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Mûsto uvítalo naposled v tomto roce
novû narozené obãánky

V kapli V Lipkách zaznûly tóny adventního
koncertu ZU· Bruntál 

Azylov˘ dÛm Bethel R˘mafiov otevfiel
dvefie pro vefiejnost

Halina Pawlowská pfiivezla 
do R˘mafiova Stra‰nou nádheru

Florbalistky SSO· Prima stály jen krÛãek
od postupu do kraje

ročník XV.
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Jarmark U Kopy sněhu

Městské muzeum uspořádalo v rámci projektu „A není to tak dávno“
vánoční jarmark U Kopy sněhu, který letos podpořil Moravskoslez-
ský kraj a město Rýmařov

...či jarmarečního komedianta

...ve stáji si prohlédnout ovečky ze Stránského...,

...rýmařovský soubor Variace...,

Náměstí Míru oživili jarmarečníci s nabídkou nejrůznějších výrobků
a pochutin. U kováře si mohli zájemci ukovat originální dárek...,

Nejvíc posluchačů přitáhli hudebníci - olomoucké saxofonové kvar-
teto...,

...nebo se pobavit při vystoupeních Kouzelné buřinky, divadelního
spolku Pec...

...i pěvecký sbor Vox montana, který ve finále rozezpíval celé ná-
městí Fota: Michal Vyhlídal a ZN
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Zleva Michal Vagner, Natálie Trličíková, Miroslav Macháček, Martin Polák, Jakub Matyáš Bulíček, Eliška Sekáčová, Tomáš Víšek, Izabella
Pyszková, Tomáš Mallurek, Emma Ondráková, Beata Šopíková

Zleva Eliška Neumannová, Stella Vrabková, Magdalena Šopíková, Eliška Kastnerová, Michael Ondrušek, Markéta Krajčová, Jakub
Trpišovský, Tereza Pavlíková

Prosincové vítání dětí
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Rubrika nadepsaná titulem Pár slov... bývá vyhrazena pro úsměvné
postřehy i vážná zamyšlení nad nejrůznějšími tématy, přesto si ji ten-
tokrát dovolíme vyplnit „pár slovy“ jiného druhu. Na konci kalen-
dářního roku a současně na konci každého, letos už patnáctého roč-
níku Rýmařovského horizontu se sluší poděkovat všem, kteří se na
něm v předchozích měsících podíleli, a popřát i ostatním vše dobré
do roku nového. Chceme pro tento účel využít právě prostor, jímž 
oslovujeme čtenáře mimo rámec klasických zpráv a oznámení.
Nejprve poděkování. V prvé řadě náleží vydavateli - Středisku vol-
ného času a jeho ředitelce Marcele Pavlové - za vytrvalost, trpělivost
a podporu, kterých je při vydávání každého periodika potřeba v míře
vrchovaté. Hned v závěsu patří členům redakční rady Leoně Pleské,
Miloslavu Markovi, Vladimíru Stanzelovi a Marku Bociánovi, prv-
ním čtenářům našeho čtrnáctideníku a hlavním poradcům, kteří k jed-
notlivým číslům poskytují náměty, názory a připomínky, ale také do
nich pravidelně sami přispívají.
Dalšími v pořadí adresátů našeho poděkování jsou všichni externí do-
pisovatelé, jejichž články spoluvytvářejí podobu periodika a podílejí
se na jeho pestrosti. Z celého zástupu těchto dobrovolníků připomeň-
me popularizátory regionální historie Jiřího Karla a Jaroslava Chyti-
la, někdejšího rýmařovského kronikáře Vratislava Konečného, ne-
únavnou pisatelku Květoslavu Sicovou s kapsářem plným nápadů,
ale i celou řadu autorů příspěvků z veřejného života, sportu, kultury
a zájmové činnosti ve městě a okolí. Patří mezi ně pracovníci měst-
ského úřadu i obecních úřadů okolních obcí, osadních výborů, přís-
pěvkových organizací města, škol, členové občanských sdružení
a nejrůznějších spolků, ale i jednotlivci s všímavým okem a osobitým
názorem. Zvláštní poděkování si zaslouží všichni „dálkově vyslech-
nutí“ a pijáci „šálků čaje“.
Při tvorbě novin bychom se neobešli ani bez pomoci odborníků, pro-
to bychom rádi poslali dík překladatelce Jitce Procházkové a manže-
lům Heinischovým, kteří spolu s redakcí připravují čtení ze sto let
staré Horské kroniky Franze Brixela, stejně jako Jaroslavu
Bezpalcovi, autoru vánoční přílohy pro luštitele. Speciální poděko-
vání míří k Jiřímu Karlovi za cenné informace, k Miloslavu Markovi
a dalším fotografům za snímky a k soukromým sběratelům za po-
skytnutí dobových pohlednic pro celobarevný historický speciál
23/2013.
A poslední, zato největší poděkování náleží vám, našim čtenářům.
Bez vaší přízně by existence regionálního čtrnáctideníku postrádala
smysl. Nezbývá než si přát, aby vaše řady zůstaly i v příštím roce při-
nejmenším stejně početné a abyste Rýmařovský horizont četli rádi
a se zájmem. K tomu vám redakce přeje pevné zdraví, svěží mysl
a dobré naladění navzdory všem složitostem každodenního života. 

Za redakci Rýmařovského horizontu ZN

Pár slov... na konec roku

Aktuálně z města

Foto na titulní straně:
Miloslav Marek - Křišťálová růže
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Budova Městského úřadu Rýmařov na ulici 8. května 48 - odbor
sociálních věcí, odbor živnostenský úřad, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství - bude mít o vánočních svátcích tuto pro-
vozní dobu: otevřeno pro veřejnost v pondělí 23. prosince 8.00 -
11.30, 12.30 - 17.00; pondělí 30. prosince 8.00 - 11.30, 12.30 -
17.00. Ve dnech 27. a 31. prosince bude budova městského
úřadu na ulici 8. května 48 uzavřena. Provoz v ostatních bu-
dovách (radnice, nám. Svobody) bude do konce roku v pracovní
dny zajištěn jako obvykle.
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

živnostenský úřad MěÚ Rýmařov

Zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele v Moravskoslezském kraji
Zaãínající malí podnikatelé mohou poÏádat o dlouhodobé investiãní úvûry aÏ do
v˘‰e 2 milionÛ Kã.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 11. prosince 2013 výzvu
I programu Revit. Program je zaměřen na oživení a rozvoj podnikatel-
ských aktivit na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím po-
skytování zvýhodněných úvěrů. Žádosti o úvěry začne Českomoravská
záruční a rozvojová banka, a. s., přijímat od 2. ledna 2014.
Začínající malí podnikatelé mohou požádat o dlouhodobé investiční 
úvěry až do výše 2 milionů Kč s pevnou úrokovou sazbou 2 % p. a.
a dlouhodobé provozní úvěry s pevným úrokem 3 % p. a. ročně.
Ostatní malí podnikatelé, pokud nejsou začínajícími podnikateli a re-
alizují projekty zvyšující zaměstnanost, mohou žádat o investiční 
úvěr ve výši až 10 milionů Kč či provozní úvěr ve výši až 5 milionů
Kč na pořízení zásob a některé další výdaje. V případě dosažení 
a udržení zvýšené zaměstnanosti činí úrok z investičního úvěru 1 %

p. a., z provozního úvěru 2 % p. a.
K investičnímu úvěru mohou podnikatelé získat zároveň finanční přís-
pěvek ve výši 10 % z čerpaného úvěru, jenž je používán současně 
s úvěrem k úhradě faktur, kterými jsou hrazeny náklady podpořeného
projektu.
Další výhodu pro podnikatele představuje bezúročné období úvěru, a to
v případě investičního úvěru až po dobu 15 měsíců od data uzavření
smlouvy, v případě provozního úvěru činí toto bezúročné období 
až 9 měsíců.
Program je určen k realizaci podnikatelských záměrů především v ob-
lasti průmyslové výroby, stavební výroby, maloobchodu i velkoobcho-
du, informačních a komunikačních činností, ubytování a stravování
a dalších činností uvedených v příloze programu.
Podrobné informace k úvěrům včetně formulářů žádostí a pokynů pro
žadatele jsou dostupné na webové stránce www.cmzrb.cz. Filip Matys

Senioři prožili adventní odpoledne s Jaroslavem Podlasem
JiÏ druh˘m rokem uspofiádal Jaroslav Podlas, majitel jídelny na Radniãní uli-
ci, adventní odpoledne pro seniory, ktefií jsou jeho pravideln˘mi klienty, pfii-
cházejí do jídelny na obûd nebo si jej nechají dováÏet domÛ.
Letošní setkání se uskutečnilo v sobotu 14. prosince v slavnostně vy-
zdobené jídelně a seniory přišly pozdravit také předsedkyně komise
pro společenské záležitosti Květa Sicová a předsedkyně osadního vý-
boru v Ondřejově Anežka Továrková. Za všechny spokojené strávní-

ky, zejména ty dříve narozené, vyslovila Anežka Továrková celému
týmu jídelny poděkování a popřála všem, včetně přítomných seniorů,
šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku
2014. Žáci Základní umělecké školy Rýmařov pod vedením Vandy
Witasskové a Silvie Jablončíkové si pro tuto slavnostní chvíli připra-
vili krátké vystoupení. Po zbytek sobotního odpoledne hrála senio-
rům hudba Zdeňka Kalába. JiKo

Adventní koncert v Lipkách přinesl nevšední zážitek
Návštěvníci kaple V Lipkách, kteří se rozhodli zpříjemnit si předvá-
noční čas a zavítali na nedělní adventní koncert (15. 12.), určitě ne-
byli zklamaní. O nevšední hudební zážitek se postarala Základní 
umělecká škola Bruntál se smíšeným pěveckým sborem dospělých
pod vedením sbormistryně a ředitelky ZUŠ Bruntál Jiřiny
Krystýnkové.
V téměř hodinovém koncertu zazněly známé skladby hudebních
mistrů, vánoční koledy, biblické i lidové písně a tradicionály. Ke zná-
mým skladbám patřila píseň Aleluja od Gordona Younga, kterou zaz-
píval smíšený sbor, nebo píseň Ave Maria od Charlese Gounoda.
Nocturno od F. Mendelsohna Bartholdyho zahrál virtuózně na hous-
le M. Koky, kterého doprovázela na klavír V. Černotová. Nebývá
zvykem, aby sonáta Largo od Henryho Ecclese byla hrána na kontra-
bas. Tuto těžkou skladbu nastudoval a představil publiku V. Třicátý
za klavírního doprovodu K. Wiesnerové. Podobně zapůsobila sklad-
ba J. S. Bacha Arioso v podání houslistky A. Kvěchové za klavírního
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doprovodu M. Huškové. Zvonivý soprán rozezněl prostor kaple
V Lipkách při přednesu Biblických písní v podání A. Černíkové
a z úst sboru zazněla italská koleda Dormi, dormi, dále Veni Jezu od
L. Cherubiniho za klavírního doprovodu K. Wiesnerové, česká kole-
da Byla cesta, byla ušlapaná za doprovodu sólového zpěvu J. Plevy

a K. Wiesnerové, Modlitba Františka z Assisi od P. Ulrycha se sólem
J. Plevy, americká koleda First Noel a tradicionál Z Betléma se ozý-
vá se sólovým partem J. Plevy.
Odezva u publika byla velká, proto se účinkující rozhodli pro přída-
vek a svůj koncert završili opakováním skladby Aleluja. JiKo

Zdravotnictví

Moravskoslezští záchranáři mají šest nových sanitních vozidel
V příštích dnech začne obyvate-
lům Moravskoslezského kraje
sloužit šest nových sanitních vo-
zidel, která přibudou do vozové-
ho parku Zdravotnické záchranné
služby MSK. Jde o čtyři užitkové
automobily se speciální zástav-
bou Volkswagen T5 a jeden
Mercedes Sprinter, určené pro
práci v režimu rychlé lékařské
a rychlé zdravotnické pomoci.
Šestým je automobil Škoda
Superb combi, který záchranáři
využijí v systému rendez-vous.
Vozidla budou rozdělena do
všech šesti územních odborů ZZS
MSK. Mercedes Benz Sprinter
najde uplatnění na stanovišti
v Ostravě-Zábřehu. Volkswagen
Transporter s pohonem 4x4 bude
zasahovat ve Frýdku-Místku,
Českém Těšíně (ÚO Karviná),
Rýmařově (ÚO Bruntál) a No-

vém Jičíně. Škoda Superb combi
je určena pro stanoviště v Hlu-
číně (ÚO Opava).
Náklady na pořízení vozidel čini-
ly téměř jedenáct milionů korun.
Díky příznivému hospodaření
ZZS MSK mohly být uhrazeny
z prostředků organizace.
Zbrusu nová vozidla nahradí své
starší předchůdce v rámci obnovy
vozového parku záchranné služ-
by. „Vozový park záchranné služ-
by vyžaduje průběžnou moderni-
zaci, protože naše sanitní vozidla
musí být v bezvadném technickém
stavu a kdykoliv připravena oka-
mžitě zasáhnout. Závisí na tom
životy lidí,“ uvedl v souvislosti
s nákupem nových sanitek ředitel
ZZS MSK Roman Gřegoř.
ZZS MSK v současné době dis-
ponuje stovkou zásahových vozi-
del, která jsou rozmístěna na tři-

ceti stanovištích. Pomoci pacien-
tům je připraveno šest desítek vý-
jezdových skupin. Sanitní vozid-
la jsou přitom vystavena značné-
mu zatížení v každodenním pro-
vozu. Část starších vozidel tvoří
zálohu a používají se v případě

poruch prvosledových sanitek ne-
bo v situacích mimořádného
a hromadného charakteru. Život-
nost automobilů ZZS je počítána
maximálně na šest let.
Foto a text: PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ZZS MSK

Školství

Vydařený týden sportovců ZŠ Jelínkova
Nadmíru dobře si vedli kluci a hol-
ky ze ZŠ Rýmařov, Jelínko-
va 1, když během jediného prosin-
cového týdne zabodovali hned ve
třech různých sportovních disciplí-
nách. V pondělí 9. a v úterý 10. pro-
since vyrazili do Krnova mladší
a starší florbalisté na okresní
finále jako vítězové okrskové kva-
lifikace. V nové prostorné hale ZŠ
Janáčkova se naši hráči utkali s nej-
lepšími celky okresu a potvrdili
svou kvalitu. Turnaj mladších ho-
chů (Vladimír Šiška, Jiří Čamek,

Zdeněk Vilímek, Jakub Sekanina,
Michal Štefanišin, Ondřej Kopeček
a Richard Koňařík) skončil vítěz-
stvím Rýmařova a po dlouhé době
postupem do finále Moravskoslez-
ského kraje, což je v současnosti při
množství a kvalitě konkurence
v tomto sportu opravdu velký ús-
pěch. Druhý den se starší chlapci
(Jan Kobolka, Jan Camfrla, Jakub
Ondrák, Radek Sacký, Daniel
Kopeček, Martin Urban a Zdeněk
Adámek) po statečném výkonu 
umístili na velmi cenném druhém

místě. Jako smíšený tým naši kluci
momentálně vedou pořadí Okresní
florbalové ligy žáků pro osm vy-
braných týmů Bruntálska, pořáda-
né florbalovým klubem AFK
Karlovice.
Dalším úspěšnou sportovní výpra-
vou byla středeční cesta na 
okresní kolo ve šplhu. Už dávno se
zapomnělo, že šplh je jednou z pů-
vodních disciplín novodobých 
olympijských her, do povědomí
sportovní veřejnosti se však v po-
slední době vrací a získává na po-
pularitě. Šplh vyžaduje komplexní

souhrn všech nezbytných pohybo-
vých schopností a zároveň je jed-
ním z ukazatelů základní fyzické
zdatnosti člověka. Letos se na
Střední pedagogické a zdravotní
škole v Krnově účastnil rekordní
počet družstev a škol z celého 
okresu. Pro pořadatele a rozhodčí
nebylo lehké zvládnout 38 družstev
s téměř 160 závodníky. Naše škola
přivezla na závody 4 družstva ve 
4 kategoriích a všechny v konku-
renci 8 základních škol zvítězily.
Žáci naší školy získali medaile i ja-
ko jednotlivci. Zlato si odvezli Jana
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Prima bojovala o postup do krajského kola ve florbalu
Možná někteří z vás v posledních
dnech sledovali úspěšný postup
českých florbalistek na mistrov-
ství světa, které právě probíhalo
v ČR. Naši žáci měli možnost náš
národní tým povzbudit a podpořit
při postupu do semifinále.
Tak jako české hráčky na mist-
rovství světa ve florbalu úspěšně
postupovali do finálových bojů
i naši žáci, kteří byli úspěšní
v okrskových i okresních kolech.
První turnaj svedli chlapci, kteří
z 2. místa v okrskovém kole po-
stoupili do okresního kola, které
se konalo 2. prosince v Bruntále.

Po krásných soubojích se SPŠ
Bruntál a SŠ Krnov se naši kluci
dostali do závěrečného boje o po-
stup do krajského finále. Celý zá-
pas s Gymnáziem Krnov byl vy-
rovnaný, i když v týmu soupeřů
bylo několik ligových hráčů. Naši
kluci bojovali až do posledních
chvil a nedarovali soupeři nic.
O jeden gól jsme ale nakonec
prohráli a postup byl ten tam.
Tak blízko jako kluci se ocitla
i naše děvčata, která svedla svůj
souboj 5. prosince v Krnově.
Proti holkám se postavily tři
střední školy z Krnova. Všechny

zápasy naše florbalistky vyhrály
s velkým brankovým rozdílem
a inkasovaly pouze jednu branku.
V posledním zápase, ve kterém
šlo opět o postup do krajského
kola, se holky utkaly s těžkým
soupeřem. I přes velkou přesilu
ligových hráček týmu Gymnázia
Krnov měly holky utkání neustá-
le pod kontrolou. V posledních
chvílích zápasu atmosféra houstla
a soupeřky přitvrdily v osobních
soubojích, ve kterých dokonce
zranily jednu naši hráčku. Naší
chybou jsme pak byly vystaveny
nájezdu, v posledních 10 sekun-
dách utkání dostaly gól, a tím se

rozloučily s vítězstvím.
Chyběl opravdu jen kousek
a mohli jsme se dostat do kraj-
ských bojů. Věříme, že příští rok
se vyvarujeme zbytečných chyb,
zlepšíme přípravu a postup bude
zajištěn. Chtěla bych všem svým
svěřencům poděkovat za skvělé
výsledky, vždyť dvě 2. místa 
v okresních kolech jsou moc pěk-
ná umístění. Žáci podali skvělé
výkony a mohou být hrdí na sou-
boje s kvalitními týmy. Za odmě-
nu mohli podpořit náš národní
tým na zmiňovaném mistrovství
světa ve florbalu žen v Ostravě. 

Foto a text: Andrea Továrková

Hamplová, Monika Trvalová a Pat-
rik Král, stříbro Natálie Lachnito-
vá, bronz Šárka Pallová, Matyas
Schwarz a Josef Kavka. O absolut-
ní vítězství všech čtyř družstev se
spolu s nimi zasloužili Šárka
Ščuková, Jana Altmanová, Kateři-
na Sekaninová, Lenka Hamplová,
Milan Lasovský, Jakub Sekanina,
Mirek Štulo, Jiří Lasovský a Jan
Camfrla.
Třetím sportovním podnikem toho-
to týdne byla Krnovská laťka, sou-
těž hochů a dívek ve skoku vyso-
kém pořádaná ZŠ Smetanův okruh.
Datum pátek třináctého naše zá-
vodníky nijak nerozhodilo. Rýma-
řovští výškaři ze sebe dostali maxi-
mum, vyhráli tři ze čtyř kategorií
a získali celkové prvenství. Vítězný
výkon 130 cm předvedla mezi
mladšími dívkami Jana Hamplová,
druhá skončila Natálie Lachnitová.
Soutěž starších dívek suverénně 
ovládla Monika Trvalová, když
zdolala novým školním rekordem
výšku 157 cm, druhým místem ji
následovala Zuzana Opluštilová.
Strhujícím představením bylo klání
starších hochů, které vrcholilo sou-
bojem tří elitních krnovských atle-
tů a našeho Zdeňka Adámka, jenž

před aplaudující halou jako jediný
překonal laťku na 176 cm, čímž vy-
tvořil nejen další školní rekord, ale
zároveň se stal v letošním roce dru-
hým nejlepším skokanem v repub-
lice v kategorii žáků ročníku 1999.
Srdnatě bojovali i další ze skokanů
Jakub Sekanina, Jirka Čamek

a Dan Kopeček.
Bez ohledu na disciplínu a výkony
předvádí naši žáci hodnotnou re-
prezentaci školy i města. Dokazují,
že i v době všeobecné skepse vůči
pohybové aktivitě mládeže si na-
jdou sport a s ním spojená námaha
své místo v přehršli umělých láka-

del. Jsou to právě oni sami, kdo ze
všech nejlépe můžou jít osobním
příkladem svým vrstevníkům.
Návyk poctivé práce a snahy zúro-
čí nejen ve sportu. Hodně zdaru
v dalších soutěžích. Foto a text:

Karel Toman, Miloslav Slouka
kabinet TV ZŠ Rýmařov
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Na sněhu dostal smyk
a zranil spolujezdkyni

Patrně rychlá jízda při průjezdu zatáčkou na
zasněžené komunikaci měla za následek ne-
hodu osobního vozidla Volkswagen Passat,
při níž došlo k lehkému zranění spolujezdky-
ně na předním sedadle. K nehodě došlo v so-
botu 30. listopadu nad ránem mezi Valšovem
a Břidličnou. Sedmadvacetiletý řidič dostal
na vozovce pokryté sněhem v zatáčce smyk,
vyjel z komunikace, narazil do stromů a sjel
z prudkého srázu k potoku. Spolucestující
byla společně s řidičem odvezena do nemoc-
nice v Krnově ke kontrolnímu vyšetření. Na
vozidle vznikla škoda za 50 tisíc korun.

Opilý řidič zapadl s autem 
na pastvině

V sobotu 30. listopadu okolo 19. hodiny ob-
jevil náhodný svědek projíždějící přes Rudu
směrem na okres Olomouc podnapilého
a podchlazeného 58letého muže ležícího
u vozidla. Okamžitě kontaktoval policii.
Dopravní policisté na místě zjistili, že opilý

řidič zřejmě nezvládl řízení, při vjíždění
z polní cesty na hlavní komunikaci projel na
pastvinu a s vozidlem zapadl. Muž se kvůli
silné podnapilosti nebyl schopen podrobit
dechové zkoušce a musel být vyšetřen v kr-
novské nemocnici. Při nehodě vznikla škoda
za cca 3 000 Kč.

Policejní auto skončilo
zmáčknuté mezi náklaďáky

Služba veřejnosti spojená s ochranou bez-
pečnosti osob, majetku, veřejného pořádku
a dalšími úkoly skýtá různá nebezpečí.
O tom se přesvědčili i policisté z Rýmařova.
Tentokrát na ně neútočil výtržník či jiný 
agresor, ale ocitli se v ohrožení při zajišťová-
ní dopravní nehody. I policejní práce potře-
buje notnou dávku štěstí, které se tentokrát
dostavilo včas.
Dopravní nehoda se stala 6. prosince dopo-
ledne na silnici číslo I/11 mezi Malou Štáhlí
a Václavovem. Řidič nákladního vozidla ne-
přizpůsobil rychlost jízdy na sněhem pokry-
té komunikaci, dostal smyk a narazil do svo-

didel. Rýmařovští policisté přijeli na místo
jako první, aby nahlášenou dopravní nehodu
prověřili. Služební vozidlo se zapnutými vý-
stražnými světly postavili za nabourané ná-
kladní auto. Za 15 minut po nehodě se na sil-
nici objevilo další nákladní vozidlo, nabou-
ralo do policejního vozu a přimáčklo jej
k zadní části havarovaného náklaďáku.
Policisté byli v momentě střetu naštěstí ven-
ku, takže nikdo nebyl zraněn.
Oba řidiči dostali blokovou pokutu. Na kaž-
dém z nákladních vozidel vznikla škoda ve
výši asi 50 tisíc korun, na svodidlech přibliž-
ně za 5 tisíc korun a na služebním vozidle za
téměř 150 tisíc korun.

Mladíci vylámali
rozvody topení

Rýmařovští a bruntálští policisté pátrali po
pachatelích krádeže měděných trubek topení
z budovy bývalé restaurace v Malé Morávce.
Prověřovali všechny dostupné informace
a sběrny druhotných surovin na Bruntálsku.
Jejich nelehká práce přinesla ovoce - dvěma
mladistvým v těchto dnech sdělili podezření
z provinění krádeže ve formě spolupachatel-
ství.
Mladíkům je kladeno za vinu, že během
května či června tohoto roku vnikli do opuš-
těné budovy bývalé restaurace v Malé
Morávce, z obou pater domu vylámali mědě-
né rozvody topení a majiteli objektu tak způ-
sobili škodu okolo 41 tisíc korun. Mladíci
měli lup prodat ve sběrně druhotných suro-
vin. Za krádež jim hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok.

vrchní asistent pprap. Bc. Pavla Welnová

Fota: PČR Bruntál

Zpravodajský servis ve zkratce

Pohotovostní služby Bytermu
v průběhu vánočních svátků

Byterm Rýmařov si dovoluje oznámit všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města a ma-
jitelům domů ve správě této organizace pohotovostní službu pro případ havárií během
vánočních svátků.

Pohotovost je držena od 8 do 13 hodin na číslech:
• Voda a odpady Městské služby, Pavel Ujfaluši 737 241 052

TZB, Jiří Vavroušek 603 531 811
René Škarupa 731 177 591

• Elektřina Roman Szukalski 602 127 196
• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s. 1239 (nepřetržitě)

Pouze pro případ závažných havárií!

Přejeme všem nájemníkům i ostatním občanům města klidné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku 2014.

Kolektiv zaměstnanců organizace Byterm

Odečty stavu vodoměrů
a měřidel tepla

Byterm, p. o., Ïádá nájemníky o spolupráci pfii 
odeãtech stavu podruÏn˘ch vodomûrÛ teplé a stu-
dené vody a rozdûlovaãÛ topn˘ch nákladÛ (po-
mûrná mûfiidla na topn˘ch tûlesech).
Odečet teplé a studené vody provádí domov-
ní důvěrník. Odečet tepla provádí pověřený
pracovník firmy ISTA po předchozím ozná-
mení termínu. V domech, kde není ustano-
ven domovní důvěrník, vyzýváme nájemní-
ky, aby stavy svých podružných vodoměrů
oznámili na Byterm do 22. ledna 2014, a to
písemně na adresu Byterm, p. o., Palackého
11, Rýmařov, vhozením do sběrného boxu 
umístěného v budově Bytermu nebo e-mai-
lem na adresu byterm@rymarov.cz.

Ing. Lenka Vavřičková, Byterm, p. o.
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Kdo se nezamyslí, bude zamyslen
Opustí-li člověk své rodné město, projde kru-
hem opětovného vytváření si vztahu nejenom
k místu, kde se narodil a vyrostl a má tam své
přátele, ale zároveň i k celému duchu onoho
místa, který nás formoval.
Nejdříve je to jistá světáckost, s jakou občas při-
jíždí zpět, a porovnávání toho, co má člověk
v životě lepšího a snazšího, spojené s lehce nad-
neseným postojem vůči těm, kteří zůstali, aby si
s přicházejícím zmoudřením, které má na svě-
domí čas, uvědomil, že je se svým městem spo-
jen mnoha pouty, která sice zpřetrhat lze, ale
pouze za cenu hlubokých šrámů a zranění.
A stejné je to i se mnou.
Už nějakou dobu si velmi vážím toho, co
všechno dobrého a hezkého lze vytvořit 
a udržet na jedné z posledních výsep civili-
zace, kterou je Rýmařov, mé rodné město,
zasazené na okraj jesenické divočiny, umoc-
něné poválečným vysídlením, která z okolí
učinila rozlehlé pláně a nekonečné lesy, kde
se lehce navykne na samotu, Boha a ticho,
protože člověk je tam vzácný.
Je povznášející cestou do Rýmařova pomalu
stoupat serpentinami ke Skřítku a těšit se z krá-
sy přírody, která narůstá s každým metrem nad
mořem, a uvědomovat si, jak se těším na set-
kání se všemi, které jsem tam zanechal, nebo

přicházet z nějakého jiného, stejně hezkého
důvodu. Třeba minulý víkend, kdy jsem se
snad po roce nalezl být uprostřed Rýmařova,
abych si zase svého prvního města užil.
Hostinec Na Růžku je jedním z takových míst,
kde po odchodu štamgastů vzniká mávnutím
kouzelného proutku čas od času oáza setkání,
radosti a společného sdílení jediného jazyka,
který spojuje lidi na celém světě v jedno, a to
hudby. Je zajímavé, že hudba dokáže promlu-
vit ke všem lidským bytostem, aniž bychom se
jejím prostřednictvím vlastně kdy pohádali ne-
bo ji užívali k pomluvě či něčemu jinému zlé-
mu, jako je tomu v případě našich slov.
A stejně tomu tak bylo i v pátek třináctého,
kdy rozsvícená okna Růžku zdálky připomína-
la obrázky z vánočních kreseb, jimiž přináší-
me klid našim duším. Předvánoční sešlost ka-
pel rozličných výrazových prostředků již od
pohledu slibovala posluchačský zážitek, proto-
že vlasy většiny přišedších byly rázu dlouhého
a ještě před několika málo lety by byly příči-
nou namátkových kontrol občanských průka-
zů ze strany Veřejné bezpečnosti a jiné tehdej-
ším státem provozované buzerace na těch, kte-
ří neplynuli s proudem socialismu a jeho úřed-
ně schválené zábavy. Ostatně to bylo příčinou
tehdejšího ukrytí nezávislých hudebních sku-
pin i fanoušků do podzemí, což zároveň před-
znamenalo název onoho životního postoje, te-
dy undergroundu, kteréžto slovo stálo i v zá-
hlaví pozvánky na vánoční „undrgrundové na-
dělení a undrgrundové sešn“ na Růžku.
Sämanni, kteří koncert zahájili a přemosťovali
krátké přestávky mezi jednotlivými vystoupe-
ními, jsou litovelsko-uničovská dvojice stojící
jednou nohou v poezii a druhou v absurdnu,
aby tak kroky, které jejich prostřednictvím
vznikají, vedly až za okraj běžného pohledu na
svět a sebe sama a naznačovaly cestu, kam by
měl každý z nás vyrazit už sám. Taková refle-
xe na náš dnešní svět, který je ze značné části
tvořen prázdnotou materiálna, je totiž protijed
na ztrátu lidské spirituality a vede k zamyšle-
ním a oprávněným pochybnostem nad ujišťo-
váním profesionálních prostitutů všeho druhu,
že je všechno v pořádku.
Stejně tak, když začalo vystoupení olomoucké
skupiny Špinavé spodní prádlo, pralo se další
špinavé prádlo našeho světa. „Seru vám na to,

co vynáší, mě baví to, co mě povznáší,“ zazně-
lo z úst frontmana kapely a hráče na didgeridoo
a velký buben (takový, co ho tahala na vozíku
rýmařovská pionýrská dechovka). Chraplavým
hlasem do undergroundového nářezu, jaký
jsem už dlouho neslyšel, deklamoval své diag-
nózy, kterých je nám velmi potřeba. Abychom
si uvědomili své nemoci, k nimž jsme se roz-
hodli, a abychom se rovněž rozhodli na ně vy-
hledat lék, kterým je pravda nebo alespoň to, co
nám přináší vnitřní mír a klid.
Když po dalším vstupu Sämanni počalo při-
cházet něco jako sněžení, uvědomil jsem si, že
rýmařovská Sibérija za pomoci samplu vstou-
pila do další fáze svého trvání a zamířila ně-
kam vzhůru. Tam, kde vlastně není potřeba
slov, protože zamyšlení, která vycházela z re-
probeden, byla jasná, zřejmá a srozumitelná až
do morku kostí. Kosmické melodie připomí-
nající dojmy z Perseid mne odnášely od kaž-
dodenních starostí a strachu až mezi odpovědi,
na něž bych se ani neodvážil zeptat, a na kon-
ci jsem se přistihl, že mám zavřené oči. Aby se
mi je vlastně ani nechtělo otevírat.
Ale jak zůstat s očima zavřenýma, když
Hynkovy Zámky z Olomouce, po překonání
malých technických nesnází s kytarovým efek-
tem, počaly se svojí poezií. Jak jinak nazvat je-
jich hudbu než jako dotek vlasů ženy, vůni vo-
dy čisté a barvy noci průzračné. Kytara, jakou
slýcháme před probuzením z tam odsud, zvuk
houslí vedoucí z krajiny srdce, bicí jako klepá-
ní na dveře, když nevíme, na které jejich straně
jsme, a basa tvořící linky, na nichž stojíme če-
lem k cestám. A to vše na pevných základech
básní, které jako jediné jsou příčinou krásy.
Jestli jsem tímto příspěvkem směl alespoň tro-
chu čtenáři přiblížit páteční večer na Růžku
i vyjádřit díky organizátorům, kteří nedávají
zhasnout světlům kultury a civilizace a dávají
prostor donkichotskému zápasu s temnotou,
který ovšem musíme svést nejvíce my sami se
sebou, pak jsem za svá neumělá slova velmi
rád, že i já jsem snad rozsvítil nějakou duši a vy-
rval ji tak z pekla zmíněného názvem článku.
Až příště přijedu, třeba to bude jen tak.
Abych ji zkusil naleznout.
Někde v uličkách, kde se míjíme a potkáváme.
Tak jak to má být.

Miroslav Václavek, Šumperk

Z kapsáře tety Květy
Platí - neplatí

Vyprali jste kalhoty i s bankov-
kou? Vrátili vám v obchodě natr-
ženou bankovku? Máte poniče-
nou, s utrženým rohem, silně
zmačkanou, politou barvou, ře-
didlem, lakem? Určitě odpovíte,
že jste se s podobnou pohromou
setkali.
Setkal se s ní i traktorista, který
peněženku i s výplatou zaoral,
bábinka šetřící na Vánoce ukryla
obnos do stodoly, delší dobu jej

pak nemohla najít a před svátky
našla trosky bankovčiček s nád-
hernými vzory. To myši si po-
chutnaly a udělaly zajímavou
perforaci. Také děti popíší a po-
malují ty barevné obrázky moc
rády. Moje známá při jarních pra-
cích zaryla pětistovku. Přeryly
jsme tři záhony jak divočáci -
nic, nic. Na podzim ji záhon vy-
dal. Podotýkám, že se nenamno-
žila. A jsou další a další pohromy

- voda, jímka, oheň, studna.
Mluvčí České národní banky Jan
Matoušek říká: „Opotřebení je
přirozené. V průměru bankovka
vydrží čtyři roky. Podle míry po-
škození se dělí na opotřebení
oběhem, běžně poškozené a ne-
standardně poškozené. Obchod-
ník musí bankovku přijmout
a vyměnit si ji v bance sám. Za
bankovku, která má méně než
polovinu plochy, nedostanete

nic. Musí mít rozeznatelný obra-
zec a ochranné prvky, lze tedy
ověřit její pravost.“
Celý proces se řídí zákonem 
č. 136/2011 Sb., o oběhu. Podle
zákona může každý odmítnout
platbu více jak 50 mincemi na-
jednou. Jak často se peníze 
v oběhu mění? Centrální banka
zajišťuje výrobu každoročně.
A kde se dá sehnat oslík z po-
hádky, nevím. Poraďte. Si

Špinavé spodní prádlo Foto: M. Václavek
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PoÏár mûsta R˘mafiova

(2. ãást)

Na druh˘ den, tedy na
Velikonoãní svátek, slouÏil dû-
kan Haller jen tichou m‰i.
Ne‰Èastní lidé stáli zde shro-
máÏdûni ãásteãnû nazí, ãás-
teãnû bosí, tak jak utekli pfied
ohnûm. V‰ichni plakali. Sa-
motného dûkana, kdyÏ se
chtûl pomodlit k Pannû Marii,
pfiemohl soucit a propukl
v hlasit˘ pláã. Otfiesen spadl
dolÛ z oltáfiních schodÛ, takÏe
musel kostelník toho dobrého
starce odvést do sakristie. - -
UÏ odpoledne v‰ak pfiijely
z Bruntálu dva velké vozy plnû
naloÏené potravinami, obleãe-
ním, prádlem, penûzi, senem
a slámou pro dobytek atp.
Obãané postiÏení ne‰tûstím
byli pozváni na dûkanství, kde
bylo mezi nû v‰e rozdûleno.
MÛj dûd se ale stydûl tam jít;
jeho dûti plakaly a také ne‰ly.
V ten sam˘ den napsal dopis
svému nejstar‰ímu bratru
Josefovi, kter˘ byl krajsk˘m
hejtmanem v Bukovinû, a vylí-
ãil mu hrozné ne‰tûstí, které
postihlo jeho rodné mûsto,
bezútû‰n˘ stav, ve kterém se
jeho spoluobãané a on se
svou rodinou nacházeli.
Zatímco dopis putuje po‰tou
na cílovou adresu, chci se je‰tû
zmínit o nûkolika pfiedtuchách
a doplnit je jako epilog k ono-
mu ne‰tûstí. Také vás chci zpra-
vit o dal‰ím osudu pÛvodce ni-
ãivého ohnû. Pan Pflaum,
u kterého poÏár vypukl, zaÏil na
velikonoãní úter˘ tûÏk˘ den! -
On, jenÏ pfiece nesl nejmen‰í
vinu, musel snést v‰echny v˘-
ãitky, hrubosti a násilí od rozzu-
fieného obyvatelstva. Spílali mu
pfiímo do obliãeje, byl t˘rán
rÛzn˘mi zpÛsoby. Nakonec si
nesmûl znovu postavit svÛj
dÛm a byl vykázán z mûsta! -

A tak musel tento ne‰Èastn˘
muÏ, je‰tû pfied nûkolika dny
bohat˘, váÏen˘ a oblíben˘,
nyní v‰ak opovrhovan˘ a ha-
noben˘, se svou slabou man-
Ïelkou, která byla vinna stejnû
jako on, odejít bez jak˘chkoli
prostfiedkÛ, o Ïebrácké holi
a hledat ochranu a útoãi‰tû
v rodném Krnovû.
Neopatrná sluÏka zmizela.
Nemohu vás informovat, jak
se jí bezprostfiednû po poÏáru
vedlo. Vím jen tolik, Ïe kdyÏ
jsem v roce 1830 pracoval ja-
ko tovary‰ v Andûlské Hofie, Ïi-
la ve Staré Rudné.
Nyní se vrátím v ãase do doby
pfied vypuknutím poÏáru.
Musím podotknout, Ïe kaÏdé-
mu ne‰tûstí pfiedchází zname-
ní. První varování zaÏil prost˘
a ãestn˘ muÏ, kter˘ slouÏil
dlouhá léta jako ponocn˘.
Jmenoval se Karger a je‰tû
o tfiicet let pozdûji, kdyÏ uÏ
dávno opustil svou sluÏbu, se
mu fiíkalo star˘ „Kargerwäch-
ter“. Po tom ne‰tûstí chodil
kaÏd˘ pátek s pokladniãkou
a sbíral pfiíspûvky pro mûstské
chudáky. Tak strávil zbytek
svého Ïivota.
Bylo to asi v roce 1826, krátce
pfied jeho smrtí, kdyÏ jako ob-
vykle pfii‰el jednou k mému
otci, kter˘ ho pozval, aby zno-
vu vyprávûl, co v‰echno jako
ponocn˘ pfied poÏárem vidûl
a sly‰el a co se stalo, aby to
pfiítomní, mezi nimiÏ jsem se
nacházel i já, sly‰eli z jeho
vlastních úst.
Vidím ho jako dnes, jak se po-
sadil ke stolu a zaãal: „Mladí li-
dé nechtûjí vûfiit, av‰ak ten-
krát mi také nikdo nevûfiil, aã-
koli jsem pfiísahal na vûrnost
a víru, Ïe se to skuteãnû stalo
a Ïe jsem byl pfii plném vûdo-
mí. Proto jsem se kvÛli posmû-
chu vzdal své sluÏby.“
„Bylo to asi deset nebo ãtrnáct
dní pfied Velikonocemi, které

zÛstanou je‰tû dlouho v pa-
mûti na‰eho obyvatelstva.
Okolo pÛlnoci, tedy v dobû,
kdy konãí jeden den a zaãíná
druh˘, jsem ‰el smûrem z ná-
mûstí do Kostelní ulice, abych
obe‰el dal‰í okruh, kdyÏ se ko-
lem mnû prohnala tryskem
dvojspfieÏní koleska. Svítil jsem
si laternou, a tak jsem v tom
spûchu pfiece jen staãil za-
hlédnout, Ïe ten, kdo sedûl
uvnitfi vozu, tak i oba konû by-
li bezhlaví.“
„ProtoÏe svítil mûsíc, mohl
jsem spfieÏení je‰tû dlouho sle-
dovat na vlastní oãi. Koleska
se fiítila ulicí k námûstí a já
jsem musel odskoãit stranou,
aby mû nepfiejela. KdyÏ jsem
se vzpamatoval, vydal jsem se
ke kostelu. Poté, co jsem k nû-
mu dorazil, usly‰el jsem zfietel-
nû varhany, pfiesnû jako
k ‘Pange lingua’. Knûz dal
pravdûpodobnû poÏehnání,
neboÈ jsem jasnû sly‰el zvonit
ministranty.“
„Tu mû popadl takov˘ dûs
z tûch podivností, Ïe jsem co
nejrychleji bûÏel zpátky na ná-
mûstí, abych vyhledal svého
kolegu.“
„KdyÏ jsem mu vyprávûl, co se
mi pfiihodilo, tvrdil, Ïe nic ne-
sly‰el ani nevidûl.“
„·li jsme oba spoleãnû je‰tû
jednou ke kostelu. Nyní tu
v‰ak bylo ticho. Po pfiedcho-
zích událostech nebylo ani vi-
du, ani slechu, jen vichfiice
svi‰tûla.“
„Na druh˘ den ráno jsem tu
pfiíhodu hlásil panu starostovi,
kter˘ se mi ale vysmál, coÏ mû
natolik poboufiilo, neboÈ jsem
fiíkal jen ãistou pravdu, Ïe
jsem sloÏil svou sluÏbu.“
Toto vyprávûl star˘ upfiímn˘
muÏ, kter˘ urãitû nebyl Ïádn˘
mluvka. Ba naopak, v pokoji
mého otce byl váÏn˘ a svéráz-
n˘, jako bych se brzy nato
mûl stát tovary‰em.

Druh˘ pfiípad se udál o nûko-
lik dnÛ pozdûji ve velikonoã-
ním t˘dnu 1790.
Tehdej‰í mûstsk˘ písafi Domi-
nicus Seidler musel v tento t˘-
den dokonãit hodnû práce,
a protoÏe jako star˘ muÏ málo
spal, psal po nocích na radni-
ci, dennû do pÛlnoci. V teh-
dej‰í radnici nikdo nebydlel.
Dole z pfiední strany se na-
cházelo fieznictví, vpravo
a vlevo se rozbíhala schodi‰tû
nahoru do poschodí, kde byl
velk˘ sál a kanceláfi.
A tak se pfiihodilo, Ïe jednoho
dne pan Seidler opût psal aÏ
do pÛlnoci. Pracoval zcela
sám pfii svûtle svíãky, kdyÏ tu
náhle se rozletûly dvefie a do
místnosti vstoupil mal˘ muÏí-
ãek. Seidler na nûj pohlédl
a zeptal se: „Co se dûje?“
MuÏíãek promluvil: „Chcete
stavût novou radnici?“ Seidler
odvûtil: „Jsme toho názoru.“
Tu se zaãal muÏíãek kviãivû
smát a s hrozn˘m hlomozem
zmizel v komínu od krbu.
Nato pfiiletûl netop˘r a shodil
svûtlo ze stolu.
Teì byl konec s prací a Seidler
musel potmû tápat z kancelá-
fie.
Na druh˘ den hlásil událost
starostovi Hönigschmiedovi,
kter˘ odvûtil: „Nic jiného neÏ
pohádky; pravdûpodobnû
jste se opût jednou podíval
hluboko na dno sklenky!“ -
Seidler byl muÏ vysokého vû-
ku a cítil se b˘t tûmito slovy
dotãen: „No dobfie, ale dávej-
te pozor, pane starosto, co
bude následovat!“ -
Sotva osm dní nato se hroz-
n˘m zpÛsobem vyplnily obû
pfiedtuchy.
Já sám musím potvrdit, Ïe exi-
stují tu‰ení, která lidsk˘ rozum
není schopen dopfiedu rozlu‰-
tit, dokud je nepotvrdí násle-
dující události.1

(PfieloÏila Jitka Procházková)

Poznámky:
1 O nesãetn˘ch pfiípadech tohoto druhu, pfiedtuchách, ohlá‰eních, prorock˘ch snech, proroctvích, dvojnictví a mnohém jiném viz

mûsíãník „Sphinx“, vydavatel Dr. jur. Hübbe-Schleiden, Neuhausen u Mnichova. Roãní pfiedplatné 7 fl. 20 kr. D.H.
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 2000
Listování v městské kronice končí

Rok 2000
Začneme závěrečnou část listová-
ní městskou kronikou zvelebova-
cími akcemi, které se ve městě re-
alizovaly. V centru města bylo in-
stalováno osvětlení radnice za
100 tisíc korun. Zlepšil se stav
povrchu komunikací procházejí-
cích městem i místních vozovek.
Správa a údržba silnic položila
nový asfaltový povrch po celé
Revoluční ulici a na velké části
třídy Hrdinů. Celá oprava stála
asi jeden milion korun a město se
na ní podílelo částkou 230 tisíc
korun. Stejný podnik zajistil také
položení části vozovky z Rýma-
řova na Horní Město. I ta byla již

delší dobu v havarijním stavu.
Jenže peníze nevystačily na 
opravu v celé délce, udělal se jen
úsek z Rýmařova ke Skalám.
Na místních komunikacích byly
provedeny celoplošné opravy
v Jamarticích, ve Stránském,
v Janovicích (na Hutní ulici)
a v Rýmařově (v ulici Úvoz). Zde
muselo všechny náklady platit
město ze svého rozpočtu, bylo to
více než půl milionu korun.
Necelého půl milionu stála také
kamenná opěrná zídka kolem
místní komunikace v Ondřejově.
Další zvelebovací akcí byla re-
konstrukce dětského hřiště na
Jesenické ulici. Prostor pro hry

tu byl již dříve, ale šlo spíše jen
o srovnanou plochu se škváro-
vým povrchem. Vznikla zde vy-
asfaltovaná plocha se sítí pro vo-
lejbal a košem na basketbal.
V roce 2000 skončila také opra-
va kostelní věže. Omítka byla 
opravena a natřena fasádní bar-
vou ve světle žlutém odstínu.
Ještě několik informací o zá-
kladních školách. Ve městě byly
toho roku stále dvě. ZŠ na ulici
1. máje 32 měla hlavní sídlo
v nedávno postavené budově,
kde byly třídy druhého stupně se
vším potřebným. Mimo to měla
škola učebny i v bývalé družině
na stejné ulici č. 30 a dvě třídy

na ulici Julia Sedláka 18. Od 
1. srpna se stal ředitelem školy
na základě konkurzu Miloslav
Horký.
Počty tříd a žáků
1.-5. roč. 8 179 žáků
6.-9. roč. 8 143 žáků

ZŠ na Jelínkově ulici 1 využíva-
la i budovu na Národní ulici 18,
kde byly třídy prvního stupně
a tělocvična. Ředitelem školy
byl Václav Orlík.
Počty tříd a žáků
1.-5. roč. 16 410 žáků
6.-9. roč. 11 359 žáků

Je pochopitelné, že v přehledu
záznamů v městské kronice, kte-
rý měl 48 částí, mohly být uve-
deny jen zlomky toho, co svazky
kroniky obsahují. Vím, že na
spoustu věcí nebylo místo, nedo-
stalo se ani na některá zajímavá
fakta, ale uvést všechno nebylo
možné. Snad jsme si i tak mohli
připomenout alespoň něco z ne-
dávné historie Rýmařova a třeba
k tomu přidat i vlastní vzpomín-
ky vyvolané popsanými událost-
mi. Děkuji každému, u koho tyto
články vzbudily pozornost,
a přeji všem do dalších měsíců
a let jen to dobré a ještě lepší.

Vratislav Konečný

Osadní výbory informují
Mikulášská besídka v Ondřejově

S prosincem přišla zima a s ní na
počátku měsíce svátek svatého
Mikuláše. Ondřejovský osadní
výbor uspořádal 6. prosince mi-
kulášskou besídku pro děti.
Čekání na Mikuláše si osmnáct
dětí krátilo zpíváním koled
a básničkami. V jednu chvíli to
již vypadalo, že nevlídné počasí
nám očekávané návštěvníky od-
válo pryč, ale nakonec se děti
dočkaly. Mikuláše doprovázeli
dva pekelníci. Děti asi byly celý
rok hodné, nikdo se po příchodu
čertů nerozplakal. Některé se
čertům přiznaly, že „trošku“ zlo-
bily, ale poté co přednesly bás-

ničky, jim bylo odpuštěno. S pří-
slibem, že budou celý příští rok
hodné, jim rohatí rozdali balíčky
s bohatou nadílkou.
Po společném fotu se děti pusti-
ly do vánočního tvoření. Mohly
si vyrobit svícen, ozdoby na
stromeček, krmítko pro ptáčky,
andílky na vánoční stůl a pro
malé děti byly přichystány oma-
lovánky. Všechny výrobky byly
krásné.
Rádi bychom poděkovali Ivaně
Bociánové za sponzorský dar
a za možnost uspořádat besídku
v Hospůdce Ondřejovce. 

Osadní výbor Ondřejov

Pozvánka na zpívání koled
Osadní výbor Ondřejov srdečně zve všechny koledníky na zahájení
Vánoc, které se bude konat na Štědrý den v 16 hodin na autobusové
točně. Jako každý rok si zazpíváme koledy u rozsvíceného vánoční-
ho stromu, potom budou koledníci pohoštěni punčem a děti sladkost-

mi. Všem koledníkům předem děkujeme za účast, přejeme šťastné
a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2014. 

Za osadní výbor
Anežka Továrková

Přesouvání sochy Immaculaty Radniční ulice Fota: archiv muzea

Foto: Osadní výbor Ondřejov

-24-2013  18.12.2013 15:44  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT24/2013

12

Halina Pawlowská přivezla Strašnou nádheru
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pfii-
pravilo na stfiedu 11. prosince one
woman show hereãky, moderátorky
a spisovatelky Haliny Pawlowské pod
názvem Stra‰ná nádhera.

Osobitý humor, který tato jedi-
nečná komediální herečka roz-
dávala v téměř dvouhodinovém
pořadu, rozkmital bránice počet-
ného publika, tvořeného povětši-
nou slabším pohlavím. Halina
Pawlowská s nadsázkou sezná-
mila publikum s programem své
show, již rozdělila na dvě polo-
viny. „Když můj syn přinesl jed-
nou na vysvědčení pětku z mate-

matiky, nezlobila jsem se na něj,
dobře jsem věděla, po kom zdě-
dil tyto vlohy. A já teď říkám, že
moje one woman show bude roz-
dělena na dvě poloviny, přičemž
ta druhá bude delší,“ vysvětlila
herečka s notnou dávkou mate-
matické přesvědčivosti.
V první části show vyprávěla di-
vákům historky, které prožívala
s rodinou a přáteli. Komediální
příběhy o manželství, milencích,
jídle, módě a showbyznysu, to
byly hlavní náměty jejího bez-
chybného vystoupení. Tedy sko-
ro bezchybného. „Přijela jsem
k vám do Rýmařova a chytla
jsem rýmu. Když takto zvednu
ruku, můžete všichni se mnou
smrkat, když zvednu ruku takto,
můžete smrkat i kašlat součas-
ně,“ dávala pokyny lehce indis-
ponovaná herečka. Motto pořadu
shrnula Halina Pawlowská do
jedné věty: Jak těžké je udržet si
formu, když jste mimo normu! Ve
svém vyprávění nezapomněla
ani na lásku, lehce se dotkla se-
xu, vzpomínala a odpovídala na
dotěrné dotazy.
A právě odpovědi na otázky, kte-

ré si diváci připravili v průběhu
přestávky, vyplnily druhou,
„větší“ polovinu vystoupení. Di-
vácké otázky Pawlowská rozdě-
lila do několika okruhů: seriály
a filmy, móda, diety, rodina a na
mírně nevhodné a naprosto ne-
vhodné. Diplomaticky a opět
s velkou dávkou humoru odpo-
věděla téměř na všechny. Závěr
show patřil autogramiádě, na
které Halina Pawlowská podepi-
sovala divákům čtenářsky oblí-
bené knihy Banánové rybičky,
Zeptej se mámy a také své po-

slední literární dílo, které pokřti-
la v Praze teprve 3. prosince,
s názvem Pravda o mém muži.
Spisovatelka v něm přibližuje
svou osudovou lásku. Aby se na-
učila žít s tím, že její manžel,
kterého dlouhou dobu „ukrýva-
la“ před médii, letos podlehl zá-
keřné nemoci, rozhodla se na-
psat knihu, ve které popisuje
všechny hezké i podezřelé oka-
mžiky, jež se svým mužem za 
37 let společného života prožila.
O autogramiádu měla veřejnost
eminentní zájem. JiKo

Kino Rýmařov
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Kulturní okénko města Rýmařova
Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová
se dlouho čerstvý. Karel Čapek Známá i neznámá výročíCitát:

20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity - vyhlásilo OSN
od roku 2005

20. 12. 1968 zemř. Max Brod, pražský německý, později izraelský
spisovatel, hudební a literární publicista (nar. 27. 5. 1884)
- 45. výročí úmrtí

20. 12. 1968 zemř. John Steinbeck, americký prozaik, nositel
Nobelovy ceny (nar. 27. 2. 1902) - 45. výročí úmrtí

21. 12. 1933 zemř. Knud Rasmussen, dánský polární badatel, 
ochránce práv Eskymáků, cestopisec a sběratel inuitské
lidové slovesnosti (nar. 7. 7. 1879) - 80. výročí úmrtí

24. 12. 1863 zemř. William Makepeace Thackeray, anglický pro-
zaik (nar. 18. 7. 1811) - 150. výročí úmrtí

25. 12. 1938 zemř. Karel Čapek, spisovatel, publicista a překladatel
(nar. 9. 1. 1890) - 75. výročí úmrtí

27. 12. 1938 zemř. Osip Mandelštam, ruský spisovatel, literární kri-
tik, překladatel (nar. 15. 1. 1891) - 75. výročí úmrtí

27. 12. 1953 zemř. Julian Tuwim, polský spisovatel, překladatel
(nar. 13. 9. 1894) - 60. výročí úmrtí

27. 12. 1978 zemř. Ludvík Souček, prozaik, autor literatury faktu
a publicista (nar. 17. 5. 1926) - 35. výročí úmrtí

28. 12. 1923 zemř. Alexandre Gustave Eiffel, francouzský architekt
a stavitel (nar. 15. 12. 1832) - 90. výročí úmrtí

29. 12. 1813 nar. Karel Sabina, spisovatel, literární kritik, libretista,
publicista (zemř. 7. 11. 1877) - 200. výročí narození

29. 12. 1918 nar. Sergej Machonin, divadelní a literární kritik, překla-
datel a prozaik (zemř. 24. 11. 1995) - 95. výročí narození

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Stránská - Rýmařov .................................................. 80 let
Věra Klvaňová - Rýmařov .................................................. 80 let

Blahopřání
Středisko volného času Rýmařov, redakce Rýmařovského horizon-
tu a redakční rada blahopřejí Ing. Miloslavu Markovi k význam-
nému životnímu jubileu. Zároveň s přáním všeho dobrého, neutu-
chající fyzické síly i duševní pohody děkují za všechny podnětné
rady, náměty a příspěvky, jimiž dosud obohatil stránky našeho čtr-
náctideníku a kterými do něj v následujících letech ještě přispěje.

Rozloučili jsme se
Stanislav Pecha - Dolní Moravice ..................................... 1938
Eva Nožičková - Rýmařov ................................................ 1980
Aleš Ilnický - Horní Město ................................................ 1950
Ludmila Koňaříková - Rýmařov ....................................... 1918

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

Vyhodnocení soutěže

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

08-2013
Dolní Moravice - kamenný dvou-
obloukový most přes řeku
Moravici, asi 50 metrů severo-
východně od křižovatky silnic
Horní Moravice - Malá Morávka
- Malá Štáhle. Most, označovaný
jako most švédského typu, byl
postaven v polovině 18. století
a jeho výjimečnost spočívá
ve výrazném klenutí mostovky.

09-2013
Malá Morávka - barokní kaple
Nejsvětější Trojice na Kaplič-
kovém vrchu, postavená v letech
1690-1693 na místě bývalé stře-
dověké strážní věže. Z původní
kaple se zachovaly unikátní dře-
věné stropní kazety zdobené
sakrálními výjevy.

10-2013
Stříbrné Hory, část obce Horní
Město - viklan na jižním svahu
Kamenné hory. Jedná se o dvě
velká samostatná skaliska zbřid-
ličnatělé mylonitizované žuly 
umístěná nad sebou a dotýkající

se jen malou plochou. Pro svůj
vzhled byl útvar dříve nazýván
jako „Lämmersteine“ - jehněčí
nebo beránčí kámen.

11-2013
Rýmařov - interiér kostela sv.
Michaela. Hlavice jednoho ze šes-
ti korintských sloupů.

12-2013
Obec Sovinec - v podhradí hra-
du Sovince.

13-2013
Janovice, část Rýmařova, jedna
ze šesti ozdobných zahradních

váz na sloupcích zábradlí terasy
nad hlavním vstupem do zámku.

14-2013
Harrachov, část Rýmařova -
pomník padlých v první světové
válce v Harrachově.

15-2013
Hutov - zaniklá osada v místě
významné těžby pokrývačských
břidlic cca 1 km severně od Jiří-
kova. Kaple sv. Anny byla posta-
vena kolem roku 1910, v padesá-
tých letech minulého století byla
ještě plně funkční, dnes již pou-
ze ruina.

16-2013
Ruda, část obce Tvrdkov - uni-
kátní křížová cesta z miletínské-
ho pískovce z 2. poloviny 
18. století na Křížovém vrchu.
Detail IV. zastavení - Ježíš se
setkává se svou matkou Pannou
Marií.

17-2013
Žďárský Potok, část obce
Stará Ves - poškozená hráz ná-
drže pro plavení dřeva - klausu -
na Splavském potoce, přítoku
Žlutého potoka, na cestě mezi
turistickými směrovníky Žlutý
potok a Pod Zelenými kameny
(Jesenická lyžařská magistrála).

18-2013
Žďárský Potok, část obce
Stará Ves - odpočívadlo U Ška-
redé jedle u Podolského potoka.

Ve vydáních Rýmařovského horizontu 8-22/2013 jsme uveřejnili fo-
tografie patnácti pozoruhodností nebo jejich detailů spolu se soutěž-
ním kuponem. Úkolem soutěžících bylo určit místo, objekt, ulici 
apod., na nichž se fotografovaná pozoruhodnost či detail nachází.
Čtenáři, kteří určili správně nejvíce pozoruhodností, byli zařazeni do
slosování o věcné ceny a předplatné Rýmařovského horizontu na rok
2014 zdarma. Do uzávěrky soutěže 12. prosince naše redakce obdr-

žela osm odpovědí, z nichž byli vylosováni tři úspěšní soutěžící.
Štěstí se letos usmálo na Miladu Šmehlíkovou z Rýmařova, Josefa
Švejdíka z Horního Města a Jitku Teuchmannovou z Rýmařova.
Výhercům blahopřejeme a těm, kdo v letošní soutěži nevyhráli, pře-
jeme hodně štěstí v některé z příštích soutěží. 

Soutěž připravili JiKo
a Ing. Miloslav Marek
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19-2013
Ferdinandov, část obce Horní
Město - kaple Navštívení Panny
Marie z roku 1839, po 2. světové
válce zdevastovaná, koncem 
20. století byla zrenovována
a v roce 1992 znovu vysvěcena.

20-20134
Stará Ves - obnovený pomník
padlých v první světové válce.

21-2013
Malá Morávka - detail náhrob-
ku bratří Jana a Karla Weisů
z roku 1800 na hřbitově v Malé
Morávce. S rodinou Weisů byla
po několik generací spojena his-
torie drátařství a později papí-
renství. Přičinili se také o stavbu
kapličky na Kapličkovém vrchu.

Se jménem Jana Weise je spoje-
na i muzikantská tradice. Jeho
kapela existovala po řadu deseti-
letí a účinkovala i v lázních
Karlova Studánka.

22-2013
Rabštejn - skalní stěna se jmény
obětí horolezeckého sportu.

Městská knihovna
Koledy v kolážích a komiksech

Adventní v˘stava v galerii U Stromu
poznání r˘mafiovské knihovny kaÏdo-
roãnû patfií ÏákÛm v˘tvarného oboru

ZU· R˘mafiov. Téma b˘vá nasnadû -
zimní, vánoãní, andûlské... Letos jsou
leitmotivem v˘stavy vánoãní koledy.

Práce svých žáků ve vestibulu
knihovny prezentují všechny tři
učitelky výtvarného oboru a uka-
zují, že i tak tradiční téma, jakým
jsou koledy, lze zpracovat nety-
pickými technikami.
Žáci Kamily Hýžové z břidličen-
ské pobočky ZUŠ v galerii roze-
hráli píseň Vánoce, Vánoce při-
cházejí v podobě textilní koláže
nebo keramických misek zdobe-
ných sklem. Vánoční koledu si
vyzkoušeli také animovat.
Martina Kohoutková se svými
třídami pro změnu zpracovala ko-
ledy Jak jsi krásné, neviňátko
a Narodil se Kristus Pán formou
komiksu. Další dvě koledy -
Veselé vánoční hody a Zpívejte

dítky koledy - žáci ilustrovali
technikou tisku z papírové šablo-
ny.
Šárka Lupečková k tematice vý-
stavy přispěla rozměrnými obrazy
andělů a čertů, které v její třídě
vytvořili předškoláci. Starší žáci
vytvořili andělské zvonce z kera-
miky a nabídli už i ukázku z celo-
ročního mezioborového projektu
na téma Hudba a tanec v souboru
kreseb a fotografií hudebních ná-
strojů, ale i v podobě dvou skřítků
muzikantů.
Zájemci o „kolednickou“ výstavu
v galerii U Stromu poznání mají
na její návštěvu už jen pár dnů.
Knihovna bude od 23. prosince až
do konce roku uzavřena. ZN

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

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

24. 12. zavřeno, 25. až 30. 12. od 10 do 21 hodin
31. 12. od 10 do 16 hodin, 1. 1. 2014 od 13 do 21 hodin

Plavání pro veřejnost v prosinci
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 17.00  18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 18.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00
Ve dnech 24. a 25. 12. zavřeno, 31. 12. jen do 18 hodin.

Krytý bazén Břidličná

-24-2013  18.12.2013 15:45  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT24/2013

16

Soutěž Marie Kodovské
V kavárně Buřinka se vyhlašovali vítězové Soutěže Marie Kodovské

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie
Kodovské, pojmenovanou po naivis-
tické malífice a básnífice, která
velkou ãást Ïivota proÏila v R˘ma-
fiovû, vyhlásil R˘mafiovsk˘ hori-
zont poprvé v roce 2004. Poãítáno
od zahajovacího nultého roãníku se
na stránkách na‰eho ãtrnáctidení-
ku soutûÏ letos objevila uÏ popáté
a podobnû jako v pfiedchozích le-
tech zaznamenala u autorÛ pomûr-
nû slu‰n˘ ohlas.
Do všech tří kategorií se v tomto
roce přihlásilo celkem 78 ama-
térských básníků, prozaiků, vý-
tvarníků a fotografů z celé České
republiky, mezinárodní punc
soutěži dodali dva účastníci ze
Slovenska a Německa. Nejobsa-
zenější kategorií byla poezie, do
níž své texty zaslalo 46 autorů.
V prozaické kategorii bylo při-
hlášeno 27 tvůrců, ve výtvarné
kategorii jedenáct. Šest soutěží-
cích se přihlásilo do dvou kate-
gorií zároveň, hodnocených pra-
cí tudíž bylo nakonec 84.

V každé kategorii se vyhlašují
první tři místa. Mezi básníky po-
rotu nejvíce zaujaly verše Ka-
mila Prince z Prahy (ukázka
v RH 7/2013), na druhém místě
skončil Bedřich Málek z Rýma-
řova (ukázka v tomto čísle) a na
třetím Miroslav Marusjak
z Olomouce-Holice. Mezi proza-
iky zazářila Petra Blahová
z Uherského Hradiště s textem
Na slzy nezbyl čas, porotu ale 
oslovila i Andrea Kučerová
z Děčína s prózou Žijeme u řeky
(RH 5/2013), která se umístila
druhá, a povídky Jana Pekárka
z Ostravy, oceněného třetím mís-
tem. Kategorie ilustrace měla le-
tos opět silné zastoupení foto-
grafií a fotografové také posbíra-
li všechna ocenění: první místo
obsadil Maxim Zherebov
z Plzně (ukázka v RH 5/2013),
druhé místo Hana Bendová
z Brna (ukázka v RH 21/2013)
a třetí cenu dostala Klára
Jančíková z Ryžoviště.

Porota v letošním ročníku hod-
notila několik desítek soutěžních
prací rozmanitého stylu, témat
i úrovně. Především v básnické
kategorii se objevila řada zají-
mavých a kvalitních textů, 
z nichž bylo velmi těžké vybrat.
Porotci se nakonec rozhodli oce-
nit ty nejosobitější. Přesto se bu-
dou moci čtenáři seznámit nejen
s texty a snímky vítězů, ale také
dalších přihlášených autorů.
Během letošního roku naše re-
dakce otiskla ukázky patnácti
soutěžních prací a v publikování
toho nejzajímavějšího z letošní-
ho ročníku budeme pokračovat
i v příštím roce.
Soutěž Marie Kodovské 2013 vy-
vrcholila v sobotu 7. prosince li-
terárním večerem v rýmařovské
kavárně Buřinka. Vzhledem k po-
časí a značným vzdálenostem,
které by jednotliví účastníci mu-
seli překonat, se vyhlašování vý-
sledků soutěže odehrávalo v ko-
morní atmosféře. Převzít ceny si

přišli tři ocenění autoři - Klára
Jančíková, Jan Pekárek a Bedřich
Málek. Během literárního večera
se četlo (nejen) z jejich textů, ta-
lentovaná mladá fotografka vy-
stavila své nejnovější snímky.
O hudební doprovod se postaral
bluesman Jiří Míža a hostem lite-
rárního večera byl také František
Orság, současný majitel domku
Marie Kodovské na Mlýnské uli-
ci v Rýmařově a opatrovník velké
části jejího výtvarného odkazu.
Připomeňme, že díky jeho inicia-
tivě byla ve spolupráci se členy
sdružení Octopus loni a letos
v lednu v rýmařovském muzeu 
otevřena po čtyřicetileté pauze
dvojí výstava z děl Marie Ko-
dovské, která znovu přitáhla po-
zornost k této mimořádné osob-
nosti. František Orság nyní pro-
vádí náročnou renovaci domku
„stařenky Kodovské“, v níž plá-
nuje otevřít galerii jejích děl.
Podle jeho odhadů by mohla být
dokončena už v příštím roce. ZN

Bedřich Málek
- - -

Řekla mi že mě nechce
znělo to jako smrad z popelnic
bílá vrána se obrátila znovu na černého

havrana
vlasy mi vrostly zpátky do hlavy
jejich kořínky občas zabolí

Vadí mi její nezájem
zapálil jsem si cigaretu ubalenou

z kocouřích vousků
střílím popel na nový ubrus
a do plechovky se zbytkem bílé barvy
jež se tváří nehořlavě

Skoro jsem zapomněl!
řekla mi že se má hekticky
já špatně protože mi nešeptá příběhy

z války
jak mezi kostlivci v rozdílných uniformách
leží pokroucené plechy
a moje duše tísnící se mezi nimi

Balvan velký jako skála mi uvízl v krku
v podpaží mám lesy
borový a pařezový
dokouřím a půjdu spát
už o mě nejeví zájem
jsem anděl s kudlou v zádech
smějí se mému výrazu mučedníka

Nemohu dýchat
dravci sedí na kůlech
brousí si zobáky na moje oči
bude to bolet

- - -

Vtancuj se do úsvitu
až tvé nohy zůstanou kousek nad zemí
ale ruce
holé drž vzhůru nad hlavou
nadržené křehké prsty

Panenko z porcelánu
na špičce jehly stůj
a toč se toč
dokud můžeš

Ztratil jsem klíček
Nezklam mne

- - -

Až usnou kytky a uschnou zvířata
Pak sucho zaplaví naše doupata

Zhasne tma za zpěvu much
a bzučení ptáků pod zemí

a na obloze si budou ryby povídat
o nejnovější pařížské módě

Nesnáším černý ovce
čtou tlustý knihy
a baví se o fenomenologii

řekl kdysi moudrý muž
vzápětí ho pleskla jedoucí tramvaj
přes ucho
až se zatočil
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Kamila Nováková: Co by se kovbojkám stávat nemělo
„Před nějakým časem mi lékaři
diagnostikovali leukémii. Suše mi
oznámili, že se v mé krvi povaluje
80 procent dokonale zblblých
zhoubných buněk. Začala jsem
psát knihu, abych zaměstnala
buňky mozkové.
Můj život je zvláštní už tím, že se
všechny mé sny plní. Přála jsem si
kovboje za muže. Mám ho. Na

třídní schůzky našich dětí nosí
kovbojský klobouk a kovbojské
boty sundává jen v případě otev-
řené zlomeniny holenní kosti.
Přála jsem si koně. Momentálně
jich máme osm, o hnoji se mi ko-
likrát i zdává. Chtěla jsem velký
pozemek, vlastníme přes 50 hek-
tarů. Jsem tedy nefalšovaná kov-
bojka. I když mluvím česky a žiji

v drsném bruntálském kraji na
Moravě,“ píše Kamila Nováková
na první stránce svého literárního
debutu Co by se kovbojkám stávat
nemělo, který vyšel letos v říjnu.
Jak předeslala v úvodu vzpomín-
kové knížky, píše v ní především
o své celoživotní lásce - o koních.
Kdo by ale čekal lyrické blouzně-
ní nad krásou těchto ušlechtilých
zvířat, bude zklamán. Koně v pró-
ze Kamily Novákové jsou osob-
nosti, mají dobré i špatné vlast-
nosti a jejich účinkování v životě
autorky je popisováno s láskou,
ale bez příkras. Bez idealizace
jsou ostatně líčeny i všechny pod-
statné momenty autorčina života
od základní a střední školy (tato
část obsahuje patrně nejdrsnější
pasáž z provozu drůbežích jatek),
přes první lásky, svatbu a hledání
místa k životu, pokus o založení
chovu slepic a postupné plnění
snu o koňské farmě až po oka-
mžik osudné diagnózy.
„Asi před 15 lety jsem dojela do-
mů sanitkou, slabá jako moucha
a s hlavou jako koleno, po dlou-
hém pobytu v nemocnici. Nic jiné-
ho než tužku jsem prakticky neudr-
žela, proto jsem začala psát. Psaní
mi umožnilo zapomenout na můj
současný bídný stav. Měla jsem
prostě pocit, že musím světu sdělit,
jak úžasný, pestrý a nádherný ži-
vot jsem měla. Pro případ, kdy-
bych umřela, zůstaly by aspoň na
papíře mé sny, mé lásky, mí koně,“
popisuje Kamila Nováková.
Navzdory autorčině zkušenosti
s těžkou nemocí kniha postrádá
stopy po sebelítosti i jakýkoliv
tragický tón. Jejími vlastními slo-

vy „rozhodně není ufňukaná“.
Celá se naopak nese v duchu čer-
ného humoru a sebeironie, jež by
zvlášť u ženské autorky čtenář ne-
očekával. Díky tomu i díky vypra-
věčskému talentu spisovatelky-
farmářky knížka zaujme hned od
počátku, a to nejen čtenáře z blíz-
kého okolí jejího domova, jímž je
osada Stránské.
Spíše než prizmatem nostalgie
Kamila Nováková nahlíží na svou
minulost z lehce ironického od-
stupu. Tím odlehčuje i nejtíživější
momenty, nevynucuje si obdiv,
ale zcela přirozeně probouzí sym-
patie. Její vyprávění je čtivé, vtip-
né, chvílemi velmi sugestivní, od-
ráží autorčinu svéráznost a vypo-
vídá o jejím odhodlání jít za svý-
mi sny navzdory všem obtížím.
V autobiografickém příběhu se
prolínají osudy vypravěčky s por-
tréty a črtami dalších postav, lidí
i zvířat. Nádavkem se čtenář do-
zví spoustu zajímavostí z chovu
koní (a slepic). Hlavní linii příbě-
hu navíc doplňuje několik samo-
statných drobnějších próz v podo-
bě moderní báje, pohádky nebo a-
foristických srovnání - koně s ko-
lem či chovu koní a mužů.
Knihu Co by se kovbojkám stávat
nemělo vydalo v nákladu tisíc ku-
sů Vydavatelství Hölzelová Eva.
Vzhledem k tematice autorka di-
stribuci svěřila síti prodejen
s koňskými potřebami Caballero
v Olomouci, Prostějově a Rýma-
řově (mimochodem majitelka ob-
chodu Martina Aulehlová knížku
ilustrovala). Několik výtisků je
k dispozici také v rýmařovském
knihkupectví U Radnice. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzeum vystavuje tkaný příběh Viléma Dobyvatele
AÏ do konce prosince vystavuje r˘-
mafiovské muzeum repliku tzv. Tapi-
série z Bayeux, 70 metrÛ dlouhé v˘-
‰ivky, vytvofiené na konci 11. století
patrnû v jihoanglickém Canterbury.
Gobelínovou repliku v˘znamné umû-
lecké památky vytvofiila bûhem tfií
let Vûra Miãková, uãitelka literatury
a v˘tvarné v˘chovy z Olomouce.
Věra Mičková se tkaní gobelínů
věnuje už řadu let a vytvořila
jich zatím více než sto padesát.
Nechala se přitom inspirovat
nejrůznějšími náměty, moderní-
mi i historickými, naposledy na-
příklad iluminacemi Pařížského
zlomku Dalimilovy kroniky.
Nejvýraznějším jejím dílem je

však replika Tapisérie z Bayeux,
staroanglické památky, která je
navzdory svému názvu vytvoře-
na nikoli gobelínovou technikou,
ale výšivkou. Na ploše několika
desítek metrů dlouhého pásu vy-
práví o událostech občanské vál-
ky v Anglii druhé poloviny 
11. století, především o bojích
o anglický trůn, jež spolu vedli
po smrti Eduarda Vyznavače
dánský král Harald Hardrada,
anglosaský vévoda Harold
Godwinson a normanský vévoda
Vilém Dobyvatel. Dílo zobrazu-
je klíčové scény opatřené latin-
skými komentáři, několik stovek
postav, dvě stě koní nebo čtyři- Vpravo Věra Mičková
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cet lodí. Kromě historických 
událostí, jako je smrt krále
Eduarda či bitva u Hastings, za-
chycuje autenticky také oděvy,
zbraně či architekturu té doby.
Věru Mičkovou zaujal námět
i technika originálu vystaveného
ve francouzském městě Bayeux:
„Stále se mluvilo o nepravé tapi-

sérii, tak jsem si řekla, proč ne-
zkusit pravou,“ vysvětluje Věra
Mičková. Jejím původním zámě-
rem bylo vytvořit jen desetinu
celého díla, tedy sedm metrů go-
belínu. Jak ale hotové tapisérie
přibývalo, nechtělo se autorce
námět opouštět, a tak nakonec,
po třech letech intenzivní práce,

vznikla replika v plném rozsahu,
ba dokonce ještě obsažnější.
Věra Mičková totiž podle vlastní
fantazie doplnila i chybějící po-
slední scénu tkaného příběhu,
která byla už ve středověku zni-
čena. Replika je tak o pět metrů
delší než dochovaný originál.
Návštěvníci rýmařovského mu-

zea si mohou kvůli rozměrům
celého díla prohlédnout jen dvě
třetiny tapisérie Věry Mičkové,
zbývající části jsou zastoupeny
alespoň prostřednictvím fotogra-
fických reprodukcí. Kromě sa-
motné tapisérie je v galerii
Pranýř vystaven ještě autorčin
triptych tkaných vitráží. ZN
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Jazzclub
Vladimír Václavek při koncertu představil novou knihu

âas d˘chá adventem a vánoãními tra-
dicemi, reklamy se pfiedhánûjí ve
snaze vnutit zákazníkÛm „pravou“
sváteãní atmosféru a zastánci pra-
star˘ch zvykÛ brojí proti invazi kon-
zumu do sféry duchovního svátku.
Jsou ov‰em i jiné tradice, novodobé,
lokální, a pfiece spiritualitu Vánoc ne-
naru‰ující. Jazzclub SVâ R˘mafiov
jednu takovou dodrÏuje kaÏdoroãnû -
pofiádá koncert Vladimíra Václavka.
Vladimír Václavek se, stejně jako
jeho dva mladší bratři Miroslav
a Petr, vrací do svého rodiště pra-
videlně, a to nejen soukromě, ale
často k veřejnému vystoupení.
Představují se výstavou, autor-
ským čtením, přednáškou nebo
koncertem. Přinášejí pokaždé ně-
co nového ze své tvorby, jako vý-
raz přízně k místu, odkud vzešli,
a k přátelům, kteří zde zůstali

a stále jim tvoří zázemí.
Koncerty Vladimíra Václavka
v předvánočním čase patří k tomu
nejpříjemnějšímu, co nesmyslně
hektická adventní doba v Rýma-
řově nabízí. Jsou svátkem samy
o sobě, ať se konají v hospodě ne-
bo v sále seriózní kulturní institu-
ce. Letos (14. 12.) byl dějištěm
koncertu kinosál SVČ, potemnělý
komorní prostor s překvapivě dob-
rou akustikou. Prostor vhodný pro
hudební vystoupení i pro čtení,
prostor, který automaticky vybízí
k soustředěnému poslechu.
Vladimír Václavek tentokrát ne-
přijel sám, jeho hostem a spolu-
hráčem byl Oskar Török, trumpe-
tista z kapely Čikory. Není prv-
ním partnerem, kterého Václavek
přizval k souhře, před pár lety si
v jazzclubu zahrál s bubeníkem

Milošem Dvořáčkem (V.R.M.),
ještě o nějaký rok dříve tu vy-
stoupil se skupinami Rale nebo
Klar, a jak všichni doufáme, mo-
hl by se v Rýmařově objevit
i s Ivou Bittovou.
Současná spolupráce s mladým
hudebníkem Oskarem Törökem
je ovšem trochu jiná. V základech
stojí na Václavkových sólových
písních, které skládá a hraje mi-
mo kolektivní hudební projekty
už od 90. let (první sólové album
Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj
vyšlo v roce 1994). Jejich hypno-
tický minimalismus, utvářený
pouze zvukem kytary a básnický-
mi texty deklamovanými Vá-
clavkovým zpěvošepotem, začal
autor postupně narušovat, oboha-
covat, nejprve s pomocí „krabič-
ky“, díky níž vytváří během živé-
ho hraní další melodické a ryt-
mické linie, a teď i s pomocí zvu-
ku dalších nástrojů - Törökovy
trubky a kláves. Sólové skladby
v novém aranžmá získávají další
rozměr, jsou zvukově barevnější,
vrstevnatější, improvizovanými
mezihrami v pravém slova smys-
lu jazzovější. Török navíc není
jen doprovodným doplňkem, sám
do skladeb vnáší nové prvky
a zvukové experimenty a posou-
vá je ještě dál.
Samostatná spolupráce dvojice
Václavek - Török vznikla poměr-
ně nedávno v souvislosti s novou
knížkou Vladimíra Václavka Ne-

viditelný svět. Vyšla v nakladatel-
ství Verzone a křtila se koncem
letošního září v Praze. Ilustra-
cemi ji vybavili Petr Nikl a Tere-
za Václavková a hudební dopro-
vod Václavka a Töröka je její by-
tostnou součástí. Kniha, z níž
Václavek při koncertu v Rýma-
řově četl, nese podtitul Šamanská
pohádka pro duši a je svého dru-
hu bránou do vnitřního světa 
autora. Příběh-nepříběh vypráví
o osobní zkušenosti s šamanis-
mem, jehož studiu se Václavek
intenzivně věnuje už několik let.
„Jsme spoutáni okovy stvořenými
naší myslí. Tato pouta však doká-
žeme rozbít a transformovat se ve
svobodnou bytost. Neviditelný
svět vás obejme a odnese přímo
doprostřed života. Je sice nevidi-
telný, ale o to intenzivnější, prav-
divější a přímočařejší. Nelze jej
obelhat. Je dokonalý a pracu-
je v náš prospěch,“ uvádí se 
v anotaci knihy. Kniha zve do
mystických krajin nitra, nejen 
autorova, ale i čtenářova, slovem,
obrazem i hudbou.
Koncert Vladimíra Václavka
a Oskara Töröka přinesl poslu-
chačům skutečný hudební záži-
tek. Jejich aktuální spolupráce je
teprve v počátcích, podle Vá-
clavkových slov ale bude pokra-
čovat. Fanoušci jeho osobité hu-
dební tvorby se tak snad mohou
těšit i na vznik nahrávky. 

ZN
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Organizace a spolky
Přehled katolických bohoslužeb

v děkanátu Bruntál
- Vánoce 2013

Děkanát Bruntál

Bohoslužby České církve evangelické
v Rýmařově

22. prosinec ................................... Českosl. církev husitská

25. prosinec ................................... s. f. Hana Ducho VP 14.00

29. prosinec ................................... Jiří Bednár

5. ledna .......................................... s. Marie Sléhová

Bohoslužby se konají v Diakonii ČCE od 9 hodin. Společné boho-
služby s husitskou církví v kostele (každá čtvrtá neděle v měsíci).

Pavel Raška ml.

Kouzelná buřinka
bilancovala uplynulý rok

KaÏdoroãnû pfied Vánoci se scházejí ãlenové r˘mafiovské organizace
Spoleãnosti pro podporu lidí s mentálním postiÏením na v˘roãní schÛzce spo-
jené s vánoãní diskotékou. Hlavní náplní programu je shrnutí ãinnosti centra
pro handicapované v konãícím roce a v˘hled na rok následující.
Letošní závěrečná schůzka proběhla v pátek 13. prosince v kavárně
Buřinka. Nová předsedkyně sdružení Lucie Camfrlová seznámila
členy organizace s množstvím akcí, které v tomto roce klienti centra
Kouzelná buřinka absolvovali. Centrum slouží po založení sociálně
terapeutické dílny Buřinka Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově
především jako místo pro volný čas mentálně handicapovaných.
V souladu s tím sdružení pro klienty připravuje hlavně sportovní
a kulturní program, účast na nejrůznějších závodech, koncertech a zá-
jezdech. Letos navázalo spolupráci s podobným polským zařízením
v Ozimku, jehož zástupci Rýmařov navštívili v době každoročního
benefičního Koncertu pro Kouzelnou buřinku. Organizace se začala
také angažovat v otázce dosud neexistujícího chráněného bydlení pro
postižené v Rýmařově a získávat zkušenosti v okolních městech.
V tomto trendu chtějí členové SPMP Rýmařov pokračovat i v roce
2014. Program na následující měsíce je poměrně bohatý, vedle celo-
ročních sportovních aktivit (kuželky, plavání, pétanque, fotbal atd.)
a vzdělávání handicapovaných (logopedie, keramika, muzikoterapie,
dramaterapie) jsou naplánovány také přednášky o zdraví a správném
stravování a kurz kineziologie. Klienti Kouzelné buřinky se příští rok
zúčastní např. sportovní olympiády v Bruntále, fotbalového turnaje
nebo krajského klání v pétanque, které se v Rýmařově bude konat už
popáté. Členové sdružení budou mít také možnost navštívit zařízení
chráněného bydlení v Bruntále, Krnově, Olomouci nebo Šumperku.
Na schůzce vystoupila také bývalá předsedkyně sdružení Anežka
Přikrylová, která členy seznámila s výsledky hospodaření organiza-
ce. Poté klienti poděkovali jménem Kouzelné buřinky pracovnicím
Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově za spolupráci a po krátkém
koledování a nadělování dárků pozvalo Duo Akord všechny na vá-
noční diskotéku. ZN

-24-2013  18.12.2013 15:45  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT24/2013

20

Diakonie ČCE, středisko Rýmařov, uspořádala tradiční adventní setkání seniorů s mikulášskou nadílkou Fota: archiv Diakonie

Azylový dům v období adventu
Slezská diakonie umoÏnila v úter˘ 
12. prosince vefiejnosti voln˘ vstup
do azylového domu pro muÏe Bethel
R˘mafiov na ulici 8. kvûtna 36.
Veřejnost měla možnost nahléd-
nout do prostor, ke kterým někte-
ří možná chovají nedůvěru, a do-
vědět se tak mnohé o službách
poskytovaných lidem bez přístře-
ší. K ochutnání byly výrobky
zdejších klientů - bábovky nebo
vlastnoručně upečený chléb. Bez
zájmu nezůstaly ani vlastnoručně
pletené výrobky z papíru, které si
mohli zájemci zakoupit. Klienti
kromě toho perou a žehlí pro ve-
řejnost. Za každou dobrovolnou
aktivitu prováděnou v azylovém
domě získávají z potravinové
banky azylového domu potraviny
(např. mouku nebo těstoviny).
Když Slezská diakonie přebírala
1. ledna 2010 od města rýmařov-
ský azylový dům, měl kapacitu
devět míst. Dnes jsou vytvořeny
podmínky k tomu, aby zde mohlo
být umístěno čtrnáct klientů, kte-
rými jsou výhradně muži, kteří
z jakéhokoliv důvodu ztratili byd-
lení - vracejí se z výkonu trestu,
přišli o byt kvůli neplacení nájmu
či se dostali do dluhové pasti.

„Našim klientům poskytujeme
pomoc při vyřizování nezbytných
dokladů, většinou je nemají. Dále
mají možnost si vyprat, samozřej-
mě mohou přespat nebo si uvařit.
Pobyt v azylovém domě s sebou
nese ale i povinnosti. Je zde přís-
ný zákaz požívání alkoholických
nápojů a povinnosti vyplývající
z domovního řádu. Jinak je klien-
tům dána určitá důvěra, kterou se
snaží nezklamat. V azylovém 
domě pracují tři zaměstnanci
a centrálu máme v Bruntále,“
přiblížila fungování azylové-
ho domu jeho vedoucí Renata
Karlová. Klienti hradí částku 
120 Kč denně buď z příjmu, který
mají z úřadu práce, příležitostné-
ho výdělku (brigád apod.) nebo
ze sociální podpory. Pokud pobí-
rají dávky v hmotné nouzi, tak
jim ubytování hradí stát. Rozho-
dující pro přijetí klienta je datum
jeho přihlášení. Přednost mají zá-
jemci vracející se z výkonu trestu
nebo ze sociálního ústavu, pod-
mínkou je, aby patřili do spádové
oblasti Rýmařovska. Prvních čtr-
náct dnů má klient na rozmyšle-
nou, zda služeb azylového domu
využije, či nikoliv.

Klienti se většinou hlásí sami, jen
v některých případech je nasmě-
ruje odbor sociálních věcí Měst-
ského úřadu Rýmařov. Uchazeči
o místo musí mít bezpodmínečně
vyřízeno lékařské potvrzení, bez
něj nelze nikoho do azylového
domu přijmout. Ti, co již mají vše
potřebné k přijetí, podepisují
smlouvu na šest měsíců, v přípa-
dě, že spolupracují, může se
smlouva prodloužit na další půl-
rok. V současné době čekají na
zařazení do azylového domu další
dva uchazeči. Po splnění všech
náležitostí a jejich přijetí bude ka-
pacita zařízení naplněna.
Na otázku, s jakým úspěchem se
daří pracovníkům azylového do-
mu klienty navracet do běžného
života, Renata Karlová odpoví-
dá: „Doposud se nám podařilo
všechny klienty vrátit zpátky do
běžného života, ale po několika
měsících se opět dostali na scestí.
Pokud vyjádřím úspěšnost v pro-
centech, jde o 20 - 30 % těch, kte-
ří už u nás nemusí hledat přístře-
ší.“ Za uplynulý rok se podařilo
získat stálou práci na smlouvu
pro dva klienty, což je podle
Renaty Karlové velký úspěch.
„Měli jsme tady dokonce studen-
ta, který zdárně ukončil studium,
u dvou klientů jsme zaznamenali
dohodu o provedení práce a na
aktivitách v rámci azylového do-
mu se podílelo celkem sedmadva-
cet klientů a u tří se nám podaři-
lo vyřešit samostatné bydlení
v malometrážních bytech. Na ná-
jem v těchto bytech dosáhnou tito
klienti z podpory na bydlení,“ do-
dává vedoucí azylového domu
Renata Karlová.
Prioritou zaměstnanců azylového
domu je to, aby se klient nedostal
zpátky na ulici. Na navyšování
kapacity už nejsou peníze a měs-

to Rýmařov ani Slezská diakonie
o něčem podobném neuvažuje.
Samotní klienti azylového domu
se podílejí na nejrůznějších pra-
cích svépomocí, ať jde o terénní
úpravy kolem domu, odhazování
sněhu, sečení trávy, drobné opra-
vy v domě nebo praní a žehlení
prádla nejen pro sebe, ale i pro
veřejnost. „Pomáhají nám i zdej-
ší firmy coby sponzoři. Vzhledem
k tomu, že se v azylovém domě
nevaří, přivítali jsme v minulosti
pomoc pana Jaroslava Podlase,
který nabídl, že bude pro klienty
azylového domu poskytovat po
14. hodině obědy ve své jídelně za
symbolickou cenu. Funguje to ke
spokojenosti všech a většina kli-
entů tuto nabídku s povděkem vy-
užívá,“ dodává Renata Karlová.
Klienti azylového domu se pravi-
delně setkávají na společných ko-
munitách, kde se dovědí od pra-
covníků požadavky, které na ně
budou kladeny. Chlapi si vyříkají
mezi sebou, co jim vadí na dru-
hém nebo co by se mohlo v rámci
ubytování vylepšit. Pracovníci se
pak snaží připomínky akceptovat.
Klienti jsou ubytováni ve dvou-
lůžkových a třílůžkových poko-
jích. Všude vládne čistota a pořá-
dek. O tom se přesvědčili všichni,
kdo během Dne otevřených dveří
azylový dům navštívili. Vše peč-
livě uklizeno, pokoje útulné
a skromně vybavené, tu a tam je
dokonce televize, postele vzorně
ustlané, vyžehlené prádlo úhled-
ně srovnané v prádelním koši.
Ani náznak toho, že by tady byd-
leli „bezdomovci“. „Sledujeme,
jestli se náhodou naši klienti ne-
objeví před prodejnou s úmyslem
‘vyžebrat’ nějakou korunu či pro-
viant. Ještě se nám nestalo, aby-
chom někoho od nás na takových
místech zahlédli,“ doplňuje paní
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Karlová. Azylový dům se snaží
zajistit klientům i oslavu vý-
znamných svátků, např. Vánoc.
Daří se to, a vděčnost je na těchto
lidech znát. I někteří tvrdí chlapi
uroní slzu, protože Vánoce slavili
naposledy před několika lety.
A jak vidí pracovníci budoucnost

azylového domu? Renata Karlo-
vá říká: „Velmi pozitivně. Po-
dařilo se nám rozšířit jej za tři ro-
ky o pět míst, teď záleží na tom,
zda někdo ze sponzorů bude sly-
šet na jeho další půdní rozšíření.
Naším velkým přáním je v těchto
půdních prostorách vybudovat

pro naše klienty truhlářskou díl-
nu. Všechno je dnes ale otázkou
financí. Naše krédo zní: Co je
lepší? Když někde za vámi ve
frontě bude stát bezdomovec
s krabicovým vínem a bude ne-
snesitelně zapáchat, nebo když
ten samý člověk z azylového domu

bude čistý, upravený a voňavý?“
Každý z nás se ze dne na den,
z hodiny na hodinu může ocitnout
„na dně“ a jeho příští domov mů-
že nést název „azylový dům
Bethel Rýmařov“. Den otevře-
ných dveří mohl příchozím změnit
pohled na lidi zde ubytované. JiKo

Občanské sdružení Stránské
pořádá

do 27. prosince
od 15 do 19 hodin
výstavu betlémů

v Nedělní škole řemesel 
ve Stránském

Klub českých turistů Rýmařov a Břidličná
pořádá v úterý 31. prosince 2013

tradiční silvestrovský výšlap
na Stránský vrch

Všichni jsou srdečně zváni!

Na 17. ročník tohoto srazu jsou zváni členové i nečlenové KČT. Start
výšlapu je naplánován na 10. hodinu od vývěsní skříňky KČT na ná-
městí Míru v Rýmařově. Nepůjde se klasicky po silnici, ale směrem
k biologickému rybníku a dále do Albrechtic u Rýmařova,
Stránského a na Stránský vrch. V programu je návštěva Pradědovy
zahrádky Petra Schäfera. Za KČT Rýmařov Břetislav Chromec
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Betlémské světlo bude letos rozváženo po České republice v sobotu 
21. prosince a do Rýmařova dorazí ve 13.40. V lucerničkách bude nese-
no od vlakového nádraží k vánočnímu stromu na náměstí Míru a ná-
sledně jím bude zapálena svíce u vánočního betlému v kostele sv.
Michaela. Do Vánoc budou plamínek uchovávat skauti ve svých domo-
vech, aby byl na Štědrý den k dispozici široké veřejnosti.
Zájemci o Betlémské světlo si je mohou opatřit v kostele sv. Michaela ne-
bo na Radniční ulici před jídelnou a cukrárnou pana Podlase v sobotu 
24. prosince od 7.30 do 11.00. Připálit si svou svíčku mohou přijít sami
nebo mohou - zejména starší občané - požádat o přinesení světélka domů.
Betlémské světlo je symbolem naděje a přátelství. Obohaťte jím i vy svůj
sváteční domov a darujte je někomu blízkému - rodině, sousedům, přá-
telům. Uděláte jim radost a pomůžete šířit vánoční pohodu.
Motto letošního ročníku Betlémského světla se nese v duchu páté kapi-
toly knihy proroka Micheáše: „Nikdy nepodceňuj maličké, může tě to
překvapit - z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“ Pokoj lidem dobré
vůle. Za rýmařovské skauty Loy

Pradivadlo uneslo papeže
V sobotu 14. prosince v premiéfie
a v pondûlí 16. prosince v repríze 
uvedl amatérsk˘ divadelní spolek
Pradivadlo R˘mafiov na prkna insce-
naci komedie Joao Bethencourta
Estevao Weinera Den, kdy unesli pa-
peÏe v reÏii Jifiího Koneãného. Jak 
ochotníci avizovali pfii premiéfie, re-
Ïisér se touto hrou s publikem louãí.
Pradivadlo bylo založeno v roce
2007 a během následujících šes-
ti sezón se zaměřilo především
na muzikál a muzikálovou po-
hádku. Poměrně velký ohlas si
spolek získal už prvním předsta-
vením hry Naše městečko
Thortona Wildera a na repertoár
si poté připsal inscenace jako
Kráska a zvíře, Song pro dva ne-
bo Romeo, Julie a tma. Ve své 
údajně poslední sezóně ale reži-
sér záměrně opustil muzikálový
žánr a pokusil se o nastudování
činoherní komedie. Weinerův
známý kus byl dlouhodobým re-
žijním snem Jiřího Konečného,
kterým se chtěl důstojně rozlou-
čit s diváky.
Děj hry se odehrává na poklid-
ném předměstí New Yorku,
v době, kdy světem otřásá jeden

válečný konflikt za druhým,
vraždy a smrtelné nehody jsou
na denním pořádku a nikdo si
není jist svým bezpečím. Takový
stav věcí není lhostejný židov-
skému taxikáři Samueli Leibo-
witzi, muži se sklony k sympa-
tickému bláznovství a pozname-
nanému úmrtím nejstaršího sy-
na, nasazeného do války ve
Vietnamu. Samuel se proto roz-
hodne pro zcela šílený čin - vy-
užije nenadálé situace a unese
papeže Albrechta IV., který prá-
vě dlí na oficiální návštěvě New
Yorku. Ukryje ho ve svém domě
a po úřadech žádá netypické vý-
kupné - jeden den bez násilí
a vraždění.
Rolí v inscenaci se ujali známí
rýmařovští ochotníci. Samuela
Leibowitze si zahrál Pavel Hej-
sek a jeho energickou ženu Sáru
Vlastimila Vykrutíková, jejíž vy-
rovnaný a neafektovaný výkon
patřil k nejlepším. V rolích po-
tomků manželů Leibowitzových
se objevili Dennis Huml a nová
tvář Tereza Pinďáková. Jako pa-
pež Albrecht IV. překvapil další
nováček ansámblu Miroslav

Klesnil, který ztvárnil Svatého
otce jako osobnost oplývající
klidnou a mírumilovnou silou.
Zvládl přitom i komediální polo-
hu své role, např. v momentě,
kdy papež bránící dům před úto-
kem policistů s revolverem v ru-
ce vykřikne: „Krucifix, zahajte
palbu!“ Ve vedlejších rolích se
představili Petr Bubela (rabín),
Zdeněk Rychlý (kardinál), Petr
Andrš (šerif), Ladislav Šín (gene-
rál) a Petr Guziur v alternaci
s Barborou Šínovou (odstřelovač).
Sobotní premiéru představení 
silně ovlivnila nervozita, v pon-
dělní repríze však herci Pradiva-
dla předvedli o poznání sebejis-
tější výkony, představení ubíhalo
ve svižném tempu, které narušila
jen chaotická akční scéna policej-
ního útoku na dům Leibowitzo-
vých. Přesto si inscenace uchova-
la jasné kontury a důraz na auto-
rovo sdělení - naději, že lidstvo je
schopné se začít chovat humán-
ně, byť ji Weiner vzápětí zpo-
chybňuje konstatováním, že na
takový přerod ještě není zralé.

Dosud (ale snad ne zcela) po-
slední představení rýmařovské-
ho Pradivadla nabídlo žánr, který
v repertoáru místních ochotníků
dlouho chyběl - kultivovanou
komedii bez zbytečných a těžko-
pádných efektů, s hlubším posel-
stvím a lehce mrazivým happy-
endem. V každém případě uděla-
lo krok zajímavým směrem a by-
lo by přinejmenším škoda, po-
kud byl prvním a současně po-
sledním. ZN

Betlémské světlo - plamínek pokoje a míru
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Zajímavosti z přírody
Na návštěvě v ptačích budkách

Mezi veřejností jsou budkami často chybně
nazývána ptačí krmítka. Ta slouží k zimnímu
přikrmování ptáků. Ptačí budky, jinak řečeno
hnízdní budky, slouží k hnízdění ptáků.
V lesích Přírodního parku Sovinecko mám
rozvěšeno přibližně 200 hnízdních budek.
Hnízdění ptáků v nich sleduji od roku 1973,
tj. 40 let. Budky mají plochu dna 12 x 12 cm.
Kruhový vletový otvor na přední stěně bud-
ky má průměr 3 cm a je umístěn 17 cm vy-
soko nad jejím dnem. Takové budky jsou
vhodné pro hnízdění menších zpěvných duti-

nových ptáků. V budkách zde každoročně
hnízdí ve větším množství čtyři druhy, a to
lejsek bělokrký, sýkora koňadra, sýkora
modřinka a brhlík lesní. V menším množství
či nepravidelně potom dalších sedm druhů -
lejsek černohlavý, sýkora uhelníček, sýkora
babka, rehek zahradní, vrabec polní, červen-
ka obecná a šoupálek krátkoprstý.
Nájemník budky se dá často určit již podle
hnízda. Lejsci si staví hnízda z různého su-
chého (hnědě zbarveného) rostlinného mate-
riálu. Sýkory používají ke stavbě hnízda pře-
devším zelený mech a srst zvířat. Sýkora
modřinka přidává do takového hnízda navíc
i peříčka. Brhlíci si budku částečně vyplňují
jemnými šupinami kůry, které dovnitř jen na-
hází, a budku si oblepují blátem. U zmíně-
ných druhů staví hnízdo v budkách pouze sa-
mičky. Samci je při donášení materiálu pou-
ze doprovází a někdy jen symbolicky done-
sou nějakou snítku stavebního materiálu.
Do hotového hnízda snáší samičky vajíčka
v jednodenním intervalu. Nejvíce vajíček
v hnízdě mívá sýkora modřinka, nejčastěji 
11 až 12, vzácně až 17. Nejméně, zpravidla 
6 až 7 vajíček, mívají lejsci. Krásně světle
modře zbarvená vajíčka mají lejsci a rehci za-
hradní. Sýkory, brhlík či šoupálek mají vajíčka
špinavě bílá posetá drobnými hnědými tečka-

mi a skvrnami. Po dokončení snůšky samička
vajíčka zahřívá přibližně 14 dnů. Vylíhnutá
mláďata krmí v budce oba rodiče 15 až 20 dnů
a poté mláďata budku opouští. V potravě do-
nášené mláďatům převládají housenky.
Lejsci a rehek zahradní patří mezi přísně taž-
né druhy. Na zimu odlétají do teplé Afriky
a příštím rokem na jaře se většina z nich opět
vrací na stejné hnízdiště. Sýkory se částečně
v zimním období potulují za potravou po
střední Evropě a brhlíci zůstávají svému
hnízdišti věrni celoročně. Miroslav Král

Divoká prasata v Jeseníkách
Současným častým tématem ne-
jen mezi mysliveckou veřejností
jsou početní stavy černé zvěře, tj.
divokých prasat. V médiích se set-
káváme se zprávami o jejich de-
vastujících nájezdech do země-
dělských kultur, zahrad, nebo do-
konce na golfová hřiště.
V horských revírech Jeseníků se
s divokými prasaty setkáváme také.
Nemají zde ale tak dobré podmín-
ky pro rozmnožování a život jako
v nížinách, kde se hojně pěstuje ku-
kuřice, řepa či brambory. V hor-
ských revírech prasata sbírají bu-

kvice, lesní plody, vyrývají z půdy
kořínky a larvy hmyzu (a tím půdu
provzdušňují) či plní sanitární
funkci, když spolu s liškami požíra-
jí uhynulé kusy zvěře. Dá se tedy
konstatovat, že na horách divoká
prasata škody nezpůsobují. Jistá
polemika může nastat ohledně sku-
tečnosti, že divoké prase je schopné
plenit hnízda na zemi hnízdících
ptáků či požírat mláďata ostatní
zvěře. Určitě se tak také děje, po-
kud na ně prasata narazí.
Černé zvěři náleží označení „ry-
tířská zvěř“, neboť pevnou stav-

Budka pro hnízdění menších dutinových pěvců

Sýkora koňadra ve výhružné pozici při za-
hřívání snůšky

Brhlík lesní zahřívá dvoudenní, ještě nevido-
má mláďata

Mláďata sýkory modřinky asi tři dny před
opuštěním budky Fota: M. Král

Hnízdo se snůškou lejska bělokrkého

Foto: Jiří Marek
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bou těla, odolností, tvrdostí a svý-
mi „zbraněmi“ připomíná obrně-
né středověké rytíře. Tito černí ry-
tíři v listopadu a v prosinci, někdy
až do ledna, prožívají svatební ob-
dobí, které se nazývá chrutí.
Páření probíhá tak, že se k tlupám
samic - bachyní připojují jinak sa-
motářští samci - kňouři. Pokud
k bachyním přijdou stejně staří
kňouři, urputně mezi sebou boju-
jí, slabší před silným kňourem ale
vždy uteče. Používají přitom své
„zbraně“ - mohutné a silné zuby,
které se nazývají „páráky“ (vyrů-
stají z dolní čelisti), jsou viditelné
již z dálky a budí tak spolu s mo-
hutnou konstitucí těla zvířete po-
třebný respekt. Ten si samec před
bojem zajišťuje i tzv. klektáním,
výhružným zvukem, který vzniká
rychlým cvakáním zubů o sebe -
spodních páráků a horních klektá-
ků. Pokud přece jen dojde k boji,
zranění z něj jsou značně devastu-
jící. Na druhou stranu mají divo-

čáci obdivuhodnou regenerační
schopnost. Jsou zdokumentovány
případy, kdy byly v tělní dutině 
uloveného zvířete nalezeny za-
rostlé kusy silných větví či zlome-
ný zub soupeře.
Samostatnou kapitolou jsou ztráty
loveckých psů při střetu s černou
zvěří či napadení člověka při lovu
zraněným kusem. Psa dokáže do-
spělý kus usmrtit rozpáráním břiš-
ní dutiny, pokud pes nezvládne či
nemůže rychle a mrštně uskočit.
I menší zraněné zvíře napadne
člověka silou, jakou by nečekal.
Nejednomu lovci zachránila nohu
jeho flinta, do které se zvíře za-
kouslo, pakliže byl dostatečně
bdělý a rychlý.
Bachyně rodí, neboli metá, selata
v zálehu vystlaném mechem, su-
chou trávou a chvojím, kde je také
kojí a pečlivě ochraňuje. V tomto
období jsou bachyně v případě
ohrožení mláďat schopné zaútočit
i na člověka. Pokud je ale možný

bezpečný ústup pro ni i její selata,
vždy zvolí raději tuto možnost.
Asi po dvou týdnech od narození
selata s bachyní opouštějí záleh,
ale jsou kojena ještě další dva mě-
síce. V tomto období jsou selátka
pruhovaná a vypadají jako v py-
žamkách. Po odstavení jsou selata,
kterým se v myslivecké mluvě ta-
ké říká markazíni, u bachyně až do
příštího metání, kdy je od sebe 
odežene. Ačkoliv tělesně dospívají
ve třetím, čtvrtém roce, pohlavně
značně dříve: kňourek kolem desá-
tého měsíce věku, bachyňka do-
konce v šestém až osmém měsíci.
Jestliže dojde k tomu, že je odlo-
veno více starších kusů, které jsou
při páření dominantní, je narušena
sociální struktura, resp. věková
skladba populace černé zvěře. Do
chrutí se tak totiž dostává i mladá,
nevyspělá zvěř, často i selata,
a chrutí se může prodloužit na ce-
lý rok. A tak se můžeme setkat se
selaty, která se narodí v podzim-

ních měsících i v zimě a navíc ne-
vyspělým matkám. V našich reví-
rech mají pozdě narozená selata
jen malou šanci přežít krutou hor-
skou zimu, a nehrozí tak masivní
přemnožení tohoto druhu zvěře
jako v nížinách. Ale i tak se v hor-
ských revírech Jeseníků běžně ne-
loví starší a vyspělé kusy černé
zvěře, ale hlavně selata a „lončá-
ci“, tj. kusy do dvou let stáří.
Období listopadu a prosince je
i zde na horách obdobím společ-
ných lovů na černou zvěř a zkuše-
nosti myslivců i z individuálních
lovů (šoulaček a čekané) hovoří
jasně o její inteligenci a mazanos-
ti. Vodící bachyně si vždy dokáže
„přijít pro vítr“, vyhodnotit situa-
ci, a když pojme podezření, že ne-
ní něco v pořádku, najít bezpeč-
nou cestu k úniku.
Černá zvěř do hor patří a své mís-
to si zde dokáže uhájit, zaslouží si
proto minimálně náš respekt.

Ing. Zdeňka Marková

Vánoční toulky
Kouzlo Vánoc spojujeme nejen se zvyky, ale
také se zasněženou krajinou. Za oněch časů
(padesátníci pamatují, třicátníci už ne) bývala
sněhová peřina samozřejmostí a celý prosinec
se považoval za typicky zimní měsíc. Dnes ne-
ní na sníh spolehnutí a často se bez něj musí-
me obejít nejen na Vánoce. Takže mezi vánoč-
ní přání patří i to, abychom tu ono sněhové
kouzlo měli, protože opravdu Vánoce dotváří.
Protože víme, že když je sníh, tak se cítíme
svátečněji, prostě - je to ono.
V tento čas i ti, kteří se nepovažují za vylože-

né milovníky přírody, vnímají zasněženou či
alespoň ojíněnou krajinu za hodnou pozornos-
ti, i jim je pocitově bližší. A což teprve vejde-
me-li do lesa a navíc nám přeje slunce! Pravda,
i v městském parku je to parádní, i jediný
strom kdekoliv může zastavit naše kroky při
pohledu do bíle rozzářené koruny na pozadí
blankytné oblohy.
Pojďme se však trochu projít či projet na běž-
kách, rozhlédněme se po krajině. Vejděme do
lesa. V něm si nemůžeme nevšimnout velebné-
ho ticha. Doslova nás zalehne, ale nedusí. Brání
tomu modř oblohy, slunce a výrazný kontrast
světla a stínů. To je další typický jev, kterého si
všimneme - krása, a to výrazná, ba maximální.

Její obraz nás doslova pohlcuje, protože to
vlastně chceme. Současný člověk nemá na krá-
su mnoho času nebo jí nevěnuje dostatek po-
zornosti. Přesto v nás zůstává její potřeba.
Třetí věc, které si všimneme spíše podvědomě
než přímo, je čistota. Pokryta čerstvým sně-
hem příroda vyhlíží jako „uklizená“. Sníh také
způsobí, že je v lese více světla (i bez slunce).
Všechny zmíněné atributy, tedy ticho, krása
a čistota, na nás působí pozitivně, a tak se 
opravdu můžeme cítit jako v ráji, čili svátečně.
Mnozí tento pocit ovšem znají, aniž by k tomu
potřebovali Vánoce. Pohyb
a častá zastavení v té kráse na nás
působí fantasticky, a co víc - jak
dobře a uvolněně se nám dýchá!
Když budeme zvlášť pozorní,
můžeme vidět nejen stopy, ale
i zvěř samotnou, zejména u kr-
meliště. Naší typickou zvěří je
především srnčí, tu a tam může-
me mít štěstí i na jelena. Stopy
prozradí také divočáka, spatřit ho
je však vzácnost. Ukrývá se
v nejhustších porostech a je příliš
opatrný a plachý. Běžně můžeme
spatřit lišku, např. jak myškuje.
Máte-li dalekohled, je to báječná
podívaná. Dříve běžný zajíc je
dnes skoro vzácný, ale stopy ho
prozrazují každoročně. Někdy se
nám poštěstí spatřit kunu nebo la-
sičku - u nás žijí dva druhy: kol-
čava a hranostaj. Spíše ale spatří-
me veverku, protože před námi
neutíká. Drobné řetízky stop patří
myšicím.
A pak jsou tu samozřejmě ptáci,
kteří oživují krajinu, a není den,
abychom se s nimi nesetkali, pro-

tože žijí i ve městě. V létě jsou rozptýleni všu-
de, ale ti, kteří zůstávají přes zimu, se stahují
ke zdrojům potravy, kde je také můžeme nej-
lépe pozorovat.
A tak si přejme, abychom kouzlo Vánoc prožili
jako za starých časů. Aby byl nejen sníh a mráz,
ale aby i naše srdce byla přístupnější věcem,
které jsou všední, a přesto tvoří sváteční krajinu
v nás jen proto, že si jich dokážeme všimnout
a ocenit je. Buďme takoví po celý rok.
Šťastné a veselé!

Za KČT Rýmařov Miloš Zatloukal

Štěstí
Stromy tiše tu stojí v bílém hávu,
větve jíním stříbřené.
Štěstí se sype jak kouzelníku z rukávu,
štěstí, jemuž nelze říci ne.

Diamanty všude jiskří,
vůkol krása kutá mrazem.
Ticho a klid i v korytech bystřin,
jen tvé štěstí tetelí se nad obrazem.

M. Z.
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Užitečná informace

dTest: Důvěryhodnost e-shopů lze ověřit díky nové službě
Novû spu‰tûná sluÏba ovûfiení e-shopÛ, kterou
provozuje dTest, nabízí spotfiebitelÛm na jednom
místû informace, díky nimÏ je podvodníci jiÏ neo-
klamou.
Je až příliš snadné zaregistrovat atraktivně
znějící doménu, vytvořit stránky s lákavou
nabídkou a pak už jen inkasovat peníze pod-
le hesla „služba končí zaplacením“. E-shopy
vytvořené s vidinou rychlého zbohatnutí na
úkor napálených zákazníků lze ovšem rozpo-
znat. Stačí vyhledat několik základních in-
formací o elektronickém obchodě, jeho pro-
vozovateli, historii, obchodních podmínkách
či hodnocení spokojenosti jiných zákazníků.
„Zjistit potřebné údaje není obtížné, ale spo-
třebitelé jsou často netrpěliví. Zvlášť teď před

Vánoci se snadno nechají zlákat výhodně vy-
padajícími nabídkami. Místo aby investovali
námahu do hledání informací, spoléhají na
štěstí,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právní
poradny dTestu. „Vytvořili jsme proto službu
ověření e-shopů na www.dtest.cz/eshopy, kde
lze všechny tyto informace najít v přehledné
formě na jednom místě.“
Základní informace dTest získává od
Ministerstva financí ČR a od sdružení
CZ.NIC. Obchodní podmínky jsou hodnoce-
ny podle toho, zda má e-shop certifikát
dTestu nebo Asociace pro elektronickou ko-
merci. Spokojenost zákazníků s e-shopem 
ilustruje jednak hodnocení ostatních zákazní-
ků na portálu Zboží.cz a Heureka, jednak

hodnocení vstřícnosti e-shopu v rámci služby
VašeStížnosti.cz, která slouží k mimosoudní-
mu řešení spotřebitelských sporů. Přístup ob-
chodníka k zákazníkovi zde ilustruje hodno-
cení ze strany spotřebitelů a také fakt, zda
a jak e-shop na podané stížnosti reaguje.
„Doufáme, že služba ověření e-shopů pomů-
že spotřebitelům vyhnout se problémům
a přispěje k postupnému vymýcení podvod-
ných e-shopů z českého webu,“ uvádí Lukáš
Zelený. Vlasta Tichá, dTest

Rady SOS Moravy a Slezska k půjčkám na Vánoce
Na poradny SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravy
a Slezska se v poslední dobû obracejí spotfiebitelé
s dotazy, kde si „rychle pÛjãit pár stovek“.
Vánoãní svátky jsou totiÏ témûfi za dvefimi a v mno-
h˘ch rodinách zaãíná pfievládat nervozita kvÛli ne-
dostatku penûz. Rodiãe nechtûjí zklamat dûti tím,
Ïe by pod stromeãkem nena‰ly dárky, a tak uvaÏu-
jí o moÏnosti fie‰it tuto situaci malou pÛjãkou.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska rozhodně nedoporučuje řešit tako-
vou finanční situaci půjčkou u neprověřené
nebankovní společnosti, především varuje
před nebankovními půjčiteli, kteří nabízejí
půjčky od 1000 do 5000 Kč. Pravděpodobně
nebudou požadovat doložení výše příjmu,
ani se nebudou zajímat o úvěrovou historii
žadatele, jak by jim to u spotřebitelských 
úvěrů nad 5000 Kč ukládal zákon. Ve vý-
sledku však u těchto drobných půjček věřitel

zpravidla vysoce přeplatí.
Finanční poradce SOS MaS Ing. René Skýpala
k tomu dodává: „Zadáním textu ‘půjčky na
Vánoce’ v internetovém vyhledávači jsme na-
razili na několik poskytovatelů půjček s RPSN
kolem 3 500 %. RPSN (roční procentní sazba
nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebite-
li lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost
poskytovaného úvěru. Udává podíl z dlužné
částky, který musí zaplatit za období jednoho
roku v souvislosti se splátkami, správou a dal-
šími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
Poskytovatelé spotřebitelského úvěru jsou
u nás od 1. ledna 2002 ze zákona povinni uvá-
dět u své nabídky i RPSN. V takovém případě
by žadatel za půjčku 1000 Kč za měsíc (!) mu-
sel vrátit věřiteli téměř 3000 Kč. Pokud fungu-
jí základní rodinné vztahy, finanční situaci jis-
tě nejbližší rodinní příslušníci pochopí a spo-

lečně zváží, co a za kolik je opravdu vhodné na
Vánoce koupit. Možná se přijde i na to, že ani
nebude potřeba tak velké sumy. Nejlevnější
způsob je se o tyto náklady s rodinou podělit.
A pokud přesto budete mít potřebu si půjčit
menší obnos, bude asi výhodnější půjčka v ro-
dině. Jistě bude bez úroku.“
V případě, že je půjčka nevyhnutelná a má to
být větší obnos, doporučuje Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska vždy vyhledat
ověřenou bankovní společnost. Poskytovatelé
půjčky mají ze zákona povinnost si při žádos-
ti o větší sumu ověřit úvěrovou historii svého
klienta. A tak je možné, že poskytovatel žada-
teli půjčku nakonec zamítne, protože žadatel
má záznam v úvěrovém registru a bankovní
společnost půjčku neschválí. Žadatel však ne-
riskuje případné další problémy. 

Marcela Reichelová, předsedkyně sdružení

d Test: Po Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží
Nov˘ obãansk˘ zákoník upravuje sankce za poru‰ení povinností, které sa-
mozfiejmû postihnou i spotfiebitele. PrÛlomem je úroãení úrokÛ, které do-
posud nebylo u spotfiebitelsk˘ch smluv pfiípustné.
Nový občanský zákoník určuje, že
splátky dluhu jdou nejdříve na ná-
klady spojené s vymáháním dluhu,
pak na úroky z prodlení, následně na
úroky dohodnuté smlouvou a teprve
v poslední řadě na jistinu, tedy pů-
vodní dluh. Pokud dlužník nebude
hradit podle tohoto pořadí, začne se
úročit i příslušenství dluhu, tedy i sa-
motné úroky, čímž se splácení výraz-
ně prodraží. „Tato novinka je skuteč-
ně revoluční, v obchodním styku úro-
ky z úroků již existují, ale ve spotře-
bitelských smlouvách je to velká
změna v neprospěch spotřebitele,“
upozorňuje Miloš Borovička z dTestu.
„Rozhodně se nedá říci, že taková
úprava bude pro občany pozitivní,
nahraje hlavně lichvářům.“
Smluvní pokuty již nebude nutné
sjednat písemně. Pokud podnikatel

pokutu šikovně zmíní při nahrávaném telefonním rozhovoru nebo
odkáže na podmínky, ve kterých je popsána, není třeba nic podepiso-
vat a pokuta je závazná. Jistou naději sice v minulých týdnech přine-

sl Ústavní soud, který pokuty v ob-
chodních podmínkách zakázal, ale
nakolik bude tento nález respekto-
ván, je zatím otázkou.
„U smluvních pokut došlo ještě
k jedné důležité změně - doposud
platilo, že když obchodníci ‘přestře-
lili’ a stanovili ve smlouvě pokuty
příliš vysoké, soud prohlásil celou
pokutu za neplatnou pro rozpor
s dobrými mravy. Dlužník pak za-
platil jen dlužnou částku a případné
úroky z prodlení. Nyní může soud
takovou pokutu pouze snížit, a dluž-
ník tedy vždy alespoň část pokuty
zaplatí,“ vysvětluje dále Miloš
Borovička.
Podrobný článek o změnách v ob-
lasti pokut, úroků či uznání dluhu
najdete na www.dtest.cz/sankce. 

Lukáš Zelený, dTest
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Soutěžte s námi
o ceny

Po roce jsou tu Vánoce a s nimi i naše pravidelná sou-
těž o ceny. Tentokrát pro vás Ing. Jaroslav Bezpalec,
CSc., připravil osmisměrku, ornamentovku, výpustku,
rámcovku, švédskou křížovku a rozetu. Tajenky jedno-
tlivých hádanek mají spojitost s letošním celobarevným
historickým vydáním RH 23/2013, které je zaměřeno
na kostely a kaple Rýmařovska. Úkolem čtenářů je
správně vyluštit tajenky, přiřadit ke každé z nich správ-
né písmeno a pak písmena správných odpovědí vložit

do závěrečné tabulky, která odhalí poslední tajenku.
Takto vyřešenou soutěž zašlete do uzávěrky prvního
lednového vydání 9. ledna 2014 na adresu Rýmařov-
ského horizontu, Středisko volného času, Okružní 10,
795 01 Rýmařov, nebo elektronicky na rymhor@se-
znam.cz, případně vhoďte dopis s řešením do redakční
schránky u hlavního vchodu SVČ. Úspěšní luštitelé se
mohou těšit na pěkné ceny a předplatné našeho čtrnác-
tideníku na příští rok zdarma. Redakce

Vánoční příloha

......(tajenka) je patronem kostela: n) v Rýmařově, o) v Břidličné, p) ve Staré Vsi
Aera, afty, aktovka, apač, Arafat, astat, autor, balada, Beata, čekanka, entita, Etna, falsum, fiala, figura,
fond, fořt, hloží, hrana, ironie, jantar, javory, Kongo, kovář, laguna, látky, Luis, Marika, nešika, nuda, 
okáč, orba, Ostravan, ovar, ovečka, overal, patoky, Pavlík, Praha, pryž, ptáci, rejnok, ropovod, Rýmařov,
říjen, Saul, senzace, sinus, sir, slovo, sloup, snaha, spasitel, stopa, styk, šachy, ševel, šlapka, šraf, tango,
Tirana, tornistra, trpět, vandr, venkov, věna.

Osmisměrka

......(tajenka) je na obrazech hlavních oltářů v:
n) Tvrdkově, o) Stránském a Skalách, p) Moravici a Břidličné
Zleva vpravo dolů:
1) mazlavá hmota
2) šedočerný pták
3) rada
4) blaho
5) zánět sliznice
6) zapáleně
7) minimum
8) vajíčka vší
9) trik
10) kraj v jižních Čechách

Zprava vlevo dolů:
2) náboženská skupina
3) ženské jméno
4) smrdutá šelma
5) šašek
6) zdravit při příchodu
7) rolák
8) trpce
9) povaleč
10) peněžní ústavy
11) část obličeje

Řetězová rámcovka Pár vtípků pro
dobrou náladu

• Medvěd se převaluje v brlohu
a nespí a nespí. Medvědice mu
vyčítá: Teď nespíš. Já ti říkala,
ať si v říjnu nedáváš tak silný
kafe.

• Co mám v kapse? Začíná to na
F. ...
Flašku. A v druhé? Začíná to
na E...
Eště jednu.

• Jdu po cestě. Najdu podkovu.
Zvednu ji a pod ní - kůň!

• Číšník k blondýně: Objedná-
no? - Jednak jsem už obědvala
a nadávat mi nikdo nebude.

• Chtěl bych dvacet deka vyso-
činy. - Ale máme jen točený
salám. - Ale já nemám džbá-
nek.

• Honza: Pane králi, splnil jsem
úkol. Zde v pytli jsou tři dračí
hlavy. Král: Já také plním slo-
vo. Zde v pytli je ruka a srdce
princezny.

• Pepíčku, tady máš kapesné na
měsíc. Co řekneš? Co říká ma-
minka, když jí táta dává vý-
platu? - Říká: Nekecej, že je to
všechno.

• Kovboj vletí do baru. Prásk,
prásk!... Postřílí všechny.
Obrátí se k přítomné krásce:
Co vy tady tak sama?

• Proč nemá šnek mobil? On je
pořád doma.

• Miláčku, na Vánoce bych
chtěla horské kolo. To víš, po-
hyb na čerstvém vzduchu... -
Už jsem ti vynesl šicí stroj na
balkón.

• Blondýna se ptá druhé: Kde
ses narodila? - V nemocnici. -
Jé, a co ti bylo? Si
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Do středu:
1-2 zkr. soutěže tvoř. mládeže
2-3 útočný pokřik
3-4 obec na Jičínsku
4-5 mnozí
5-6 hlas zvonu
6-7 býv. SPZ okr. Bruntál
7-8 jednotka práce
8-9 jednotka záření
9-10 lipnice latinsky
10-11 nádech, prášek
11-12 trojice
12-13 jednotka dědičnosti
13-1 býv. SPZ Domažlic

Po obvodu:
1-2 sov. kosmická loď
2-3 plodová zelenina
3-4 lidově Kateřina
4-5 číslice
5-6 kajuta
6-7 načerpat
7-8 nádor - cysta mazové

žlázy
8-9 omráčení zastarale
9-10 kryt motoru
10-11 potah zdi
11-12 sportovní klub Prešova
12-13 kř. jm. něm kancléřky
13-1 patřící autoru kocoura 

Mikeše

Ornamentovka
Po obvodu jsou šestipísmenná slova, do středu třípísmenná, začínají-
cí dvěma středními písmeny z obvodu. Třetí písmeno do středu tvoří
tajenku, v níž je skryt patron kostela:
a) v Horním Městě, b) ve Staré Vsi, c) ve Skalách1 - kvapíky

2 - milenka Herodesa
3 - mače
4 - vervy
5 - opak přívratu (lyžař. prvek)
6 - verbování
7 - dáti narkózu
8 - vtipnost
9 - dareba
10 - ztráceti se
11 - odborný posudek

12 - naleziště mramoru (česky)
13 - divoký kůň - svěření věci 

do prodeje
14 - vylíčení - otopy
15 - opak aktiv - zrada
16 - hora v Turecku - ženské 

jméno
17 - démoni - procento
18 - nádoba na polévku - povrch 

hřiště
Pomůcka: esprit, parere

Rozeta
Kaple, jejímž patronem je ...... (tajenka), je v:
f) Malé Štáhli, g) Staré Vsi, h) Ondřejově

Závěrečný úkol
Vyberte správné odpovědi z jednotlivých úkolů, přiřazené písmeno
každé z nich zapište do tabulky a přečtěte tak poslední tajenku: jmé-
no jednoho z autorů fresek kaple V Lipkách.

V prvním šestipísmenném výrazu je obsažen druhý - čtyřpísmenný,
zbývající písmena zapište do 3. oddílu, kde po řádcích přečtete ta-
jenku. ......(tajenka) je významná památka v:
a) Jamarticích, b) Rudě, c) Albrechticích

1. jednokolé vozidlo, mongol.
pastevec

2. těžkosti, svazek klestu
3. naše nejmenší bankovka, ně-

mecká karetní hra

4. obyvatelé Íránu, nápis na kříži
5. územní obvody, léta
6. hlodavec, pracovní stůl

Přesmyčková výpustka
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Vánoční švédská křížovka
...... (tajenka) má oltář: s) v Rudě, t) v Lipkách, u) ve Velké Štáhli

Pomůcka: Adon, arko, Enoch, Ladoga, oro, Oroč, proa, raps.
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Mozkový jogging ke kávě
1. Hledejte k uvedeným slovům slova opačné-
ho významu:
Pozitivní, anoda, bourat, hledat, milovat, rado-
vat se, různorodý, rozmařilý, dominantní, sta-
bilní, příčina, premiéra, předchůdce, absolutní,
příliv, soprán, kyselina, kvantita, každý.

2. Z uvedených skupin slov vyřaďte vždy jed-
no, které se logicky nehodí mezi ostatní:
Břevno, velké vápno, roh, uvolnění, žlutá kar-
ta
Špendlík, připínáček, hřebík, náprstek, jehla
Hřib, bedla, ryzec, muchomůrka, klouzek,
žampión
Loket, zápěstí, rameno, předloktí, koleno
Polobotky, sandály, střevíce, ponožky, kozač-
ky, holínky
Pasiáns, bridge, kanasta, loto, žolíky, prší
Loutna, citera, lyra, buben, mandolína
Mušketa, halapartna, tomahawk, revolver,
vzduchovka
Mrkev, celer, ananas, křen, petržel
Soprán, tenor, alt, baryton, korepetice

Grog, káva, čaj, horká čokoláda, kakao

3. V uvedených slovech odeberte vždy jednu
ze slabik tak, aby vzniklo další slovo:
Karabina - barabizna - baráček - hygiena - ko-
rekce - lameta - západka - pochyba - telefon -
létající - paruka - překližka - tabule - lopata -
pikola - podlaha - výhrada - pohovor - povlak
- povolání - přízemí - konzervace.

4. Přiřaďte k sobě správně obě části zeměpis-
ných názvů:
1. Kropáčova; 2. Trhové; 3. Boží; 4. Vrchoto-
vy; 5. Kardašova; 6. Mariánský; 7. Horšovský;
8. Kamenický; 9. Kašperské; 10. Kunětická;
11. Panenské.
Hory - Týn - Hora - Vrutice - Šenov - Sviny -
Břežany - Dar - Janovice - Týnec - Řečice.

5. K oběma vysvětlením v jednom řádku na-
jděte jedno slovo - homonymum:
obal na zubní pastu - hudební nástroj; druh ka-
belky - dopis; nepořádek - tlačítko; polní pták

- nádoba na moč; doučování - fyzický stav; 
okurka - výprask; lesní mýtina - zkáza; vlajka
- protihodnota; druh lamy - slitina mědi, zinku,
niklu; řecké písmeno - ústí řeky do moře; díra
v botě - paryba; soubor map - první obratel;
dřívější jednotka tlaku - zábavní noční podnik.

Řešení:
1. Negativní - anoda - stavět - nacházet - ne-
návidět - truchlit - stejnorodý - spořivý - sub-
misivní - labilní - důsledek - derniéra - ná-
sledovník - relativní - odliv - alt - zásada -
kvalita - žádný.
2. Zakázané uvolnění - náprstek - mucho-
můrka - koleno - ponožky - loto - buben - to-
mahawk - kapusta - korepetice - grog.
4. kabina - babizna - ráček - hyena - korek -
mela - západ - chyba - tele - létací - ruka -
kližka - tabu - pata - pila - dlaha - výhra - ho-
vor - vlak - volání - příze - konzerva.
5. tuba - psaníčko - spoušť - bažant - kondice
- nakládačka - paseka - zástava - alpaka - del-
ta - žralok - atlas - bar.

Vánoční vystoupení taneční skupiny Move2you
Taneční skupina Move2you ze Střediska volného času Rýmařov se letos
rozloučila velkým vystoupením, na kterém tanečníci ve věku od 4 do 18
let (mini, děti, junioři, hlavní) předvedli to, co se doposud naučili: taneč-
ní vazby několika stylů (new style, lockin, krump), sóla, dua a nechybě-
la ani velice úspěšná show s názvem Škola po našem. Organizátorem ce-
lé akce byla vedoucí a choreografka Petra Čechová, připravit tanečníky
pomáhali Mirka Rapouchová a Adam Komůrka. Akce se zúčastnilo na

50 tanečníků a podpořit je přišlo okolo 90 diváků.
Bylo to krásné páteční odpoledne, plné tance, úsměvů, objetí a ra-
dosti. Děkuji všem tanečníkům i rodičům, že mi umožnili toto vy-
stoupení uskutečnit a společně se tak rozloučit s rokem 2013. Touto
cestou bych také chtěla všem popřát krásné, pohodové Vánoce a do
nového roku jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vše, co si člověk
může přát. Foto a text: Petra Čechová, SVČ Rýmařov

V polských Mikolajkách se ve dnech 10. až 15. prosince konalo
Mistrovství světa v baletu, modern dance a jazzu v kategoriích sóla,

dua, malé a velké formace. Soutěž probíhala pod hlavičkou meziná-
rodní taneční organizace IDO, která sdružuje velkou část světových
tanečních škol. Mistrovství se konalo v reprezentativním hotelu
Golebiewski a účastnilo se ho 3500 tanečníků z devíti zemí světa. Jen
z Kanady jich na toto klání přiletělo 300!
Popravdě řečeno naše cesta nedopadla podle představ – žádnou me-
daili jsme nedovezli. Je ale nutno říci, že pro nás, hlavně pro Jakuba
Slováka, to byla obrovská zkušenost, protože konkurence byla oprav-
du světová. Kuba je první rok v juniorské kategorii a věkové přestupy
jsou velmi náročné. Přesto všechno se nevzdáváme a budeme bojovat,
tedy tancovat, dřít, tancovat, zase dřít a pracovat na taneční technice.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám drželi pěsti, ale
také těm, kteří nás podpořili finančně: městu Rýmařov, ZUŠ Rýma-
řov, Gymnáziu a SOŠ Rýmařov, Ladislavu Marečkovi a Moravsko-
slezskému kraji, jehož podporu zajistil místostarosta Jaroslav Kala. 

Alena Tomešková,
vedoucí, trenérka a choreografka tanečního oboru ZUŠ Rýmařov

Účast rýmařovského tanečníka na světové soutěži

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov
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Sport
V listopadu byla zahájena Rýmařovská hokejová liga

V úterý 26. listopadu byla zahájena letošní Rýmařovská hokejová liga. Týmy hrají ve dvou skupinách.

Fredyho vánoční kuželka 2013
Druhá prosincová sobota patřila na rýmařov-
ské kuželně tradičně turnaji Fredyho vánoční

kuželka. O postup do finále bojovalo v kvalifi-
kaci 23 družstev, z nichž 16 postoupilo do so-

botního klání. Soutěže se 
zúčastnila jak rýmařovská
družstva, tak hráči z Břidličné,
Horního Benešova, Lichnova
a Krnova.
Začalo se hrát v 10 hodin do-
poledne a konečné výsledky
jsme znali po 18. hodině, kdy
mohly být rozdány ceny hlav-
ního sponzora soutěže, pana
Alfréda Heinische.
První místo vybojovalo do-
mácí družstvo KOM 1 ve slo-
žení Miloš Grulich, Oldřich

Vaníček, David Hampl a Michal Davidík, dru-
hé místo patří družstvu z Břidličné hrajícímu
pod názvem Potraviny Eva (Ivan a Ivo
Mrhalovi, Michal Minich a Vilém Berger), tře-
tí místo na bedně doplnili hráči z Horního
Benešova Petr Brňák, David Slíva, Jiří
Slepička a Zdeněk Černý, který se stal díky vý-
bornému výkonu 294 poražených kuželek nej-
lepším hráčem celé soutěže. Všichni jmenova-
ní obdrželi ceny, kromě nich byly rozdány
i „bramborové“ medaile za 4. místo týmu 
ISOTRA z Horního Benešova a s prázdnou ne-
odešli ani ti, kterým se dařilo nejméně.
Děkujeme všem za předvedené výkony a těší-
me se na Fredyho vánoční kuželku 2014.

Foto a text: V. Tomanová

MAKL 2013
V sobotu 14. prosince byly vyhlášeny výsledky Městské amatérské
kuželkářské ligy 2013. V celé soutěži hrálo 36 družstev ve třech
skupinách, soutěž se odehrála v jarní a podzimní části sezóny.
V tomto ročníku vyhrálo třetí skupinu družstvo MIJABR (manže-
lé Jana a Miroslav Egidovi a Markéta Míčková), druhou skupinu
vyhrálo čistě ženské družstvo KOM 3 (Monika Kabeláčová,
Renata Tvrdcová a Táňa Grulichová). Vítězem první skupiny a cel-

kovým vítězem MAKLu 2013 se stalo družstvo Prezident hrající
ve složení Zdeněk Dědáček, Zdeňka Weinerová, Marek Zoth, kte-
ré doplňovali Vojtěch Hrazdil a Romana Valová. Druhé místo vy-
bojovalo družstvo Lamont 1 a na třetím místě skončilo družstvo
KOM 1.
Přejeme všem účastníkům soutěže příjemné prožití Vánoc a spo-
kojený rok 2014. Fota a text: V. Tomanová

Výsledky skupiny A:
HC Kovošrot - HC Železná 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
HC Hazardéři Bruntál - HC Staré Město 7:6 (2:2, 4:3, 1:1)
HC Kovošrot - HC Hazardéři Bruntál 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
HC Železná - SK Slovan A 1:6 (1:0, 0:2, 0:4)
HC Stars - HC Predators Břidličná 5:3 (1:2, 3:1, 1:1)

Zápasy HC Predators Břidličná versus HC Grizzlies a SK Slovan
A versus HC Stars byly odloženy z důvodu nepříznivého počasí.

Průběžná tabulka skupiny A:
1. HC Hazardéři Bruntál 2 2 0 0 14:8 4
2. SK Slovan A 1 1 0 0 6:1 2
3. HC Kovošrot 2 1 0 1 6:10 2
4. HC Stars 1 1 0 0 3:5 2
5. HC Staré Město 1 0 0 1 6:7 0
6. HC Železná 2 0 0 2 4:10 0
7. HC Predators Břidličná 1 0 0 1 3:5 0
8. HZ Grizzlies 0 0 0 0 0:0 0

Výsledky skupiny B:
HC Vikingové - HC M. Morávka 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)
SK Slovan B - HC Extreme 11:0 (4:0, 2:0, 5:0)
HC Horní Město - SK Medvědi 13:3 (3:3, 7:0, 3:0)
HC Malá Morávka - SK Medvědi 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
HC Extreme - HC Horní Město 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
SK Slovan B - HC Vikingové 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
HC Horní Město - HC Vikingové 9:2 (2:2, 2:0, 5:0)

Průběžná tabulka skupiny B:
1. HC Horní Město 3 3 0 0 25:10 6
2. HC Vikingové 3 2 0 1 11:12 4
3. SK Slovan B 2 1 0 1 13:3 2
4. HC M. Morávka 2 1 0 1 4:8 2
5. SK Medvědi 2 2 0 0 5:16 0
6. HC Extreme 2 2 0 0 3:16 0

Další zápasy budou dle rozpisu zveřejněny v tisku. 
Martin Ftáček
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Povzbudivé výsledky rýmařovských šachových nadějí
Rýmařovský šach dospělých ne-
prožívá v současné době nejlepší
období a trpí nedostatkem aktiv-
ních hráčů. Rýsuje se však naděje
na opětovný růst v podobě začí-
najících žáků a zkušenějších do-

rostenců. Připravují se v šacho-
vém kroužku Střediska volného
času Rýmařov pod vedením dlou-
holetého trenéra Martina Slová-
ka. Díky podpoře SVČ, velké 
obětavosti trenéra a také díky po-

chopení v rýmařovských školách
si mohou své umění porovnat
s žáky a studenty z ostatních měst
okresu a kraje. Bojují v seriálu
Velké ceny okresu Bruntál v jed-
notlivcích a také v turnajích škol-
ních družstev.
Letošní turnajovou sezónu zahá-
jili Velkou cenou Bruntálu. Zde
se Lukáš Pavlásek umístil na dě-
leném 1. až 3. místě, Jan Štefani-
šin na 4. místě a Marek Šuba na
10. místě v absolutním pořadí,
v kategorii mladších žáků skončil
třetí. Benjamínci získávali první
zkušenosti a mezi třinácti hráči se
nejlépe umístil Matěj Papaj na 
7. místě.
Dalším turnajem bylo finále 
okresního přeboru škol ve Vrbně
pod Pradědem. Družstvo Gym-
názia a SOŠ Rýmařov ve složení

Jan Homola, Jan Štefanišin, Lu-
káš Pavlásek a Štěpán Krobot
zvítězilo v kategorii dorostenců
a také v absolutním pořadí.
Družstvo ZŠ 1. máje Rýmařov ve
složení Marek Šuba, Tomáš
Řoutil, Ondřej Hrabina a Matěj
Papaj zvítězilo v kategorii mlad-
ších žáků a v absolutním pořadí
se umístilo na velmi pěkném 
4. místě. Turnaje se zúčastnilo tři-
náct školních družstev.
Blahopřeji k pěkným výsledkům.
Věřím, že všem hráčům zájem
o hru vydrží a navážou na dřívěj-
ší úspěchy rýmařovského šachu.
Nejbližším pokračováním bude
Velká cena Rýmařova 18. ledna
2014. Foto a text:

Rostislav Mezihorák, 
předseda šachového oddílu 

TJ Jiskra Rýmařov

První kolo okresní volejbalové ligy starších žáků a žaček
V sobotu 23. listopadu proběhlo
v bruntálské tělocvičně na ZŠ
Jesenická první kolo letošního
ročníku okresní volejbalové ligy

starších žáků a žaček. Tato soutěž
probíhá tradičně turnajovým
systémem a v prvním kole se 
utkalo pět družstev: Gymnázium

Bruntál, ZŠ Jesenická Bruntál,
Gymnázium Krnov, ZŠ Janáčko-
va Krnov a pátým hrajícím druž-
stvem byl Rýmařov. Jelikož něk-
teří naši loňští hráči již věkově
nespadají do kategorie starších
žáků, museli být nahrazeni řadou
nováčků, kteří s volejbalem tepr-
ve začínají a sbírají potřebné zku-
šenosti. Atmosféra turnaje byla
skvělá a naši svěřenci poprvé na
vlastní kůži zažívali, jak to na tur-
najích chodí. Jak pozdravit sou-
peře, jak se zahajuje a ukončuje
každý zápas, jak se povzbudit
a pochválit mezi sebou a jak se
taky pořádně fandí.
Celkově nám jedna výhra, jedna
remíza a dvě prohry stačí na třetí
místo v průběžném pořadí ligy.

Nedokázali jsme proměnit něko-
lik výborných šancí a někdy jsme
prohráli až v závěru setu, kdy
soupeř prokázal větší psychickou
stabilitu. Doufáme, že příští tur-
naj bude lepší, co se týká našich
výkonů a také výsledků.
Všem hráčům děkujeme za 
účast, skvělý výkon, solidaritu
a dobrý kamarádský kolektiv.
Družstvo Rýmařova reprezento-
vali: Karolína Hrabalová, Zlatka
Zobalová, Leona Šubová, Nikola
Kratochvílová, Petr Hrabal, Mi-
chal Ulrich, Milan Lasovský, Mi-
roslav Šmíd, Martina Ohrádko-
vá, Jiří Lasovský, Jakub Bitala
a Lukáš Kramařík. 

Foto a text: 
Věra Kratochvílová

Mikulášský volejbalový turnaj smíšených družstev Hami’s cup II
Ve velké pohodě a na vysoké úrovni pro-
běhla další ze slibovaných akcí rýmařov-
ského volejbalového oddílu. Účast na
předvánočním volejbalovém turnaji si 
7. prosince nenechal ujít osvědčený vý-
běr hráčů a hráček, kteří se často potká-
vají při podobných soutěžích napříč ce-
lou Moravou. Už jen proto, že se zúčast-
nění vesměs dobře znají, nezáleží až tak
na samotném losování, smíšený turnaj
v duchu blížících se svátků je hlavně
družným sportovním setkáním.
I když tento typ turnaje není provázen ta-
kovou urputností jako ty klasické, kvali-
ta volejbalistů je vždy znát a zadarmo
není žádný set ani míč. V deseti vzájem-
ných zápasech na dva vítězné sety se ut-
kalo pět družstev vedených půvabnými
kapitánkami. Páté místo obsadila se
svým týmem Zuzka Studecká, a to i pře-

sto, že měla ve svém kádru vyhlášený
postrach blokařů Bořka Kobolku. Čtvrtí
skončili volejbalisté Markéty Strakové
a první z medailí vybojovala sestava
Hanky Davidové. Stříbro získalo druž-
stvo Áji Pučálkové a k vítězství dovedla
své hráče kapitánka Eva Žižková, celko-
vě již trojnásobná vítězka tohoto turnaje
v řadě.
Akce proběhla ke spokojenosti všech ne-
jen díky organizátorům a dobré hře, ale
i vytrvalé obsluze bufetu, doplňující zna-
veným hráčům nezbytné živiny a tekuti-
ny. Zvláštní poděkování patří také spon-
zoru turnaje panu Michalu Hámovi.
Smíšená, ale tentokrát předem nasazená
družstva se znovu utkají v dalším tradič-
ním podniku, kterým bude 26. prosince
Štěpánský turnaj v tělocvičně Gymnázia
Rýmařov. Foto a text: Karel Toman
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Vánoãní sleva!
¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B:

pouze 5.900 Kã

Přihlášky doručujte na:
Julia Sedláka 14, Rýmařov

středa 15 -16 hodin
nebo nás kontaktujte na tel:
777 556 232, 608 421 208

www.autoskola-bill.cz
email: bilova02@email.cz

!!!POZOR!!!
Od 1. 1. 2014

Zmûny v obãanském zákoníku,
které se t˘kají nás v‰ech!

Velké zmûny v poji‰tûní aut a v jiném poji‰tûní

Pro více informací vás zveme na v˘bornou kávu,
pfii které vám sdûlíme více informací

Husova 10 (vedle hodináfiství ·tolfa)
KaÏdou stfiedu a ãtvrtek

od 9.00 do 17.00

Budeme se tû‰it. P-TEAM - finanãní centrum
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JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 17. 1. 2014

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 9. 1. 2014 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

01/2014

R e k l a m a  v R ˘ m a fi o v s k é m  h o r i z o n t u

SKVùLÁ INVESTICE
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