ED)
1. V současné složité
ekonomické situaci je
nejdůležitějším úko-
lem zastupitelstva pl-
nit schválený rozpočet

a při jednáních svorně přijímat realizovatel-
ná usnesení a opatření.
2. Povedu i nadále komisi pro společenské
záležitosti. Ta má široký záběr: vítání dětí,
blahopřání jubilantům, sňatky, jubilejní
svatby, kulturní akce, činnost osadních vý-
borů... až po smuteční rozloučení. Jde o prá-
ci s lidmi, mnohdy je obtížná a složitá, ale
považuji ji za smysluplnou. Pomáhá mi ko-
lektiv činorodých lidí, kterým děkuji.
3. Ideální Rýmařov? Pohodové a klidné
podhorské městečko, kde žijí spokojení ob-
čané. Ti zde mají práci, bydlení, možnosti
využití volného času a vše, co k tomu patří.
Prostě domov.

Vítězslav Šopík (35
let, podnikatel, zvolen
za ODS)
1. Nejdůležitějším úko-
lem současného zastu-
pitelstva je využít veš-
keré dotační tituly, kte-
ré souvisejí s rozvojem
města, hledat vlastní

zdroje pro spolufinancování těchto projektů
a udržet ve městě rozpočtovou kázeň, bez
dalšího navyšování zadluženosti města.
2. Zastavit odchod mladých lidí z Rýmařova
podporou středoškolského vzdělávání a je-
jich uplatnění ve společnosti zejména
v Rýmařově. Rozvíjet služby a aktivity pro
návštěvníky města se zaměřením na turistic-
ký ruch. Dále budu prosazovat vytváření 
efektivního hospodaření města a jím zříze-
ných organizací.
3. Ideální Rýmařov je město s vlastní tváří
podhorského města a brány do Jeseníků,
s bohatým kulturním a společenským živo-
tem, s dostatkem sportovních aktivit neje-
nom pro výkonnostní sportovce, ale také pro
rekreanty. Město plné spokojených obyvatel,
kteří jsou podporováni ve všech aktivitách
souvisejících s jejich životem, od budování
infrastruktury, přes bydlení, až po podporu
vytváření nových pracovních míst.

Marie Volková (52 let,
zdravotní sestra, zvo-
lena za TOP 09)
1. Za úkol číslo jedna
považuji snažit se o vy-
rovnané hospodaření
a zabránit dalšímu za-
dlužování města.
2. Jsem členkou fi-

nanční komise, proto moje aktivity budou
směřovat k účelně vynaloženým finančním
prostředkům. Mně blízké téma je také zdra-
votnictví ve městě a podpora malých a střed-
ních podnikatelů - podpořím aktivity, které
povedou k tvorbě pracovních míst.
Dále je nutné dokončit plánované rekon-
strukce, revitalizace, opravy městských ko-
munikací. Nemohu zapomenout na podporu
turismu, kultury a regeneraci kulturních pa-
mátek. Důležitá je pro mě bezpečnost a čis-

tota města, boj proti korupci a podpora sluš-
ných občanů proti nezodpovědným a nepři-
způsobivým. Podpořím smysluplné myšlen-
ky vedoucí k dalšímu rozvoji města a aktivi-
ty směřující k pokrytí potřeb obyvatel všech
věkových kategorií tak, aby bylo zabráněno
dalšímu odlivu obyvatel z Rýmařova.
3. Slovo ideální nemám ráda. Město
Rýmařov se pomalu mění, je zde stále mno-
ho věcí přehlíženo a opomíjeno. Je potřeba
to nejen stále připomínat, ale prosadit aktivi-
ty, které povedou k jejich vylepšení či od-
stranění a změní tvář našeho města, aby se
stalo přitažlivým a zajímavým i pro projíždě-
jící turisty. Jsem patriot, cítím se zde doma.
Město Rýmařov je svým způsobem krásné,
ale může být ještě krásnější.

Ladislav Žilka (64 let,
důchodce, zvolen za
KSČM)
1. Předchozí zastupitel-
stvo schválilo integro-
vaný program rozvoje
města. V tomto progra-
mu jsou akce, které již
byly realizovány, na

část akcí je projektová dokumentace nebo
studie. Tento materiál musí současné zastu-
pitelstvo aktualizovat. Chtěl bych, aby v pro-
gramu bylo věnováno více místa rozvoji
místních částí města.
2. Pro mne je prioritou dokončení druhé eta-
py revitalizace sídliště Dukelská, konkrétně
rozšíření parkovacích míst a především úpra-
va přilehlého dětského hřiště. Za další priori-
tu považuji rekonstrukci SVČ.
3. Ideální Rýmařov by měl mít dostatek fi-
nančních prostředků na realizaci všech plánů!
Všechny domy, i soukromé, by byly uprave-
né, nebyly by zde žádné odpudivé polorozbo-
řeniny s vybitými okny. Sídliště by byla čistá,
bez odpadků u kontejnerů a psích výkalů
kdekoli. Všichni by měli možnost se kulturně
i sportovně vyžít podle svých představ. Mělo
by být lepší spojení veřejnými dopravními
prostředky ve volných dnech jak do Bruntálu,
tak do Olomouce či Šumperka. Zdravotnictví
by mělo být na lepší úrovni a lépe dosažitel-
né. Všichni občané by měli dostatek pracov-
ních příležitostí. Připravila ZN

Foto: Josef Stacho
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Zdravotnictví

Školství

Taneční obor ZUŠ
úspěšně zahájil nový rok

Další z koncertů Heleny Chlebcové

V sobotu 8. ledna 2011 se od ranních hodin roztanãil sál Domu dûtí a mláde-
Ïe v Olomouci. V rytmu diska, v˘razového tance a hip-hopu bojovali v soutû-
Ïi O Hanáck˘ koláãek o nejvy‰‰í pfiíãky taneãníci rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin.
Na této soutěži měl taneční obor ZUŠ Rýmařov zástupce v kategorii
juniorek v oboru výrazového tance - Žanetu Szapowalovou
a Michaelu Blaškovou. Obě děvčata si vedla výborně. Žanda získala
1. místo za choreografii „Dětství skončilo“ a Míša 2. místo za
„Romanci o duši“. Oběma tanečnicím blahopřeji, děkuji za krásné
výkony a rodičům za pomoc a podporu. Protože se právě rozjíždí
soutěžní sezóna, přeji pěkné a úspěšné tancování.

Alena Tomešková, učitelka TO ZUŠ Rýmařov

Klavíristka Helena Chlebcová, studentka 6. ročníku Konzervatoře
Brno a absolventka rýmařovské ZUŠ, se již několik roků za sebou do
předchozího působiště vrací, aby své schopnosti předvedla bývalým
učitelům i místním milovníkům vážné hudby. Její zatím poslední
koncert v sále ZUŠ se konal ve čtvrtek 13. ledna. Tentokrát si na po-
moc přizvala svou o dva roky mladší spolužačku Kristýnu
Hanuskovou, která se specializuje na hoboj.
Program zahájila Helena Chlebcová Preludiem a fugou h moll J. S.
Bacha, Sonátou B dur Ludwiga van Beethovena a Etudou Fryderyka
Chopina. Následovaly Fantastické kusy Carla Nielsena s doprovo-
dem Kristýny Hanuskové. Závěr večera patřil opět samotnému klaví-
ru, a sice Tématu s variacemi Antonína Dvořáka, jímž se Helena
Chlebcová s rýmařovským publikem rozloučila. JaPo

Foto: ZUŠ Rýmařov
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Jízda
pod vlivem alkoholu

Ve zkráceném přípravném řízení
sdělili policisté podezření z pře-
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky 19letému mladíkovi
z Olomouckého kraje. Ten měl
14. prosince opilý řídit vozidlo
Opel mezi Skalami a Rýmařo-
vem, kde ho místní policisté za-
stavili a kontrolovali. Při decho-
vé zkoušce mu naměřili nejprve
0,59 a po šesti minutách již 1,11

promile alkoholu. Mladík se
podrobil lékařskému vyšetření
a odběru krve. Z výsledku byla
zjištěna hodnota 0,94 a přepo-
čtem byla stanovena hladina al-
koholu v době řízení ve výši ne-
jméně 1,08 promile.

Z hospůdky na hřišti
vzal alkohol

Vytrhnutím mříže se dosud ne-
zjištěný pachatel dostal v době
od 8. do 10. ledna do restaurač-

ního zařízení v areálu sportovní-
ho klubu v Rýmařově. Odcizil
skoro 18 litrů různého alkoholu
(whisky, rum, fernet, víno).
Svým jednáním způsobil škodu
skoro 3 tisíce na zboží a 10 tisíc
poškozením.

Z altánku
odnesl sekačku

V době od 8. do 9. ledna na ulici
8. května v Rýmařově dosud ne-
známý pachatel vešel na oploce-
ný pozemek u rodinného domu
a vykopl dveře zahradního altán-
ku. Vnikl dovnitř a odcizil stru-
novou motorovou sekačku
v hodnotě 10 tisíc Kč.

Nehoda
Nejvyšší škodu za sledované ob-
dobí způsobil 36letý řidič ná-
kladního vozidla, který havaro-
val v pátek 7. ledna mezi obcemi
Ryžoviště a Dětřichov. Nezvládl
řízení, při průjezdu pravotočivou
zatáčkou dostal na zledovatělém
povrchu smyk a vyjel mimo sil-
nici, kde levým bokem narazil do
stromu. Škoda činí 500 tisíc Kč.

Opilý agresor
Večer zasahovali rýmařovští po-
licisté v Jamarticích. 25letý muž
pod vlivem alkoholu se choval
hrubě ke své matce. Byl zajištěn

a dechová zkouška u něj vykáza-
la hodnotu 2,81 promile alkoho-
lu. Skončil na záchytné stanici.

Dívka ho udeřila
pivní sklenicí

V pátek 14. ledna policejní ko-
misař sdělil podezření z přečinu
pokusu ublížení na zdraví a vý-
tržnictví 19leté dívce. K proti-
právnímu jednání mělo dojít dne
10. prosince v Břidličné na dis-
kotéce v restauraci Na Kopečku.
Zde měla podezřelá po předcho-
zí slovní rozepři vzít pivní skle-
nici, obsah vylít na aparaturu
a pak sklenicí udeřit 34letého
muže do zátylku.

V mateřské školce
někdo poškodil dveře

V pondělí 17. ledna rýmařovští
policisté překvalifikovali přestu-
pek proti majetku na přečin po-
škození cizí věci. Ten se měl stát
v době od 22. do 29. prosince
v Horním Městě, kde dosud ne-
známý pachatel opakovaně po-
škodil na budově mateřské škol-
ky vstupní dveře. Škoda činí
přes 14 tisíc Kč. 

Z podkladů
por. Bc. Pavly Tuškové,

tiskové mluvčí Policie ČR

Srážka se srncem
V pondělí 17. ledna jel 22letý muž s vozidlem Alfa Romeo mezi
obcemi Ondřejov a Valšovský Důl. Na přímém úseku vozovky mu
vyběhl bezprostředně před auto z levého příkopu srnec a došlo ke
střetu. Zvíře zůstalo na místě usmrcené a bylo předáno myslivec-
kému sdružení. Škoda na vozidle činí 15 tisíc a na zvěři 1 tisíc Kč.

Foto: PČR Bruntál
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Kdo byl kdo

Josef Schön - feldmaršál z Tvrdkova
První světová válka byla pro čes-
ký národ složitá. Domácí odpor
představovali opoziční politici
Kramář, Rašín a další, z nichž
mnohé přivedly válečné soudy
monarchie pod šibenici, od které
je 1916 zachránil nový tolerantní
císař a poslední český král bla-
hosl. Karel III. Zahraniční odboj
symbolizovala a řídila silná troj-
ka republikánských intelektu-
álů, charismatičtí T. G. Masaryk
s M. R. Štefánikem a pracovitý
E. Beneš.

Snahu po odtržení českých zemí
a Slovenska od habsburské říše
představovala armáda prvního
odboje, přes 100 tisíc vojáků
československých legií v Rusku,
ve Francii a Itálii. Tvořili je se
zahraničními krajany někteří
čeští a slovenští vojáci, kteří pře-
běhli nebo byli zajati. Vzácně
bychom mezi nimi našli i české
Němce. Na opačné straně fronty
však bojovalo pod černožlutými
prapory za rakouského císaře
o hodně víc než 2 miliony Čechů
a Slováků, ba i Jan Masaryk
a Klement Gottwald. Ohromnou
masu mužů, kteří tvořili vý-
znamnou část vojska a setrvali
v něm až do konce války, nelze
přehlédnout. Dezerce posloužily
neschopnému velení svádět ra-
kouské porážky na „nespolehli-
vé“ Čechy zvláště na východní
frontě, třebaže se v bezvýchodné
situaci ochotně vzdávali stejně
Maďaři i Němci. Jinak tomu by-
lo při neobyčejně těžkých hor-
ských bojích ve skalnatých výši-
nách severoitalských Alp, kde se
Češi v císařských oddílech ne-
jednou vyznamenali. Demobili-
zovaní čeští a slovenští vojáci ar-
mády monarchie se stali po vál-
ce horkým bramborem. Stát
o nich nechtěl slyšet, nevěděl si

s nimi rady, na zrádce národa
jich bylo příliš mnoho, takže ja-
ko by nebyli. Mnozí po válce na-
sadili život za republiku v těž-
kých bojích proti rudým
Maďarům. Ani legionáři si kro-
mě slávy mnoho neužili, domácí
zápecníci vše rozebrali dřív, než
chlapci svlékli uniformy. Jak ob-
vyklé. Zbyly jim většinou jen
pověstné trafiky, pronásledovali
je nacisté a odsoudili je komu-
nisté. Na rozdíl od zahraničí se
teprve po roce 1990 množí od-
borná literatura o záměrně zane-
dbávaném tématu. Účastníci vál-
ky se satisfakce nedočkali, pou-
mírali.
Do stejné doby patří i zajímavý
rodák z Tvrdkova, voják, jakých
měla habsburská monarchie
v první světové válce pořídku.
Polní maršál Josef Schön a nosi-
tel nejvyššího rakouského vyzna-
menání rytířského řádu Marie
Terezie klame na fotografii čtená-
ře svou vizáží. Podlouhlou tváří
s energickou bradou, rozježeným
knírem a dobovými brýličkami
poněkud připomíná Švejkova ob-
skurního nadporučíka Duba.
Nenechejme se však mýlit, neměl
s ním kromě uniformy nic příbuz-
ného. Narodil se v roce 1863
v zapadlém koutku monarchie
v rodině tvrdkovského sedláka.
Významnější část kariéry plukov-
níka zahájil v letech 1909-1912
v čele známého brněnského 3. pě-
šího pluku arcivévody Karla,
kam narukovali výhradně chlapci
z moravských okresů od roku
1715. Velitelství tehdy převedli
z Brna do Těšína. Roku 1913 už
velel části 28. terezínské divize
v hodnosti generálmajora. Zde jej
dostihly zprávy o sarajevském a-
tentátu i vyhlášení první světové
války.
Svými kvalitami předčil řadu
svých kolegů a generální štáb jej
nasazoval tam, kde ostatní zkla-
mali. Na rozdíl od jiných měl asi
ke svým vojákům blíže, vážili si
jej. Útok proti Srbsku zahajova-
ly 28. července 1914 české jed-
notky včetně 102. benešovského
pluku, což je málo známo. V če-
le 57. terezínské pěší brigády
a dalších jednotek se Schönovi
16. září 1914 podařilo přes sil-
nou střelbu protivníka překročit
v silných deštích a rozbahněném
terénu řeku Sávu. V dalších
dnech přinutily jeho jednotky

k ústupu Timockou divizi, patrně
nejlepší v Srbsku. S pozdějším
maršálporučíkem Aloisem Pod-
hajským, velitelem 1. zeměbra-
necké střelecké divize a nakonec
generálem československé ar-
mády, se jim po rychlém postupu
zdařilo rozprášit srbské oddíly
u Grabovace. Vrchní velení však
vítězství nevyužilo a útok 20. zá-
ří zastavilo pro naprosté vyčer-
pání sil. Kdoví, jak by se Schön
zachoval v době, když se válka
na Balkáně zvrhla ke krvavému
vyřizování účtů z obou stran
včetně zvěrstev na civilistech,
ale to už byl pryč. První část vál-
ky skončila do roka rakouským
fiaskem. Srbsko protivníka vy-
hnalo, ale žádný důvod k rados-
ti. Nástup Němců a Bulharů roku
1916 vedl k jeho porážce.
V červnu 1915 se generálmajor
objevil na italské frontě u 22. pě-
ší zeměbranecké divize. 18. října
1915 již jeho infanteristé umírali
v třetí bitvě o řeku Soču
(Isonzo). Snad nejhorší zážitky

si odnesli ti Schönovi vojáci, co
přežili „peklo u Doberda“. Na
horské planině se v silné bubno-
vé palbě podařilo pěšákům za
krutou cenu zastavit nástup Italů
a obrátit je na útěk. Neobyčejně
tvrdé boje ukončily již 4. listopa-
du drtivé ztráty vojáků obou ne-
přátelských armád a velmi špat-
né počasí. O pět dní později po-
výšili generála na polního mar-
šálporučíka (9. listopadu 1915).
Jen se však trochu zamodrala ob-
loha, zahájila italská generalita
mohutným úderem čtvrtou bitvu.
Byla stejně marná jako předešlé.
Italové sice dobyli něco pozic
pár kilometrů za rakouskou linií,
ale ztráty z předchozí bitvy
stouply nyní na 110 tisíc Italů
a 97 tisíc rakouských vojáků,
mezi nimiž padla i řada Čechů.
K významným úspěchům maršá-
la patřilo též dobytí pevností
Asiago a Arsiera v květnu 1916.
Všechny rakouské útoky se tříš-
tily o Monte Grappa, skalnatou
horu provrtanou chodbami, ubi-

Sestřelené italské letadlo u Isonzy 1918

Skupina českých poddůstojníků v Haliči

Maršálporučík Josef Schön
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kacemi, skladišti munice a ježící
se děly různých ráží s mnoha ku-
lomety. Podobně vypadaly hor-
ské pozice obou protivníků, k to-
mu nutno připočíst ještě řídký
vzduch, mráz a na rakouské stra-
ně též stálý nedostatek potravin
a zdravotnických potřeb. Zákopy
se doslova rubaly ve skalním
podloží a dodnes jsou Dolomity
pokryty statisíci nábojnic a stře-
pin z dělostřeleckých granátů.
Roku 1916 přesunul generální
štáb Schöna do Haliče na rozpa-
dající se ruskou frontu k 59. pěší
divizi. 4. června zde začala
ohromná a neobyčejně úspěšná
Brusilovova ofenziva, která
vrhla po dobytí Přemyšlu ra-
kouská vojska až za Medzila-
borce a přes německou pomoc se
začala poprvé rýsovat porážka

Rakouska-Uherska. Schön se
tehdy zasloužil o nečetné rakous-
ké úspěchy ve velmi těžkých bo-
jích v nepřehledných karpat-
ských lesích. Jako velitel 29. pě-
ší divize, k níž byl převelen již
v dubnu, marně plánoval rozště-
pit masivní nástup Rusů u volyň-
ského Stochodu. Velel též opera-
cím, jež zabránily pronikání rus-
kých sil na Slovensko a dál do
Uher. Jeho východní angažmá
skončilo v listopadu 1916.
Roku 1917 se maršál vrátil ke
svým jednotkám v severní Itálii
na řece Soče. Zatímco všude jin-
de šli Rakušané od porážky k po-
rážce, v listopadu zvítězili ve
dvanácté sočské bitvě nad ital-
skými divizemi v bitvě u Capo-
retta, kde se vyznamenaly i české
jednotky, plzeňští pětatřicátníci

s jinými. Italové pak ustoupili za
řeku Piavu, jen pozice na Monte
Grappa zůstaly dál v jejich ru-
kou. Překonat řeku však již tvrdý
odpor nedovolil. Začala bitva na
Piavě, kde německé divize opět
použily plynové granáty. V břez-
nu 1918 velel Schön svým jedno-
tkám při útoku na horské plošině
Asiaga. Vojáci narazili na doko-
nale vybudované a hájené pozice
Angličanů a Francouzů, ale též
na skvěle vycvičené českoslo-
venské legionáře od horské pě-
choty, alpíny. U italské sanity
tehdy sloužil jako dobrovolník
Američan Ernest Hemingway
a své zážitky popsal ve slavném
románu Sbohem, armádo. Léto
1918 již jednotky rakouské ar-
mády poznamenala značná de-
moralizace. 27. října 1918 začala
spojenecká ofenziva u Vittoria
Venetta. Celé jednotky skládaly
zbraně a rakouský císař Karel I.
kapituloval. Bojovalo se však
ještě 28. října 1918, kdy byla vy-
hlášena Československá republi-
ka. Poslední jednotky již neexis-
tujícího státu se vzdaly 3. listopa-
du.
Náš tvrdkovský rodák měl velmi
dobré zkušenosti s českými jed-
notkami na italské frontě, velice

si jich vážil a rozuměl jim, ba až
do konce své vojenské kariéry se
českých vojáků a jejich stateč-
nosti tvrdě zastával a nedal na ně
spolu s dalšími důstojníky do-
pustit. Josef Schön patřil k vymí-
rajícím důstojníkům, kteří ještě 
uměli ocenit statečnost, schop-
nost improvizovat a inteligenci.
Na italské straně bojovalo v téže
době stejně statečně až 20 tisíc
legionářů, co se vyznamenali
u Doss Alta či na Piavě, na konci
války jejich počet vzrostl na
60 tisíc s dobrovolnickými pra-
pory.
Rodná obec si vicemaršála ceni-
la a jmenovala ho tvrdkovským
čestným občanem. Zůstal sice
v Rakousku, ale domů dojížděl
pravidelně až do své smrti roku
1930. Rok po jeho smrti mu
Tvrdkovští věnovali pamětní
desku, kterou umístili na jeho
rodném domě. 
Karel, J.: Stará Ves a Žďárský
Potok v dějinách Moravy (v tis-
ku); Tutsch, F.: Römerstadt und
das Römerstadter Ländchen,
Wolfrathausen 1964; Kolínská,
M. - Šedivý, I.: Válka a armáda
v českých dějinách. Praha 2008
ad.

Jiří Karel

Úsměvně

Nebrblejte a neprskejte
Také znáte trvale celoplošně naštvané lidi?
Snažím se jim vyhýbat, někdy to ale nejde.
A tak slyším: To je strašné, ta zima, sníh, břeč-
ka pod nohama, člověk aby nevycházel z do-
mu. Ráno jsem si dělala snídani - máslo je sa-
má voda, mlíko taky. Chleba se moc drobí, vá-
nočka je suchá. Kolik peněz mě stály Vánoce!
No a teď abych začala šetřit na dovolenou, ta
drahota. V televizi nic, přání projevená jen
z povinnosti, mladí, kteří si neváží ničeho a ni-
koho, moje kamarádka se tváří jako Drákulova

švagrová. Víte, ona je celá vycukaná.
Mé soukromé zdraví je na odchodu...
Následuje podrobný výčet chorob, vyšetření,
léků, postupů, komplikací a taky peněz. Peníze
hledej za vším. Jdeme dál. Politikové jenom
hrabou pro sebe, zákony dělají pro darebáky.
Nezaměstnanost, krize a k tomu musím dý-
chat, abych se nezadusila.
Ale nám je doma v tom laskavém teple dobře,
nemáme prázdný stůl, děti jsou zdravé, mají se
k světu, budou z nich slušní a svobodní lidé.

Žijeme tak, jak žijeme, ani k neunesení bídně,
ani nějak hýřivě. Středně, na plácku zvaném
střední Evropa. Je s námi zvon domova, jisto-
ta toho místa. V obyčejných denních věcech
najdeme to pěkné, okamžiky štěstí. Každá ho-
dina je přece první. A nebude se opakovat.
Letopočet 2010 je už také minulost.
Abych se vrátila k úvodu. Nakonec chci podo-
tknout k té bábě žlučovité, která musí šetřit
a šetřit: Ty ale máš z čeho šetřit! Tak nekňou-
rej. Si

Čeští poddůstojníci u Bunkru v Haliči 1916 Fota: archiv autora

Rakouská kulometná rota na srbské frontě
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Organizace a spolky

Občanské sdružení zahajuje činnost
Občanské sdružení Historií k současnosti zám-
ku Janovice uspořádalo svou první oficiální
schůzi, která se konala v úterý 18. ledna v je-
ho sídle - Muzikantské čajovně. Sdružení je od
7. prosince 2010 zaregistrováno, má své logo
i stanovy a jeho předsedou je Ondřej Bačík st.
Toto sdružení si klade za cíl nejen seznamovat
veřejnost se stavem zámku i průběhem a fi-
nancováním oprav, ale především k těmto 
opravám aktivně přispívat shromažďováním
finančních darů členů i široké veřejnosti, stej-
ně jako dobrovolnickou činností - například 
údržbou zeleně či úklidem okolí zámku.
Rovněž se plánuje důkladná osvěta, především
zvyšování povědomí místních občanů o histo-
rii a architektonické hodnotě památky.

Občanské sdružení se tedy hodlá zaměřovat
jak na iniciativní jednání s příslušnými úřady,
tak na všeobecnou kulturní činnost. Ta bude
spočívat zejména v pořádání přednášek o zám-
ku Janovice, historii Rýmařovska, ale také
o životním prostředí. První z historických be-
sed se předběžně plánuje na 24. února.
Výhledově se sdružení chce zaměřit i na zapo-
jení objektu do společenského a kulturního ži-
vota města uskutečňováním prohlídek či pořá-
dáním koncertů, výstav, případně trhů na ná-
dvoří zámku.
Dále byly na zasedání diskutovány principy
a mechanismy jednání s ministerstvem i památ-
káři, stejně jako možnosti získání prostředků
formou daru od místních podnikatelů, jakmile

úřady povolí další opravy. Zdůrazněny však by-
ly i jednodušší formy občanské aktivity, které
přesto mohou zámku pomoci. Ondřej Bačík zde
vyzdvihl zejména aktuální potřebu dobrovolní-
ků pro odhazování sněhu, který odtáváním 
a opětovným namrzáním způsobuje praskání 
omítky. Odhazování sněhu se průběžně provádí
od listopadu 2010, a to od všech dveří, sklep-
ních oken a zčásti obvodového zdiva.
S veškerými dotazy a písemnostmi je možno
se obracet na kancelář OS Historií k součas-
nosti zámku Janovice, Ondřej Bačík, Větrná
24, Rýmařov, tel.: 739 649 238, e-mail: ond-
rejbacik@seznam.cz. Informace lze získat též
na www.muzikantskacajovna.cz nebo v čajov-
ně samotné. JaPo

Kouzelná buřinka se do Nového roku protančila
Klienti Kouzelné buřinky, centra vzdělávání
a zábavy pro mentálně postižené v Rýmařo-
vě, se s rokem 2010 rozloučili na vánoční
diskotéce, při které jim k tanci sponzorsky
zahrála hudební skupina Alternativa a občer-
stvení rovněž sponzorsky poskytla Rýma-
řovská pekárna. Kulturní program si klienti

nacvičili společně s žáky Základní umělecké
školy v Rýmařově a Základní školy Rýma-
řov, Školní náměstí. Hosty akce byli jejich
kamarádi z terapeutické dílny Polárka
v Bruntále. Nálada byla veselá a atmosféra
bezprostřední, jak je těmto lidem vlastní.
Za to, že centrum mohlo celý rok pracovat,

vděčí jeho zřizovatel SPMP ČR Rýmařov
svým dárcům, sponzorům a dobrovolným
pracovníkům. Bez jejich pomoci by byl život
pro lidi s postižením mnohem složitější a po-
strádali by možnost aktivně se seberealizovat.
Moc děkujeme a věříme, že nás naši přátelé
podpoří i v tomto roce. Jsou to:

Město Rýmařov RD Rýmařov
Moravskoslezský kraj Odbory RD Rýmařov
SVČ Rýmařov Barum Otrokovice
Diakonie ČCE Rýmařov Pátá stavební
Gymnázium Rýmařov Teplo Rýmařov
Střední škola Rýmařov Klempířství Pipa
Zákl. umělecká škola Rýmařov Aquacentrum Slunce
Zákl. škola Rýmařov, Školní nám. Restaurace Viktorie
Pan Raška BFAA Oldies
Firma GITA Krnov KSI-Filtertechnik
Paní Čušková - krejčovství STAS
Pan Ševčík, Olomouc Rýmařovská pekárna
Paní Vepřeková - papírnictví BP design
SPMP ČR, krajský výbor Ostrava Lachnit - truhlářství
Hudební skupina Alternativa H + H - potraviny
Potraviny Lazarczyk a ostatní drobní dárci.
Přejeme všem hodně úspěchů a štěstí v roce 2011!

A. Přikrylová, SPMP ČR Rýmařov

Dejme dětem rodinu
V našich dětských domovech je
spousta dětí. Ocitají se tam pro-
to, že z nějakých důvodů přesta-
la fungovat jejich původní rodi-
na. Vychovatelé se jistě snaží vy-
konávat svou práci co nejlépe,
ale nahradit opuštěným dětem
mámu a tátu jednoduše není v je-
jich silách. Nejvhodnějším pro-
středím pro vývoj a růst dítěte
a rozvoj jeho schopností je rodi-
na. Pokud návrat dítěte do vlast-
ní rodiny není možný, je nejlep-
ším řešením najít pro ně rodinu
náhradní.
Jeden příběh za všechny
Alenka chodí do 2. třídy, má ráda
výtvarku a psaní, počty jí moc ne-

jdou, ale paní učitelka říká, že se
to ještě naučí. Po škole se vrací do
dětského domova, kde žije už tři
roky. Trošku si pamatuje na ma-
minku a někdy se jí po ní stýská.
Alenka neměla zatím v životě
moc štěstí - narodila se mladé
svobodné mamince, tatínek je 
opustil hned po porodu. Mamin-
ka nevěděla, jak se o děťátko sta-
rat, měla starosti s penězi, z pro-
najatého bytu ji po čase vyhodi-
li. V azylovém domě to taky ne-
bylo jednoduché, ale když se od-
stěhovala k novému příteli, bylo
to ještě horší. Alenka neměla
klid, dospělí se často hádali, po-
silněni alkoholem, ani facek ne-

bylo málo. Maminku někdy i ce-
lý den neviděla, mívala hlad
a bála se. Jednoho dne přišla cizí
paní a odvezla ji do dětského do-
mova. Svou maminku pak pár-
krát viděla při návštěvách, ale
těch bylo stále míň.
V dětském domově má Alenka
pěkně zařízený pokojík, spoustu
hraček a hlad už nemívá. Do její
rodinné skupiny patří dalších se-
dm dětí a dvě tety - vychovatel-
ky, které se střídají. Odpoledne
si Alenka napíše úkoly, potom se
dívá na televizi, někdy si s tetou
hrají nebo jdou na zahradu.
Občas se s dětmi pohádá nebo
popere, to se pak teta zlobí a kři-

čí na ně. Nejhorší je to večer,
kdy se jí stýská. Chtěla by se
k někomu přitulit, poslechnout si
pohádku, nejlépe od maminky,
ale tu už dlouho neviděla. Na ná-
vštěvy za ní chodí už jenom paní
ze „sociálky“.
Podobných Alenek, Honzíků,
Davidů, Barborek... je v dět-
ských domovech hodně. Možná
jste právě vy tím člověkem, kte-
rý by pro některé z nich našel
dost lásky, trpělivosti a místa ve
své rodině.
Cílem kampaně Dejme dětem
rodinu, kterou po celý letošní
rok organizuje Centrum psycho-
logické pomoci ve spolupráci

Foto: archiv SPMP Rýmařov
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s Moravskoslezským krajem, je
přiblížit pěstounskou péči široké
veřejnosti a také získat zájemce
o tuto formu pomoci dětem.
Pěstouny se mohou stát rodiče

s vlastními dětmi, bezdětné páry
i jednotlivci. Měli by se však při-
pravit na to, že jde o řízený pro-
ces výběru nejvhodnějších ná-
hradních rodičů pro konkrétní

dítě, který trvá několik měsíců.
Více o kampani i pěstounské pé-
či se můžete dozvědět v Rodinné
a manželské poradně Bruntál,
Dukelská 2, na našich webových

stránkách - www.cepp.cz, pří-
padně na oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí městských úřadů. 

Mgr. Nina Drápalová,
Šárka Františová

Hrátky s čertem
Divadelní soubor Severské Pradivadlo nastudo-
val pro letošní divadelní sezónu hudební kome-
dii podle pohádky Jana Drdy Hrátky s čertem.
Nejedná se o obvyklou divadelní hru. Současní
přední čeští představitelé muzikálového sklada-
telství Zdeněk Barták a Petr Markov vyšperko-
vali představení roztomilými písničkami, které
ještě umocňují pohádkovost celého příběhu.
V režii Pavla Hejska se v představení objeví
herci známí z předchozích představení
Pradivadla, jako Láďa Šín a jeho žena Barča,
Petr Bubela, Petr Wolff, Zdeněk Vodička, Pavel
Hejsek, Hanka Byrtusová, ale také nové tváře
jako Štěpán Stoklasa, Adam Merva, Luboš

Polanský a jako hosté Petr Sutorý, který je čle-
nem Těšínského divadla, a jeho partnerka Míša
Bosáková.
Představení získalo na atraktivnosti zařazením
tanečních čísel čertic pod vedením Petry
Čechové. Druhá repríza představení se koná
31. ledna v 19.00. Ve stejný den dopoledne pro-
běhne školní představení.
Vstupenky jsou v předprodeji v rýmařovském
informačním centru. Pro dospělé bude vstupen-
ka za 80 Kč, pro děti za 40 Kč. Vy všichni, kte-
ří se rádi necháte vtáhnout do pohádkového pří-
běhu, přijďte se podívat, nebudete litovat. 

Soubor Pradivadla

Místní skupina
Českého červeného kříže

v Rýmařově,
ulice Palackého 11

Sběr a výdej
čistého obnošeného

a zachovalého ošacení
v roce 2011

STŘEDA ČTVRTEK
9.00 -15.00 9.00 - 15.00

23. února 24. února
23. března 24. března
27. dubna 28. dubna
25. května 26. května
22. června 23. června
27. července 28. července
24. srpna 25. srpna
21. září 22. září
19. října 20. října
23. listopadu 24. listopadu
7. prosince 8. prosince

Bc. Věra Kolářová, MS ČČK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Jednou z výhod nepořádnosti je, že neustále objevujete

něco vzrušujícího. A.A. Milne Známá i neznámá výročí
29. 1. 1866 nar. Romain Rolland, francouzský spisovatel a hudeb-

ní historik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 30. 12. 1944)
- 145. výročí narození

29. 1. 1901 zemř. Julius Zeyer, spisovatel (nar. 26. 4. 1841) 
- 110. výročí úmrtí

29. 1. 1961 nar. Jan Balabán, prozaik a publicista (zemř. 23. 4.
2010) - 50. výročí narození

31. 1. Světový den malomocných, od roku 1954 (poslední
neděle v lednu)

31. 1. 1956 zemř. Alan Alexander Milne, anglický prozaik, esejis-
ta, autor knih pro děti (Medvídek Pú) (nar. 18. 1. 1882)
- 55. výročí úmrtí

1. 2. 1851 zemř. Mary Shelleyová, anglická prozaička, autorka
Frankensteina (nar. 30. 8. 1797) - 160. výročí úmrtí

4. 2. Světový den rakoviny
4. 2. 1781 zemř. Josef Mysliveček, skladatel (nar. 9. 3. 1737) 

- 230. výročí úmrtí
9. 2. 1881 zemř. Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský prozaik

(nar. 11. 11. 1821) - 130. výročí úmrtí
9. 2. 1921 zemř. Jan Kříženecký, architekt a fotograf, průkopník

české kinematografie (nar. 20. 3. 1868) - 90. výročí úmrtí
10. 2. 1961 zemř. Jakub Deml, spisovatel, publicista a překladatel

(nar. 20. 8. 1878) - 50. výročí úmrtí

1. 2. 09:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
3. 2. 09:00 SVČ Keramika pro ZŠ
5. 2. 14:00 a 15:30 ZUŠ ZUMBA (nutno předem přihlásit)
7. 2. 09:00 SVČ Keramika s Buřinkou

15. 2. 09:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
16. 2. 09:00 SVČ Kurz pečení valašských frgálů

poplatek 20 Kč
16. 2. 13:00 Těl. 1 máje Okrskový závod v přeskoku přes

švihadlo 1. - 5. tř.
16. 2. 13:00 SVČ PC herna „v novém“
19. 2. 14:00 a 15:30 ZUŠ Zumba (nutno se předem přihlásit)
21. 2. 09:00 SVČ Keramika s Buřinkou - 20 Kč
22. 2. 12:00 SVČ Keramická dílna - miska na šperky

- 20 Kč
23. 2. 10:00 - 12:00 SVČ Výtvarná dílna - polštář - práce s bar-

vami na textil - 20 Kč
23. 2. 13:00 SVČ Prázdninová PC herna
24. 2. 10:00 - 12:00 SVČ Lívanečková dílna aneb

Vaříme bez Itala - 20 Kč
26. 2. 14:00 a 15:30 ZUŠ Zumba (nutno se předem přihlásit)

w w w . s v c r y m a r o v . c z
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Adam Kistan ................................................................. Rýmařov
Teodora Domšová ......................................................... Rýmařov
Tobias Vykoukal ........................................................... Rýmařov
Vendula Ondrušková ..................................................... Jiříkov
Petr Čuška .................................................................... Rýmařov
Natálie Šimková ........................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Elena Cetkovská - Rýmařov ............................................. 80 let
Vlastimil Kokeš - Janovice ............................................... 81 let
Hermína Holčapková - Rýmařov ...................................... 82 let
Marie Šustrová - Rýmařov ............................................... 83 let
Jaromír Všianský - Rýmařov ............................................ 83 let
Marie Gabrišová - Rýmařov .............................................. 84 let
Jiřina Tomanová - Rýmařov .............................................. 84 let
Emil Murárik - Rýmařov ................................................... 85 let
Jiřina Ovčačíková - Rýmařov ............................................ 87 let
Erna Laštůvková - Rýmařov ............................................. 87 let
Anna Bačíková - Rýmařov ................................................ 88 let

Městská knihovna

Rozloučili jsme se
Jarmila Rajnohová - Janovice .......................................... 1927
Václav Strouhal - Janovice .............................................. 1930
Anton Novák - Rýmařov .................................................. 1956
Jan Válek - Rýmařov ....................................................... 1956
Mgr. Ludvík Volek - Rýmařov ......................................... 1942

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 5. února 2011 oslaví
paní Anička Filová

85 let života.
Zdraví, hodně štěstí a radosti

ze srdce přejí dcery
Zdeňka, Anna, Vlasta

a Olga s rodinami.

Dne 8. února 2011
si připomeneme 15 let

od tragického úmrtí našeho syna
Richarda Černého.

Kdož jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Rodiče

Dne 20. ledna se
paní Anna Bačíková

dožívá 88 let.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti,

pohody a zdraví do dalších let
přeje syn Ondřej s rodinou.

Půjčovní doba knihovny
Po       9.00 - 17.00 Čt      9.00 - 17.00
Út       9.00 - 17.00 Pá      9.00 - 17.00
St        z a v ř e n o So      8.00 - 11.00
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Inge Kosková
Fenomenální kreslířka a grafička
zabývající se subtilními promě-
nami problematiky meditace
a hudby. Příležitostně se věnuje 
ilustraci knih. Vytváří svůj imagi-
nativní prostor obohacený liniemi
a černými skvrnami. Vznikají ča-
sové záznamy - prvotní, čisté
a ničím nezatížené.
Její jméno je úzce spjato
s Olomoucí. Své vzdělání zasvěti-
la studiu matematiky a deskriptiv-
ní geometrie, které se promítá do
její tvorby. A co se v ní rýsuje?

Jednou laškuje a „Chytá stíny“,
podruhé píše „Dopis“ nebo
„Poslouchá Janáčka“. Přesto bu-
deme autorku marně hledat ve
tmě, za stolem či na hudebním
koncertě. Rozmanité aktivity Inge
Koskové skrývají něco víc než jen
konkrétní situace a činnosti.
Každý divák má prostor pro neo-
mezenou fantazii, každý si pod
změtí čar může asociovat jiné
myšlenky. Autorka servíruje do-
slova švédský stůl plný rozmani-
tých a nejednoznačných asociací.

Titulek napoví, ale neodpoví.
Jako by nám záměrně ponechala
prostor k meditaci.
Jiří Valoch napsal o její tvorbě, že
minimální podoba kreseb má
svou jedinečnou kvalitu. Kresby
mistrně a ladně přechází do psané
podoby a naopak. Linie se pro-
měňuje do textové podoby a oba
tyto prvky vzájemně souzní. Je
absurdní hledat konkrétní prvky
a situace. Dočkáme se jen shluku
horizontál, vertikál, diagonál,
spletí skvrn a bodů, které fungují
na určitých principech. Stejně tak
nerozluštíme ani textovou část.
Jistá „zašifrovanost“ je velmi pří-
jemná. Diváka totiž nutí k zamyš-
lení nad obsahem a formou.
Inge Kosková se ve svých pra-
cích zabývá i tématem jógy a pře-
náší osobité zkušenosti z ní přímo
do výtvarné podoby. Odtud ply-
nou názvy děl jako Tělové pocity
a Kresba s mantrou. Je fascinová-
na i zvukem. Zachycuje rytmické
charakteristiky lidského hlasu po-
mocí kresebných záznamů.
Vytváří výtvarné paralely hudby,
kterou si přehrává - od klasiky
přes Janáčka až po hudbu součas-
nou.

Pro motivy autorky není určují-
cím faktorem velikost papíru,
i když hraje určitou roli. Linie
a body pomyslně rotují i přes něj.
Vertikály rostou, tančí, padají a lé-
tají. Kosková pracuje i formou na-
balování linií vzájemně na sebe,
přičemž respektuje dané geome-
trické tvary. Vodopády plné skvrn
nebo jen vzkaz pomocí Morseovy
abecedy? Nechme se unášet ryt-
my vážné hudby! O její dramatič-
nosti autorka píše výpovědi. Jsou
to jakési sonáty s absencí not.
I přesto, že její tvorba působí do-
statečně střízlivě, nechybí jí ani
hravost a rozmanitost v přístupu.
Kosková se zabývá subtilními té-
maty pocitů, hudby a meditace.
Její kresby tato témata monumen-
talizují.
Jste srdečně zváni na nevšední
podívanou v Městském muzeu
Rýmařov, Galerii Octopus, ve
dnech 26. ledna až 20. února.
Vernisáž uvede Jindřich Štreit
v sobotu 29. ledna v 15 hodin za
přítomnosti autorky.
Text k výstavě I. Koskové
v Galerii Caesar (7. 1. - 29. 1.
2010), autor: Kateřina Barabá-
šová (zkráceno)

Ondřej Staněk
Je absolventem Filosofické fa-
kulty Univerzity Karlovy
a Hradecké fotografické kon-
zervatoře. Z osmdesátých let,
kdy se věnoval překladatelské
profesi, pochází dokumentární
cyklus Životní prostor
Nižněvartovsk, Sibiř 1981, který
vznikal rok a až o čtvrtstoletí
později se dočkal výstavy ve ví-
deňské Galerie auf der
Pawlatsche. Návrat k fotografii
způsobilo na přelomu tisíciletí
vystřízlivění z euforie tlumoč-
níka polistopadového establish-
mentu, ale především krátké in-
tenzivní pobyty na Art School
International, Die Schule des
Sehens, v Berlíně. Od té doby
vedl dvojí život: na mezinárod-
ních konferencích a ve starém
sklepě, který mu sloužil jako 
ateliér.
Jeho pozornost se upírala přede-
vším ke zralejším ženám, a fo-
tografoval-li akty, pak odhalení
těla sloužilo spíš jako cesta
k obnažení duše než k prvoplá-
novému potěšení zraku. Zde
vzniklo několik výstav, napří-

klad Kamarádky a já či Mens in
corpore - Duše v těle z let 2006-
2009. Zájem o člověčinu se pro-
jevil také v nevelkém souboru
Mezilidskosti, vystaveném v ro-
ce 2007 ve výstavní síni Makráč
- fotografie povětšinou dvojic
lidí, mezi nimiž existoval, dal se
tušit nebo právě se chystal
vzniknout nějaký vztah. Velký
význam má ve Staňkově tvorbě
cyklus Nedomazlenky, na kte-
rém pracoval v posledních dvou
letech. Je to psychologický so-
ciální dokument, ve kterém na
fotografiích tělesně, mentálně či
sociálně handicapovaných stu-
dentek Dívčí katolické školy
představuje vnitřní svět lidí,
kteří zůstávají mimo pozornost
šťastnější většinové společnosti.
Soubor necelé stovky fotografií
byl vystaven v Praze,
Drážďanech a od března bude
viset v Žitavě.
Fotografie ze souborů Deja-vu
a Tacheles, který představuje
u nás, sám nazývá nezávaznými
hrátkami s obrázky. Nejde mu
prý o žádné hlubokomyslné po-

selství nebo ideu, nýbrž jen
o vyjádření okamžitých nálad,
dojmů či neurčitých vzpomínek
- ať už je to cesta kolem křoví
nebo berlínský umělecký squat.
Sobě i divákovi ponechává dost

prostoru pro fantazii. Zatímco
v předchozích výstavách přiná-
šel svědectví o jiných lidech
a prostředích, dnes poodhaluje
takříkajíc vlastní vnitřní svět
a sám sebe.
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Lucie Dvořáková
Vystudovala střední farmaceutic-
kou školu. Touha po svobodě a ne-
svázanosti pracovní dobou v mladé
lékárnici po deseti letech zvítězila
nad domnělou existenční jistotou
a Lucie se stala fotografkou. Jejím
zaměstnáním je fotodokumentace
staveb pro realitní kanceláře, jejím
povoláním je divadelní fotografie
(v současné době je fotografkou di-
vadelního souboru Kulich, stepař-
ského studia Four Taps a flamenco-
vého Estudia Feliz) a volná foto-
grafická tvorba. Ta ji také přivedla
na Hradeckou fotografickou kon-
zervatoř, kterou letos úspěšně ab-
solvovala.
Lucie Dvořáková dosud představi-
la tři samostatné soubory, které jsou
pokaždé výsledkem důsledně kon-
cepčně pojatého záměru: Prvním je
karlínský Nezvaný host - zasmušilé
černobílé fotografie podvečerních
a nočních ulic bezútěšné pražské

čtvrti, které se svou imaginativní
působivostí jakoby vystupovaly
ze světa veršů Karla Hlaváčka či
třeba golemovských ilustrací Huga
Steinera-Prag. Dále je to výrazný
soubor Ultima Thule, velké šedo-
černé obrazy bájné země, jejíž spíš
tušené než rozpoznatelné obrysy 
evokují pocit vzniku či zániku svě-
tů, o nichž pozorovateli může něco
bližšího prozradit znalost mytolo-
gie, ale především vlastní předsta-
vivost, pokud překoná ostych a od-
hodlá se do obrazu vstoupit.
Soubor ilustrací ke Carrollově
Alence v říši divů přináší do auto-
rčiny tvorby novou notu: obrazo-
vá poetika vychází očím vstříc
v jasných zářivých barvách a zpo-
za zrcadla reálného světa nás vlíd-
ně zve, abychom se nechali vést
do snivých krajin fantazie a přija-
li je za své.
Lucie Dvořáková dosud vystavo-

vala v Praze a Hradci Králové.
Vedle fotografické tvorby se věnu-
je kolážím a figurální kresbě.
Čtvrtým rokem studuje u prof.
Martina Stanovského. O. Staněk
Výstava obou autorů potrvá od
26. ledna do 20. února

v Městském muzeu Rýmařov
a vernisáž proběhne souběžně
s vernisáží I. Koskové v sobotu
29. 1. v 15 hodin. O hudební
zpestření se postará originální
anglický písničkář Darren Eve
s houslistkou Ivou Smýkalovou.

Otevírací doba
pondělí: zavřeno;  úterý - sobota: 9 - 12,  13 - 17; neděle: 13 - 17

Servis služeb

Provoz městského zimního stadionu
v Rýmařově sezóna 2010-2011

Rozpis bruslení pro veřejnost:

Denní bruslení: po - pá: 14.00 - 16.30, so - ne: 13.00 - 16.30
Večerní bruslení: po: 20.00 - 21.30, čt: 20.00 - 21.30

so: 19.30 - 21.00, ne: 20.30 - 21.30

Vstupné po dobu bruslení: děti do 15 let - 20 Kč, dospělí - 30 Kč
Individuální pronájem kluziště je možný po dohodě s p.
Mořkovským na Městských službách v Rýmařově, tel.: 554 212 517
nebo 737 241 052.
Večerní bruslení pro veřejnost se upravuje podle aktuálního progra-
mu zápasů a tréninků hokejových družstev. Informace jsou dostupné
na webu města www.rymarov.cz v rubrice Sportovní areály. 

Antonín Urbánek, MS Rýmařov

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 2011:

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

Plavání pro veřejnost v únoru
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 v úterý od 17.00 do 18.00

a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.

Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné
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Z okolních obcí a měst

Velký dětský karneval ve Staré Vsi
Ve Staré Vsi se pořád něco děje.
Ještě jsme nestihli uklidit vánoč-

ní výzdobu a pozůstatky ze škol-
ních besídek a již je tu další ve-

selice, tentokráte v podobě vel-
kého dětského karnevalu. V pá-
tek 14. ledna se scházely do sta-
roveského kinosálu roztodivné
bytosti. Kolemjdoucí zvědavě
pokukovali po ušatých čertech,
hastrmanech ve fráčku, čarodě-
jích, bílých paních, bezhlavých
rytířích, princeznách ve skvost-
ných šatech nebo rozcuchaných
divoženkách. Nechyběly však
ani břišní tanečnice, polykači
ohně, klauni, šermíři a podivní
lapkové. Další skupinku masek
tvořila roztomilá zvířátka před-
stavovaná zpravidla nejmenšími
dětmi. Slétli se sem motýlci, vo-
sy, nohatí pavouci, přiběhli krá-
líčci, myšky, mlsné kočičky
a dokonce celá liščí rodinka.

Kluci pro změnu připravovali
kostýmy bojovníků, spidermanů,
kostlivců, upírů nebo mimo-
zemšťanů z jiných světů.
Karneval připravilo Sdružení ro-
dičů ve spolupráci se školou a ne-
chyběly na něm tradiční soutěže,
přehlídka masek, tancování
a spousta dárků. Akce se zúčastni-
ly i děti z Dětského domova
v Janovicích, pro něž pořadatelé
připravili speciální cenu v podobě
velikánského dortu. A pak přišlo
ještě další překvapení, kdy strejda
Karel odvezl janovické děti domů
skutečným hasičským autem
s blikajícími světly. Škoda jen, že
karnevaly a veselice nejsou každý
den. Eva Staňková,

ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Studentský klub Břidličná při ZŠ
V roce 2010 Studentský klub
Břidličná oslavil jubileum, pl-
ných pět let fungování. Každý
rok se díky klubu daří realizovat
velké množství volnočasových
i školních akcí.

Studentský klub je členem celo-
republikové asociace ASK ČR,
což nám umožňuje podávat žá-
dosti o podporu drobných akcí
a získat finanční příspěvky na je-
jich realizaci.
Škola se díky tomu nemusí podí-
let na financování některých vol-
nočasových akcí - Uspávání
broučků, Probouzení broučků,
Vánoční a Velikonoční dílna,
Mikuláš pro DD, akce pro senio-
ry Radost do domu ad. Klub již
druhým rokem organizuje kraj-
skou zeměpisně-ekologickou

soutěž zaměřenou na vědomost-
ní a dovednostní úkoly pro žáky
z Olomouckého a Moravsko-
slezského kraje. V loňském
i předloňském roce se do ní za-
pojilo 68 družstev z 24 škol.
Klub se finančně podílí také na
výletech, exkurzích, besedách,
koncertech, ale i na vydávání
školního časopisu.
Starší členové SK mají také
možnost účastnit se partner-
ských akcí s německými škola-
mi. Díky činnosti klubu je pravi-
delně doplňována žákovská kni-
hovna novými tituly. Rovněž
v samotné klubovně se letos po-
dařilo k nábytku získat i sedací
soupravu. Samo sebou, že do
klubovny mají přístup všichni,
kdo vybavení neničí a dodržují
stanovená pravidla. Snad si žáci
zvyknou výhod klubu využívat,
a ne zneužívat.
Přejeme, ať se Studentskému
klubu daří a je stále přínosem
pro žáky i pedagogy naší školy. 

Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí SK Břidličná

Environmentální výchova na ZŠ Břidličná
V září byla dokončena II. etapa
dostavby školní prožitkové za-
hrady. Na stezku, která je zamě-
řena na poznávání místních dře-
vin, navázal i malý sad, jezírko,
altán a ptačí voliéra. Došlo 
i k úpravě květinových záhonů
a nově vzniká bylinková pyrami-
da. Celou prožitkovou zahradu

jsme mohli vytvořit díky finanč-
ní podpoře společností Lesy ČR
a Transgas, a. s.
V září byl také dokončen koutek
živé přírody. Tím jsme rozšířili
projekt Okno do hlubin, který fi-
nančně podpořila Nadace
Veronika Brno. Žáci zde mají
možnost sledovat rybičky, želvy,

raky, gekona, pískomily či pest-
rušku. V prosinci si členové příro-
dovědného kroužku pořídili krá-
líčka Teddy. Přírodovědný krou-
žek má 15 stálých členů a účastní
se mnoha soutěží. Příkladně v ča-
sopise Naše příroda se nám poda-
řilo vyhrát roční předplatné, v ča-
sopise Ptačí svět zase mnoho

drobných věcných cen.
Na konci září nás opět navštívili
členové sdružení Zayferus se
svou přednáškou a ukázkou vý-
cviku dravců. Povedenou akci fi-
nančně podpořil Studentský klub
Břidličná při ZŠ.
Již od března 2010 se Jakub
Krejčí a Tomáš Merva (žáci 

Foto: ZŠ a MŠ Stará Ves
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7. A) účastní celorepublikové
soutěže pořádané sdružením
Arnika Praha. V rámci soutěže se
zajímají o život a fyzikální i che-
mické vlastnosti potoka Poličky.
Soutěž má šest etap, v nichž tý-
my plní různé úkoly. Kluci napří-
klad spolu s organizátorkou Ing.
Janou Mikuláškovou odebírali
vzorky sedimentů, aby zjistili
přítomnost pesticidů usazených

na dně Poličky. Každá etapa je
samostatně vyhodnocována. Náš
tým zatím získal jedenkrát 
2. místo a dvakrát 1. místo. Nyní
netrpělivě čekáme na závěrečné
hodnocení, které proběhne začát-
kem února.
V říjnu jsme se zapojili do soutě-
že pořádané Lesy ČR, a. s. I zde
jsme se opět dobře umístili a zís-
kali věcné ceny. Pro žáky os-

mých a devátých tříd byla též 
uspořádána přednáška o proble-
matice šíření AIDS, o kterém se
s žáky bavil zkušený lektor
z Prahy. V listopadu proběhla
Ekokonference v Praze, kterou
pořádá Klub ekologické výcho-
vy Praha pod záštitou UNESCO.
I zde jsme předvedli dvě práce.
První se zabývala lišejníky 
v okolí Břidličné (skupina žáků
ve složení Anna Fábryová, Petra
Horňáčková, Roman Praslička,
Lukáš Bandry a Robin Kopečný
z 6. A), druhou práci s názvem
Život v potoce Polička předvedli
jmenovaní žáci ze 7. A.
V prosinci proběhlo dopoledne
pro žáky osmých tříd zaměřené
na první pomoc. Opět si mohli
vyzkoušet umělé dýchání, masáž
srdce, ošetřování zlomenin
a maskování barvami. Žákům se
celé dopoledne věnoval instruk-
tor ze 73. tankového praporu

v Přáslavicích.
V prosinci se rozběhlo zimní ko-
lo soutěže Živá zahrada, jejíž vý-
tvarná část bude probíhat v lednu
2011. Také jsme bilancovali vý-
sledky sběrových akcí, se který-
mi jste nám moc pomohli právě
vy. Podařilo se sesbírat přes pět
tun starého papíru, 80 kg drob-
ného elektroodpadu a 125 kg
použitých baterií.
V lednu nám nastane milá povin-
nost rozhodnout se, jak rozdělí-
me část peněz za sběrové aktivi-
ty - zda již tradičně podpoříme
stacionář pro děti ze Středo-
africké republiky, našeho klo-
kánka v Zoo Olomouc a sbírku
Zvíře v nouzi, nebo bude vše ji-
nak a získané prostředky 3 tisíce
Kč použijeme na jiné charitativ-
ní akce. O tom budou žáci hlaso-
vat v prvních dnech měsíce led-
na. Mgr. Květa Děrdová,

koordinátorka EVVO

PŘIHLASTE SMÍŠENOU DVOJICI NA TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE,
který bude probíhat po rozlosování a dohodě s vámi a taky dle počasí od dubna 2011 v Horním Městě.

Přihlášky přijímáme na Obecním úřadě v Horním Městě do 31. března. Do přihlášky uveďte jména a příjmení, bydliště a kontakt, aby-
chom s vámi dohodli účast v jednotlivých kolech. Semifinále a finále se bude hrát v rámci Hornoměstských hodů 22. - 24. července
2011. Průběžné informace k organizaci budou uveřejněny rovněž na www.hornimesto.cz.
Organizaci turnaje má na starosti Jiří Veigl. Eva Machová, starostka

Můj šálek čaje
Čtenáři představují čtenářům svůj oblíbený literární text.

Jan Zábrana: 55
(sbírka Utkvělé černé ikony)

Po dlouhém váhání zvolil jsem pro servíro-
vání p.t. čtenářstvu šálek čaje s básní spiso-
vatele a (z nouze i) překladatele Jana
Zábrany. Mám k tomu hned dva důvody, pro-
tože mé setkání s ním mělo dvojí podobu.
Když se na počátku let devadesátých
v Literárních novinách objevily ukázky z je-
ho deníků, posléze vydaných knižně pod ná-
zvem Celý život, doslova mě pohltily a při
četbě jsem zažíval s jejich autorem (paradox-
ně o více než generaci starším) až neuvěřitel-
né souznění v prožitcích, názorech a posto-
jích. To bylo mé první setkání se Zábranou-
člověkem. O pár let později vyšel péčí Jiřího
Trávníčka soubor Zábranových sbírek z 50.
let 20. století nazvaný prostě Básně. A tehdy
se odehrálo mé druhé setkání - tentokrát se
Zábranou-Básníkem. Úmyslně jsem použil
velké B, protože ona kniha je pro mě jednou
z iniciačních, ukázala mi jinou poezii, než
jsem do té doby četl a měl v oblibě, existen-
ciální básnické gesto rozpjaté mezi póly ar-
tistnosti a drsné nestylizovanosti, gesto plné
bolesti, obav, chvění, ale přitom mužné
a pevné, rostoucí ze vzdoru, se slovníkem
leckdy periferním, ale přesto poetickým,
s prožitkem o to intenzivnějším.
Báseň nesoucí v názvu pouze číslo pořadí
v dané sbírce, je ryze existenciálním textem,
jímž naplno prosvítá situace nietzscheovské-

ho člověka po „smrti Boha“, člověka vyvrá-
ceného z řádu světa, zbaveného metafyzic-
kého horizontu, ponechaného jen sobě
(a druhým) na pospas. Ukazuje moment, kte-
rý v linearitě času lyrického hrdiny básně si-
ce ještě nenastal, který ale vlivem neúprosné
determinace lidského života jistě přijde.
Okamžik, kdy se z člověka-kořisti stává člo-
věk-lovec. Okamžik, v němž rezignuje na
pozitivní lidství, slušnost, ohleduplnost a vě-
domě ubližuje - ne proto, že musí, ale proto,
že může a chce. Takový okamžik trvale mě-
ní naše životy, které se pak dělí na dobu
„předtím“ a dobu „potom“. Každý člověk
podobnou situací projde, pro někoho se sta-
ne varovným mementem, pro jiného běžným
vzorcem chování. Stejně osudově si v sobě
neseme své neúspěchy, temná zákoutí, slabá
místa, která z nás dělají „přístupné terče“ 
ostatním. „Každý v tom namočen je“, každý
má v sobě zárodky budoucích proher, každý
se může z lovce kdykoliv stát kořistí jiného,
silnějšího predátora. Obě situace jsou stoče-
ny do sebe jako mystický had Uroboros po-
žírající svůj vlastní ocas. Není úniku. Báseň
se tak pozvedá z individuálního svědectví
o prašivině padesátých let k nadosobní výpo-
vědi o - řečeno heideggerovsky - povaze na-
šeho pobytu a stává se Poezií. 

Vladimír Stanzel

Přestane vyznávat lásku
a začne dělat ji.

Přejde ho
přístupné terče
z rozmaru míjet
a nechávat jiným.

Pozná, jak lehké je
zasáhnout nejměkčí místa,
jak lehké
kdekoho zranit,

všichni si o to jen křičí,
každý má něco,

jeden hrb na hřbetě,
druhý smrt na jazyku,
třetí svůj metr šedesát,
čtvrtý hrb dovnitř obrácený,
pátý své prohrané ženy.

Tak každý jinak,
ale každý
v tom namočen je.

Foto: ZŠ Břidličná
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Zajímavosti z přírody

Zatmění Slunce - úžasný přírodní úkaz
Hned na počátku letošního roku -
4. ledna - jsme měli možnost být
diváky jedinečné astronomické
podívané - částečného zatmění
Slunce. Obloha sice nebyla doko-
nale čistá, ale poměrné řídké
rychle se pohybující mraky nám
umožnily vidět tu parádu velmi

dobře. Zatmění ve svém maximu
znamenalo zakrytí téměř 80 %
slunečního kotouče. A to už je
dost, to se tak často nestává.
K zatmění Slunce dochází, když
se mezi Slunce a naši Zemi dosta-
ne Měsíc (v novu), ten nám po-
hled na Slunce a nepřetržitý proud
jeho záře zakryje. Může to být je-
nom zčásti, ale může to být i do-
konale a Slunce pak velmi rychle
na krátký okamžik z oblohy zcela
zmizí. Sice nenastane úplná tma,
protože světlo rozptýlené v atmo-
sféře v okolí pásma úplného zat-
mění dosáhne i na území bez pří-
mého slunečního svitu, ale i tak
jde o jev velmi působivý, navozu-
jící strach před neznámem. I při
částečném a zejména při úplném
zatmění vzniká ponurá, tísnivá at-
mosféra, ptáci přestávají zpívat,
psi naopak vyjí a říká se, že slepi-
ce hledají cestu ke kurníku.
Není divu, že v předchozích civi-
lizacích tento jev vzbuzoval hrů-
zu a lidé se jej snažili vysvětlit
pomoci různých mýtů. Častou
představou bylo, že Slunce poly-

kají bohové nebo nestvůry a lidé
se tomu snažili zabránit pomocí
rituálů, mezi něž patřily i lidské
oběti. Řada starověkých kultur
dosáhla až neuvěřitelných astro-
nomických znalostí a s velkou
přesností dokázala předpovědět
jednotlivá zatmění Měsíce

i Slunce, a to již v 7. století před
Kristem. Chaldejci a Babyloňa-
né objevili periodu SAROS, což
je doba mezi stejnými zatměními.
Ta trvá 18 let, 11 dnů, 7 hodin
a 43 minut a během této periody
proběhne 43 různých slunečních
zatmění: 15 úplných, 15 částeč-
ných a 13 prstencových a také 29
zatmění Měsíce. První písemný
záznam o slunečním zatmění po-
chází z roku 2138 před Kristem.
V čínské kronice Šu-King se píše
o popravě dvou dvorních astrono-
mů, kteří měli upozornit čínského
císaře na blížící se úplné zatmění.
Hvězdáři se však opili a neučinili
tak, proto lid nebyl připraven
k zahnání saně, která dle tehdej-
ších představ měla Slunce pozřít.
I když se Slunce zase vrátilo na
oblohu a nenásledovala žádná ka-
tastrofická situace, hvězdáři byli
popraveni. Věrohodné informace
o zatměních pozorovaných
v Číně od 8. do 5. století před
Kristem se dochovaly se na ka-
menných tabulkách. Ale např.
i Mayové byli vynikající astrono-

mové. Na základě pozorování
hvězd sestavili kalendář a také se
snažili astronomické události
předvídat. Vypozorovali, že se
zatmění opakuje každých 11 958
dní. Sestavili pro výpočet tabul-
ku, která ale nebyla zcela přesná,
a proto vytvořili opravný algorit-
mus, který umožnil předpovědět
zatmění s přesností jednoho dne.
Zatmění Slunce je opravdu zají-
mavý jev, který způsobuje řada
náhod. Nejzajímavější je, že ač-
koliv je Slunce 400krát větší než
Měsíc, je zároveň 400krát dále
a díky tomu se pro pozorovatele
na Zemi jeví na obloze jako sko-
ro stejně velké. Tak se stane, že
Měsíc může nakrátko zakrýt na
obloze Slunce. Protože se Měsíc
kolem Země a Země kolem
Slunce nepohybují po ideálně
kruhových, nýbrž po eliptických
drahách, může být Měsíc v oka-
mžiku zákrytu Slunce k Zemi blí-
že (na obloze poněkud větší)
a Slunce zakryje zcela - proběhne
úplné zatmění Slunce. Naopak,
je-li Měsíc od Země dále (na ob-
loze tudíž menší), vznikne za-
tmění prstencové, kdy se kolem
temného Měsíce objeví „žhavá“
obroučka zářícího Slunce. Mě-
síční stín dopadající na povrch
Země při úplném zatmění (pás to-
tality) měří nejvýše asi 270 kilo-
metrů, většinou méně. Díky po-
hybu Slunce, Země a Měsíce se
stín po zemském povrchu pohy-
buje poměrně rychle, až 4 tisíce
km za hodinu. Z toho důvodu je
úkaz pro dané místo na Zemi ča-
sově omezen. Nejdelší úplné zat-
mění může trvat přibližně 7,5 mi-
nuty, většina úplných zatmění
však trvá kratší dobu, kolem čtyř
minut. V okolních oblastech je
pozorovatelné částečné zatmění,

s přibývající vzdáleností od stře-
du pásu totality je velikost zákry-
tu Slunce Měsícem menší.
Částečná zatmění mohou trvat až
2,5 hodiny.
Co do četnosti se nejedná o příliš
vzácný úkaz - k zatmění Slunce
dochází na Zemi obvykle několi-
krát ročně. Úplné zatmění je však
na stejném místě zemského povr-
chu viditelné v průměru jednou
za 360 let.
Na území Čech byla viditelná
v historických dobách pouze tři
úplná zatmění Slunce. První do-
ložené úplné zatmění u nás pro-
běhlo v roce 878, další v roce
1415 a zatím poslední viditelné
úplné zatmění slunce v Čechách
nastalo 12. května 1706. Další 
úplné zatmění Slunce pozorova-
telné z našeho území nastane až
7. října 2135!
Částečné zatmění Slunce 4. led-
na 2011 bylo v Česku viditelné
po východu Slunce krátce po
8. hodině (v Ostravě 23 minut po
východu Slunce, v Karlových
Varech bylo při východu Slunce
již „nakousnuté“) a vrcholilo ko-
lem 9. hodiny a 25. minuty ve
výšce asi 9° nad obzorem. Měsíc
v té chvíli skrýval téměř 80 %
slunečního kotouče. Zakryta byla
horní část slunečního disku,
a Slunce tak mělo podobu ležící-
ho srpku. Konec zatmění nad čes-
kým územím nastal před 11. ho-
dinou. Pozorování na mnoha mís-
tech ztížila nebo zcela zhatila za-
tažená obloha.
Nejbližší zatmění viditelné
z České republiky (opět částečné)
bude 20. března 2015. V dopoled-
ních hodinách zakryje Měsíc asi
74 % slunečního kotouče. Další
částečná zatmění nastanou v čer-
vnu 2021 (17 %), říjnu 2022 

Úplné zatmění Slunce (Zdroj: http://www.zam.fme.vutbr.cz)

Foto: M. Marek
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(42 %) a březnu 2025 (19 %).
Jako příští velmi výrazné zatmění
se často uvádí to, které nastane
v podvečer 12. srpna 2026. Slu-
neční kotouč bude zakryt téměř
z 89 %, avšak Slunce bude v do-
bě maximální fáze již velice níz-
ko nad západním obzorem.
Při zatmění Slunce je možné po-
zorovat řadu pozoruhodných je-
vů, kterých využívají zejména as-
tronomové. Kolem černé plochy
Měsíce zakrývajícího Slunce je
vidět výrazná záře sluneční koró-
ny (jasně zářící okolí Slunce, sví-
tící zhruba stejně jako měsíční 
úplněk, tvořené žhavými plyny 
unikajícími z fotosféry Slunce),
plazmové výrony ze Slunce
a hvězdy.
Při zatmění Slunce i Měsíce lze
určit velmi přesně vzájemnou po-
lohu obou těles i naší Země, což
umožňuje zpřesňovat teorii pohy-
bu Měsíce, respektive zpomalo-

vání rotace Země. Bylo tak zjiště-
no zrychlování měsíčního pohy-
bu a také malé zrychlování pohy-
bu zemského.
V pásu totality i mimo něj se pro-
vádějí pozorování meteorologická,
geofyzikální, botanická, biologic-
ká, etnologická, psychologická
a řada dalších. Staré záznamy
o zatmění jsou také důležitou po-
můckou historiků, neboť pomáhají
určit data událostí zaznamenaných
v kronikách společně se zatměním.
Při laickém pozorování zatmění
Slunce je nutné zachovávat bez-
pečnostní opatření, protože přímý
sluneční svit může lidské oko vel-
mi vážně poškodit. S výjimkou
krátkých časových úseků při po-
zorování úplného zatmění Slunce
je nezbytné používat bezpečnost-
ní tmavé brýle nebo obdobné po-
můcky (svářečské brýle, expono-
vaný černobílý film, případně
CD), které intenzitu záření pod-

statně zmírní. Možné je
i pozorování nepřímé,
promítáním obrazu
Slunce přes opačně na-
stavený dalekohled nebo
jinou optickou pomůcku
na plochu papíru apod.
Velmi zajímavým pozo-
rovatelným jevem je tak-
zvaný dírkový efekt. Při
normálním slunečním
svitu se obraz Slunce
promítá přes listnaté
stromy na povrch Země
v podobě malých kula-
tých světlých skvrn, při
částečném zatmění
Slunce se však pod list-
natým stromem místo
neostrých kulatých skvrn
objeví nespočet malých
srpečků, odpovídajících
tvaru Slunce zakrytého
Měsícem v dané chvíli.

M. Marek

Srpkovité průměty Slunce na zemský po-
vrch při částečném zatmění 11. 8. 1999

Foto M. Marek

Výzva zastupitelům
Vážení zastupitelé, obracím se na Vás ve věci
možného snížení nákladů na vytápění a ohřev
TUV v naší městské teplárně. S ohledem na
rostoucí ceny energií i negativní ekologické
dopady spalování v současnosti využívaných
fosilních paliv je nutné hledat cesty k úsporám
a snížení uhlíkové stopy, kterou po sobě zane-
cháme příštím generacím.
Prvním krokem je zateplení vytápěných bu-
dov. Jako člen představenstva Okresního sta-
vebního bytového družstva Bruntál se sídlem
v Krnově jsem prosadil zateplení všech druž-
stvem spravovaných panelových domů.
Výsledek - pokud byly dodrženy výstupy 
energetického auditu a byly nainstalovány di-
gitální měřiče - úspory dosáhly přes padesát
procent. Jako praktický příklad uvádím roční
náklady na vytápění našeho třípokojového by-

tu, které platíme již třetí rok po sobě a které či-
ní 4 500 Kč (na jeden měsíc to dělá neuvěři-
telných 375 Kč). Jednou z podmínek úspor je
zbytečně nepřetápět (tzv. trenýrková teplota 24
stupňů Celsia a více).
Krokem navazujícím je orientace na ekologic-
ké zdroje energie. Již jako člen dozorčí rady
městské teplárny Teplo, s. r. o, jsem se snažil
o maximální snížení nákladů na jeden GJ a za-
jímal se o možnosti implementace alternativ-
ních energetických zdrojů do momentálně uží-
vaných systémů vytápění. Jelikož se v součas-
né době podstatně snížily náklady na pořízení
fotovoltaické elektrárny, doporučuji proto ná-
kup takovéhoto zařízení a jeho využití pro čás-
tečnou úhradu elektrické energie, která může
představovat úspory ve výši až 3 miliony Kč
ročně. Dále doporučuji instalaci solárních ko-

lektorů, které dnes mají podstatně vyšší účin-
nost, pro ohřev teplé užitkové vody. Po doho-
dě s firmou Katr je možné nainstalovat také
kotel na spalování biomasy (pilin, kůry a štěp-
ky) - ušetříme tak za drahý ruský plyn a smr-
duté hnědé uhlí. Jednou z dalších možností 
úspor je instalace rekuperační jednotky kompa-
tibilní se stávajícími technologiemi spalování.
Vážení zastupitelé, navrhuji Vám ustanovit
komisi odborníků k posouzení výše uvede-
ných námětů. Pokud dojde k dohodě, je mož-
né, že se naše OSBD bude na těchto záležitos-
tech také finančně podílet. Cílem je maximál-
ní snížení nákladů na vytápění a ohřev teplé u-
žitkové vody. Předem děkuji za odpověď na
mou iniciativu.

S pozdravem Ing. Josef Švéda, angažovaný
občan Rýmařova, Rýmařov 11. 1. 2011
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Nad listy městské kroniky

Události roku 1949 a správa města v roce 1950
KSČ se zaměřovala hlavně na
plnění usnesení IX. sjezdu, pře-
devším združstevňování země-
dělství. To byl hlavní směr čin-
nosti. Masové zakládání JZD
bez ohledu na podmínky, na po-
stoje rolníků, bez ohledu na to,
že nebyly vytvořeny podmínky
pro mechanizaci, zkrátka bez 
ohledu na cokoliv - toť hlavní 
úkol. Strana českých socialistů
vykazovala jen formální a admi-
nistrativní činnost. Nebyly zde
patrné žádné alespoň trochu 
opoziční tendence, natož přímý
odpor vůči politice KSČ. Tak to-
mu bylo v ústředí této strany
i v Rýmařově.
V březnu, konkrétně 7. 3. 1949,
uplynulo 100 let od narození prv-
ního prezidenta ČSR Tomáše
Garrigua Masaryka. V Rýmařově
jakožto okresním městě vzpome-
nuto toto výročí hodinovou před-
náškou tajemníka KNV z Olo-
mouce A. Hrubého, který vysvět-
lil Masarykův význam do 1. svě-
tové války jako bojovníka za prá-
va národa a jeho postoj k Říjnové
revoluci. Masaryk byl znám
svým jednoznačně odmítavým
postojem k marxismu i VŘSR.
To však zřejmě na oslavě řečeno
nebylo. Přednášky se zúčastnilo
jen méně než 100 dospělých a asi
300 učňů a studentů technického
průmyslu.
Oslavy 1. máje se nesly v širo-
kém celoookresním měřítku.
Zdůrazňovaly se na nich dva vý-
znamné momenty tehdejšího ži-
vota: „Přehled výsledků budová-
ní ve 2. roce Gottwaldovy pěti-
letky a odhodlání pracujícího li-
du v rychlejším nástupu k socia-
lismu - hlavně na venkově.“
Tedy opět nástup kolektivizace.

Dne 7. května 1950 odhalil Svaz
bojovníků za svobodu na radnici
pamětní desku sovětským vojá-
kům s nápisem: „Hrdinům RA
4. ukrajinské fronty gen. Jere-
menka 167. div. 520. pluku za
osvobození Rýmařova dne 8. V.
1945. SBS Rýmařov 8. V. 1950.“
Už dříve jsem uvedl, že toto da-
tum osvobození Rýmařova je
nesprávné, město bylo osvobo-
zeno již o den dříve ve večerních
hodinách.
V srpnu se konal slavnostní svoz
obilí. Dne 23. 8. se na náměstí
sjelo 45 vozidel JZD i soukro-
mých zemědělců - traktory, auta
i koňské povozy. Všechno bylo
plně naloženo obilím a ověnčeno
chvojím, vlajkami i hesly. K zú-
častněným promluvil předseda
ONV pan Dadák a římskokato-
lický kněz z Ryžoviště páter
Halaška. Smyslem akce bylo
podnítit zemědělce k vyšším do-
dávkám.
Změny přinesly i oslavy 28. říj-
na, který vůbec poprvé nebyl 
oslavován jako výročí vzniku sa-
mostatného československého
státu, ale především jako mezník
v hospodářském životě - vyhlá-
šení 1. roku Gottwaldovy pětilet-
ky. Starší si možná vzpomenou,
že za komunistického režimu
býval 28. říjen označen jako
„Den znárodnění“ a přestal být
státním svátkem. KSČ začala li-
dem „vymývat mozky“ a na 28.
říjen se mělo zapomenout jako
na základní datum naší samo-
statnosti. Začalo se zdůrazňovat
heslo „Bez říjnové revoluce
1917 by nebylo 28. října 1918“ -
heslo zcela nepravdivé a histo-
ricky neopodstatněné.
Správa obce byla ucelenější, pro-

tože téměř nedocházelo ke změ-
nám. Předsedou MNV byl Jaro-
slav Vávra, úředník.
Rozpočet měl v příjmové části
2 477 900 Kčs, ve výdajích
3 861 272 koruny včetně investic.
Sčítání lidu proběhlo 1. března
a uvádím je jen proto, že výsled-
ky byly tajné a nesměly se zveřej-
ňovat. Co všechno nebylo tajné -
lidé se ani nesměli dovědět, kolik
obyvatel má naše republika.
Pouliční osvětlení mělo ke konci
50. roku asi 155 těles, což je
vzhledem k současnosti téměř
směšný počet. Co se zásobování
potravinami týče, vedle přídělo-
vého systému se objevuje i vol-
ný trh, kde se dají koupit nezbyt-
né potřeby, ovšem za podstatně
vyšší ceny. V červnu 1950 se při-
kročilo k rekonstrukci prameniš-
tě a k zachycení pramenu o vy-
datnosti 1,2 litru za vteřinu.
V Rýmařově pak mohla voda té-
ci po celý den, k zastavování do-
cházelo již jen občas v nočních
hodinách. V tomto roce se pro-
vedly i sondovací práce v katast-
ru Stříbrných Hor, kde byly zjiš-
těny prameny dávající 2,4 l za
vteřinu. Také ty byly později při-
pojeny na městský vodovod.
Přípravný výbor pro založení
JZD vznikl 27. prosince 1949.
Asi do poloviny března následu-
jícího roku se stali členy JZD
všichni rolníci ve městě
i v Harrachově. Na jaře 1950 se
rozoraly meze a vytvořily větší
celky k obdělávání. Na podzim
začaly přípravné práce na spo-
lečném ustájení 80 kusů hovězí-
ho dobytka. Jako stáj posloužila
bývalá špulkárna Falk u Edrovic.
Ministerstvo zemědělství po-
skytlo na její adaptaci subvenci

do výše 1,8 mil. Kčs. S pracemi
se začalo hned v listopadu.
Státní traktorová stanice (STS)
vznikla v roce 1949 a v následu-
jícím roce jí byl přidělen objekt
bývalé firmy Niessner na
Hornoměstské ulici, nynější ka-
rosárna a prodejna aut. Později
byl pro STS postaven zbrusu no-
vý komplex mezi Rýmařovem
a Jamarticemi.
První dětské jesle vznikly již
v roce 47 jako závodní pro
Brokát 1 s kapacitou 30 chovanců
na dnešní Opavské (tehdy
Stalinově) ulici. Druhé se stejnou
kapacitou zřídil MNV od 1. září
1950. Ve městě dále byly čtyři
mateřské školy s celkovou kapa-
citou 211 dětí. Sídlily na
Benešově ulici (nyní třída
Hrdinů) 46, na Stalinově,
Bartákově a Husově ulici. Město
mělo dvě národní školy - Národní
15, 230 žáků, a Kostelní náměstí,
228 žáků. Střední škola s 392 žá-
ky a zvláštní škola s 39 žáky se
obě nacházely na Sokolovské uli-
ci 31. Dále zde byla základní od-
borná tkalcovská škola s 236 žá-
ky a průmyslová škola tkalcov-
ského hedvábnictví (Sokolovská
34) se 76 studenty.
Matriky vedly až dosud farní 
úřady, ale od 1. ledna 1950 pře-
šla tato povinnost na orgány li-
dosprávy. Sňatky se mohly uza-
vírat jen na úřadech a teprve pak
mohl být opakovaný obřad
v kostele. Většina z 84 párů zvo-
lila tuto variantu. Prvním dítě-
tem z Rýmařova zapsaným do
městské matriky byl Josef
Talián, narozený 1. ledna. Ke
konci roku mělo město 4 971 
obyvatel včetně studentů. 

Vratislav Konečný

Pamětní deska sov. vojákům v parku na ul. Julia Sedláka

První pionýři OSŠ Rýmařov s havířskými učni, r. 1949
Foto: archiv muzea
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Sport

II. akademie SSaZ aneb „Jak se vaří elixír mládí a zdraví“
Recept na dobré zdraví a dlouhé
mládí předvedli v pondělí 13. pro-
since 2010 divákům na předvá-
noční akademii sportovci oddílu
závodního aerobiku a rekreační-
ho oddílu sportu pro všechny
Studia Sport a zdraví Rýmařov.
V pestrém programu akade-
mie bylo namixováno vše nej-
lepší, co v současnosti Studio
Sport a zdraví veřejnosti nabízí.
Diváci mohli zhlédnout první
krůčky nejmenších sportovců ve
cvičení rodičů a dětí, také velmi
pěkné sportovní výkony žen,
které předvedly nejnovější styly

cvičení pro zdraví, dále diváci
viděli profesionální sestavy děv-
čat z oddílu závodního aerobiku
SSaZ, až po vítěznou sestavu
mistryně světa 2010 ve sportov-
ním aerobiku Míši Holubcové
z Ostravy. Bohatý program byl
přikořeněn pěkným vystoupe-
ním hostů, dětí z MŠ 1. má-
je a břišních tanečnic SVČ Rý-
mařov.
Celá akademie byla provoněna
úžasnou synchronizací mládí,
zralého věku i stáří a ochucena
radostí z pohybu, usměvavými
tvářemi a dobrou náladou všech

účinkujících i přihlížejících.
Diváci se přesvědčili, že cvičit
a pečovat o zdraví se může s ra-
dostí a v každém věku, vždyť
nejmladší vystupující sportovec
měl teprve 1 a půl roku a nejstar-
ší čarodějnice již 660 let...
Čarodějnice, které akademii po-
zorovaly svým kritickým zra-
kem (a pro jistotu si vařily ve
svém kotli vlastní elixír), se na
závěr nechaly strhnout kvalitou
předvedených sportovních výko-
nů, ladností a estetikou pohy-
bů i celkovou atmosférou akade-

mie a uznaly, že není třeba žád-
ných zázračných mastí a elixírů,
ale tak jak se to dělá ve Studiu
Sport a zdraví Rýmařov, to je ten
nejlepší elixír mládí a zdraví.
Slova čarodějnic potvrdil i staros-
ta Petr Klouda, který ocenil dlou-
holetou práci a dobré výsledky
Studia Sport a zdraví Rýmařov
a knižním darem poděkoval tre-
nérkám a všem závodnicím, re-
prezentantkám Rýmařova. Více
na www.studiosportazdravi.cz.

Lydie Švédíková,
předsedkyně klubu

Tak už plav!
To už jste určitě v životě mnoho-
krát slyšeli - výzvu, abyste už
konečně přestali mluvit a začali
něco dělat. Pro desetibojaře to
znamená, že se v sobotu 22. led-
na sešli na bazéně v Břidličné
k páté disciplíně - plavání na 

50 m / muži C na 25 m.
Účast nebyla příliš hojná, nelze
však říci, že by byla vyloženě
slabá. Tradičně nejméně dorazilo
žen A, asi se jim nechtělo do
promenády v plavkách. Další
tradiční, avšak více potěšující

věcí byla výborná organizace
disciplíny v podání Milana
Ondrašíka a všech, kteří pomá-
hali s měřením dosažených časů.
A jak to vlastně dopadlo?
Muži C měli za úkol zdolat jed-
nu délku bazénu. To s přehledem
nejrychleji zvládl momentální lí-
dr kategorie Jarda Hofman - bez
obtíží za 17,5 sekund. Na dru-
hém místě se v nabitém startov-
ním poli umístil Vojta Hrdina
(19,75 s) před Hynkem Janků
(20,03 s).
Jedna z rozplaveb mužů B se
musela opakovat kvůli „ulité-
mu“ startu - Pavel Kolář však
bohužel nezaznamenal signali-
zaci a odplaval celou trať s pl-
ným nasazením. Mohl to brát ja-
ko rozehřátí před samotným zá-
vodem, který musel odplavat
znovu; nic to však na jeho rych-
losti neubralo a s jistotou obsadil
druhé místo s časem 43,38 s.
Soutěž ovládl Milan Ondrašík -
stylově dohmátl v čase 39,73 s.
Třetí místo velmi bezpečně zís-

kal Alan Dolníček výkonem 45
sekund rovných.
Při pohledu na startovní listinu
mužů A se dal čekat boj o první
místo mezi Honzou Hnilem (ví-
tězem plavání v několika posled-
ních letech) a Kájou Tomanem.
Toto očekávání se naplnilo
a v přímém souboji jednoznačně
dominoval Honza s časem 31 s.
Kája zvládl trať jako druhý nej-
rychlejší v čase 33,31 s. Na třetí
místo se protlačil vítěz jiné roz-
plavby Filip Hanslián s časem
34,88 s. Toho vyzval pro příští
rok na souboj čtvrtý Jirka Jaroš
(35,70 s) - uvidíme, jak to bude
za rok.
Něžnější polovina lidstva se do-
stala ke slovu až na závěr. Ženy
A „sfoukly“ závod jednou roz-
plavbou - i tak zůstal jeden star-
tovní blok osiřelý. Očekávané ví-
tězství získala Andrea Továrková
(44,78 s) s luxusním náskokem
před druhou Petrou Dobrevovou
(48,81 s). Třetí doplavala do cíle
Jana Pitorová (59,25 s).

Fota: SSaZ Rýmařov

Foto: A. Jurášová

-02-2011  26.1.2011 19:22  Stránka 23



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2011

24

O úplný závěr disciplíny se po-
staraly ženy B, které se rozdělily
do dvou rozplaveb. Plavání zde
suverénně vládla Markéta
Míčková, která by svým časem
43,91 s. zvítězila i mezi ženami
A. Další závodnice zvolily styl
prsa - z nich byla nejrychlejší

Blanka Škutová (56,06 s) a zís-
kala tak druhé místo před
Jarmilou Urbanovou (1:03,00),
která oproti loňsku zapracovala
na šipce.
Závěr byl zpestřen detektivní
hrou „Najdi klíče od skříňky“,
v níž hlavní roli hrála (nikoli

k vlastní radosti) Blanka
Škutová. Po usilovném pátrání
se zjistilo, že klíč se nalézá niko-
li v dámských, ale v pánských
šatnách (prozatím neobjasněna
příčina), a Blanka nemusela do-
mů v plavkách. Konec dobrý,
všechno dobré.

Další disciplína - běh na lyžích -
je prozatím naplánována na 
12. února od 9.30 v zahradě
Hedvy. Termín závisí na aktuál-
ním stavu sněhové pokrývky,
proto může dojít k jeho posunu. 

Výbor Rýmařovského desetiboje

Pohár mladých nadějí v Rýmařově Hutnická vločka letos v Nové Vsi
V neděli 9. ledna 2011 se usku-
tečnil 41. ročník Hutnické vloč-
ky a zároveň Krajský přebor
Moravskoslezského kraje v běhu
na lyžích klasickou technikou.
Závod pořádal oddíl lyžování
Tělovýchovné jednoty Kovohutě
Břidličná. Z důvodu špatných
sněhových podmínek v Břidlič-
né se závod uskutečnil v běžec-
kém areálu SKP Olomouc
v Nové Vsi. Vzhledem k počasí
měli pořadatelé závodu opravdu
těžkou práci, ale jak je již
v Břidličné zvykem, podařilo se
uspořádat akci na vysoké úrovni.
Závodu se zúčastnilo celkem 110
závodníků z 12 klubů Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje
a také tři závodníci z Polska, tak-
že se 41. ročník dá považovat his-
toricky za první mezinárodní zá-
vod. Závodilo se v 11 kategoriích
od nejmladších účastníků ročníku
narození 2007 až po nejstarší 
účastníky ročníku narození 1945.
V jednotlivých kategoriích pak
probíhaly úporné boje o vítěze
a tituly krajských přeborníků.
Velmi milým překvapením byla
vysoká část v nejmladší kategorii
benjamínků, kde se závodu 
zúčastnilo celkem 15 závodníků
ročníků narození 2003 a mladší,
což dává naději na pokračování
dobré tradice klasického lyžování
v Moravskoslezském kraji.
Celkově se celý podnik za oprav-

du krásného slunečného počasí
vydařil a všichni účastníci, ať zá-
vodníci, trenéři či pořadatelé zá-
vodu mohli být spokojeni.
Je však také nutné poděkovat za
spolupráci oddílu SKP Olomouc
za zapůjčení areálu a pomoc při
přípravě závodu a dále pak všem
partnerům a sponzorům závodu -
městu Břidličná, společnostem
Al Invest Břidličná, a. s., Alcom
Alval, Easy Control Morava,
MOS Břidličná, Zemspol
Břidličná, Drogerie Teta, SIM 
elektro a panu Ušelovi - společ-
nosti Hasík CZ (preventivně-vý-
chovná činnost v oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva)
a v neposlední řadě též mediální-
mu partnerovi - Krnovskému
a Bruntálskému deníku. Všem
děkujeme za pomoc a podporu.
Úspěchy místních závodníků
v jednotlivých kategoriích:
mladší žáci - Marek Sedláček - 1.
místo (přeborník kraje), st. žačky
- Lada Přecechtělová - 3. místo,
ml. dorostenky - Markéta
Mlčáková - 1. místo (přebornice
kraje), Petra Vopařilová - 3. mís-
to, ml. dorostenci - Jan Keclík - 2.
místo, Marek Ryška - 3. místo, st.
dorostenky - Andrea Kováčová -
2. místo, st. dorostenci - Vla-
dislav Hýbl - 2. místo.

Tomáš Lysík,
předseda organizačního výboru

a ředitel závodu

V neděli 9. ledna proběhl na rýmařovské kuželně čtvrtý ze série tur-
najů Poháru mladých nadějí. Zúčastnilo se 37 mladších a starších žá-
ků a žákyň z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, včetně deví-
ti dětí našeho oddílu.
V kategorii starších žáků a žákyň obsadila Lenka Machalíčková 
3. místo, Jakub Vosyka 5. místo, mladší žákyně Nikola Ilnická dosá-
hla 4. místa, Barbora Starchoňová skončila šestá, Denisa Vaněrková
sedmá a Barbora Ryšková osmá. Mladší žák Jan Starchoň skončil na
4. místě. V pořadí pátý kvalifikační turnaj se koná v Přerově, posled-
ní v Blansku.
V celkovém pořadí po čtyřech turnajích má naše Barbora
Starchoňová stále šanci na celkové umístění do 16. místa a tím se
kvalifikovat do republikového finále, které se koná 3. dubna 2011
v Olomouci. KO TJ Jiskra Rýmařov

Prodám pozemek 418 m2 v Rýmařově na třídě Hrdinů. Cena doho-
dou. Volejte na tel. 606 558 658.

Soukromá řádková inzerce

Městská amatérská liga - MAKL 2011
Přihlášku do soutěže

zašlete na e-mail:
kuzelna.rymarov@seznam.cz

nebo osobně
na kuželně Rýmařov
do 10. února 2011.

Kuželkářský oddíl TJ Jiskra Rýmařov

Foto: A. Jurášová

Foto: TJ Kovohutě Břidličná
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Je tu pro Vás!
Nabízíme: výcvik všech skupin

kondiční výcvik
školení řidičů

Sleva 5 % z celkové ceny výcviku při předložení
tohoto inzerátu pro prvních 20 zájemců!

Najdete nás na ul. Julia Sedláka 14, Rýmařov,
1. patro, každou středu 15 - 16 hod.

Kontakt: tel.: 777 556 232 / 608 421 208 e-mail: bilova02@email.cz

AUTOŠKOLA BILL

Reklama

v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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PROVOZNÍ DOBA  Po - Pá  8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Opavská 287/57, 793 42 Janovice,
tel.: 554 230 254, e-mail: autodedoch@seznam.cz www.autodedoch.cz

Kvalitní provûfiené vozy se zárukou poãtu najet˘ch km

VW   TOURAN 1,9 TDi – 77 KW – 7 míst , r.v. 2003,

najeto 185 000 km, první majitel , nehavarováno, servisní kníÏ-
ka,  10 x airbag, automat. Klima. CD pfiehrávaã, ABS, ESP.

VW   PASSAT  2,0 TDi  -  HIGHLINE  - 103 KW ,  r.v.

2008, najeto 158 000 km , první majitel, servisní kníÏka, nehava-
rováno, automat. Klima, ABS, ESP, palubní poãítaã, CD fiehrávaã.

FORD  Fiesta  1,6 TDCi -  66 KW , r.v. 2005, najeto 103

000, první majitel, servisní kníÏka, nehavarované,  CD pfiehrávaã,
imobilizér, klima.

FORD  FOCUS  1,6 TDCi – 80kw, r.v. 2008, najeto 64.000

km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, autom. klimati-
zace, ABS, 4x airbag.

·koda Octavia  Combi  1.9 TDi, 81 kw, r.v. 2001,

najeto 119 000 km, první majitel ,nehavarováno, automatická
klimatizace, ABS, ASR, Al kola, palubní poãítaã, radio CD.

VW  TRANSPORTER  2,5 TDi-LONG -9 míst, r.v. 2005, najeto

125.000 km, první maj., serv. kníÏka, nehavar., CD pfiehrávaã, cent-
rál, ABS, posilovaã,  6 stupÀová manuální pfievodovka,klimatizace.

FORD FOCUS  C-MAX  2,0 TDCi, r.v. 2007, najeto  75.000

km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka, ABS, palubní
poãítaã, klimatizace, 6 x airbag. 

Peugeot  307 SW, 2,0 HDi, r.v. 2003, najeto 140 000 km,

, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, autom. klimatiza-
ce, ABS, ESP, AL Kola, radio CD.

Volvo  XC70  2,4 TDi D5,  4x4, r.v. 2006, najeto 128 000

km,  první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, kÛÏe, autom.
klimatizace, navigace, palubní poãítaã, tempomat, ABS, ESP.

RENAULT  SCÉNIC 1,9 dcI – R x 4 – SALOMON, r.v.

2002, najeto 170.000 km, nehavarováno, servisní kníÏka, první
majitel, centrál, autom. klimatizace, kÛÏe, ABS.

FORD FOCUS   1,8 TDCi – 85 KW – r.v. 2001, najeto  

110 000 km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka, ABS,
klimatizace, Radio CD, el. Okna. 

MAZDA  5   2,0 MZR – CD – ACTIVE , 7 míst,  r.v. 2006 ,

najeto 143 000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, au-
tom. klimatizace, tempomat, ABS, ESP, xenony, 8 xairbag, AL kola.

184000,- Kã 280.600,- Kã + DPH 117.000,- Kã 166.000,- Kã + DPH

125.000,- Kã207.500,- Kã + DPH315.000,- Kã + DPH137.000,- Kã

300.000,- Kã + DPH 143.000,- Kã 105.000,- Kã 285.000,- Kã

KATR, a. s.
Potoãná 334/5,

793 43 Stará Ves

Autorizovan˘
prodejce lesní

a zahradní
techniky

Husqvarna,
Jonsered,
Partner

Tû‰íme se,
Ïe nás nav‰tívíte
v na‰í prodejnû

po - pá 7.00 - 15.30

www.katr.cz
e-mail: mtz@katr.cz
tel.: 554 230 806

PP ii ll yy   jj ii ÏÏ
oo dd   66   33 99 00   KK ãã

Zimní slevy aÏ 3 000 Kã

U kaÏdého zboÏí zajímav˘ bonus
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