
vyšlo 13. 1. 2012čís lo  1 /2012 cena 15 Kč

Ohlédnutí za adventními a vánoãními 
událostmi roku 2011

Zástupci mûsta ocenili na radnici
nejlep‰í studenty

Nové jízdní fiády 2011/2012 – odjezdy 
autobusÛ a vlakÛ z R˘mafiova

LoÀsk˘ prosinec pfiinesl R˘mafiovu 
bohatou divadelní nadílku

Vánoãní sportovní akce - volejbal,
autocross, hokej, kuÏelky

ročník XIV.

Foto: Miloslav Marek
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Poslední vítání dětí v roce 2011
Z raných školních let si toho moc
nepamatuji, pár útržků - výuku
němčiny od první třídy, šestistup-
ňovou klasifikační stupnici, přís-
ného pana učitele trestajícího lís-
kovou rákoskou přes prsty rukou -
nicméně školní besídka k oslavě
narozenin prezidenta T. G. Masa-
ryka v poválečných letech ve mně
zanechala vzpomínku trvalou.
Recitovali jsme básničky (Tatíčku
starý náš, šedivou hlavu máš...),
zpívali Ach synku, synku a já jsem
četl text o chudém dětství a mládí
malého Tomáše, který jsem si za-
pamatoval na mnoho let. Podsta-
tou byl výčet toho, co všechno mu-
sí umět vesnický kluk - i my jsme
dělali píšťalky z mladých jarních
proutků, žabky na vodě, pletli po-
mlázku a dělali mnoho dalších
mně blízkých věcí. Jen jsem tehdy
jaksi nechápal, jak ten hodný, zví-
davý hošík mohl „tlouci špačky“,
krásné zpěvavé ptáčky. (Tuto zá-
bavu, kdy se dřevěný kolík položil
na nějakou vyvýšenou hranu a na
jednu vyčnívající část se delším
dřevěným klacíkem udeřilo, takže
dřevěný kolík vyletěl a za letu mo-
hl vydávat svištivý zvuk, jsme my
neznali).
V mé mysli zůstala ozvěna slov
o zásluhách prezidenta Osvobodi-
tele, který se tak významně zaslou-
žil o vznik naší republiky a její dal-
ší vývoj, a trvale se mi uchoval ob-
raz toho hrdého velikána na krás-
ném bílém koni, lidského a spra-
vedlivého. O několik let později
nás pak učili, že za tohoto prezi-
denta byla také bída, sociální i ná-
rodnostní nespravedlnost a že ten
milovaný prezident dopustil, aby
se střílelo do demonstrujících děl-
níků.
Ještě ve školních létech jsem pak
také slyšel mnoho o mládí dalšího
prezidenta, rovněž chudého chlap-
ce, který toužil po vzdělání a četl
tajně při svíčce, malého Klementa.
Až mnohem později jsme se do-
zvěděli, jaké hrozné věci se udály
za jeho vlády a zejména za vlády
jiného milovaného vůdce v zemi,
jež pro nás tehdy byla nezpochyb-
nitelným zářným vzorem. Zažil
jsem pak ještě další čtyři preziden-
ty, včetně národního hrdiny z doby
druhé světové války Ludvíka
Svobody, který však bohužel byl
snad již příliš starý, než aby byl
schopen nějaké další osobní poli-
tické statečnosti, nebo dokonce hr-
dinství.
Po trpké zkušenosti roku 1968 a na
základě dalšího vývoje ve světě
jsem nevěřil, že se za svého života

dočkám změny, ke které došlo
koncem 80. let. Zdálo se mi, že ne-
ní možné, aby se vlivné síly tohoto
světa, opancéřované obrovským
potenciálem vojenských a politic-
ko-ekonomických vztahů, vzdaly
svých pozic. Byl jsem malověrný,
jak se ukázalo. Někteří malověrní
nebyli, mezi nimi i naši disidenti.
Přestože to zdaleka nebyli oni, kdo
pohnuli světem, byli velmi aktiv-
ními účastníky celého procesu.
Nemožné se stalo skutkem, rozpa-
dl se systém politického a ekono-
mického rozdělení a stali jsme se
skutečně svobodným demokratic-
kým státem.
Je nesporné, že jedním z hlavních
aktérů na této scéně v naší zemi
a zejména pak na scéně dalších tři-
nácti let byl Václav Havel. Nero-
zuměl ekonomice ani systému ří-
zení země, litoval, že nemá syste-
matické vzdělání, ale stal se ne-
spornou morální autoritou, důsled-
ným demokratickým politikem,
který nejen dovedl pro svoje názo-
ry získávat lidi kolem sebe, ale
i nacházet přijatelné kompromisy
a cesty k řešení. Stal se váženou
a respektovanou osobou na mezi-
národní scéně a důstojným repre-
zentantem naší země, a to i po
skončení svého „prezidentování“.
Zachoval si svoji čest a nikdy se
nenechal svést lákadlem moci.
V prosinci „můj pan Prezident“ 
umřel. Kromě projevu osobní lí-
tosti nemohu říci nic nového, vše
již bylo mnohem povolanějšími
řečeno. Jsem ale velmi rád, že svo-
ji soustrast a úctu projevilo tolik li-
dí v celé republice i jinde ve světě.
Osobně pak zejména oceňuji to, že
mezi nimi bylo tolik mladých lidí.
To mne posiluje v mém optimis-
mu, který v poslední době znovu
vyjádřil i Václav Havel, když řekl,
že věří, že lepší časy dříve či po-
zději přijdou.
Považuji se za součást té často vy-
smívané skupiny lidí, kteří stále
s nadějí vnímají Havlovu prokla-
maci o pravdě a lásce a nestydím
se za to, že jí chci naivně věřit. 

Text: M. Marek, foto: M. Škoda

Pár slov... o mém panu Prezidentovi

-01-2012  11.1.2012 15:43  Stránka 2



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2012

3

Aktuálně z města

Česko se rozloučilo s Václavem Havlem
Celá naše země se na sklonku roku 2011 roz-
loučila s prvním českým prezidentem.
Odchodem Václava Havla ztrácí Česká re-
publika jednoho z nejvýznamnějších polisto-
padových politiků. Díky svým postojům
a názorům se stal světově uznávanou a re-
spektovanou osobností. Odešel hodný a čest-
ný člověk, který nade vše ctil pravdu a lásku.
„Nikdy na něj nezapomeneme,“ podobné vý-
roky byly slyšet i v Rýmařově na náměstí
Míru v blízkosti radnice, kde vzniklo díky
členům rýmařovského Junáka malé pietní

místo s fotografií Václava Havla. Lidé zde
měli možnost alespoň symbolicky uctít jeho
památku zapálením svíčky či položením ky-
tičky. Podobné pietní místo bylo vytvořeno
v den zahájení státního smutku na Městském
úřadě Rýmařov, kde byla umístěna kondo-
lenční kniha a zapálená svíčka. Do knihy se
zapsaly téměř tři desítky občanů.
Na dobu, kdy náš region, konkrétně lázně
Karlovu Studánku, navštívil pan prezident
Václav Havel i s chotí Dagmar (na přelomu
let 1999-2000), má hmatatelné vzpomínky

i naše redakce. Pana prezidenta jsme oslovi-
li prostřednictvím dopisu a zanedlouho po
jeho návratu z lázní na Pražský hrad přišla do
redakce odpověď v obálce z ručního papíru.
Na její zadní straně byl nápis Prezident
České republiky a uvnitř fotografie Václava
Havla i s chotí Dagmar a pár hřejivých slov
pro čtenáře Rýmařovského horizontu. I když
jsme tento dopis již otiskli v našem zpravo-
daji č. 02/2000, připomeňme si jej v souvis-
losti se smutnými událostmi, které Česko za-
žívalo na sklonku loňského roku. JiKo

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2012
Zastupitelé na svém posledním loňském zase-
dání 22. prosince schválili návrh rozpočtu měs-
ta Rýmařova na rok 2012. Návrh rozpočtu pře-
devším v očekávaných příjmech reflektuje po-
kračování hospodářské krize. Daňové příjmy
města jsou předpokládány ve výši 72,3 mil. Kč.
To je sice o tři procenta více ve srovnání s ro-
kem 2011, ale je to stále ještě o 7 mil. Kč méně
než v roce 2008, a přihlédneme-li k vzestupu
daně z nemovitostí, pak dokonce o 10 mil. Kč
méně. Oproti roku 2008 dostává město také
menší dotaci od státu na výkon státní správy,
a to téměř o 5 mil. Kč, naše město je tak opět
v pozici, kdy státu stejně jako mnoho dalších
měst dotuje výkon státní správy. K tomu musím
podotknout, že politiky a médii prezentované
názory na vývoj české a evropské ekonomiky
v r. 2012 představují vysokou míru nejistoty
a skepse. Ministr financí deklaruje snahu oka-
mžitě přijmout další opatření, bude-li hrozit pře-
kročení plánovaného deficitu. Z vlastních zku-
šeností vím, že nejsnáze se škrtají výdaje urče-
né pro města a obce. Od vypuknutí krize 
v r. 2009 naše město ztratilo téměř 50 mil. Kč.
Návrh rozpočtu města obsahuje příjmy i výdaje
ve výši 208 mil. Kč, což je ve srovnání s minu-
lými roky přibližně o 40 mil. Kč méně. V sou-
vislosti s I. etapou reformy sociální správy ČR
od letošního roku naše město nebude od státu
přijímat a vyplácet potřebným žadatelům soci-
ální dávky, jelikož tato činnost byla v rámci re-
formy převedena na úřady práce. Ostatní příj-
mové položky města jsou v návrhu předpoklá-
dány v souladu s časovými řadami z minulých

let. V případě dotací na investice očekáváme
největší částku 27,2 mil. Kč na pokračující re-
konstrukci Střediska volného času, kde letos
předpokládáme prostavět celkový objem sta-
vebních prací za 44,7 mil. Kč. Potřebná spolu-
účast města je 17,2 mil. Kč. Tato částka rozho-
dujícím způsobem ovlivňuje výdaje města tak,
že nedovoluje zastupitelům plně finančně po-
krýt potřeby města a jeho společností nad úro-
veň základních provozních výdajů. Náklady na
rekonstrukci SVČ jsou odhadovány přibližně
na 69 mil. Kč. Od dobudování kanalizace 
v r. 2003 se jedná o finančně nejnáročnější stav-
bu, která si pro další vybavení divadelního sálu,
školící místnosti a interiéru vyžádá v r. 2013 ješ-
tě podstatné finanční prostředky. K dalším vý-
znamným investičním dotacím náleží částka 
4,7 mil. Kč na akci Revitalizace brownfield
Janovice, dále 3,9 mil. Kč na vybudování cy-
klostezky na ul. 8. května a 2,2 mil. Kč na
Regenaraci sídelní zeleně III. Všechny tři jme-
nované stavby by měly být dokončeny v roce
2012. Jak už jsem předeslal, jsou výdaje města
v návrhu rozpočtu pokryty jen v nejnutnější vý-
ši a to platí i pro položku oprav komunikací,
která činí 2,2 mil. Kč. Tuto částku mohou ještě
zastupitelé zvýšit svým rozhodnutím po výbě-
rovém řízení na dodavatele stavby cyklostezky
na ul. 8. května. V případě, že dojde k význam-
nější úspoře oproti plánované částce 8,8 mil.
Kč, zastupitelé úsporu převedou na opravy ko-
munikací. Rozpočet ke svému vyrovnání před-
pokládá čerpání úvěru - půjčky ve výši 4,8 mil.
Kč se splatností v následujícím roce.

Pokračující krize a s ní spojené vzrůstající na-
pětí v rozpočtech měst a obcí klade otázku, jak
postupovat dál v jejich hospodaření. V této sou-
vislosti jsem velmi uvítal postup senátu s vráce-
ním zákona o zdanění hazardu zpět Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR, jehož výsled-
kem je rozdělení daně z hazardu na dvě třetiny
obcím a jednu třetinu státu oproti původnímu,
kdy měla být jedna třetina ponechána provozo-
vatelům hazardu. Rozhodující pro naše město
ovšem zůstává iniciativa strany TOP 09 na změ-
nu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD),
jehož hlavním smyslem je zvýšit transfer sdíle-
ných daní z rozpočtu státu a čtyř nejvíce prefe-
rovaných měst do rozpočtů měst a obcí o veli-
kosti 2 - 10 tis. obyvatel, které dostávají ve srov-
nání s ostatními nejmenší daňový podíl na ob-
čana. Pokud by byl zákon o RUD schválen pod-
le návrhu TOP 09, a to je obsaženo v koaliční
smlouvě, pak by naše město obdrželo od roku
2013 každoročně o 15 mil. Kč více oproti sou-
časnosti a mohlo by s přehledem financovat po-
třeby svoje, svých společností a solidní tempo
obnovy, rozvoje a investic. 
Rozpočet města je povinně zveřejňovaný doku-
ment a najdete jej na webových stránkách měs-
ta. Proporce rozpočtu se mohou ještě podstatně
změnit, pokud budeme úspěšní v žádostech
o dotace, které budeme letos podávat. Jedná se
o investice: Zastřešení zimního stadionu,
Cyklostezka Ondřejov, sídliště Hornoměstská -
Větrná - II. fáze, zateplení ZŠ a MŠ, sportoviš-
tě u ZŠ 1. máje. 

Ing. Petr Klouda, starosta města
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Cena vodného i stočného bude v roce 2012 vyšší
Rada města schválila cenu stočného na rok
2012 ve výši 21,50 Kč/m3 + 14 % DPH.
Celková cena činí 24,51 Kč. Na růstu ceny
se podílí snížení spotřeby vody, nárůst někte-
rých druhů nákladů a zvýšení DPH.
Na rozdíl od loňského roku, kdy cena stoč-
ného byla 20,50 Kč/m3 + 10 % DPH (celkem
22,55 Kč), zvýšila obchodní společnost
Městské služby Rýmařov, s. r. o, která měst-

ské kanalizace provozuje a spravuje, cenu
o 1 Kč. V roce 2012 se dále do ceny vod-
ného a stočného nepříznivě promítne zvý-
šení sazby daně z přidané hodnoty o 4 %.
Fixní náklady spojené s údržbou a provo-
zem zařízení rostou, snížení spotřeby
vody a objemu fakturovaných odpadních
vod je i letos uváděno jako další z důvodů
pro zvyšování ceny.

U vodného bude s účinností od 1. 1. 2012
účtována cena pitné vody ve výši 31,98
Kč/m3 + 14 % DPH, tj. 36,46 Kč/m3 včetně
DPH. Ve srovnání s rokem 2011 byla zacho-
vána základní cena vodného. K nárůstu do-
chází z důvodu zvýšení sazby DPH z 10 %
na 14 %. Cenu určuje VaK Bruntál, a. s. 

Převzato z www.rymarov.cz

Konec minulého týdne zkomplikovala sněhová kalamita
Celkovou dopravní situaci v okrese,
zejména na R˘mafiovsku a Bruntál-

sku, komplikoval zejména ve ãtvrtek
5. ledna sníh a siln˘ vítr. Nûkolik de-

sítek policistÛ fie‰ilo navzdory 
extrémním klimatick˘m podmínkám
tuto nelehkou situaci pfiímo na sil-
nicích, a to od ãtvrteãního rána 
(5. 1.) aÏ do páteãních ranních hodin
(6. 1.).
Ve čtvrtek dopoledne byla pro-
blematická sjízdnost všech cest
směrem na Bruntál. Řízení do-
pravy se ujali policisté, kteří po
dobu trvání kalamity umožňova-
li průjezd pouze osobním auto-
mobilům. Automobily nákladní
začali pouštět, jakmile to situace
na vozovkách dovolila. Odpo-
ledne byl již průjezdný i hlavní
tah z Bruntálu na Krnov, avšak
na Rýmařovsku kalamitní stav
přetrvával. V průběhu dne byly

na několik hodin uzavřeny silni-
ce od Skřítku na Rýmařov, stejně
jako Ondřejovský kopec.
Nesjízdnou se po jistou dobu
stala i silnice z Bruntálu do
Rýmařova. Nejdéle, až do páteč-
ních ranních hodin, zůstala uza-
vřena komunikace z Lomnice
směrem na Šternberk. Zde všude
řídila dopravu policie a informo-
vala řidiče o nesjízdnosti či uza-
vírkách.
Policie ČR nabádá řidiče i nadá-
le ke zvýšené opatrnosti a při-
způsobení jízdy aktuálním pově-
trnostním podmínkám a sjízd-
nosti vozovek.

Z podkladů komisařky por.
Bc. Pavly Tuškové, PČR Bruntál

Na trať Opava - Rýmařov vyjel poprvé přímý vlak
V pondělí 12. prosince 2011 vyjel
na trať z Opavy do Rýmařova pří-
mý vlakový spoj, a cestující tak
měli možnost vyzkoušet na promo
akci Českých drah za symbolic-
kých 10 Kč výhody tohoto spoje.
Premiéru na trati měla rovněž no-
vá souprava Regionova, která při-
jela do Rýmařova poprvé. Její na-
sazení na trati Opava - Rýmařov
záleží podle vyjádření zástupců
Českých drah na tom, kdy a kolik
nových souprav bude pro
Moravskoslezský kraj zakoupeno.
Souprava Regionova přijela
z Opavy do Rýmařova přesně
podle jízdního řádu v 11.40 a kro-

mě dalších cestujících přivezla ta-
ké zástupce Českých drah,
Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje, dále firmy Kodis
a Veolia. Na základě jednání před-
stavitelů města Rýmařova (zejmé-
na místostarosty Rýmařova
a krajského zastupitele Ing.
Jaroslava Kaly) s Krajským úřa-
dem v Ostravě a s již zmíněnými
dopravními firmami si mohli je-
jich zástupci stejně tak jako ostat-
ní cestující vyzkoušet pohodlí
přestupu na pravidelnou autobu-
sovou linku, která bude navazovat
bezprostředně na vlakové přípoje.
Pro tento účel byla u vlakového

nádraží v Rýmařově vybudována
nová autobusová zastávka.
Od vlakového nádraží se zástupci
krajského úřadu, dopravních firem
a představitelé města přepravili do
centra Rýmařova na zastávku
u Komerční banky a odtud pak
pěšky do zasedací místnosti
Městského úřadu, kde se konala
tisková konference a diskuze na
téma dopravní obslužnosti v Mo-
ravskoslezském kraji v návaznosti
na kraj Olomoucký. „Ve směru
Bruntál, Krnov a Opava dojíždí
řada občanů do zdravotnických
zařízení, ale spoje využívají často
také studenti. Pohodlí vlakového

přímého spoje, navíc s přímým au-
tobusovým spojením, přivítá urči-
tě daleko více cestujících než tomu
bylo doposud. Problém spatřuji
v delší čekací době ve Valšově při
přestupu směrem na Olomouc.
Budeme se snažit tento problém
vyřešit ke spokojenosti většiny ce-
stujících,“ konstatoval místosta-
rosta Jaroslav Kala.
Jak prohlásili zástupci Českých
drah, v blízké budoucnosti budou
podobnou promo akci na trati
Rýmařov - Opava opakovat. Ter-
mín najdete na straně 31 našeho
periodika. 

JiKo

Foto: archiv PČR Bruntál
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Dávky vyplácí od 1. 1. 2012 úřad práce
V souvislosti se změnami zákonů v sociální
oblasti je od 1. ledna 2012 namísto
Městského úřadu Rýmařov příslušný k roz-
hodování o dávkách a k jejich vyplácení
Úřad práce, kontaktní pracoviště
Rýmařov. Přesun agendy se týká dávek po-
moci v hmotné nouzi, a to příspěvku na ži-
vobytí, doplatku na bydlení a mimořádné 
okamžité pomoci, dále příspěvku na péči, dá-
vek osobám se zdravotním postižením a prů-

kazů pro osoby se zdravotním postižením.
Pracovníky, kteří se budou zabývat těmito
dávkami, najdete stále v budově MěÚ
Rýmařov, ul. 8. května 48, a to v přízemí
budovy v kancelářích č. 102, 103 a 115.
Žádosti týkající se dávek hmotné nouze,
příspěvku na péči, mimořádných výhod těž-
ce zdravotně postižených občanů a dávek
poskytovaných těžce zdravotně postiženým
občanům, o kterých nerozhodl Městský úřad

Rýmařov do konce prosince 2011, budou po-
stoupeny k řešení úřadu práce.
Městský úřad Rýmařov, odbor sociálních vě-
cí a zdravotnictví, bude nadále rozhodovat
o změně příjemce důchodu a vydávat parko-
vací průkazy označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou (označení
O 7) a označení vozidla řízeného osobou slu-
chově postiženou (označení O 2). 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Na radnici ocenili nejlepší studenty
Komise pro obãanské záleÏitosti
spoleãnû s mûstem R˘mafiov pofiádá
pravidelnû pfied koncem roku setká-
ní nejlep‰ích ÏákÛ a studentÛ r˘ma-
fiovsk˘ch ‰kol se zástupci mûsta.
V pondělí 5. prosince jich staros-
ta města Petr Klouda společně
s dalšími zástupci v zasedací
místnosti městského úřadu přiví-
tal celkem čtrnáct.
Základní škola Rýmařov vy-
hodnotila nejlepšími žáky Vladi-
míra Kistana (7. C) za 2. místo
v okresním kole a za 2. místo
v krajském kole Pythagoriády, za
třetí místo v okresním kole mate-
matické olympiády a za účast
v mezinárodní matematické sou-
těži Taktik;
- Ladu Přecechtělovou (8. B) za
vynikající prospěch po celou do-
savadní školní docházku (všech-
ny předměty ve všech ročnících
měla klasifikovány vždy s pro-
spěchem výborným), dále za zá-
služnou práci ve školním parla-
mentu, jehož je předsedkyní, za
příkladnou práci pro třídní kolek-
tiv, za reprezentaci školy ve spor-

tu a za oblíbenost v kolektivu
a schopnost pomoci ostatním; 
- Marka Ryšku (9. A) za výbor-
nou reprezentaci školy ve spor-
tovních soutěžích na okresní,
krajské i celorepublikové úrovni,
za 1. místo v krajském kole pře-
spolního běhu, za účast v celore-
publikovém finále Odznaku
zdatnosti - atletické disciplíně
a za maximální osobní nasazení;
- Kláru Mackurovou (8. C) za
vynikající prospěch ve všech
předmětech (vždy samé jednič-
ky), za aktivní a příkladnou prá-
ci pro třídu i školu (parlament),
za vynikající reprezentaci školy
ve sportu i naukových soutěžích
(Aj, M) a za reprezentaci školy
v projektu EU (Polsko - ČR).
Soukromá střední odborná
škola Prima, s. r. o., vyhlásila
nejlepší studentkou Veroniku
Wisinskou z II. ročníku oboru
Pracovník v lázeňských službách
a službách wellness, která repre-
zentovala Rýmařovsko na soutě-
ži Region Regina v Brně a získa-
la skvělé druhé místo, na soutěži

Moravská brána v Olomouci se
umístila rovněž na druhém místě
a v rýmařovské soutěži Středo-
školák roku 2011 si zajistila
svým vystoupením vítězství.
Výborných studijních výsledků
dosáhla na Střední škole Rý-
mařov Daniela Kaplanová,
která patří mezi tři nejlepší žáky
třídy. Zodpovědným přístupem
ke své práci získala nejedno oce-
nění. Dosažené znalosti uplatnila
na soutěži Gastrofestival Ostra-
va, kde školu reprezentovala ja-
ko číšník s flambováním 
ovoce. Stejně tak i Blanka Mrk-
vová studuje třetím rokem obor
Kuchař-číšník a zvláště vyniká
v obslužných činnostech jako
barman. V loňském roce absol-
vovala soutěž Gastrofestival
Ostrava, Kroměřížskou koktej-
lovou soutěž 2011 a Steel Cup
Třinec - Junior klasik 2011. Na
všech soutěžích se umístila na
předních místech a získala oce-
nění Gastro.
Marie Brůžková je studentkou
třetího ročníku oboru Hotel-
nictví a má svědomitý přístup ke
studiu a výborné studijní výsled-
ky, patří mezi nejlepší žáky ve
třídě. Reprezentovala školu na
workshopu na téma Spolupráce
dvou nesourodých skupin - spo-
lečný projekt se žáky SSOŠ
Prima a Gymnázia Šternberk byl
vyhodnocen jako nejlepší. Na 
ocenění nejlepších studentů byla
nominována také za vzornou re-
prezentaci školy v jazykové čás-
ti soutěže Středoškolák 2011.
Gymnázium Rýmařov si nejví-
ce cení výsledků studentek Agá-
ty Gažarové (septima) za účast
v předmětových soutěžích a za
2. místo v krajském kole soutěže
ve francouzském jazyce - kate-

gorie středních škol B1;
- Michaely Rampulové (oktá-
va) za účast v předmětových
soutěžích, za 3. místo v krajském
kole soutěže ve francouzském
jazyce v kategorii středních škol
B2 a za 1. místo v celostátní sou-
těži družstev - ekologie Voda ži-
vá;
- Michaely Bartoňové (septi-
ma) za 1. místo v okresní olym-
piádě a za 6. místo v krajské 
olympiádě německého jazyka;
- Zuzany Kopkové (čtvrtý roč-
ník) za účast v předmětových
soutěžích, za 3. místo v krajském
kole konverzační soutěže v ang-
lickém jazyce kategorie střed-
ních škol III a za 1. místo 
v okresním kole konverzační
soutěže v anglickém jazyce.
Mezi nejlepší žáky Základní
umělecké školy v Rýmařově
patří Michaela Blašková, studu-
jící taneční obor, která si svými
dovednostmi zajistila účast ve fi-
nále Mistrovství ČR a účast ve
finále Mistrovství světa v mo-
derním tanci, a dále Aneta
Šmehlíková, navštěvující vý-
tvarný obor s dlouhodobě vyni-
kajícími studijními výsledky
a výbornou reprezentací školy
při výstavách a vernisážích.
Starosta města Petr Klouda podě-
koval všem přítomným studentům
za vzornou reprezentaci města,
popřál jim mnoho úspěchů v dal-
ším studiu i v životě a doporučil,
aby o svůj talent stále pečovali
a pracovali na rozvoji své osob-
nosti. K poděkování se připojil ta-
ké místostarosta města Jaroslav
Kala, jenž nejlepším studentům
popřál pěkné Vánoce a šťastné vy-
kročení do nového roku. Po ofici-
álním aktu proběhla diskuse stu-
dentů a představitelů města. JiKo

Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Na radnici se zabydlely kočky
Jejich výskyt v chodbách rýma-
řovské radnice mohli zazname-
nat návštěvníci už během prosin-
ce a prohlédnout si tato ušlechti-
lá zvířata zblízka mohou i na po-
čátku nového roku. Portréty ko-
ček instalované v prvním patře
hlavní budovy městského úřadu

tvoří první výstavu nové galerie,
v níž chce Klub galerie V Kapli
představovat zejména díla žáků
rýmařovské ZUŠ.
„Jedním z cílů našeho sdružení
je přibližovat umění veřejnosti,
hlavně mladým lidem, a podpo-
rovat i výtvarné aktivity mladých

autorů,“ uvedla členka Klubu
galerie V Kapli a učitelka vý-
tvarného oboru ZUŠ Rýmařov
Šárka Lupečková.
Prvním pokusem oživit strohý 
úřední prostor pracemi mladých
výtvarníků byla výstava Stromy
před několika lety, aktuální expo-
zice s podobně lapidárním názvem
Kočky by měla zahájit sérii pravi-
delných výstav na radnici, jež by
se tu měly konat několikrát do ro-
ka. „Chtěli bychom poděkovat
Zdeňku Kudlákovi, který pomohl
vybrat prostor pro radniční gale-
rii,“ dodala Šárka Lupečková.
Pro premiérovou výstavu vybra-
la absolventský cyklus Kočky
Michaely Bartoňové. Studentka
gymnázia a absolventka druhého
cyklu výtvarného oboru na zá-
kladní umělecké škole do něj za-
řadila kolekci hyperrealistických
portrétů, které zachycují kočičí

tváře s velkou detailností. Na
velkoformátových kresbách tuž-
kou a křídami lze rozlišit každý
chloupek, každý barevný pře-
chod uhrančivé duhovky koči-
čích očí. V některých velkých
detailech se téměř ztrácí povědo-
mí reálné předlohy a divák se
pohledem do struktury kočičí
srsti ocitá ve sféře abstrakce.
Při slavnostní vernisáži vystou-
pil kromě ředitele ZUŠ Jiřího
Taufera i starosta Petr Klouda,
který vyjádřil podporu myšlence
propůjčit zdi interiéru radnice
pro výstavní účely s tím, že už
zaznamenal pozitivní ohlas ve-
řejnosti. Kočky by měli zdobit
radnici až do poloviny února.
Poté by je podle slov Šárky
Lupečkové měl vystřídat soubor
studijních kreseb žáků ZUŠ
s motivy Rýmařova v malbě
a fotografii. ZN

Hmatová mapa pro nevidomé a slabozraké
Informační centrum Rýmařov nabízí všem
nevidomým a slabozrakým občanům mož-
nost využití HMATOVÉ MAPY, která 
umožňuje lidem se zrakovým handicapem lé-
pe pochopit uspořádání Moravskoslezského
kraje. V této mapě jsou zaneseny důležité
orientační body (např. města, atraktivity, ře-
ky a vodní plochy, lesy, cesty a hlavní do-

pravní tahy nebo kulturní a přírodní památ-
ky). Je zhotovena z průhledného materiálu
a pod plastickou mapou se nachází kores-
pondující mapa tištěná, zároveň i barevně
odlišená, čímž je čitelná pro slabozraké ob-
čany. Nevidomí mají samozřejmě k dispozi-
ci nápisy vyvedené Braillovým písmem.
Mapa, kterou nechal vytvořit Moravsko-

slezský kraj - hlavní finanční partner progra-
mu „Cestovní ruch bez bariér“, jehož nosite-
lem je společnost KLACR - je stabilně k dis-
pozici v Informačním centru a využít ji bude
moci každý, kdo chce poznávat zajímavá
místa Rýmařovska a jeho okolí.

Informační centrum
při Městském muzeu Rýmařov

V Podhorské nemocnici v Rýmařově
byla dokončena modernizace v hodnotě několika milionů korun

Celkovou revitalizací pro‰ly budovy
A a C v r˘mafiovské ãásti Podhorské
nemocnice, tedy objekty, kde jsou
pfieváÏnû umístûny lÛÏkové i ambu-
lantní rehabilitaãní provozy, a také od-
dûlení o‰etfiovatelské péãe a oddûlení
sociálních hospitalizací. Kromû prove-
den˘ch stavebních úprav byl pofiízen
nov˘ nábytek a dal‰í vybavení.
„Cílem projektu, který vycházel
z doporučení Energetického audi-
tu, bylo snížit spotřebu energií
a v neposlední řadě objekty také
zestetizovat. Proto došlo k zatep-
lení stěn a stropů, nainstalovány
byly izolační fólie za radiátory
a také termostatické ventily pro
regulaci teploty. Vyměněna byla
stará dřevěná okna a dveře za no-
vá plastová. A opravám se nevy-
hnula ani střecha,“ popsala mo-
dernizaci ekonomka Podhorské
nemocnice Ing. Irena Orságová
s tím, že investorem celé akce by-
lo město Rýmařov, přičemž
Podhorská nemocnice se bude po-

dílet částkou 5,5 miliónů korun
formou zvýšeného nájemného.
Oddělení ošetřovatelské péče by-
lo vybaveno moderními elektric-
ky polohovatelnými pečovatel-
skými lůžky a také nočními stol-
ky, a to v celkové hodnotě 758 ti-
síc korun. Pacienti na oddělení re-
habilitační a fyzikální medicíny
zase mohou využívat nové noční
stolky za 90 tisíc korun. Stavební
rekonstrukcí prošla rovněž míst-
nost pro zemřelé. Dalších 170 ti-

síc korun bude investováno do
výměny dorozumívacího zařízení
mezi sestrou a pacienty na obou
lůžkových odděleních rýmařov-
ské části nemocnice. Při moderni-
zaci se nezapomnělo ani na stra-
vovací provoz, kde byl pořízen
nový varný kotel v hodnotě 
105 tisíc korun.
Podhorská nemocnice přichystala
ve spolupráci se základní školou
Rýmařov na pátek 16. prosince
vánoční pořad pro pacienty na od-

děleních sociální hospitalizace
a ošetřovatelské péče. Žáci paci-
entům předali vánoční přáníčka,
za doprovodu kytary zazpívali ko-
ledy a připravili si ukázku akroba-
tického a kouzelnického umění.
„Bylo to úžasné, děti to měly moc
pěkně připravené. Nejkrásnější by-
lo vidět jejich rozzářené oči, to 
nadšení se přeneslo i na pacienty
kolem. Člověka to opravdu strašně
povzbudilo,“ zhodnotila dojatě vy-
stoupení žáků pacientka sociální
hospitalizace Marie Sedláčková.
„Jsme moc rádi, že tato akce do-
kázala v předvánočním čase tak
silně potěšit naše pacienty.
Podobné povzbuzení má navíc ta-
ké příznivý zdravotní účinek.
Žákům a pedagogům Základní
školy Rýmařov, Jelínkova 1, patří
naše velké poděkování,“ dodala
staniční sestra z oddělení ošetřo-
vatelské péče Olga Kloudová. 

Ing. Hana Szotkowská, 
mluvčí holdingu Agel

Zdravotnictví

Foto: Danuše Vanotová

Fota: archiv Podhorské nemocnice

-01-2012  11.1.2012 15:43  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2012

7

Slovo krajského zastupitele

Ve středu 14. prosince 2011 se ko-
nalo 22. zasedání zastupitelstva
Moravskoslezského kraje na kraj-

ském úřadu v Ostravě, které mělo
na programu pro jednání celkem
106 bodů.
Na počátku jednání zastupitelstva
MSK složili slib dva noví zastupi-
telé - ze svých funkcí odstoupili
Bc. Jiří Absolon a Ing. Zbyněk
Stanjura a na uprázdněné místo
nastoupili paní Jarmila Skálová
(ČSSD) a Ing. Libor Nowak
(ODS).
V úvodu informoval hejtman Ing.
Jaroslav Palas o činnosti Rady
kraje za uplynulé období, stěžej-
ním bodem jednání byl však roz-
počet Moravskoslezského kraje
na rok 2012. Rozpočet na rok
2012 je sestaven v obdobné struk-
tuře jako rozpočet na rok 2011,
přičemž dochází k výraznému
meziročnímu nárůstu bilanční su-
my rozpočtu, a to o 715 mil. Kč.
K hlavním zásadám rozpočtu na
rok 2012 patří snaha získat maxi-
mum finančních prostředků for-
mou dotací na akce spolufinanco-
vané z evropských finančních
zdrojů a dále zajistit dostatek pro-
středků na realizaci těch akcí re-
produkce majetku kraje, které EU
spolufinancované nejsou. Zastu-
pitelé rovněž navýšili výdaje na
provoz příspěvkových organizací
a výdaje na dotační programy, po-
síleny byly i výdaje na dopravní
obslužnost kraje. Objem rozpočtu
dosáhne v roce 2012 výše 9 mili-
ard Kč, příjmy jsou zapracovány
ve výši 6,9 miliard Kč. Rozpočet
kraje na rok 2012 je stejně jako
v minulých letech sestaven jako
schodkový s tím, že schodek
v celkové výši 2,1 miliardy Kč
bude možno uhradit volnými fi-

nančními prostředky z rozpočtu
roku 2011 ve výši 626 milionů Kč
a dále smluvně zabezpečenými 
úvěry.
MSK bude využívat v roce 2012
na částečné pokrytí výdajů dva 
úvěry - bude pokračovat čerpání
úvěru od Československé obchod-
ní banky, a. s., na předfinancování
projektů realizovaných s pomocí
evropských prostředků a bude od-
čerpána další část úvěrového rám-
ce od Evropské investiční banky,
který slouží převážně na úhradu
vlastního podílu kraje u akcí spo-
lufinancovaných z evropských
zdrojů. Rozpočet kraje na rok
2012 počítá s využitím 1 miliar-
dy Kč z rámce nasmlouvaného
u EIB v celkové výši 2 miliar-
dy Kč, který může kraj čerpat do
roku 2015. V důsledku toho je vý-
še zdrojů a výdajů v rozpočtu na
rok 2012 vyrovnaná.
K hlavním zásadám návrhu roz-
počtu na rok 2012 patří získat ma-
ximum finančních prostředků for-
mou dotací na akce spolufinanco-
vané z EU. Výdaje jsou oproti ro-
ku 2011 navýšeny o 23 %. Do-
chází však k poklesu výdajů na
akce reprodukce majetku kraje,
které budou realizované bez účas-
ti evropských zdrojů - zde nastal
oproti rozpočtu na rok 2011 po-
kles o 22 %.
Do rozpočtu na rok 2012 se zno-
vu prosadil program DSH 10 -
„Zvyšování pasivní bezpečnosti
na pozemních komunikacích“,
který bude určen pro stavby, sta-
vební úpravy a místní úpravy pro-
vozu na pozemních komunika-
cích a bude zaměřen na úpravy
a modernizaci zvyšující jejich pa-
sivní bezpečnost pro pěší a nemo-
torovou dopravu a přístupnost 
osobám se sníženou schopností 
orientace a pohybu. Vyhlášení
programu se předpokládá v lednu
2012.
Zastupitelé schválili „Zásady pro
poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích v roce
2012 z rozpočtu MSK a způsobu
kontroly jejich využití“. Hlavním
cílem dotačního programu je za-
chování podpory činností zajišťu-
jících postupnou přeměnu druho-
vé skladby lesů na porosty ekolo-
gicky stabilní. Kraj tak pomůže
především menším vlastníkům le-
sů, jako jsou obce nebo fyzické 
osoby. Pro rok 2012 je v Zásadách
navrhováno ponechat osvědčené
limity a postupy z let 2010 a 2011.

Maximální výše dotace pro jedno-
ho žadatele činí 1,5 milionu Kč,
termín podání žádostí o příspěvek
je stanoven do 1. 10. 2012.
Zastupitelstvo také rozhodlo o po-
skytnutí neinvestiční dotace na
hospodaření v lesích v roce 2011
v celkové výši 7 milionů Kč - v na-
šem regionu získaly dotaci ve výši
65 tisíc Kč Spojené lesy, s. r. o.,
Rýmařov na obnovu, zajištění
a výchovu porostů v lokalitách
Dobřečov, Horní a Dolní Václa-
vov a Ryžoviště; na lokality Nová
Ves u Rýmařova a Dolní Moravi-
ce celkem 51 760 Kč a na lokality
Janušov, Rýmařov, Jamartice cel-
kem 137 600 Kč. Dále získalo do-
taci město Břidličná na lokalitu
Albrechtice ve výši 14 400 Kč
a fyzická osoba Ing. Jaroslav
Stránský na lokalitu Ruda
u Rýmařova ve výši 10 800 Kč.
Zastupitelé rozhodli o realizaci
projektu „Podpora přírodověd-
ných předmětů“, který již byl
předložen do Regionálního ope-
račního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013.
Cílem projektu je rozvoj výuky
přírodovědných a technických
předmětů na středních školách.
Jde hlavně o modernizaci odbor-
ných učeben a laboratoří, které
jsou určeny pro výuku technic-
kých a přírodovědných předmětů
- v každé do projektu zařazené
škole by měla vzniknout učebna
nebo laboratoř vybavená speciál-
ními pomůckami, měřicími pří-
stroji napojenými na moderní IT
techniku, multimediálními sada-
mi k PC a další technikou pro vý-
uku (interaktivní tabule, diapro-
jektory, digitální mikroskopy). Při
výběru škol, které se do projektu
zapojí, kraj přihlížel k aktivitám

školy v oblasti přírodovědných
předmětů - zaměření školního
vzdělávacího programu, dotaci
hodin přírodovědných předmětů,
zapojení do soutěží, spolupráci
s ostatními školami a realizaci ak-
tivit souvisejících s oblastí přírod-
ních věd. Může nás proto těšit, že
jedním z deseti partnerů projektu
je i rýmařovské gymnázium.
Předpokládané finanční prostřed-
ky pro přípravu projektu jsou za-
hrnuty v rozpočtu na rok 2012 -
vlastní podíl Moravskoslezského
kraje (15 %) činí 1 432 777 Kč,
prostředky získané v rámci ROP
(85 %) činí 8 119 074 Kč, ostatní
náklady 216 990 Kč. Celkem by
náklady neměly přesáhnout část-
ku 9 768 842 Kč.
V rámci cestovního ruchu rozhod-
lo zastupitelstvo uzavřít Smlouvu
o spolupráci a spolufinancování
při realizaci projektu „Hradní ces-
ta“ mezi Moravskoslezským kra-
jem a Žilinským krajem, do pro-
jektu se zapojí i Slezské vojvod-
ství. Projekt spolupráce tří pře-
shraničních regionů na společném
propagačním materiálu navazuje
na dlouhodobou spolupráci těchto
regionů v oblasti cestovního ru-
chu. Vytvořený propagační mate-
riál bude sloužit pro společnou
propagaci cestovního ruchu
v tomto území. Cílem tohoto pro-
pagačního materiálu je oslovení
potenciálního domácího a příhra-
ničního návštěvníka a představení
konkrétních příležitostí a tipů
k cestování na daném území.
Na závěr mi dovolte vám popřát
hodně zdraví, štěstí a tolerance
v novém roce 2012.

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel

a místostarosta města Rýmařova

SOUKROMÁ ST¤EDNÍ ODBORNÁ ·KOLA PRIMA s.r.o.

Dny otevfien˘ch dvefií: 21.1.2012, 18.2.2012

Nabízí pro ‰kolní rok 2012/2013:

Sokolovská 29, 795 01 R˘mafiov,
tel./fax: 554 211 812
www.prima.skolniweb.cz

4-leté studijní obory s maturitou
* Pracovník v lázeÀství a ve sluÏbách wellness
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Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu
V prosinci 2011 se vybraní stu-
denti rýmařovského gymnázia
spolu s dalšími studenty čtyř stře-
dočeských a východočeských

středních škol zúčastnili poznáva-
cího zájezdu do Bruselu, kam nás
pozval europoslanec MUDr.
Miroslav Ouzký spolu s ředitel-

kou poslanecké kanceláře JUDr.
Magdalenou Frischovou - býva-
lou absolventkou rýmařovského
gymnázia.
Pan Miroslav Ouzký je členem
Evropské konzervativní a reform-
ní skupiny a zabývá se životním
prostředím, veřejným zdravím
a bezpečností potravin.
Hlavním cílem naší cesty byla
prohlídka Evropského parlamen-
tu, kde nás čekala přednáška o je-
ho fungování. Navštívili jsme ta-
ké Parlamentárium - návštěvnické
centrum EP, které bylo otevřeno
teprve v říjnu roku 2011.
Dozvěděli jsme se zde mnoho in-
formací o historii, současnosti
i budoucnosti Evropské unie.
Parlamentáriem nás prováděl

multimediální průvodce, který
funguje ve všech 23 oficiálních
jazycích EU, a tak jsme si mohli
poslechnout komentář ke každé
expozici v češtině.
Nevynechali jsme ani prohlídku
Bruselu a jeho turistických atrak-
cí, jako je náměstí Grand Place
s proslulou gotickou radnicí,
Manneken-Pis (soška čurajícího
chlapečka), Atomium nebo pro-
slulá restaurace Chez Leon.
Závěrem bych chtěla poděkovat
panu europoslanci Ouzkému i pa-
ní doktorce Frischové za pozvání
do Bruselu a možnost nahlédnout
do míst, kde se rozhoduje o bu-
doucnosti Evropy. Tereza Janská,

studentka 4. ročníku
Gymnázia Rýmařov

Gymnázium vystavuje grafiky Bohuslava Reynka
Gymnázium Rýmařov otevírá
každoročně novou výstavu v jed-
né z galerií věnovaných dvěma
významným absolventům, Jindři-
chu Štreitovi a Bořku Zemanovi.
Letošní výstava instalovaná
v prostorách komunitního centra
je však zcela výjimečná. Studen-

tům i návštěvníkům gymnázia
představuje básníka a výtvarníka
Bohuslava Reynka.
Dílo Bohuslava Reynka, který
většinu života žil a tvořil na statku
ve vesnici Petrkově na Vysočině
a od jehož úmrtí letos uplynulo 
40 let, připomněla velkou retro-

spektivní výstavou a vydáním
rozsáhlé monografie galerie Dům
U Kamenného zvonu v Praze.
Menší výstavy probíhaly i jinde
v republice a jednu připravili také
Reynkovi obdivovatelé z Klubu
galerie V Kapli. Původně měla
být instalována na bruntálském

zámku, kde klub v posledních
dvou letech působí. Kvůli probí-
hající rekonstrukci však museli
pořadatelé hledat náhradní prosto-
ry a komunitní centrum rýmařov-
ského gymnázia se ukázalo jako
vhodná alternativa. „Výstavou
přiblížíme tohoto všestranného

Školství

Foto: archiv Gymnázia Rýmařov
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Žáci ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, úspěšní na Krnovské laťce
Okresních závodů ve skoku vy-
sokém „Krnovská laťka“ se díky
vstřícnosti organizátora akce
mohla zúčastnit i velmi početná
skupina skokanů z naší školy.
V pátek 16. prosince se dvanáct
našich závodníků soutěžících

celkem ve čtyřech kategoriích
utkalo v tělocvičně Základní
školy Krnov, Smetanův okruh 4,
se stejně starými atlety z Krno-
va, Zátoru a Vrbna pod Pradě-
dem. V náročné konkurenci se
naši skokani neztratili a získali

dvě první, jedno druhé a dvě tře-
tí místa na stupních vítězů.
V kategorii mladších dívek zví-
tězila Monika Trvalová v osob-
ním rekordu 140 cm a třetí za ní
skončila z našich závodnic ještě
Ivana Zifčáková. V kategorii
mladších žáků jsme obsadili prv-
ní dvě místa, když zvítězil
Zdeněk Adámek a druhý skončil
Roman Grči. Třetí místo získal
ještě v kategorii starších žáků
Milan Szapowal. Ostatní naši
skokani neskákali rovněž špatně
a jejich výkony určitě přispěly
k velmi dobré úrovni těchto 
okresních závodů ve skoku vy-
sokém.
Chtěl bych touto cestou poděko-
vat asociaci školních sportov-

ních klubů a především krnov-
ským organizátorům - panu ředi-
teli Juřenovi a učitelům krnov-
ské školy za uspořádání velmi
pěkných okresních závodů ve
skoku vysokém. Zároveň je tře-
ba pochválit všechny naše žáky
za přístup k tréninku a k vlast-
ním závodům. Nesmím zapome-
nout ani na ty žáky, kteří na zá-
vody nebyli vybráni, ale poctivě
se připravovali s vybranými sko-
kany. Velký dík patří rovněž do-
pravci panu Petrikovi z Bruntá-
lu, jenž nás vždy spolehlivě
a bez problémů na tyto sportovní
akce vozí. Všem vše nejlepší
v novém roce! 

Mgr. Miloslav Slouka

Úspěchy Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, ve šplhu
Již čtvrtý rok po sobě se žáci
Základní školy Rýmařov, Jelín-
kova 1, účastní okresního finále
ve šplhu v Krnově. A opět potvr-
dili, že patří v této nejen silové,
ale i koordinační disciplíně mezi
nejlepší „šplhače“ v našem okre-
se. Všechna naše družstva po
čtyřech závodnících si vedla vý-
borně nejen v soutěži družstev,
ale i v jednotlivcích, kde získali
velké množství individuálních
úspěchů.
Závody se již tradičně konaly na
Střední pedagogické a Střední
zdravotnické škole v Krnově za

velmi slušné účasti základních
a středních škol. Soutěžilo se
o diplomy, sladké ceny a také
o postup do krajského finále.
V kategoriích mladších žáků
a žákyň obě naše družstva skon-
čila na druhém místě, v jednot-
livcích jsme však obě kategorie
vyhráli. Postarala se o to Monika
Trvalová a Radek Sacký. V kate-
gorii starších hochů a dívek se 
opět obě naše družstva umístila
na stupních vítězů, když starší
dívky zvítězily a hoši se umístili
na druhém místě. V jednotliv-
cích jsme dopadli ještě lépe

umělce studentům a jejich aktiv-
ním zapojením díky animačním
programům bude výstava spojena
s hlubším poznáním výtvarných
technik, témat i prožitku poezie,“
vysvětlila Šárka Lupečková
z Klubu galerie V Kapli.
Na výstavě jsou zastoupeny novo-
tisky pořízené Reynkovým synem
Danielem z původních matric
a při vernisáži, která se konala

v úterý 6. prosince, byl k vidění
také jeden signovaný originál -
grafika Jidášův polibek. Vystave-
ny jsou práce technikou suché
jehly a suché jehly s monotypem,
ale i ukázky cliché-verre, tedy
kreseb snímaných ze skleněné ta-
bulky na fotopapír. Výtvarná díla
s převážně biblickými náměty do-
provázejí ukázky Reynkovy poe-
zie. Básně ze sbírek Rty a zuby

nebo Sníh na zápraží dokonale
korespondují s atmosférou grafik,
ačkoliv vznikaly samostatně, a ni-
koli jako dodatek či komentář vý-
tvarných děl. Reynkova poezie in-
spirovala mnohé o generace
mladší básníky a také hudebníky;
zhudebněné básně v podání
Vladimíra Václavka podkreslova-
ly slavnostní vernisáž.
Úvodního slova se při vernisáži 
ujali dva řečníci a současně spolu-
tvůrci výstavy, neboť právě z je-
jich sbírek pocházela většina vy-
stavených děl. Jindřich Štreit
představil Bohuslava Reynka
v životopisných parametrech,
Vladimír Stanzel nastínil svou in-
terpretaci Reynkova grafického
i básnického odkazu jako díla
prodchnutého prožitkem víry
v Boha. „Reynek nikdy netvořil
na zakázku, ale z niterné potřeby.
Byla to jeho reakce na svět plný
zmaru, svět po dvou ničivých vál-
kách, devastovaný řáděním dvou
brutálních totalitních režimů.
Tomuto světu, zmítanému nihilis-

mem, stavěl do cesty své Dílo,
dobré Dílo,“ přiblížil motivaci
Reynkovy tvorby Vladimír Stan-
zel. Poukázal přitom na to, že
Reynek naplňoval svůj tvůrčí zá-
měr, tedy zpřítomňovat Boží exi-
stenci a řád, zcela nepateticky,
prostřednictvím obyčejných výje-
vů z vesnického dvorku, jehož
předlohou byl jeho vlastní malý
svět petrkovské usedlosti. „Každý
den, na těch nejprofánnějších
místech, v těch nejobyčejnějších
kulisách, pod prachem všednosti
probíhá rozhodující zápas o to
nejcennější, co člověk má, o indi-
viduální lidskou duši a její osud,“
shrnul Vladimír Stanzel.
V tom spočívá zvláštní kouzlo
Reynkových grafik i básní, které
prostými, srozumitelnými pro-
středky sdělují hluboké poselství.
Stačí se jen pozorně dívat, stačí se
začíst. Příležitost k setkání s „do-
brým dílem“ jedinečného autora
mají návštěvníci komunitního
centra Gymnázia Rýmařov až do
konce února. ZN

Foto: archiv ZŠ Rýmařov

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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a trojnásobná okresní přebornice
Hanka Kitschuchová nenechala
nikoho na pochybách, kdo je
nejlepší. Na třetí místo se za ní
výborným výkonem ještě probo-
jovala Veronika Murínová.

U starších hochů skončil celkově
druhý Lukáš Prášil. Obě druž-
stva starších hochů a dívek se zá-
roveň kvalifikovala na krajské
finále do Frýdku-Místku.
Všem našim reprezentantům dě-

kuji za výborné výkony, vzornou
reprezentaci a slušné chování.
Poděkování zasluhují i dvě ná-
hradnice a pomocnice v jedné 
osobě, které s námi cestovaly,
fotografovaly a ošetřovaly drob-

né šrámy svých spolužáků a spo-
lužaček. Dík patří rovněž vedení
naší školy, které nám umožňuje
se těchto akcí účastnit, a panu
Račkovi, hlavnímu pořadateli
závodů. Mgr. Miloslav Slouka

Střelci kroužku Gyrym v roce 2011
Střelecký kroužek Gyrym na
gymnáziu patří v současné době
k nejsilnějším neprofesionálním
skupinám ve sportovní pistolové
střelbě dorostenců v České re-
publice. Družstva dorostenek
jsou schopna získávat medaile na
vrcholných střeleckých akcích,
jako jsou mistrovství České re-
publiky (MČR) nebo Český po-
hár - Kontrolní závody reprezen-
tace (ČP - KZR).
Naše nejzkušenější juniorka
Jitka Ježková je v tomto roce za-
řazena v juniorském reprezentač-
ním A týmu a i přes náročné stu-
dium aplikované matematiky
v Brně nás neopustila, nadále
soutěží a udržuje si velmi dobrou
výkonnost, umisťuje se hned v zá-
věsu za juniorskými medailistka-
mi z mistrovství Evropy. Její
sportovní činnost ocenil i Zlínský
kraj poskytnutím dotací z Fondu

mládeže a sportu na nákup nové
zbraně pro disciplínu sportovní
pistole. Druhá juniorka Michae-
la Šemnická se střelbě v olym-
pijských disciplínách už nevěnu-
je, soupeří však s muži rychlopal-
níky v disciplíně rychlopalná
vzduchová pistole. Na MČR
2011 skončila na 4. místě.
Radek Šemnický získává již tra-
dičně medaile na MČR, ať již in-
dividuálně nebo s družstvem spo-
lečně s hochy ze Zubří. Chlapecké
„rychlopalnické“ družstvo ve slo-
žení Radek Šemnický Mar-
tin Chovančík, Jakub Petřek
nemá v současné době v ČR kon-
kurenci. Získali opět tituly mistrů
ČR v disciplínách rychlopalná pi-
stole, rychlopalná vzduchová pi-
stole a sportovní pistole. Radek
získal ještě individuálně bronz ve
standardní vzduchové pistoli.
Rovněž dorostenky (Jaroslava

Ježková, Magdalena Žváčková,
Nikola Gajdušková, Martina
Ďásková a Lenka Henychová)
patří mezi nejlepší. Pravidelně
bojují o medaile s družstvy sesta-
venými z nejlepších závodnic
jednotlivých krajských sdružení,
především Moravskoslezského,
Plzeňského a Ústeckého kraje.
Na MČR získaly bronzovou me-
daili ve sportovní pistoli a Mag-
dalena Žváčková byla třetí ve
vzduchové pistoli. Největším 
úspěchem děvčat bylo zařazení
Jaroslavy Ježkové do juniorské
A reprezentace pro příští rok, kde
tak vystřídá svou sestru Jitku,

a vítězství Magdaleny Žváčkové
(viz obr.) ve finále Českého pohá-
ru talentované mládeže ve spor-
tovní pistoli (ve vzduchové pisto-
li byla druhá a stala se tak nejús-
pěšnější závodnicí této soutěže
v daném roce).
Nutno poznamenat, že se na naše
závodníky v tomto roce nalepila
také smůla. Z brambor v podobě
4. a 5. míst bychom mohli uživit
půl Rýmařova (jen na třech výše
uvedených soutěžích získali indi-
viduálně čtyři čtvrtá a dvě pátá
místa), přesto lze tuto sezónu
hodnotit jako velice úspěšnou. 

Štefan Janošťák

Kroužek Gyrym na GP Nisa 
a VC Stráže nad Nisou v Liberci

Na mezinárodních střeleckých závodech v Liberci zazářila Nikola
Gajdušková z kvarty. Nástřelem 362 a 363 bodů vybojovala
v konkurenci 18 dorostenců a dorostenek stříbrnou a bronzovou

medaili. Vynikajícím výkonem
těsně porazila své starší kolegy-
ně Magdalenu Žváčkovou
a Jaroslavu Ježkovou, které
skončily těsně pod stupni vítězů.
Neztratil se ani Radek Šemnic-
ký, který v nejobsazenější kate-
gorii mužů - juniorů, za přítom-
nosti téměř celé mužské repre-
zentační špičky, obsadil s vyni-
kajícím výkonem 561 (resp.
555) bodů pěkné 15. (resp. 21.)
místo, a Jitka Ježková, která
v kategorii žen a juniorek skon-
čila na 6. a 8 místě.

Štefan Janošťák

Vánoční pořady na schodech i na parketu
Poslední předvánoční týdny byly
v Rýmařově časem koncertů.
Žáci hudebního oboru rýmařov-
ské ZUŠ spolu se svými učiteli
připravili na středu 14. prosince
„koncert na schodech“. Odehrá-
val se sice v sálku SVČ na
Divadelní ulici jako obvykle
a jediný schod tu představoval
dřevěný stupínek pod pódiem,
název měl přesto svoje opodstat-
nění. Hned v úvodu jej vysvětlil
ředitel ZUŠ a dirigent školního
Zuškabandu Jiří Taufer. Školní
orchestr totiž podle jeho slov
vznikal přímo na schodišti budo-

vy na Čapkově ulici z žáků, kte-
ří „zrovna šli kolem“, a na tomto
schodišti si také poprvé zahrál.
Na skutečných schodech se pak
hrálo hned následující den po vá-
nočním koncertu, tj. ve čtvrtek
15. prosince, tentokrát pro žáky
2. stupně základní školy na
Jelínkově ulici.
Vánoční koncert byl, jak už se
stalo zvykem, přehlídkou růz-
ných hudebních uskupení, jež na
ZUŠ působí. Zahájení se ujal
velký školní orchestr Zuška-
band, který je složen z dechové
a kytarové sekce, několika klaví-

Fota: archiv Gymnázia Rýmařov
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Můj šálek čaje

Charles Dickens: Vánoční koleda
A už je to zase tady. Prosinec,
chumelí, všude davy lidí, obcho-
dy rozzářené blikajícími světly
a plastovými vánočními stromky
s falešnými dárky. Naštěstí už mí-
řím domů, ale předvánoční náladě
zřejmě neuniknu ani tam. V bato-
hu si domů nesu knížku - „povin-
nou literaturu“ - Vánoční koledu
od Dickense. V knihovně jsem ji
našla na nejspodnější polici, zastr-
čenou, zaprášenou, nechtěnou.
Katalogizační lístek hovoří jasně -
ležela tam netknutá už tři roky.
Doma je klid, vánoční shon jsem
nechala za dveřmi. Uvařím si čaj,
uvelebím se a zkoumám svou no-
vou výzvu.
Je to starší vydání se strašidelný-
mi obrázky, rozdělené do pěti čás-

tí, které jsou nazvány sloky. Jak
příhodné pro koledu. Hlavním hr-
dinou příběhu je bankéř Ebenezer
Vydřigroš, starý nepříjemný pán,
který nesnáší Vánoce a vše s nimi
spojené. Na Štědrý den jej navští-
ví duch jeho mrtvého společníka
Jakuba Vodrala, aby mu otevřel
oči a ukázal mu, jak sobecký život
vede. Sdělí mu, že jej té noci nav-
štíví ještě další tři duchové.
S Duchem minulých Vánoc nav-
štěvuje různá místa svého mládí
a rozpomíná se, že kdysi býval ji-
ný - veselejší a radostnější. Po-
stupem času se ale radost ze živo-
ta začala vytrácet a nahradila ji
chamtivost a touha po penězích.
S Duchem přítomných Vánoc se
Vydřigroš podívá do londýnských

ulic mezi chudé. Navštíví také
svého zaměstnance Boba Rastra
a jeho velkou rodinu, zavítá na 
opuštěný maják a na oslavu svého
synovce. Třetí duch, Duch budou-
cích Vánoc, s Vydřigrošem ne-
mluví a jen mu ukazuje tajemné
výjevy týkající se smrti neznámé-
ho muže, pro kterého nikdo ne-
truchlí. Tím mužem je samozřej-
mě samotný Ebenezer. Šokován
možnou budoucností se rozhodne
změnit. A jak to všechno dopadlo?
Samozřejmě dobře! Ale o tom si
můžete v knize přečíst sami a stej-
ně jako já se v dnešní hektické do-
bě zastavit a chvíli popřemýšlet.
Dickensův příběh je vlastně alego-
rií - Vydřigroš reprezentuje cham-
tivost a lhostejnost, Duch minu-

lých Vánoc vzpomínky, Duch pří-
tomných Vánoc dobročinnost
a laskavost, Duch budoucích
Vánoc strach ze smrti. Dickens se
snaží popsat, jak se sebestředný
a necitelný člověk může změnit
v člověka laskavého a starostlivé-
ho. Vřelost, štědrost a dobrá vůle
překonají jeho hořkou apatii.
Strávila jsem s knížkou pěkné
chvíle a už si nic nedělám z toho,
že nebude včas uklizeno, včas na-
pečeno, včas nakoupené dárky.
Není to vůbec důležité. Zato být
s lidmi, které mám ráda, sdílet
s nimi pěkné chvíle, své pocity,
lásku - to je to pravé. A to nejen
v období adventu a Vánoc, ale
každý den, který mi je dopřáno
s nimi být. Kateřina Orságová
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ristů, hráčů na smyčcové nástro-
je a dětského sboru. Pod taktov-
kou Jiřího Taufera zahrál dvě ko-
ledy a poté dvě moderní skladby,
Rock’n’roll pro Beethovena
a Yesterday, spojené s kvízem
pro publikum.
Kromě Zuškabandu, který celý
pořad ve finále uzavřel slavnou
melodií z filmu Růžový panter,
vystoupil s koledami ještě sbor
nejmenších zpěváčků Slavíčci
pod vedením Jany Sedláčkové,
flétnové trio Martiny Mácové
a bubenický soubor Karla Cvrka,
který předvedl, že vánoční kole-
dy se dají zahrát i na africké bub-
ny. Při koncertu pro školáky se
s koledami připojila i hudecká
kapela Jaroslava Rašky.
V sobotu 17. prosince se k vá-
nočnímu nadělování připojili

i žáci tanečního oboru ZUŠ.
Společně s vedoucí choreograf-
kou Alenou Tomeškovou nacvi-
čili pásmo vystoupení, v němž se
předvedli tanečníci od těch nej-

menších z přípravky až po ty té-
měř dospělé. Ke slovu se dostal
moderní i jazzový tanec, show
dance, ale netypicky také hip
hop, který program zahájil

skladbou Milošek.
V dětském pásmu se hned dva-
krát představily děti z přípravky,
školní i předškolní. Žáci prvního
a druhého ročníku zazářili ve
skladbě Pipi dlouhá punčocha
a spolu se staršími tanečníky 
ukázali, jak dovedou ovládat švi-
hadlo. Vyšší ročníky, které už za
sebou mají zkušenosti ze soutě-
ží, zatančily několik choreografií
ve stylu moderny a se soutěžní-
mi skladbami vystoupily i dvě
sólistky Michaela Blašková
a Lenka Mrhalová.
Vánoční pořady, ať na schodech
nebo na tanečním parketu, byly
dárkem především pro rodiče. Ti
se mohli v předvánočním shonu
na chvíli zastavit a vychutnat si
se svými dětmi pravou sváteční
atmosféru. ZN

„Veselé Vánoce, strýčku! Ať vám pánbůh pože-
hná!“ ozval se radostný hlas. Patřil Vydřigro-
šovu synovci, který se v kanceláři ocitl tak ná-
hle, že si ho Vydřigroš povšiml až teď. „Pche!“

odsekl Vydřigroš. „Nesmysl!“
Rychlou chůzí v mlze a mrazu se Vydřigrošuv
synovec tak zahřál, že celý jen hořel - hezký
obličej měl zrůžovělý, oči mu zářily a od úst se
mu pořád ještě kouřilo.
„Vánoce že jsou nesmysl, strýčku?“ podivil se.
„To přece nemůžete myslet vážně!“
„Samozřejmě že myslím,“ odvětil Vydřigroš.
„Veselé Vánoce! Jaké máš právo být veselý?
Jaký k tomu máš důvod? Vždyť jsi chudý.“
„Potom tedy,“ namítl vesele synovec, „jaké
máte vy právo být smutný? Jaký máte důvod
být tak nabručený? Vždyť jste bohatý.“
Protože Vydřigroš neměl hned po ruce žádnou
lepší odpověď, vypravil ze sebe zase jenom
„Pche“ a dodal: „Nesmysl.“
„Nebuďte pořád zlý na celý svět, strýčku,“
zkoušel to znovu synovec.
„A co jiného mi zbývá,“ odpověděl strýček,
„když je svět plný bláznů? Veselé Vánoce!

K čertu s veselými Vánocemi! Co jiného pro
tebe vánoční doba je než placení účtů, na kte-
ré nemáš, čas, kdy si uvědomuješ, že jsi zase
o rok starší a ani o hodinu bohatší a že je to
období, kdy provádíš vyúčtování a zjišťuješ, že
všechny položky za celých dvanáct měsíců ti
byly akorát tak ke škodě? Kdyby bylo po
mém,“ rozohnil se Vydřigroš, „nechal bych
každého pitomce, který sem vleze s přáním
,Veselé Vánoce’ na rtech, uvařit ve vlastním
pudinku a pohřbít se srdcem propíchnutým
cesmínovou větví. To by mu patřilo!“
„Ale strýčku!“ ozval se synovec prosebně.
„Víš co, synovče,“ odvětil přísně strýc, „slav
si své Vánoce, jak chceš, a mě zase nech,
abych je slavil, jak chci já.“
„Slavit!“ opakoval synovec. „Ale vy je přece
neslavíte.“

DICKENS, Charles. Vánoční koleda. 
1. vydání. Praha: SNDK, 1958.

Charles Dickens v r. 1842
Zdroj: cs.wikipedia.org
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Malířka a básnířka Marie Kodovská
V sobotu 21. ledna 2012 uběhne
sto let od narození Marie
Kodovské, 12. listopadu 2012
dvacet let od jejího úmrtí. Dvě
data, která vybízejí k tomu, aby-
chom si osobnost naivistické ma-
lířky a básnířky, která léta žila
a tvořila v malém domku na
Mlýnské ulici v Rýmařově, při-
pomněli.
Marie Kodovská se narodila jako
starší z dvojčat do chudé rodiny
ve vesnici Korytné u Uherského
Brodu. Z jejích osmi sourozenců
se vysokého věku dožil jen bratr
Karel, ostatní zemřeli v dětském
nebo mladém věku a jako teprve
dvacetiletý zahynul i Antonín, je-
jí dvojče. Na svého bratra ráda
vzpomínala, obdivovala jeho 
umělecké nadání i fyzickou krá-
su. Zemřel náhle, patrně se utopil.
Tragická smrt blízkého člověka
a další častá úmrtí v rodině neby-
ly jedinými strastmi provázející-
mi mladá léta Kodovské. V dět-
ství prodělala válečnou chřipku,
na kterou později vzpomínala
v pořadu pro rozhlas: „Když jsem
byla maličká, to si pamatuju,
když byl tatínek ještě na vojně,
maminka nás měla tolik, že jsme
umírali hladem! Dostali jsme tu
chřipku, takovú tú válečnú,
a všichni jsme leželi, oči klidně
v slúp, jenom zemřít. Sousedka
nemohla se k nám dostat - ten oči
obrácené, a ten, jenom poumírat
- a tak ona vytlúkla okno, vlezla
k nám dovnitř, navařila česneko-
vej polévky, nakrmila nás, a tak
bylo potom dobře. Vstávali jsme
jak když z těžkého sna a už potom
jaksi jsme sa zhrabali.“
Marie Kodovská si jako malá na-
víc těžce popálila pravou ruku.
Přes operaci zůstala pravička už
natrvalo chromá, proto si Marie
musela vystačit s levičkou, jak

v práci, tak při tvorbě. Všechny
její obrazy i texty jsou tudíž vy-
tvořeny levou rukou. Od mládí
pracovala manuálně, jako země-
dělská dělnice. V roce 1929, za
hospodářské krize, odjel její otec
s třiceti muži do Francie na cuk-
rovarnickou kampaň. Vzal s se-
bou i sedmnáctiletou Marii, aby
jim vařila a prala. Pro pozdější
malířku to byl nezapomenutelný
zážitek. Cestou spatřila neznámé
krajiny, mohutný Rýn, který poté
proplouval jejími obrazy a básně-
mi.
Po válce nastal odsun sudetských
Němců z pohraničí a jejich domy
obydlovali lidé z vnitrozemí.
Marie Kodovská se chopila příle-
žitosti odejít z rodné vsi. V té do-
bě už byla vdaná za stolaře Jana
Bětíka - sňatek domluvila její
matka přes inzerát a podle vzpo-
mínek Marie Kodovské to nebylo
úplně šťastné manželství - a měla
tři děti, nejstaršího syna
Vladimíra, dceru Jiřinu a nej-
mladšího Stanislava, který se na-
rodil v roce 1945. Marie zanecha-

la muže s dětmi na Slovácku a sa-
ma v roce 1946 odešla hledat
štěstí do Jeseníků. Usadila se
v Rýmařově v malém domku, na-

šla si práci a teprve pak poslala
pro své ratolesti.
Až do roku 1955, kdy odešla do
invalidního důchodu, byla za-
městnána v textilním závodě
Brokát - v barevně, sušárně příze,
výdejně útků a šátkové expedici.
Namáhavou práci jí komplikoval
její handicap: „Tak, dali mě k těm
kusom a já jsem to nemohla unést
na té nemocné ruce; je v té růli
takových sto metrů látky a mně to
s té nemocné ruky spadlo prostě.
Tak mě dali nahoru k přízi. A u té
přízy jsem zůstala kolik roků
(...).“
Mezi prací, péčí o rodinu a dům
si Marie Kodovská našla čas na
psaní a později také na malování.
Verše skládala už v mládí, inspi-
rovala se vším, co prožívala, co
viděla. Promítala do poezie své
vzpomínky, touhy, vyjadřovala
obdiv k přírodě, životu, dokonce
i smrti, ale především tvořivosti,
a často v básních formulovala své
zkušenosti do podoby jakýchsi
poselství. Vzhledem ke svému
nedostatečnému vzdělání obsa-

hovaly tyto spontánní básně pra-
vopisné chyby a silné ozvuky slo-
váckého nářečí. Autorka zpočát-
ku texty ničila nebo schovávala.
Teprve později je začala posílat
do Československého rozhlasu
a v roce 1960 odtud získala psací
stroj. Vytvořila nespočet básní,
které jsou shrnuty v desítkách
strojopisných sbírek (Láska je ja-
ko květina, 1966, Má myšlenka
a já, Balada ve znamení mého
slunce, Básně mého života, 1974,
Vonička Moravy, 1975). Několik
básní bylo otisknuto v závodním
časopise Brokát a ukázka poezie
Marie Kodovské vyšla v polovině
50. let, kdy se vysoce hodnotila
tzv. lidová tvořivost, ve sborníku
Ešče lepší bude.

Zatímco o počátcích tvorby slo-
vesné se můžeme jen dohadovat,
přesně víme, kdy se začala
Kodovská zabývat činností vý-
tvarnou. V dubnu roku 1964 uká-
zal syn Vladimír matce katalog
z pražské výstavy naivistů a ta
poznamenala, že tohle by zvládla
taky. Od té chvíle malovala - le-
vou rukou, bez průpravy, bez
znalosti základních pravidel
a postupů. Sama objevovala
techniky a náměty, používala
syntetické emaily, vodové barvy,
barevné fixy, černou tuš, tvořila
i koláže a drobné plastiky.
Zanechala po sobě kolem čtyř ti-
síc děl s náměty realistických,
pohádkových a fantastických po-
stav, předmětů a krajin, květin
a zvířat, obyvatel planet i moř-
ských hlubin. Plátnem pro její
představivost byl i rýmařovský
domek; jeho zdi a plochy nábyt-
ku zdobily obrazy a slova - ve
verších a barevných větách, které
se proplétaly vlasy a květinami
a doplňovaly či komentovaly zo-
brazené nebo vyprávěly zcela ne-
závisle. Je podivuhodné, jak
krásný měla rukopis.
Rozsáhlá a pro očité svědky
mnohdy fascinující tvorba Marie
Kodovské (k dívčímu příjmení,
které se stalo i jménem umělec-
kým, se vrátila po manželově
smrti v roce 1974), nevzdělané
dělnice, matky tří dětí, prosté že-
ny, která údajně ani nečetla knihy,
se řadí do oblasti inzitního nebo
též naivního umění, novějším ter-
mínem art brut neboli umění
v surovém stavu. Tento pojem za-
vedli surrealisté, kteří u výtvarní-
ků-amatérů ocenili zejména je-
jich inspiraci čerpající z hlubších
vrstev lidského podvědomí, snů
a fantazie.
Zatímco slovesná tvorba Marie

Kdo byl kdo
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Kodovské dosud zůstává nevydá-
na v rukopisných svazcích, její
výtvarné dílo je mnohem známěj-
ší. V roce 1970 se představila na
I. české výstavě amatérského 
umění v Šumperku, během 70. let
vystavovala samostatně v Rýma-
řově (1972), Ryžovišti, Leskovci,
Sovinci, v Olomouci a Krnově,
kolektivně v Brně, Norimberku,
Madridu, Drážďanech, Berlíně
i v Paříži. Zúčastnila se soutěží
v Bostonu roku 1979 a v Tokiu
v roce 1980. Některá díla
Kodovské zařadila v roce 1998
Alena Nádvorníková do pražské

výstavy naivistů v Domě U Ka-
menného zvonu, v roce 2000 do
rámce vídeňské výstavy českého
surrealismu a art brut a v letech
2002-2003 do pařížské expozice
českého art brut. Obrazy Marie
Kodovské vlastní Slovenská ná-
rodná galéria v Bratislavě,
Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, Národní
muzeum v Praze či Musée d’art
naif Max Fournay, jejich repro-
dukce najdeme v řadě katalogů,
mnoho děl se nachází v soukro-
mých sbírkách.
Malířka Kodovská pronikla díky
zájmu kurátorů do povědomí 
uměnímilovné veřejnosti, básníř-
ka Kodovská zůstává nadále v je-
jím stínu. Snad nejvíc neznámou
je však Marie Kodovská ve svém
domovském městě. Po její smrti
v roce 1992 zůstal domek na
Mlýnské ulici, kdysi oblíbený cíl
návštěvníků, prázdný a během
dalších let chátral. Byl přitom je-
dinou viditelnou připomínkou ně-
kdejší „stařenky Kodovské“.
Jméno Marie Kodovské zůstáva-
lo uchováno v mysli pamětníků,
pro mladší generace obyvatel
Rýmařova je však téměř nezná-
mé. Ve snaze uvést jméno Ko-
dovské opět do povědomí vyhlá-
silo v roce 2004 Středisko volné-
ho času a čtrnáctideník Rýma-
řovský horizont Literární a vý-
tvarnou soutěž Marie Kodovské.
Její zatím poslední ročník vyvr-
cholil loni v prosinci.
V posledních několika letech se
také domek Marie Kodovské,
dlouholetý terč vandalů a zlodějů,
začal probouzet k životu. Součas-
ný majitel František Orság zahájil
náročnou renovaci budovy s cílem
vytvořit zde mimo jiné galerii jako
důstojný pomník někdejší majitel-
ky. S úmyslem zachránit její dům
i dílo založil společně s Vladi-
mírem Kodovským a Alexou von
Alemannovou v roce 2007 občan-
ské sdružení Svět Marie Kodov-
ské. Nyní, v roce 100. výročí její-
ho narození, se ve spolupráci
Františka Orsága a sdružení
Octopus koná velká výstava obra-
zů Marie Kodovské v městském
muzeu, první po čtyřiceti letech.
A podle slov pořadatelů patrně ne-
bude poslední, neboť obrovské dí-
lo Kodovské nelze představit jedi-
nou výstavou. Pokud se uskuteční
jejich plány, vrátí se po letech za-
pomnění Marie Kodovská tam,
kam patří - mezi významné posta-
vy tohoto města a snad i do pově-
domí jeho obyvatel.

ZN

Píseň odkazu
Já Múzám jsem se zapsala
A z fušeráků nemám strachu

Zlá srdce zlem jsou troufalá
Má duše však sní o zázraku

Tvůrčí cit bude vítězit
I když dnes zadán do vypětí

Můj kumšt dál v dětech bude žít
A krásou bude jejich dětí

Frajeři dneška to chce klid
*
Já vím co je bouře
Když tok bere břeh
Znám řeku i moře
Bez konců vod spěch

Řeka zakalená
Kde má čistý proud
Hned v ní kalná pěna
Nezná v běsu pout

Až se s mořem sejde
S vlnou splyne v šum
V mořské sídlo vejde
Jak v svůj vlastní dům
*
Padá zlato v červencové rose
padá v dešti - padá do zahrad
Ach ty léto dlouho’s bylo bosé
přijde podzim šuhaj Bude mlád
Vítr dýchne do zahrad i stromů
vítr dýchne na pole i les
dálka svolá zpěvné ptactvo domů
hejna vzlétnou nad města i ves

Padá zlato v lípy v plném květu
padá zlato v šumné topolí
Pokloním se svojí duší létu
leť písničko leť si do polí
Skřivánek se také k slunci
vznáší
v lukách sní už kopretina snem
Jen růžička kvete dál v zahrád-
ce naší
rozkvetla mi něžná pod oknem
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00

Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00

Neděle: 13.00-16.00

Plavání pro veřejnost v lednu
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 18.00
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
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén v Břidličné

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Provoz zimního stadionu
Rozpis bruslení pro veřejnost

Vstupné po dobu bruslení:
děti do 15 let. ... 20 Kč
dospělí ............. 30 Kč

Hodinová sazba za pronájem
Zimního stadionu Rýmařov:

Školy bruslení (v dopoledních hodinách) ........... 200 Kč/hod.
Hokejisté do 15 let (dopoledne) ........................ 250 Kč/hod.
Hokejisté nad 15 let (dopoledne) ....................... 400 Kč/hod.
Individuální pronájem ....................................... 400 Kč/hod.
Hokejisté (ml. žáci) ............................................ 250 Kč/hod.
Hokejisté (st. žáci) ............................................. 400 Kč/hod.
Hokejisté muži se stálou šatnou ........................ 930 Kč/hod.
Hokejisté muži bez stálé šatny ........................... 1 010 Kč/hod.

Počítá se každá započatá čtvrthodina. Za použití šatny (topení
a teplá voda) je příplatek 200 Kč. Individuální pronájem kluziště
je možný po dohodě s Bohumilem Mořkovským na Městských
službách Rýmařov. Tel: 554 212 517 nebo 737 241 052. (Všechny
výše uvedené ceny jsou vč. DPH.)

Městské služby Rýmařov

Denní bruslení:
Po: 14.00 - 16.30
Út: 14.00 - 16.30
St: 14.00 - 16.30
Čt: 14.00 - 16.30
Pá: 14.00 - 16.30
So: 13.00 - 16.30
Ne: 13.00 - 16.30

Večerní bruslení:
Podle rozpisu

provozu
zimního stadionu

Po: 20.00 - 21.30
Čt: 20.00 - 21.30
So: 19.30 - 21.00
Ne: 20.30 - 21.30

V sobotu 10. prosince se v Muzi-
kantské čajovně konal literární ve-
čer u příležitosti vyhlášení výsled-
ků Soutěže Marie Kodovské.
Soutěž pro amatérské básníky, pro-
zaiky a výtvarníky pořádá Středis-
ko volného času Rýmařov a čtr-
náctideník Rýmařovský horizont
každé dva roky. Letošní, třetí roč-
ník (nultý se konal v roce 2004,
první v roce 2006 a druhý v roce
2008) vyvrcholil jen krátce před 
okamžikem 100. výročí narození
naivistické básnířky a malířky
Marie Kodovské, jejíž jméno sou-
těž od počátku nese.
Hlavním smyslem soutěže je kro-
mě připomínky významné osob-
nosti našeho města také snaha 
obohatit stránky místního perio-
dika o originální literární a vý-
tvarné práce, o zajímavé texty 
a ilustrace amatérských tvůrců,
kteří podobně jako kdysi Marie
Kodovská tvoří mnohdy bez od-
borné průpravy, bez uměleckého
vzdělání, jen z bytostné potřeby
vyjádřit své myšlenky a předsta-
vivost ve verších, příbězích nebo
výtvarných artefaktech.
V nultém ročníku se do soutěže
přihlašovali především autoři z re-
gionu a z okolních měst, např. ze
Šternberku či Šumperku. Díky
rozvoji internetové komunikace se
však již od následujícího ročníku
rozšířilo povědomí o soutěži po ce-
lé republice, ba dokonce za hranice
(i letos se do soutěže přihlásili dva
autoři ze Slovenska a z Německa),
a také počet účastníků soutěže se
znásobil. Do Soutěže Marie
Kodovské 2011 se přihlásilo 82
autorů, kteří do tří kategorií zaslali
celkem 99 soutěžních příspěvků.
Do kategorie poezie bylo přihláše-
no 46 básní či básnických cyklů,
do prozaické kategorie 39 povídek

a fejetonů a do kategorie ilustrace
14 příspěvků vytvořených různý-
mi výtvarnými technikami.
V básnické kategorii porotu nejví-
ce zaujaly verše Ivana Jergla 
(ukázka byla publikována v RH
17/2011), hned za ním se umístily
básně Pavla Martince a třetí místo
získal Kamil Princ. V kategorii
prozaiků si první místo odnesla
Markéta Kubíčková za povídku
Zloděj (otištěna v RH 19/2011),
jako druhý byl oceněn Filip
Findura s prózou Domov a třetí
skončila povídka Stařec a hoře
Agáty Kestřánkové (vyšla v RH
11/2011). V kategorii ilustrace si
nejvyšší ocenění odnesly černobí-
lé fotografie Hany Bendové, dru-
hou příčku obsadila Marta
Gärtnerová se svými kolážemi
a počítačovou grafikou (ukázky
vyšly v RH 15/2011 a 19/2011)
a třetí místo získala Vladana
Fuchsová za básnické koláže (RH
21/2011). Práce oceněných auto-
rů, ale i další zajímavé texty a ilus-
trace, které dosud nebyly publiko-
vány, budou postupně otištěny na
stránkách našeho čtrnáctideníku
během letošního roku.
Pořadatelé Soutěže Marie Kodov-
ské děkují Středisku volného času
Rýmařov za mnohostrannou pod-
poru během všech dosavadních
čtyř ročníků a dále sponzorům -
městu Rýmařov, obci Stará Ves
a Sdružení obcí Rýmařovsko - za
věcné dary pro oceněné účastníky
soutěže a také pro autory, kteří při-
jeli na závěrečný literární večer.
Krásné knižní publikace o historii
a památkách našeho regionu spo-
lečně se jménem Marie Kodovské
v titulu soutěže šíří povědomost
o fenoménech našeho kraje po ce-
lé republice i mimo ni. 

ZN

Soutěž Marie Kodovské

Soutěž Marie Kodovské 2011
zná své vítěze

Vítězné texty četli žáci ZUŠ, večer hudebně doprovodil Ladibor Danda
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Kontrolní akce na honech
V průběhu těchto měsíců se konají mysli-
vecké hony a policisté vyrážejí na jejich
kontrolu.
Policistky z oddělení pro zbraně a bezpeč-
nostní materiál a pořádkoví policisté v sou-
vislosti s probíhajícími hony provedli na růz-
ných místech okresu Bruntál kontroly osmi
honů. Byly zaměřeny na dodržování povin-
ností vyplývajících ze zákona o zbraních
a střelivu ze strany členů mysliveckého sdru-
žení. Policistky kontrolovaly zbrojní průkazy,
lovecké lístky, zbraně, doklady ke zbrani, po-
jištění a dodržování zákazu požívání alkoho-
lických nápojů před a v průběhu honu. I přes
skutečnost, že kontroly honů jsou prováděny
každoročně, bylo u jednoho myslivce zjištěno
požití alkoholu před honem. Přestupek byl
zdokumentován a bude postoupen správnímu
orgánu. V sobotu 3. prosince 2011 proběhla
kontrola v obcích Janovice u Rýmařova,
Andělská Hora, Razová a Staré Heřmínovy.
Bylo zkontrolováno celkem 78 střelců a byly
zjištěny dva méně závažné přestupky, které
se řešily domluvou. Tyto kontrolní akce bu-
dou probíhat i nadále.

Měly distribuovat drogy
Policisté z toxi týmu v těchto dnech odhalili
trestnou činnost v souvislosti s distribucí drog
na Rýmařovsku, kde 15. prosince 2011 zadr-
želi dvě pachatelky ve věku 24 a 28 let. U za-
držených osob byly provedeny domovní pro-
hlídky, kterých se účastnil i pes, speciálně vy-
cvičený na vyhledávání omamných a psycho-
tropních látek. Při obou domovních prohlíd-
kách byl zajištěn metamfetamin-pervitin

a marihuana. Policejní komisař SKPV obvinil
v těchto dnech obě ženy z přečinu nedovole-
né výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy, za což jim
hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let.
Starší obviněná je stíhána vazebně.
Obě ženy měly od ledna 2011 až do dne své-
ho zadržení dávat či prodávat metamfetamin
na různých místech Rýmařova, a to více jak
desítce osob. Obě pachatelky jsou také samy
uživatelkami omamných látek. V souvislosti
s tímto případem budou obviněny ještě další
osoby.

Z firmy zmizela výrobní linka
Škodu za 2,5 milionu Kč způsobil zloděj ma-
jiteli firmy vyrábějící peletky. Ke vloupání
došlo v době od 22. prosince 2011 do 1. led-
na 2012. Pachatel vypáčil vstupní vrata do
jedné z hal v areálu firmy v Dětřichově nad
Bystřicí, poté vnikl dovnitř a odcizil kom-
pletní výrobní linku RP500 sloužící k výrobě
peletek, která byla zakoupena v roce 2010.
V souvislosti s šetřením této trestné čin-
nosti přivítá Policie ČR od všímavých ob-
čanů jakékoli poznatky buď k samotnému
pachateli, nebo k vozidlu či vozidlům, kte-
rým musel pachatel odcizenou výrobní
linku odvézt. Kontaktujte kterékoli ob-
vodní oddělení, bezplatnou linku 158 nebo
přímo bruntálské kriminalisty na tel. čísle
974 731 335.

Na rozbředlém sněhu
dostal smyk

Dne 31. prosince 2011 nepřizpůsobil u obce
Ondřejov 57letý řidič vozidla Daewoo Racer

rychlost stavu vozovky, při průjezdu levoto-
čivou zatáčkou najel na rozbředlý sníh a do-
stal smyk. Vyjel mimo vozovku, kde v klesa-
jícím svahu narazil do stromu. Při nehodě se
lehce zranil, způsobená škoda činí 20 tisíc
Kč. Dechová zkouška byla negativní.

Z vozidel zmizely
peněženky i batohy

Bruntálští policisté šetří vloupání do vozidla
na louce mezi obcemi Horní Václavov
a Dolní Moravice. V průběhu dopoledne 
2. ledna pachatel násilně vnikl do zaparkova-
ného vozidla Peugeot Boxer. Z úložného
prostoru přístrojové desky odcizil peněženku
s finanční hotovostí a doklady. Při odchodu
vzal ze sedadla i látkový batoh, v němž měl
majitel oblečení. Celková škoda přesahuje 
4 tisíce Kč.
Další případ vloupání do zaparkovaného vo-
zidla se stal v průběhu 3. ledna v obci Dolní
Moravice. Pachatel vnikl mezi osmou a de-
sátou hodinou ranní do zaparkovaného vo-
zidla Volkswagen Multivan. Přes boční okno
odcizil černý kožený batoh, ve kterém měl
majitel mobilní telefon, doklady, dvě plateb-
ní karty a finanční hotovost. Způsobená ško-
da činí 8 500 Kč.

Vloupání do prodejny
V Břidličné na ulici Nábřežní vnikl prozatím
neznámý pachatel 4. ledna krátce po půlnoci
do prodejny potravin. Přes skladové prostory
se dostal až do prodejny, kde z pokladny od-
cizil 10 tisíc Kč.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové

Za prodloužený vánoční víkend šetřili policisté celkem 12 dopravních nehod, při
kterých utrpěly tři osoby zranění. Škody se vyšplhaly nad 1 milion Kč.
Dopravní nehoda s těžkým zraněním mladého řidiče se stala přímo na Štědrý den
mezi obcemi Dolní Moravice a Malá Morávka. Krátce po poledni tudy jel 19letý
mladík s vozidlem Volkswagen Golf. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým
schopnostem i vlastnostem vozidla a při průjezdu pravotočivou zatáčkou na silni-
ci, která byla pokrytá rozbředlým sněhem, dostal smyk. Přejel do protisměru, kde
se střetl s protijedoucím vozidlem Volvo, řízeným 36letou ženou. Golf byl střetem
roztržen a zůstal stát v pravém jízdním pruhu. Jeho řidič při nehodě utrpěl těžká
zranění a byl převezen do nemocnice v Ostravě. Další osoby zraněny nebyly.

Způsobená škoda
činí 260 tisíc Kč.
Dechová zkouška
u mladého řidiče
nemohla být vzhle-
dem k charakteru
jeho zranění prove-
dena, proto byl naří-
zen odběr krve v ne-
mocnici. U řidičky
byla zkouška na pří-
tomnost alkoholu
v dechu negativní.

V pátek 6. ledna jel 45letý řidič v Janovicích s náklad-
ním vozidlem Mercedes s návěsem a chtěl se vyhnout
protijedoucí nákladní soupravě. Najel k pravému okraji
vozovky a přitom se koly soupravy dostal za 
okraj silnice a sjel ze silničního náspu, kde narazil do 
oplocení rodinného domu. Navíc došlo k nárazu kabiny
tahače do
sloupu elek-
trické přípoj-
ky k domu.
Způsobená
škoda činí
101 tisíc Kč.
Ke zranění
osob nedo-
šlo. Požití al-
koholu bylo
vy loučeno
d e c h o v o u
zkouškou.

Za dopravní nehodu mohla rychlá jízda Snažil se vyhnout
nákladní soupravě

a narazil do oplocení a sloupu

Foto: Miroslav Škoda
Foto: archiv PČR Bruntál
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy

a stavět na ně mokré sklenice. Robinson Jeffers
Známá i neznámá výročí

1. 1. Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného české-
ho státu

1. 1. 1942 zemř. Jaroslav Ježek, skladatel a klavírista (nar. 25. 9.
1906) - 70. výročí úmrtí

6. 1. 1882 nar. Ivan Olbracht, vl. jm. Kamil Zeman, prozaik
a publicista (zemř. 30. 12. 1952) - 130. výročí narození

8. 1. 1642 zemř. Galileo Galilei, italský astronom, klasik italské
prózy (nar. 15. 2. 1564) - 370. výročí úmrtí

11. 1. Významný den ČR - Den válečných veteránů
15. 1. 1622 nar. Moliére, vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, francouz-

ský dramatik a herec (zemř. 17. 2. 1673) - 390. výr. nar.
16. 1. 1892 nar. Josef Skupa, loutkář a zakladatel Divadla Spejbla

a Hurvínka (zemř. 8. 1. 1957) - 120. výročí narození
18. 1. 1882 nar. Alan Alexander Milne, anglický prozaik a publi-

cista, autor knih pro děti (zemř. 31. 1. 1956) - 130. vý-
ročí narození

18. 1. 1892 nar. Oliver Hardy, americký filmový komik (zemř. 7.
8. 1957) - 120. výročí narození

19. 1. Památný den ČR - výročí úmrtí Jana Palacha v roce
1969

20. 1. 1962 zemř. Robinson Jeffers, americký básník (nar. 10. 1.
1887) - 50. výročí úmrtí

21. 1. 1862 zemř. Božena Němcová, prozaička a folkloristka (nar.
4. 2. 1820) - 150. výročí úmrtí

23. 1. 1832 nar. Édouard Manet, francouzský malíř (zemř. 30. 4.
1883) - 180. výročí narození

23. 1. 1872 nar. Josip Plečnik, slovinský architekt, návrhář nábyt-
ku a urbanista, tvůrce přestavby Pražského hradu (zemř.
7. 1. 1957) - 140. výročí narození

25. 1. 1882 nar. Adeline Virginia Woolf, anglická prozaička a ese-
jistka (zemř. 28. 3. 1941) - 130. výročí narození

26. 1. 1972 zemř. František Smolík, herec (nar. 23. 1. 1891) - 40. vý-
ročí úmrtí
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Divadlo bez hranic: Bulgakov, šansony a performance
Na závěr roku 2011 připravilo
Středisko volného času Rýmařov
malý divadelní festival, který byl
spolufinancován z prostředků
ERDF - Překračujeme hranice.
Na programu byla tři představení
z produkce amatérských souborů
u nás a v Polsku. K vidění byla
klasická činohra, pohybové diva-
dlo i hudební pořad jednoho her-
ce.
Jako první se 29. listopadu před-
stavili ochotníci z Litovle. Soubor
působí při Sokolu Litovel jako je-
ho divadelní odbor od roku 1998
a pyšní se statusem největšího so-
kolského divadla v České republi-
ce. Do repertoáru zařazuje díla
české i světové klasiky, pohádky
a veselohry. Debutoval pohádko-
vou hrou Jana Drdy Dalskabáty
hříšná ves, aneb Zapomenutý čert
a během své existence odehrál ti-
tuly jako Slaměný klobouk, Vláda
žen (s podtitulem „antická hra
s rockovou hudbou“), Limonádo-
vý Joe, Jak je důležité mít Filipa
nebo Saturnin k vašim službám.
Letos se představil komedií
Světáci a na podzim dramatizací
Bulgakovovy novely Psí srdce.
Právě s tou se krátce po premiéře
objevil litovelský soubor v Rýma-
řově.
V režii Pavla Lindušky předvedli
herci příběh jednoho nepovedené-
ho vědeckého experimentu, jejž
Bulgakov zasadil do období Velké
říjnové socialistické revoluce
v Rusku. Chirurg Preobraženskij
se pokusí omladit psího nalezence
pomocí orgánů mrtvého člověka,
podaří se mu však psa polidštit
a implantovat mu kromě orgánů
i lidskou duši, ovšem tu nejpod-
lejší a nejprimitivnější. Šarikov,
člověk s psím srdcem, okamžitě
pochopí, jaké výhody mu skýtá
nově nastolený režim, a s dogma-
tickými poučkami na rtech začne
terorizovat své nejbližší okolí.

Bulgakovův příběh plný absurd-
ního humoru převedli litovelští 
ochotníci do podoby hořké kome-
die s písničkami a prvky recese,
hra však neztrácí nic z mrazivost
předlohy, která vychází z reality
popisované doby.
Druhým bodem festivalového
programu bylo představení hostů
z Polska. Opolský Teatr jednego
wiersza přivezl do Rýmařova 
ukázku poetické performance.
Soubor vznikl v roce 1991 a za-
měřuje se na autorské performan-
ce vycházející z krátkých básnic-
kých textů. V Rýmařově vystou-
pil s představením Placebo, czyli
technologia gestu.
Hra založená na pohybu a výrazu
tří herců, dvou mužů a jedné ženy,
se odehrává pod diváckým drob-
nohledem. Publikum sdílí s herci
prostor jeviště, obklopuje je v těs-
né blízkosti, doslova na dosah ru-
ky. Scéna je ztemnělá, bodová
světla se zaměřují na jednotlivé
herce a zdůrazňují význam každé-

ho pohybu. Příběh trojice (či troj-
úhelníku) je vyprávěn téměř beze
slov (několik pronesených pol-
ských veršů je pro české publikum
těžko srozumitelných), postrádá
klasickou dějovou strukturu, a zá-
leží tak na divákově představivos-

ti, jak sled výjevů dešifruje.
Postavy se na počátku „zrodí“ se
vší fyzickou namáhavostí zrození,
prodělají „růst“ do lidské podoby

a začnou odhalovat svůj charak-
ter. Hlavními protagonisty jsou
dva muži, Hledač a Zapisovač,
kteří se na jevišti nejdřív pohybu-
jí paralelně a poté ve vzájemných
střetech. Výsledkem jejich poku-
su o spolupráci je konflikt, před-

stavují dva nesmiřitelné protipóly,
dvě stránky lidské bytosti.
Důležitou úlohu ve hře mají re-
kvizity, jakési surrealistické skříň-
ky, které si obě postavy nosí stále
s sebou, opečovávají je a dokonce
je na krátký čas propojí do jedno-
ho celku. Autor a režisér
Krzysztof Żyliński k názvu per-
formance poznamenal: „Jsme
rozpolcení mezi živočišnou nut-
ností a hledáním smyslu myšlenek
a snů. Je kultura a tradice lék?
Zdánlivě. V některých chvílích se
ukazuje, že jde jen o kulturní pla-
cebo, že pouze opakujeme nauče-
ná, prázdná gesta.“ Poskytuje tak
určité interpretační vodítko, ne-
znamená to však, že by divák ne-
mohl svobodně sestavit vlastní in-
terpretaci znázorněného děje, na-
př. jako příběh milostného trojú-
helníku apod.

Posledním pořadem festivalu
Divadlo bez hranic byl 21. prosin-
ce „vánoční večer šansonu“
Lukáše Adama s klavírním dopro-
vodem Heleny Chlebcové. Lukáš
Adam, student ostravské konzer-

vatoře, se do Rýmařova podle
vlastních slov rád vrací. Před půl-
rokem vystoupil poprvé jako só-
lista a šansoniér s pořadem Lukáš
Adam konečně seriózně, na před-
vánoční čas připravil podobně
komponovaný hudební večer, ten-
tokrát s živým doprovodem klaví-
ristky Heleny Chlebcové, která
rovněž pochází z Rýmařova.
Večer zahájil uctěním zemřelého
prezidenta Václava Havla (pořad
se konal v době státního smutku)
a poté už pokračoval podle scéná-
ře - zazněly šansony a písně ve
vlastní interpretaci i v podání ně-
kolika hostů. Mezi nimi se objevi-
li jeho herečtí kolegové z Rýma-
řova i Ostravy, Lukášův spolužák
Robert Kozmík, partnerka z po-
slední inscenace Pradivadla Na-
tálie Holíková, talentovaný komik
a zpěvák Štěpán Stoklasa a ně-
kdejší kolegyně ze ZUŠ Rýmařov
Martina Ujfaluši.
Lukáš Adam koncipuje své pořa-
dy jako pásma písní a osobně la-
děných slovních mezivstupů, ve
kterých neváhá odhalit své sou-
kromí. Taková forma herecké ex-
hibice může být efektní u zná-
mých osobností, v případě začína-
jícího herce funguje právě v do-
movském prostředí, mezi přáteli
a členy rodiny, na lidi „zvenčí“
působí přinejmenším nezvykle. Je
ovšem potřeba ocenit výběr skla-
deb všech účinkujících, vkusný
a interpretačně náročný.
Divadelní festival s česko-pol-
skou účastí ukázal rýmařovskému
publiku, že amatérské divadlo má
mnoho podob a může dosahovat
i kvalit srovnatelných s divadlem
profesionálním. ZN
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V Rýmařovském horizontu č. 23/2011, který vyšel 16. prosince,
vyhlásila redakce vánoční soutěž o věcné ceny. Zde jsou správná
znění křížovek a rébusů, které pro naši redakci autorsky připra-
vil Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.:
1. Velká švédská křížovka: Téma tajenek přílohy - vánoční ve-
čeře; rybí polévka, smažený kapr
2. Osmisměrka: bramborový salát
3. Rozeta: muzika
4. Dvojitá řetězová rámcovka: vánoční cukroví
5. Přesmyčková výpustka: jablka, oříšky

Na adresu redakce přišlo deva-
tenáct správných odpovědí.
Členové redakční rady z nich
vylosovali tři výherce:
1. Lucie Faronová, Rýmařov
2. Heda Urbánková, Rýmařov
3. Anna Sedláková, Rýmařov

Děkujeme všem, kteří se vánoční soutěže zúčastnili, a těm, na
které se štěstí neusmálo, přejeme, aby to určitě vyšlo příště! 

JiKo

Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Adam Baborovský ............................................. Rýmařov
Vít Vinohradník ................................................ Dolní Moravice
Alex Drábek ...................................................... Rýmařov
Barbora Lukešová .............................................. Malá Morávka
Šarlota Pompová ............................................... Jiříkov
Bruno Kubelka ................................................. Rýmařov
Martin Matušek ............................................... Rýmařov
Jiří Lukaček ....................................................... Rýmařov
Renata Stachová ................................................ Rýmařov
Eliška Valíková .................................................... Janovice
Matyáš Bačík ...................................................... Rýmařov
Gabriela Chytková .............................................. Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marta Viravcová - Rýmařov .............................................. 80 let
Štefan Štefaňák - Rýmařov ............................................... 80 let
Bohumila Kolářová - Rýmařov .......................................... 80 let
Eva Těšínská - Rýmařov .................................................... 81 let
Antonín Kalandřík - Rýmařov ........................................... 81 let
Helena Valová - Rýmařov ................................................. 81 let
Božena Kotvaldová - Rýmařov ......................................... 81 let
Alžběta Krupová - Rýmařov ............................................. 82 let
Marie Nesibová - Rýmařov ............................................... 82 let
Štefan Dobrovič - Rýmařov .............................................. 83 let
Bedřiška Zapletalová - Rýmařov ....................................... 83 let
Terezie Krčová - Rýmařov ................................................ 83 let
Žofie Vlachová - Rýmařov ................................................ 84 let
Anna Jágerová - Rýmařov ................................................ 85 let
Anna Stejskalová - Rýmařov ............................................. 86 let
Vlasta Kremerová - Rýmařov ............................................ 86 let
Libuše Štěpánková - Rýmařov ........................................... 86 let
Martin Sobkuljak - Jamartice ............................................. 86 let
Janina Šafářová - Rýmařov ................................................. 88 let
František Veselý - Rýmařov .............................................. 88 let
Vincenc Sigmund - Rýmařov ............................................ 88 let
Marie Semelová - Rýmařov .............................................. 89 let
Richard Kopčil - Rýmařov ................................................ 91 let
Štěpán Brenkus - Rýmařov ................................................ 92 let

Rozloučili jsme se
Anna Bačíková - Rýmařov ............................................... 1923
Drahomíra Jilgová - Malá Štáhle ..................................... 1931
Jan Šuba - Rýmařov ........................................................ 1951
Milada Procházková - Rýmařov ...................................... 1927
MUDr. Miroslav Smýkal - Rýmařov .............................. 1921
Marie Dohnalová - Dolní Moravice ................................ 1924
Jan Zetka - Horní Město .................................................. 1934
Marie Kormanová - Dolní Moravice .............................. 1942
Priška Šandorová - Rýmařov ........................................... 1938
Jaroslav Mosný - Dolní Moravice ................................... 1943
Zdeňka Šišková - Rýmařov .............................................. 1940
Jan Šober - Dolní Moravice ............................................. 1940
Vratislav Fölkel - Horní Město ........................................ 1929
Danuše Liebezeitová - Rýmařov ..................................... 1952
Vratislav Hájek - Rýmařov .............................................. 1958
Jiřina Ovčačíková - Rýmařov .......................................... 1924
Jaroslav Měřínský - Rýmařov ......................................... 1947
Anna Zahradníková - Rýmařov ........................................ 1923

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Městská knihovna

Správné znění vánoční soutěže 
a úspěšní luštitelé
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Andělská výstava s vůní punče
Městské muzeum a Galerie
Octopus připravily ve dnech 
6. - 31. prosince 2011 výstavu
s názvem Angelus domestikus -
Anděl domácí. „Dlouho jsme pře-
mýšleli nad tématem vánoční vý-
stavy a po velkém hledání jsme
našli inspiraci na zámku ve
Vizovicích, kde do září loňského
roku probíhala výstava andělů.
Paní kastelánka vizovického zám-
ku nám výstavu, která je jejím
vlastním projektem, laskavě za-
půjčila včetně zmíněného názvu,
takže jsme i v Rýmařově mohli
přivítat mnoho andělů - poslů do-

brých zpráv,“ řekla v úvodu ver-
nisáže výstavy ředitelka rýmařov-
ského muzea Lenka Baborovská.
Návštěvníci „andělské výstavy“
spatřili na 400 vystavovaných fi-
gur andělů v nejrůznějších podo-
bách, dalších 500 nejrůznějších fi-
gur tvořily vánoční ozdoby.
Uznání návštěvníků sklidily an-
dělské krajky Mileny Malinové,
k vidění byly dále háčkované vá-
noční motivy a vyřezávané sošky.
Samostatnou část výstavy v ma-
lém sále tvořil projekt Schody do
nebe, jehož součástí bylo osm fo-
tografií a dvacítka prací žáků

Základní umělecké školy Vladis-
lava Vančury v Háji ve Slezsku.
Projekt jako součást rýmařovské
výstavy Anděl domácí uvedla ře-
ditelka této školy Alena Zupková.
Dalších asi dvacet andělů bylo
vyrobeno z hadříků či keramiky,
nejednoho andílka zapůjčili ze
svých sbírek i občané našeho
města.
Na jedinečné výstavě se kromě
zámku Vizovice a ZUŠ v Háji ve
Slezsku podílely rýmařovské
školky a školy, Středisko volného
času Rýmařov - kroužek paličko-

vání a výtvarný kroužek pod ve-
dením Evy Kudlákové a firma
Styrotrade, která pro účely výsta-
vy věnovala polystyren. Na verni-
sáži zahrály flétnistky Základní 
umělecké školy pod vedením
Martiny Mácové.
Andělská výstava v čase adventu
snad pomohla lidem najít porozu-
mění a vnitřní klid. A punč... tak
ten na výstavě nikdo hledat nemu-
sel, jeho příjemná vůně se linula
po všech výstavních prostorách,
příjemně zahřál a cukroví zase
potěšilo malé mlsouny. JiKo

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2011
V pátek 9. prosince 2011 proběhla
na rýmařovském náměstí každo-
roční celorepubliková akce Vy-
pouštění balónků s přáním
Ježíškovi, v Rýmařově již počtvr-
té. Na povel z rádia Impuls bylo
v Rýmařově přesně v 15:15 vypuš-
těno 517 balónků, které se s přá-
ním štěstí, spokojenosti a zdraví
pro všechny vznesly k nebi.
Neoddělitelnou součástí pátečního
odpoledne byl malý jarmark, kde

bylo možno zakoupit tradičně vy-
ráběné zboží, dárky či něco k sněd-
ku a který navozoval vánoční 
atmosféru celé akce. Odpolednem
provázel a vypouštění balónků od-
startoval čertovský moderátor.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se akce zúčastnili a přišli s ná-
mi vypustit balónek s přáním. Také
bychom chtěli poděkovat prodej-
cům, kteří i přes chladné počasí na-
plnili vánoční jarmark, sponzorům

RD Rýmařov, Styrotrade, Lesy ČR
a především Středisku volného ča-
su Rýmařov za zapůjčení stanů
a stolů a nazvučení celé akce.
Ačkoli rekord ve vypouštění ba-
lónků letos nepadl, myslíme si, že

poslání akce se splnilo a všichni
zúčastnění byli spokojeni a pohlce-
ni vánoční atmosférou. Doufáme,
že příští rok se u podobné příleži-
tosti zase sejdeme. 

Městské muzeum Rýmařov

Foto: Miroslav Škoda
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Úsměvně

Napiš mi něco
Že už to skoro neumíš? Téměř
všichni píšou na počítačích a na-
místo klasických dopisů si posí-
lají maily? Musíte uvažovat, jak
se správně píše velké G nebo W?
Písmo přímo souvisí s duchem
doby.
Předválečné německé rukopisy
měly písmenka velmi ostrá, hra-

natá. S dnešní uspěchanou do-
bou souzní nejspíš „tiskací“ pís-
mo Comenia Script, kterému se
možná budou učit děti ve ško-
lách.
„Myšleno to bylo nejspíš dobře,
ale chybí mu plynulost, napojo-
vání,“ říká naše grafoložka
Dagmar Kravčíková. „Souvisí to

s mezilidskými vztahy. Navíc ne-
ní pravda, že pomáhá dysgrafi-
kům, jejich problémy se tímto
ještě prohlubují. V Británii se do-
poručuje znaky spojovat. Tvrdím,
že když lidé písmenka nespojují,
oprošťují se od emocí, skrývají se
před ostatními i před sebou.
Tvrdím, že tudy cesta nevede.“
Podle písma poznáš kosa.
Grafolog pracuje s rukopisy
v soudnictví a personalistice,
zkoumá něčí rukopis, objeví tře-
ba zločinecký rys, ale rozhodně
nevolá policii. Nějaký ten znak
nepoctivosti máme každý. Záleží
na tom v jaké míře. A také na 
okolnostech. V restauraci číšník
přinesl účet - jakési smyčky, po-
krouceninky a čínské znaky. Pro
zajímavost a jistotu jsem to zno-
vu zkontrolovala. Známí mi po-
tom řekli: Tak teď to tady budeš
mít dobré! Každý se tě bude bát!
Víte, že existuje už i grafotera-
pie? Je to moderní metoda, která

vychází z přesvědčení, že cílená
a odborně vedená změna rukopi-
su vede ke změnám v chování
člověka. V našem rukopisu jsou
indikátory psychického zdraví.
Tak přemýšlím, s čím jsem se už
setkala, jak si „otestujeme“ ne-
známého človíčka. Podle stisku
ruky, řeči těla, způsobu řeči, po-
hledu... Muži by si u své vyvole-
né (nebo vyvalené) měli všim-
nout, jak se chová v restauraci,
jak vypadá její matka, a také vzít
partnerku na bazén. Když si sá-
hodlouze vybírá v jídelníčku
a stále si nemůže vybrat, možná
doma jí z květináče; maminka je
jejím předobrazem, tak bude vy-
padat po letech. Geny neošidíš,
to jsou potvůrky. No a u bazénu?
Nebudou tu šminky a účes,
zkrátka, vaše drahá bude co nej-
přirozenější. Pak se rozhodněte.
Ale pište úhledně, pište čitelně,
i když jste neprošli výukou kra-
sopisu! Si

Organizace a spolky
Romeo a Julie ve tmě zpívající

Loňský prosinec přinesl Rýma-
řovu bohatou divadelní nadílku.
Její součástí byla také nová insce-
nace ochotnického souboru Pra-
divadlo. Premiéra se konala
v pondělí 12. prosince, obě reprí-
zy ochotníci stihli odehrát ještě
v tomtéž týdnu.
Nové představení Pradivadla při-
táhlo velkou pozornost diváků, ať
už díky masivní reklamní kampa-
ni, která mu předcházela, nebo
kvůli titulu hry. Pradivadlo tento-
krát sáhlo po novele Romeo, Julie
a tma Jana Otčenáška v dramati-
zaci Karla Urbánka. Divadelníci
přitom deklarovali, že ke klasic-
kému příběhu s válečnou temati-

kou přistoupili netradičním způ-
sobem a nastudovali jej jako „ly-
rické muzikálové drama“. To sa-
mo o sobě zní dost podezřele,
takže kromě těch, které zaujal ti-
tul, a věrných příznivců místních
ochotníků do publika zasedla jis-
tě i řada zvědavců bažících zjistit,
jak bude tragický milostný příběh
z období heydrichiády v muziká-
lovém hávu vypadat.
Už při vstupu do foyer městského
divadla byl divák vtažen do do-
bových reálií. Výstava s tématem
druhé světové války na Rýma-
řovsku, obsahující autentické do-
kumenty, fotografie i krátký vý-
klad Jiřího Karla, plakáty a vy-

hlášky nalepené na sloupech,
dvojice mladíků v uniformách
Wehrmachtu pochodující beze
slova a se zbraní přes rameno me-
zi přicházejícími diváky (člověka
napadlo, jestli ho začnou legiti-
movat), stejně jako divadelní pro-
gram s obálkou v podobě pracov-
ní knížky evokovaly atmosféru
válečné doby ještě před začátkem
představení.
I během něj se divadelní soubor
snažil téměř všemi prostředky
přiblížit čas, v němž se milostný
příběh odehrává. Děj Otčenáš-
kovy novely zachycuje okamžiky
krátce před a po atentátu na říš-
ského protektora Reinharda
Heydricha, momenty plné stra-
chu ze zatýkání. Za této situace se
setkávají dva mladí lidé, které po-
dobně jako v titulem odkazova-
ném Shakespearově dramatu spo-
juje láska a dělí rodová nenávist.
Student Pavel potkává židovskou
dívku Ester, která nenastoupila
k transportu, a rozhodne se ji
schovat ve svém pokojíku za ot-
covou krejčovskou dílnou. Mladí
lidé se do sebe zamilují a společ-
ně čelí nacistickému pronásledo-
vání i zvědavé všudypřítomnosti
kolaboranta v domě. Jejich vztah
končí tragicky - Ester se při do-

movní razii ze strachu o Pavla
rozhodne z úkrytu utéct a na ulici
je zastřelena.
Režisér Jiří Konečný při hledání
vhodných protagonistů zvolil
dvojici poloprofesionálů - stu-
dentů herectví na ostravské kon-
zervatoři. Pavla si zahrál místní
rodák Lukáš Adam, Ester propůj-
čila svou tvář jeho kolegyně
Natálie Holíková, která odpoví-
dala roli nejen svými hereckými
a pěveckými schopnostmi, ale
i vzhledově. Ústřednímu páru se-
kundovaly čtyři vedlejší postavy
v interpretaci místních ochotníků:
Pavlova bojácného otce hrál
Zdeněk Rychlý, krejčího Čepka
Petr Bubela, který zaujal svým ci-
vilním herectvím, Štěpán
Stoklasa, loňský herecký objev,
se ujal role malíře Matyse a jeho
protipól, kolaboranta Rejska,
ztvárnil Pavel Konštacký. Fana-
tický Rejsek v jeho podání půso-
bil velmi sugestivně a přesvědči-
vě a byl nesporně dosud nejlep-
ším výkonem tohoto herce.
Šestici postav doplnili ještě zmí-
nění němečtí vojáci (Petr Guziur
a Zdeněk Štefanišin) a tančící ka-
meloti v podání členů skupiny
Move2you.
Scénu realizátoři koncipovali vel-
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Mikuláš zavítal i na Diakonii
Jako každým rokem pořádala
Diakonie ČCE - středisko v Rý-
mařově mikulášskou besídku.

Konala se v pondělí 12. prosince
2011 v sále SVČ na Divadelní 
ulici. Po úvodní řeči ředitelky

střediska zahájily program pás-
mem vánočních písní a básniček
děti z MŠ 1. máje pod vedením
ředitelky Evženie Resnerové 
a učitele Petra Andrše. Děti poté
rozdaly hostům drobné dárky. Po
nich se představili žáci ZUŠ pod
vedením Evy Hradilové, kteří ta-
ké sklidili potlesk. Následovala
humorná scénka v podání dvou
členů dramatického oboru, který
vede Silvie Jablončíková, a atmo-
sféru nadcházejících vánočních
svátků navodil chrámový sbor
Mgr. Petra Wolffa. Nakonec hrála
k tanci a poslechu skupina Akord
paní Sigmundové a pana Bulka.
Večer se všichni senioři s pocitem
příjemně stráveného odpoledne
rozešli do svých domovů.
Mikulášskou besídku naše stře-

disko pořádalo také v domově od-
počinku ve stáří v Dolní
Moravici. Besídku zajistila mana-
žerka domova Renáta Bršťáková
a vystoupily při ní děti ze ZŠ
a MŠ v Dolní Moravici pod vede-
ním ředitelky Heleny Revajové
a učitelky Evy Larišové. Dále by-
chom chtěli poděkovat dobrovol-
ným hasičům z Dolní Moravice,
kteří přišli převlečení za čerty
a Mikuláše a přinesli obyvatelům
našeho domova dárky. A v nepo-
slední řadě bychom chtěli podě-
kovat paní učitelce Dagmar
Galandrové, pod jejímž vedením
vystoupili žáci ZŠ Rýmařov jak
v domově odpočinku ve stáří, tak
v domě s pečovatelskou službou. 

Foto a text:
Ilona Krupová

Vánoce v Nedělní škole řemesel
Živý betlém, vánoční zvyky, vý-
stava betlémů a prohlídka bet-
lémské stáje. To vše přilákalo do
Nedělní školy řemesel ve
Stránském přibližně šedesát ná-
vštěvníků. Hlavní část akce pro-
běhla 17. prosince. Výstava dva-
atřiceti různých betlémů byla
k vidění do 30. prosince.
Živý betlém zahráli amatérští
herci místního divadelního spol-
ku Pec, za doprovodu kytary
a houslí ochotných a šikovných
chalupářů se zpívaly koledy.
Z nebe se začaly snášet velikán-
ské vločky, atmosféra tedy pří-
mo pohádková.
V betlémské stáji se těšily pozor-
nosti všechny ovečky, beran
jménem Bubák vše pozoroval
zpovzdálí. Tele Evelína důklad-
ně prohledalo svým jazykem

všechny, na které se jí podařilo
dosáhnout. Tři koně jsou na ta-
kové návštěvy zvyklí, a tak se
snažili vyloudit nějakou tu dob-
rotu, a kráva se nenechala vyru-
šit ze svého zadumání a klidně
přežvykovala dál. U dětí měla
tato prohlídka velký úspěch.
Vystavené betlémy byly zhoto-
veny z tradičních materiálů -
z papíru, perníku, keramiky, ale
také originálním způsobem, tře-
ba drátenickou technikou, k vi-
dění byly paličkované betlémy
nebo betlém z vlny původních
valašských ovcí, které jsou cho-
vány občanským sdružením na
farmě, kde se nachází Nedělní
škola.
Děti i dospělí se zapojili do lití
olova, rozkrajování jablíček
a dalších zvyků. I když Nedělní

škola praskala ve švech, bylo to
odpoledne prožité rozhodně pří-
jemněji než v nákupním centru.
Vzhledem k početné návštěv-

nosti Nedělní školy organizátoři
slibují, že se pokusí prostory
rozšířit. Za Občanské sdružení

Stránské Vladimíra Křenková

mi jednoduše a funkčně tak, aby
nebylo nutné ji během představe-
ní měnit. Jeviště bylo rozděleno
dveřmi na dvě poloviny; v levé
vznikl studentský pokojík, v pra-
vé krejčovská dílna, do níž se
vstupovalo ze zákulisí. Na forbí-
ně stojící lavička představovala
park, tedy exteriér, nicméně velká
část příběhu se odehrává v malém
prostoru vymezeném dvěma
místnostmi, což posiluje pocit
stísněnosti a také odkaz k malým
lidským příběhům, jež se odehrá-
vají na pozadí „velkých dějin“.
Ty k nim pronikají zvenčí podob-
ně, jako tomu bývá ve skutečném
životě, prostřednictvím médií -
rádia, rozhlasu a také „tichou
poštou“. Další sdělovací prostře-

dek té doby - biograf - tvůrci in-
scenace suplovali čtyřmi plátny,
na něž ve zlomových okamžicích
promítali záběry z heydrichiády,
ale také třeba vizualizaci momen-
tu, kdy se Ester ve chvíli smrti
promítá život před očima.
Podstatnou složkou dotvářející
atmosféru na malém prostoru je-
viště bylo střídání světla a tmy.
Jak už bylo řečeno, Pradivadlo
pojalo válečný příběh Jana
Otčenáška poněkud netradičně.
Realizátoři se rozhodli doplnit jej
hudebními a tanečními vstupy.
Hudební složka muzikálového
dramatu je dílem Petra Laštuvky,
který složil hudbu i texty jednot-
livých písní a všechny také se
svou kapelou nahrál. Pěvecké vý-

stupy herců se odehrávaly na ži-
vo. Tvůrci předeslali, že inscena-
ce bude svým způsobem experi-
mentální, že bude pokusem o mu-
zikálovou verzi válečné látky.
Nakolik tento pokus vyšel, mohli
posoudit diváci sami. Podle ovací
ve finále představení lze nabýt
dojmu, že ano. Jistě se našlo dost
těch, které písně doprovázející
silný Otčenáškův příběh dohnaly
k slzám, nicméně i těch, kterým
vadily. Třeba jen proto, že brzdi-
ly děj, že vyznívaly anachronis-
ticky (dobovým muzikálům sluší
dobová hudba) nebo zkrátka pro-
to, že muzikál jakožto žánrový
potomek operety má v sobě prv-
ky odlehčené zábavy, která ne-
musí k tak závažným tématům

každému ladit.
Nabízí se tedy otázka, zda je dob-
ré dělat muzikál ze všeho.
Pradivadlo jistě není první, kdo
převedl do muzikálu příběh z do-
by totality (kupř. Šakalí léta), ani
první, kdo se pokusil historii oko-
řenit moderní hudbou. Vznikla ji-
stě řada krásných a hodnotných
zpracování, nicméně je nesporné,
že v posledních letech prožívá
muzikál jako žánr úpadek.
Podepsala se na něm lavina čes-
kých popových muzikálů podřad-
né kvality, čerpající z boomu, kte-
rý u nás v 90. letech odstartovali
Bídníci a Jesus Christ Superstar.
Možná je to signál i pro rýmařov-
ské ochotníky, že nastal čas obrá-
tit se jiným směrem. ZN

Foto: archiv OS Stránské
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TS Sheilla vstupuje do taneční sezóny 2012
Taneční skupina Sheilla působící
pod SK Torpédo Rýmařov, o. s.,
se začíná připravovat na nadchá-
zející celorepublikové soutěže,
které startují na konci března a tr-
vají až do konce června roku
2012. Na podzim budou probíhat
mezinárodní soutěže, na které se
musí skupiny nominovat z kol re-
publikových.
V minulém tanečním roce se sku-
pina zúčastnila již poněkolikáté
národní soutěže ve skupinovém 
orientálním tanci Světlo Orientu
2011 v Uherském Ostrohu. Sem
se sjíždějí taneční skupiny z celé
České republiky. Děvčata se mu-

sela probojovat přes základní kola
až do finále, kde ve velké konku-
renci hlavní věkové kategorie vy-
bojovala 1. místo.
Poté se tanečnice zúčastnily sou-
těže, kterou pořádá Česká taneční
organizace CDO. Soutěžily v ka-
tegoriích belly dance ve velkých
formacích se skladbou Odyssei
fantasy a v miniprodukcích se
skladbou Bollywood. Přes postu-
pová kola se dostaly až na mist-
rovství České republiky v Táboře.
Se skladbou Odyssei fantasy
skončily na nádherném 2. místě
a se skladbou Bollywood zazářily
a odnášely si zlaté medaile a titu-

ly mistryň České republiky.
Po úspěšném republikovém kole
se dívky nominovaly na Mistrov-
ství Evropy a Mistrovství světa
Belly dance v ruském Kali-
ningradu a na Mistrovský pohár
Belly dance v Ternopilu na
Ukrajině. TS Sheilla by ráda re-
prezentovala Českou republiku
a rodné město Rýmařov na těchto
soutěžích, bohužel z finančních
důvodů se dívky nemohly ani jed-
né mezinárodní soutěže zúčastnit.
Nyní se tanečnice těší na nadchá-
zející sezónu. Budeme se velmi
snažit a doufáme, že tento rok bu-
deme znovu úspěšné, minimálně

jako v roce 2011. Děkuji všem
děvčatům, Regči, Vlaďce, Míše,
Andrei, Nelči, Adrianě, Janči,
Market a Kláře. I když jsme se ne-
zúčastnily mezinárodních soutěží,
moc děkujeme za finanční podpo-
ru sponzorům - Prádelna Laš-
tůvkovi, Kosmetický salón -
Pretty Lady Zdeňky Pavlovco-
vé, Jan Bršťák - REELZA elek-
tromontáže, Michal Háma -
Hotel Praděd, RD Rýmařov
a město Rýmařov. Finanční pro-
středky budou využity v letošní
taneční sezóně, více na www.sk-
torpedo.cz.

Foto a text: Lucie Laštůvková

Placená inzerce
Vážení spoluobčané našeho regionu,

rád bych vám do nového roku 2012 
popřál hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti 
v osobním 

i profesním životě.

Ladislav Velebný, 
poslanec 

Poslanecké sněmovny
PČR, zastupitel 

Moravskoslezského kraje
a předseda 

Okresního výkonného výboru
ČSSD Bruntál

Osadní výbory informují
Mikulášská besídka

V posledním měsíci kalendářního roku přichá-
zí za dětmi čerti, andělé a Mikuláš. Zavítali ta-
ké do Ondřejova u Rýmařova. Jejich příchod
společně s dětmi netrpělivě
očekávali také organizátoři
v hospůdce Ondřejovce.
Děti je přivolaly písničkami
a básničkami - čertů dorazi-
la velká tlupa, kterou musel
krotit anděl s Mikulášem,
jinak by totiž většina dětí
skončila v pekle. Některé
děti ale i tak dostaly do ru-
ky uhlí a se vztyčeným uka-
zováčkem jim čerti do-
mlouvali, aby nezlobily.
Nakonec vše dobře dopad-
lo. Mikuláš s andělem
všechny děti obdaroval bo-
hatou nadílkou. Po odcho-
du nadpozemských bytostí

besídka pokračovala v duchu her a písniček.
Touto cestou osadní výbor a pořadatelé
v Ondřejově děkují všem sponzorům, bez kte-

rých by besídku nebylo možné uskutečnit.
Děkujeme. 

Anežka Továrková, Osadní výbor Ondřejov

Před štědrovečerní večeří se obyvatelé
Ondřejova již pravidelně scházejí u rozsvíce-
ného vánočního stromu, aby si společně zaz-
pívali vánoční písně a koledy. Každý, kdo

přišel, dostal na zahřátí punč a děti byly ob-
dařeny sladkostmi, za které organizátoři dě-
kují svým sponzorům. Po dozpívání posled-
ní koledy si všichni popřáli krásné prožití

svátků vánočních a krásný nový rok 2012.
Čtenářům Rýmařovského horizontu taktéž
přejeme klidný a usměvavý rok 2012.

Anežka Továrková, Osadní výbor Ondřejov

Štědrý večer v Ondřejově

Fota: archiv OV Ondřejov
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Z okolních obcí a měst
Vánoční kulturní akce ve Staré Vsi

Cesta k jesličkám Šumperští Motýli zavítali do Staré Vsi
Za starých a ještě starších časů
připravovali vesničtí kantoři v do-
bě adventní pro svoje žáčky tra-
diční vánoční hry spojené se zpě-
vem, lidovými obyčeji i slovem
mluveným. A protože školička ve
Staré Vsi úspěšně pracuje na
svém celoročním grantu OKD
spojeném s historií a regionálními
specifiky, nezaváhali jsme ani na
chvíli, chopili se nápadu a roz-
hodli se připravit podobnou vá-
noční hru. Proč? Protože vůbec
není na škodu, když žáček dovede
kromě vyjmenovaných slov a ná-
sobilky ještě něco dalšího, třeba
postavit se před publikum, překo-
nat ostych a trému, zazpívat, za-
hrát nebo zarecitovat.
Svou adventní hru jsme nazvali
Cesta k jesličkám a vycházela
z vánočních zpěvů a překrásných
koled, jejichž hudební aranžmá,
jakož i sestavení školní kapely si
vzala na starost Mgr. Mirka
Štěpánová za vydatné pomoci
svých tří dětí. Dramatizaci vy-
stoupení, garderobu, výpomoc
v orchestru i fotografování muse-

la zvládnout Eva Staňková a ko-
nečně dirigentskou taktovku
a technické zázemí obhospodařo-
vala Eva Cábová. S přípravou ak-
ce vypomáhaly i učitelky mateř-
ské školy Jana Grobarová
a Ludmila Staňková a obětavé
maminky i babičky.
Vystoupení se konalo 6. prosince
2011 pod záštitou starosty obce
Karla Stržínka, za spoluúčasti
Rabštejnských trubačů a s laska-
vým svolením Dr. Františka
Zehnala v místním kostele
Povýšení Svatého kříže. Před ol-
tářem vyrostla malá stáj s jeslič-
kami a spícím děťátkem, prochá-
zeli tudy pastýři s ovečkami, sel-
ky, chasníci, děvečky i čeledínové
a jejich pouť bedlivě střežili krás-
ní andělé. Konečně za slavnost-
ních fanfár dorazili i tři králové
s dary vznešenými. Kamery pří-
tomných rodičů bzučely naplno,
nejedno oko zaslzelo a na závěr se
k flétničkám, prvním houslím
v podání Dr. Jiljího Špičáka
a podmanivému zvuku varhan
přidávali i zpěváci z davu.

Dětský pěvecký sbor Motýli ze
Šumperka koncertoval 16. pro-
since 2011 na pozvání starosty
obce Karla Stržínka ve Staré
Vsi. Sbor patří k evropské špičce
a potvrdil svoje kvality i na me-
zinárodním festivalu adventní
a duchovní hudby v Bratislavě,
kde v silné konkurenci získal za-
sloužené prvenství.
Asi čtyřicítka zpěváků ve věku
od 12 do 17 let rozezvučela pod
taktovkou sbormistrů Tomáše
Motýla a Heleny Stojaníkové

místní kostel Povýšení Svatého
kříže. Zazněly latinské roráty, dí-
la starých mistrů, renesanční i ba-
rokní adventní zpěvy i upravené
skladby současných hudebníků.
Kostel ve Staré Vsi rezonoval
snad až v samých základech od
křišťálových hlásků mladých
zpěváků. Pro všechny přítomné,
kteří v husté chumelenici nevá-
hali přijít, bylo vystoupení šum-
perských Motýlů neopakovatel-
ným zážitkem. Eva Staňková, 

ředitelka školy ve Staré Vsi

Přeju krásný den, milá redakce!
Včera se u mě zastavila švagro-
vá z Moravského Berouna. Po
přejití našeho náměstí zkonstato-
vala, že Rýmařov je asi město
s nulovou nezaměstnaností!
Koukala jsem na ni asi divně, tak
mi to hned objasnila: Po těch
chodnících se nedá chodit!
Odváželi jsme ji domů a nestači-
la jsem se divit! Chodníky
ČISTÉ, a když říkám čisté, mys-
lím čisté! Holé dlažební kostky!
Pamatuju doby, kdy měli na sta-
rosti náměstí dva bratři: rádi se

napili, a stejně: náměstí bylo
čisté! Dnes je hromada mechani-
zace a ... Proč to u nás nejde tak
jako například v Moravském
Berouně? Bereš dávky (a teď sa-
mozřejmě nemyslím lidi, kteří
přišli o práci, myslím ty, co nedě-
lali nikdy, jen si chodí pro pení-
ze) - dejte jim lopatu, dejte jim na
starost jeden chodník... Copak by
to byla taková hrůza?! Ať si ty
peníze aspoň trochu zaslouží!
Doufám, že Horizont čtou i naši
páni radní... Srdečně zdraví babi
Anička. Anna Batoušková

Proč jinde ano, u nás ne?

Chci poděkovat pracovníkům
Městského úřadu Rýmařov za
dar k mým 86. narozeninám. Mé
poděkování patří i Květušce
Sicové a Anežce Továrkové za
návštěvu a milé přání k naroze-
ninám i Vánocům.

Přeji všem lidem dobré vůle, aby
zlo, lhaní a závist vymizely z na-
ší krásné země. Vždyť život je
tak krátký a hamižnosti přibývá.
Ještě jednou zdraví a upřímnost
vám všem přeje ze srdce jedna
z vás. Vlasta Kremerová

Poděkování

Fota: archiv ZŠ Stará Ves
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Užitečná informace

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí v rámci poradny
bezplatně:
• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, ne-
dodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce,
ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, pod-
mínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefon-
ní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po - Pá 9 - 17 hod

• Publikace, např. tištěnou informační brožuru o marketingových prak-
tikách prodejců na předváděcích akcích, určenou převážně seniorům.
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webo-
vých stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pra-
videlné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel
(volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz), web:
http://www.dtest.cz/.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Zajímavosti z přírody

Jak dopadly rýmařovské labutě?
Jedním slovem - dobře. A to především díky ná-
vštěvníkům místního rybníka, kde se labutě tři
měsíce zdržovaly. Dodrželi doporučení České
ornitologické společnosti labutě nekrmit.
Jedině tak bylo možné je přinutit náš rybník o-
pustit, aby mohly zimu přečkat ve vhodnější lo-
kalitě, kde jim nebude hrozit umrznutí v ledu.
A tak se skutečně stalo. Přesně 20. prosince v 9
hodin labutě samy vzlétly, několikrát nad ryb-
níkem zakroužily a pak se vydaly směrem na ji-
hozápad. Měsíc před tímto odletem se ke třem
labutím přidala na rybník ještě jedna mladá,
kterou bylo možné na první pohled rozeznat pro
její tmavší zbarvení.
Děkuji tímto všem našim obyvatelům, kteří se
o labutě starali, a děkuji i našim labutím, že od-
létly právě v okamžiku jedné z mých pravidel-
ných kontrol, a tak mi dovolily se s nimi roz-
loučit. Foto a text: Ing. Miroslav Glacner

Tak už máme konečně vánoční
svátky i nový rok za sebou, říka-
jí mnozí z nás. Já ale přeji všem,
aby Betlémské světlo zůstalo
v našich srdcích a našich domo-
vech po celý rok 2012. V lásce,
pokoji a porozumění, v Kristově
blízkosti tak, jak jsme tuto radost
prožívali po celé svátky. Hodně
zdraví, štěstí a radosti každý no-
vý den s Božím požehnáním pře-
je z celého srdce stálá čtenářka
Rýmařovského horizontu.
Hodnota rozhodnutí našeho pana
starosty i zastupitelstva proti vý-
stavbě větrných elektráren v re-
gionu, to je skutečná hodnota
nás všech. Hrozila jsem se zříze-
ní větrného parku ve Velké
Štáhli. Jezdím tam na hřbitov, na
hrob prarodičů. Stresující je po-
dívaná už jen na ty dva kolosy,
strašidla obrovských rozměrů,
vyhlížející z krásné krajiny.
Natož celý park!
Stačí solární elektrárna na cestě
k Harrachovu, na ulici Rudé ar-

mády, kde lidé bydlí v krásných
domcích, a naproti vidí něco, co
připomíná koncentrační tábor o-
behnaný ostnatými dráty. Pro
koho elektrárna funguje, kdo na
ní vydělává? Teprve před 14 dny
jsem se šla na toto místo podívat.
Bývalo krásné, zahrada, kde
rostly hříbečky pod smrky, pan
Měřínský (už s námi není) vy-
pustil svoje králíčky, aby se pás-
li, my z toho měli podívanou
a radost. Toto místo mohlo být
využito pro účelnější stavbu ne-
bo jako hřiště pro mladé. Dnes je
to stresující pohled. K tomu zby-
tek zříceniny Hedvy - bývalý
Schiel - zdemolovaná továrna,
kde jsem sama 40 let pracovala.
Nebo dům na Opavské ulici, dří-
vější internát Hedvy. Neměl by
se raději zbourat? Před 20 lety
by to ještě odkoupili vnuci
Schielů, ale to už se někteří pýři-
li - zase Němci! Jak tato továrna,
tak Flemmich nebo zámek
v Janovicích mohly být ozdobou

našeho města, lidé by měli práci.
Jsem ráda, že je edrovický hřbi-
tov zahrnut do projektu Zeleň
III. Bylo to místo jak z hororo-
vého filmu. Jednou jsem se tam
odvážila, ale rychle jsem odešla.
Pomníky zarostlé, povalené
v trávě. I rodáci budou vděční,
pokud tu vznikne parčík s pamá-
teční deskou.
Jaký byl janovický hřbitov a ja-
ký je dnes! Klidně a bez obav se
můžu podívat do bran posvátné-
ho místa a vzpomenout na tolik
přátel, kteří už nejsou mezi ná-
mi. Za všechny tyto dobré činy
našemu zastupitelstvu velké dí-
ky.
Krásný článek o Spitzerově vile,
která je nyní prázdná. Mohli ji o-
bývat vlastníci, kterým kdysi
patřila. Byli to pracovití a lásky-
plní lidé, okolí si jich vážilo.
Bohužel křivdy na nich se za ta
dlouhá léta nenapravily. Buďme
rádi, že je vila udržována aspoň
tak, vzpomínka na původní maji-

tele žije v nás stále. Nevím, jest-
li si někdo umí představit, jaká
pohroma tuto rodinu postihla. Já
ano!
Před 15 lety jsem měla ve vile u-
bytovánu celou desetičlennou
rodinu. Tehdy se o ně dobře sta-
rali a oni se ve vile cítili králov-
sky. Dnes už ubytování nepřipa-
dá v úvahu. Škoda!
Moji přátelé mi říkají: „Ty bys
chtěla změnit celý svět.“ To ne-
chci, záleží na každém jedinci,
co může pro svět kolem sebe
a naše město udělat. Nestačí jen
nadávat. Přála bych si, abychom
tu všichni žili v porozumění, sta-
ří, mladí, lidé různých národnos-
tí. Abychom si vážili toho, co
pro nás bylo stvořeno.
Našemu panu starostovi Ing.
Petru Kloudovi přeji za krásné
přání k novému roku hodně ús-
pěchů a správné rozhodování.
Neboť čisté myšlení vede k čisté-
mu životu.

Olga Schreiberová

Skutečná hodnota našich činů i nás samotných
může být na hony vzdálená tomu, jak nás hodnotí naše okolí
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Sport
Mikulášský turnaj

První prosincovou sobotu uspo-
řádali rýmařovští volejbalisté
v tělocvičně Gymnázia Rýmařov
sportovní akci s názvem Miku-

lášský losovaný turnaj smíše-
ných družstev. Smyslem losova-
ných turnajů, neboli „suďáků“,
v tomto čase nebývá urputné zá-

polení o první místo, ale spíše
přátelské setkání mladých i star-
ších hráčů z nejrůznějších týmů
a oddílů, napínavé losování se-
stav a snaha vydat před vánoční-
mi svátky ještě nějaké ty kalorie.
Účastníků se nakonec sešlo na
šest družstev. Všechna družstva
byla neuvěřitelně vyrovnaná
a většina zápasů se prodlužovala
dvoubodovými tahanicemi a kon-
čila nerozhodným výsledkem setů
1:1. K vidění byl pohledný volej-
bal a aktivní hra na síti byla od zá-
kladu podpořena vynikajícími vý-
kony hráčů v poli a na přihrávce.
Vítězství si nakonec odneslo
družstvo vedené kapitánem Jiřím
Handlem o pouhé dva míče před
družstvem Pavla Ujfalušiho. Je
třeba říci, že výborní hráči a hráč-
ky Bruntálu, Břidličné, Krnova,

Velké Bystřice a dalších dávají
rýmařovským turnajům přednost
před domácími akcemi a sami
svou účastí zvyšují kvalitu a úro-
veň celého sportovního podniku.
Volejbalisté tímto děkují Gym-
náziu Rýmařov za výborné záze-
mí sportovní haly, která nabízí
nejen ideální plochu pro volejba-
lová klání, ale také možnost pro-
vozovat kvalitní „bufet“ sloužící
k obnově sil během turnaje a po-
zdějšímu společenskému zhod-
nocení celé akce. O všechny 
zúčastněné jako vždy vzorně pe-
čovaly členky rýmařovského od-
dílu, jimž spolu s rozhodčími
a organizátorem akce Pavlem
Ujfalušim rovněž patří poděko-
vání. 

Foto a text:
Karel Toman

Štěpánský turnaj smíšených družstev
V tradičním štěpánském termínu
uspořádali volejbalisté z Břid-
ličné poslední turnaj letošního
roku, který se uskutečnil ve
sportovní hale Gymnázia Rý-
mařov. Každoročního klání se
zúčastnilo sedm družstev, na
soupisce musela být minimálně
jedna zástupkyně něžného po-
hlaví. Při skvělých výkonech zú-
častnivších se dam se nabízí 
otázka, zda povinný počet hrá-
ček příště nenavýšit.
Turnaj se odehrál systémem kaž-
dý s každým a při takovém počtu
zápasů se hrály sety pouze do 15
bodů, což bývá někdy trochu
zrádné, hlavně když družstvu 
uteče začátek. Podmínky bývají
nicméně stejné pro všechny.
Únava z vánočního hodování ne-
byla na volejbalistech znát a sou-

peři si navzájem nic nedarovali.
Narozdíl od losovaného turnaje
se úporně bojovalo o každý bod.
Vzhledem k vyrovnanosti sil by-
la atmosféra sem tam mírně vy-
hrocená a chvílemi nebylo na
škodu, že jsou družstva oddělena
sítí a rozhodčí vysoko nad ostat-
ními. Přesto celý turnaj nakonec
proběhl v duchu fair play, hráči
i diváci se bavili výborným vo-
lejbalem a veškeré vášně vy-
chladly po doplnění živin a teku-
tin při oblíbené závěrečné spole-
čenské fázi turnaje.
Prvenství získala Smečka Pavla
Ujfalušiho, stříbro brali svěřenci
Bořka Kobolky a třetí pozici vy-
bojoval tým Kopretinek hrající-
ho organizátora turnaje Petra
Němečka. Nepopulární brambo-
rové medaile si odnesli miláčci

publika Římani, páté místo patři-
lo Zubatým žábám a o zbývající
umístění se podělili Bertíci
a tým Harta. Volejbalisté se

s přáním všeho nejlepšího roz-
loučili s letošní sezónou a těší se
na další vydařené akce. 

Foto a text: Karel Toman

Vydařená premiéra
Na Štěpána 26. prosince 2011 pořádal Auto-hob-
by-cross Rýmařov 1. ročník Vánočního poháru
v auto-hobby-crossu. Z původních šestnácti při-
hlášených jezdců jich nakonec přijelo 13, ale to
vůbec neubralo na kvalitě startovního pole. Závod
byl vypsán na čtyři základní rozjížďky a jednu fi-
nálovou jízdu. Počasí závodníkům moc nepřálo,
přesto se závod odjel bez problémů. V základních
jízdách byla trať celkem v pořádku, ovšem finále
bylo velmi těžké. Na start finálové jízdy, která se
jela na 12 kol, se postavilo jedenáct jezdců. Po do-
jezdu byli jezdci i auta těžko k rozeznání, trať se
totiž v průběhu závodů proměnila v blátivou past,
ze které nebylo úniku, závodníci však tuto sku-
tečnost brali s humorem. Atmosféra na závodech
byla výborná, jezdci se bavili, stejně tak i diváci.
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Výsledky 1. ročníku Vánoční-
ho poháru:
1. místo: Miroslav Šuba, Ford
Escort - Rýmařov
2. místo: Alfred Heinisch, Škoda
Felicia - Rýmařov
3. místo: Rudolf Skibík, Ford
Fiesta - Ludvíkov

O rýmařovské závody je velký
zájem, svědčí o tom fakt, že zá-
vodu se zúčastnili také jezdci
z Jeseníku, Janova u Krnova,
Ludvíkova, Uničova a Újezdu
u Uničova. Na seriál závodů se-
zóny 2012 se předběžně hlásí ne-
jen jezdci z Rýmařova, ale i z ji-
ných měst. Závody auto-hobby-

crossu nabývají v Rýmařově na
popularitě, což pořadatele těší,
ale zároveň zavazuje.
Závodní sezóna 2011 se vydařila
výborně rýmařovskému jezdci
Miroslavu Šubovi. Vyhrál svou
divizi, ale i 1. ročník
„Hodinovky“ a v závěru roku
i Vánoční pohár. V současnosti

se již započalo s přípravami na
závodní sezónu 2012.
Chtěl bych poděkovat všem na-
šim diváků a příznivcům za účast
na závodech a také je pozvat na
sezónu novou. Veškeré informa-
ce jsou na naší webové stránce.

Jan Dohnal,
Auto-hobby-cross Rýmařov

Tělesně handicapovaní kuželkáři završili skvělou sezónu
V sobotu 19. listopadu se na rýmařovské ku-
želně uskutečnil oddílový přebor. V kategorii
LP si nejlépe vedl Ivo Mrhal, který vybojo-
val zaslouženě první příčku se 450 shozený-
mi kolky. Na druhé pozici se umístil Jiří
Polášek se 418 kolky a na třetím místě skon-
čil Karel Forcek s 398 shozenými kolky.
V kategorii TP si tradičně nejlépe vedl
Zdeněk Dočkálek, který vybojoval prvenství
se 489 shozenými kolky. Druhé místo patřilo
Josefu Vosykovi (472 kolků) a třetí místo 
uhájil Miroslav Grebenár (452 kolků).
V sobotu 10. prosince 2011 se na kuželkář-
ské dráze v Rýmařově sešlo jednatřicet nej-
lepších tělesně postižených kuželkářů z celé
České republiky, aby mezi sebou změřili síly
v rámci závodů mistrovství ČR v kuželkách.
Rýmařovští kuželkáři se na domácí půdě 
ukázali v dobré formě. V kategorii LP1 veli-
ce dobře zahrál a stal se také mistrem České
republiky Ivo Mrhal výkonem 432 shoze-
ných kolků. Rýmařovští získali i druhý titul
mistra republiky v kategorii LP2 poté, co vý-
konem 418 shozených kolků nenašel svého

přemožitele Jiří Polášek. A konečně třetí titul
mistra republiky v kategorii TP nemohl zís-
kat nikdo jiný než jeden z našich nejlepších
tělesně postižených kuželkářů Zdeněk
Dočkálek výkonem 526 shozených kolků.
Zdeněk Dočkálek se stal za uplynulý rok
2011 nejen oddílovým přeborníkem, celko-
vým vítězem v seriálu Českého poháru 2011,
ale také v pořadí již několikanásobným mist-
rem republiky v kategorii TP. Zkrátka
Nejlepší kuželkář roku 2011!
Třetí místo v Českém poháru v kategorii TP vy-
bojoval Miroslav Grebenár, v kategorii LP1 byl
Jiří Polášek druhý, v kategorii LP2 získal Karel
Forcek 4. místo a Ivo Mrhal skončil pátý.
Celkové výsledky mistrovství ČR
LP1
1. Polášek Jiří (418) - TJ Jiskra Rýmařov
2. Hrnčíř Pavel (410) - Horní Benešov
3. Kumstát Petr (406) - ČKD Blansko
LP2
1. Mrhal Ivo (432) - TJ Jiskra Rýmařov
2. Smerda Jan (415) - ČKD Blansko
3. Brázda Jaroslav (405) - Ostrava

TP
1. Dočkálek (526) - TJ Jiskra Rýmařov
2. Grebenár Miroslav (472) - TJ Jiskra
Rýmařov
3. Vávra Rudolf (464) - Opava-Kateřinky
Hráči touto cestou děkují zejména hlavnímu
rozhodčímu Zdeňku Dědáčkovi a pomoc-
ným rozhodčím Michalu Ihnátovi, Věře
Tomanové a Radmile Poláškové za skvěle
odvedenou práci. Zdeněk Dočkálek velmi
děkuje Jiřímu Ondrákovi za sponzorství po
celou sezónu 2011.
Sponzoři mistrovství České republiky
v Rýmařově:
Hlavním sponzorem byla firma RD Rýmařov.
Další sponzoři: Josef Pipa - klempířství,
Autocolor Design, Václavík - sklenářství,
Muzeum Rýmařov, Stegor Břidličná, Elektro
Kováčová - Kotrla, Pekárna Rýmařov, město
Rýmařov, Poháry - Roman Mosler, pohostinství
Pod Kaštany V. Štáhle, Amin - V. Štáhle,
Unisko cz, s. r. o., Břidličná, STAS Rýmařov,
Jaroslav Lachnit - stolařství, Rostislav
Mezihorák, Ivo Soviš a Zehnal - Huzová. JiKo

Závodnice Studia SaZ přidaly do sbírky dalších pět medailí
Brno 26. 11. 2011 - 2 zlaté medaile
Na posledním Soutěžním Aerobik Master Class
v roce 2011 v Brně reprezentovaly Rýmařov 
4 závodnice a 2 děvčátka z přípravného druž-
stva. Naše děvčata opět svým umístěním pře-
svědčila, že mají v letošním roce vynikající vý-
konnost - Šárka Zapletalová, Tereza Človečková
a Aneta Černíčková se probojovaly do nejužšího
finále a Šárka s Terezou nakonec vystoupily na
stupínek nejvyšší. Přestože Klára Zifčáková
předvedla jako vždy výborný sportovní výkon,
na finálové umístění to tentokrát nestačilo.
Kategorie 0 - bez umístění:
Tihelková Verunka
Tihelková Barborka
Kategorie 1P - 8-10 let:
Človečková Tereza - 1. místo

Kategorie 1N - 8-10 let:
Černíková Aneta - finálové umístění
Kategorie 2P - 11-13 let:
Zapletalová Šárka - 1. místo

Havířov B 3. 12. 2011 - 1 zlatá medaile,
1 stříbrná medaile, 1 bronzová medaile
V sobotu 3. 12. 2011 proběhla v Havířově celo-
státní soutěž ve sportovním aerobiku. SK Studio
Sport a zdraví Rýmařov postavil do soutěže 
6 jednotlivkyň a 2 týmy ve dvou věkových kate-
goriích.

Kategorie 8-10 let - singl:
Hamplová Jana - 3. místo
Človečková Tereza - 5. místo
Pallová Šárka - 7. místo

Fota: archiv TJ Jiskra
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Kategorie 8-10 let - týmy:
Hamplová-Človečková-Pallová - 4. místo
Kategorie 11-13 let - singl:
Zapletalová Šárka - 2. místo
Zifčáková Klára - 10. místo
Bršťáková Michaela - 11. místo

Kategorie 11-13 let - týmy:
Zapletalová-Zifčáková-Bršťáková
- 1. místo

Za výbornou reprezentaci SK Studio Sport
a zdraví a města Rýmařova děkujeme všem

závodnicím, rodičům a trenérkám - Lydii
Mihálové, Olze Človečkové a Lydii
Švédíkové. Výsledky a fotografie ze všech
závodů najdete na www.studiosportazdra-
vi.cz - závodní aerobik. Foto a text:

Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Předběžná tabulka, výsledky odehraných zápasů. Po odehrání první-
ho kola bude soutěž rozdělena na dvě skupiny:
a) skupina prvních čtyř bude hrát play-off
b) ostatní budou hrát baráž Martin Ftáček

Výsledky okresního přeboru mužů

Okresní přebor ledního hokeje
Bruntál

Hokejový servis HC Rýmařov
Dne 3. prosince 2011 byl odehrán
mistrovský zápas v ledním hokeji
OP mužů skupiny A na stadionu
v Rýmařově mezi HC Rýmařov
x TJ Horní Benešov C - 11:1 (4:1,
4:0, 3:0).
Příjemná podívaná, rozpačitý ko-
nec. Zápas s jednoznačným průbě-
hem skóre. Ve 49. minutě poslední
třetiny se při vyloučení domácího
hráče někteří hráči hostí rozhodli
ve hře nepokračovat. Vzhledem
k tomu rozhodčí utkání ukončil. 
Střelci Rýmařova: 3x Čada,
2x Kašpar, Jeřábek, 1x Friedman,
Navrátil, Klíč
Dne 26. prosince 2011 byl odehrán
mistrovský zápas v ledním hokeji
OP mužů skupiny A na stadionu
v Rýmařově mezi HC Rýmařov
x HK Krnov B - 6:2 (5:0, 1:1, 0:1).
Diváci viděli rychlý a kombinační
hokej, třešnička na vánočním hoke-
jovém dortu. V první třetině měli
domácí drtivý nástup, ze kterého se
hostující HK Krnov již do konce
utkání nevzpamatoval. Vítězstvím
si domácí HC Rýmařov zajistil 
1. místo v průběžné tabulce OP.
Střelci Rýmařova: 2x Jeřábek,
1x Barbořík,Veselý, Šuba, Čada 
Dne 7. ledna 2012 byl odehrán
mistrovský zápas v ledním hokeji

OP mužů skupiny A na stadionu
v Rýmařově mezi HC Rýmařov
x HC Lomnice - 7:0 (3:0, 4:0, 0:0).
Husté sněžení znehodnotilo průběh
utkání, led se musel upravovat kaž-
dých 10 minut, utkání se přesto ne-
dohrálo, ukončeno bylo 5 minut
před koncem, kdy se puk více hle-
dal, než se hrálo.
Hokejový dorost hraje Rýmařov-
skou obrligu pod názvem Stars -
viz výsledky obrligy.
Žáci absolvovali turnaj v Rýmařo-
vě dne 10. prosince 2011:
1. HC Rýmařov x Šumperk A -
8:11 (3:3, 0:5, 3:5)
2. HC Rýmařov x Šumperk B -
8:15 (2:6, 3:4, 3:5)
3. HC Prostějov x HC Šumperk A -
5:13 (3:4, 1:6, 1:3)
4. HC Šumperk B x HC Prostějov -
10:13 (5:5, 4:2, 1:6)
Další soutěžní turnaje žáků 3. tříd
v Rýmařově musely být z důvodu
sněžení odloženy na pozdější dobu.
Turnaj žáků v Olomouci dne 
8. ledna 2012:
HC Rýmařov x HC Olomouc B -
11:3
HC Rýmařov x HC Olomouc A -
11:7
Střelci: Karpetyan, Suchánek,
Kubík, Šíbl

Hokej Bruntálska
VV OSLH Bruntál přeje všem účastníkům okresního přeboru lední-
ho hokeje do nového roku hodně zdraví a štěstí, hodně sportovních
úspěchů a těší se na další spolupráci v sezóně 2012-2013. 

Za VV OSLH Bruntál
předseda: J. Živčák, M. Ftáček a členové OSLH

Pozvánka
V sobotu 14. ledna 2012 se od 17.00 odehraje na zimním stadi-
onu v Rýmařově utkání OP mužů mezi HC Rýmařov x TJ 
H. Benešov B a ve stejný den od 9.00 turnaj 3. tříd mezi HC
Rýmařov x HC Uničov a HC Přerov.

Rýmařovská obrliga ledního hokeje
Aktuální tabulka Rýmařovské obrligy k 8. lednu:

Od posledního vydání RH bylo sehráno přes 40 utkání. Detailní vý-
sledky a statistiky jsou na www.obrliga.cz. Tento týden končí první
kolo a začínají se hrát utkání skupin A a B. Šest postupujících neby-
lo do uzávěrky tohoto čísla známo. J. Slováček
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JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 27. 1. 2012

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 19. 1. 2012 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

2/2012

Akreditované rekvalifikaãní kurzy

Pofiádá: Ing. Lenka Kozáková

Kontakt: telefon 776793398,

lenka.kozakova@seznam.cz

www.kurzy-ucto.cz

Kurz „Úãetnictví“ zaãíná 14. 3. 2012
V˘uka probíhá - pondûlí, stfieda, pátek,

od 15.00 do 18.20 v Bruntále

Úãetnictví
Mzdové úãetnictví 
DaÀová evidence
Základy podnikání

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

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady
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Reklama
v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

• Prodám dvě garáže na ulici Okružní (u kotelny), v osobním
vlastnictví i s pozemkem, nové střechy, nová el. instalace v mědi.
Garáže jsou vedle sebe, možná úprava na dvojgaráž, nyní průchozí
(futra 70 cm). Garáže je možné prodat samostatně. V jedné z nich je
montážní jáma a kolejnice s pojezdem na manipulaci např. s motory.
Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.
• Prodám samostatnou polovinu rodinného domu k možnému nastě-
hování. Velikost 2+1 + podkroví, garáž, zahrada. Cena dohodou.
Stará Ves, Mlýnská 22, tel.: 776 199 714.
• Pronajmu byt 3+1 v osobním vlastnictví v Rýmařově. Byt je vytá-
pěn vlastním plynovým topením, možnost parkování v oploceném 
areálu firmy. Telefon: 604 568 623.

V rámci propagace veřejné osob-
ní dopravy na Rýmařovsku při-
pravil Koordinátor ODIS, s. r. o.,
ve spolupráci s Českými draha-
mi, a. s., a Veolia Transport Mo-
rava, a. s., pokračování promo
akce na Rýmařovsku v měsíci
lednu 2012.
Železnice:
Mezi 16. a 31. lednem 2012 si
cestující ze stanice Rýmařov
a dalších zastávek v úseku
Jamartice - Břidličná budou mo-
ci zakoupit buď v podkladně
v Rýmařově nebo u strojvedou-

cího ve vlaku zpáteční jízdenku
ČD Promo až do Krnova za
pouhých 50 Kč.
Cestující s nástupní stanicí
Rýmařov, Valšov, Bruntál a ze
zastávek na trati 311 do cílové
stanice Bruntál, Valšov, Rýma-
řov nebo do zastávek na trati 311
budou odbaveni po dobu konání
akce jednoduchou nebo zpá-
teční jízdenkou se slevou 50 %
bez ohledu na to, zda vlastní In-
kartu. Pro ilustraci: cena jízdné-
ho na trati Rýmařov - Bruntál
bude 19 Kč místo 38 Kč,

Břidličná - Bruntál 13 Kč místo
25 Kč, Valšov - Bruntál 10 místo
19 Kč, Břidličná - Rýmařov 11
místo 21 Kč. Tyto jízdenky bude
možno zakoupit u pokladny
v Bruntále, Valšově, Rýmařově
nebo u strojvedoucího/průvodčí-
ho ve vlaku, sleva IN50 bude
v úseku Bruntál - Valšov uznává-
na i ve vlacích Os/Sp/R Bruntál -
Olomouc.
Autobusy:
Až do konce ledna 2012 rovněž
trvá akce Veolia Transport
Morava, a. s. - zvýhodněné jízd-

né v ceně pouhých 5 Kč pro jíz-
du mezi rýmařovským nádražím
a kteroukoliv další zastávkou na
území Rýmařova.
Od 16. do 31. ledna 2012 bude
možné na Rýmařovsku cestovat
vlaky a autobusy za velmi vý-
hodných tarifních podmínek.
Bližší informace naleznete na in-
ternetových stránkách Koordi-
nátora ODIS, s. r. o.: www.ko-
dis.cz.

Ing. Aleš Stejskal,
jednatel společnosti

Koordinátor ODIS, s. r. o.

Dopravní propagační akce na Rýmařovsku

Soukromá řádková inzerce
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