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Roãní poplatek za odvoz odpadu 
se pfií‰tí rok navy‰ovat nebude

Náv‰tûvníci muzea snûdli v˘stavu ‰perkÛHasiãi zasahovali u poÏáru Barborky 
a chaty v Nové Vsi

Advent bohat˘ na akce pfiinesl 
radost dûtem i dfiíve narozen˘m

Fotbalisté mlad‰í pfiípravky TJ Jiskra
R˘mafiov vyhráli Hluãín cup

ročník XVI.

Vánoãní  pfií loha

a soutûÏ o ceny
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Adventní vítání nových občánků

Zleva Eliška Kanalošová, Karolína Kadlecová, Lukáš Paprskář, Natálie Zahradníková

Zleva Michal Hejsek, Veronika Krhovská, Vojtěch Cigánek, Zoe Stachová, Nella Hanušová

Zleva Simona Smékalová, Michaela Exlerová, Jan Grulich, Tadeáš Fojtů, Elena Kováčová, Richard Trlica, Vojtěch Metelka
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Setkání seniorů v SVČ
Ve ãtvrtek 4. prosince se v sále Stfiediska volného ãasu uskuteãnilo
kaÏdoroãní setkání sedmdesáti- a pûtasedmdesátilet˘ch seniorÛ se zá-
stupci mûsta.
Květoslava Sicová přivítala seniory a představitele města.
Příjemným překvapením hned na začátku byla gratulace těm,
kteří oslavili narozeniny nejblíže datu setkání jubilantů. Kytice
oslavencům předala Marcela Staňková, která zároveň všem po-
přála poklidné vánoční svátky a zejména hodně sil a zdraví do
dalších let. V kulturním programu vystoupili tanečníci Základní
umělecké školy Rýmařov pod vedením Aleny Tomeškové. 
Zakončení akce již patřilo volné zábavě, ať již při tanci za do-
provodu hudební skupiny Akord nebo při posezení a družném
hovoru s přáteli, k němuž přišlo vhod chutné občerstvení připra-
vené studenty Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov. JiKo
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Mikuláš přišel mezi seniory
Rýmařovské středisko Diakonie
ČCE připravuje každoročně nej-
různější akce pro seniory, např.
kavárničky, ples a v adventním
čase mikulášské setkání. To letoš-
ní se uskutečnilo v úterý 2. pro-
since v sále základní umělecké
školy na Divadelní ulici.
Mikulášské odpoledne zahájila
ředitelka střediska Diakonie
Marcela Staňková, která dříve na-
rozené občany města srdečně při-
vítala a připomenula poselství ad-
ventu i samotných Vánoc: „Hlav-
ně bychom měli v sobě najít stopy
lásky druhých lidí, které nás natr-
valo obohatily. A tak se nám může

stát bližším jednoduchý a přitom
v mnohém nepochopitelný příběh
Ježíšova narození. Nejen v podo-
bě figurek betlému a ve zpěvu vá-
nočních písní, ale v našem vlast-
ním životě. Když se nám podaří
spojit pravdivé vědomí s tajem-
stvím hloubky našeho srdce, může
se stát něco podivuhodného, co se
podobá vyprávění o pastýřích 
v evangeliu. Přejme si to na-
vzájem...,“ uzavřela Marcela
Staňková. 
Seniory přišel pozdravit také sta-
rosta Rýmařova Petr Klouda.
Popřál jim hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti, krásné vánoční

svátky prožité mezi blízkými
a poděkoval jim za to, co pro své
nejbližší i město udělali. 
Asi šedesát seniorů si pochutnalo
na občerstvení a zhlédlo kulturní
program, ve kterém se se svě-
žím programem malých čertíků
a hvězdiček představily děti
z Mateřské školy na ulici 1. máje
pod vedením Evženie Resnerové
a Petra Andrše. Kulturní program
pokračoval vystoupením žáků hu-
debního oboru ZUŠ Rýmařov pod
vedením učitelek Jaroslavy
Brulíkové a Martiny Mácové.

Děti z mateřské školy měly pro
seniory připravené vlastnoručně
vyrobené dárky. Nakonec přišel
i svatý Mikuláš s čertem a andě-
lem, babičkám a dědečkům roz-
dali mandarinky, milý úsměv
a hřejivá slova. V závěru zahrálo
k tanci i poslechu Duo Akord
Ludmily Sigmundové a Vladi-
míra Bulka. Čert s Mikulášem
navštívili také klienty pečovatel-
ské a ošetřovatelské služby v je-
jich domovech a nezapomněli ani
na seniory v Domově odpočinku
ve stáří v Dolní Moravici. JiKo

Senioři prožili adventní odpoledne v jídelně Jaroslava Podlase
JiÏ tfietím rokem uspofiádal Jaroslav
Podlas, majitel jídelny na Radniãní uli-
ci, adventní odpoledne pro seniory,
ktefií u nûj pravidelnû odebírají obûdy.
Letošní setkání se uskutečnilo
v sobotu 13. prosince ve slavnost-
ně vyzdobené jídelně. Seniory
přišli pozdravit starosta Petr
Klouda, předsedkyně osadního
výboru v Ondřejově Anežka To-
várková, starostka Ryžoviště Eva
Lašáková a členka komise pro
společenské záležitosti Květo-
slava Sicová. Za všechny spoko-

jené strávníky vyslovila Anežka
Továrková celému týmu jídelny
poděkování a popřála všem šťast-
né a veselé Vánoce, hodně zdraví
a vše nejlepší do nového roku
2015. V kulturním programu vy-
stoupili žáci hudebního oboru
ZUŠ Rýmařov pod vedením
Vandy Witasskové a Zdeňky
Dulajové. V závěru programu
zazpívalo několik členů sboru
Vox montana koledy. Po zbytek
sobotního odpoledne hrála senio-
rům hudba Zdeňka Kalába. JiKo
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Poděkování
Velké předvánoční poděkování patří kuchař-
kám, řidičům panu Štěpkovi a Bernátkovi za
jejich celoroční vzorné služby v rozvozech
obědů pro seniory až domů a celému kolek-
tivu jídelny Podlas. Velký dík patří také

Dagmar Machačové za dárky pro seniory
a paní Režné za napečené cukroví. Naši
strávníci měli k dispozici bohaté občerstvení.
V závěru adventního odpoledne obdrželi po-
zvaní senioři dárek a na základě individuál-

ního přání byli odvezeni domů. Děkuji všem
našim strávníkům a přeji jim veselé Vánoce,
hodně zdraví a štěstí v roce 2015, naší jídel-
ně pak mnoho spokojených zákazníků. 

Jaroslav Podlas

Pár slov... jako poděkování
Aktuální číslo našeho čtrnáctideníku je posledním letošním, a tak se
sluší věnovat pár slov těm, kteří se podíleli na přípravě všech čísel
předchozích. Pod každým z nich totiž byla kromě redakce podepsá-
na řada externích spolupracovníků a dopisovatelů, jimž bychom rádi
poděkovali.
Na prvním místě vydavateli Středisku volného času Rýmařov a jeho
ředitelce Marcele Pavlové za záštitu a zázemí, díky nimž
Rýmařovský horizont vychází už šestnáct let. Za vytrvalou spoluprá-
ci děkujeme Leoně Pleské, Miloslavu Markovi, Vladimíru Stanzelovi
a Marku Bociánovi, kteří letos tvořili tým redakční rady a kromě při-
pomínek a námětů přispívali do čtrnáctideníku i vlastními články.
Rýmařovský horizont se snaží reflektovat všechny stránky veřejného
života ve městě a nejbližším okolí, vedle praktických informací uve-
řejňovat zprávy z kulturních a sportovních akcí, názory, postřehy
a zajímavosti. Do třiadvaceti letošních čísel opět přispívali pracovní-
ci rýmařovského městského úřadu, regionálních obecních úřadů,
příspěvkových organizací a škol, členové občanských sdružení
a spolků a rovněž jednotlivci.
Z pravidelných dopisovatelů bychom rádi jmenovitě poděkovali
Jiřímu Karlovi a Jaroslavu Chytilovi za příspěvky z regionální histo-
rie, Jitce Procházkové za překlady Brixelovy Horské kroniky, Zdeňce
Markové a Miloši Zatloukalovi za postřehy ze světa přírody,
Květoslavě Sicové za kapsář úsměvů a Jaroslavu Bezpalcovi za pří-
pravu vánoční přílohy pro křížovkáře. Ještě jednou také děkujeme
všem, kteří pomohli s přípravou celobarevného historického speciálu.
A nakonec děkujeme vám, našim čtenářům. Váš zájem o informace
předávané regionálním periodikem je pro jeho podobu zcela zásadní,
proto přivítáme vaše náměty a názory. V tento předvánoční čas vám
chceme též popřát příjemné prožití svátků a vstup do nového roku
pravou nohou. V příštím roce se budeme těšit na setkání s vámi
u každého nového čísla. ZN

V tomto čísle najdete

Foto na titulní straně:
Vladimír Lehký - Anděl

Aktuálně z města
Do funkce místostarosty byla poprvé zvolena žena str. 7
Představujeme nové tváře zastupitelstva ............. str. 8
Školství
Medlovský cross 2014 ......................................... str. 11
Základní škola Jelínkova vítězí ve šplhu ............. str. 11
Cesta do hlubin študákova šuplíku ...................... str. 12
17. listopad na SSOŠ Prima Rýmařov ................ str. 13
Tanečníci ZUŠ přivezli zlato z Loštic ................. str. 14
Městské muzeum a Galerie Octopus
Dalimil v gobelínu ............................................... str. 20
Krása prochází žaludkem ..................................... str. 21
Osadní výbory informují
Osadní výbor v Ondřejově pozval Mikuláše s čertem str. 22
Organizace a spolky
Bethel: Jak se žije v azylovém domě .................. str. 27
Den otevřených dveří Komunitního centra pro děti
a mládež ............................................................... str. 27
Adventní zdobení ve Stránském ......................... str. 28
Z okolních obcí a měst
„Mateřinky“ z Horního Města se vzdělávají 
i v zahraničí ......................................................... str. 29
Tvrdkov je nejlepší v třídění elektroodpadu ....... str. 30
Rýmařovští bičaři vystoupili v Břidličné ............ str. 31
Sport
Mikulášský losovaný volejbalový turnaj Hami‘s
cup II. 2014 ......................................................... str. 36
Josef Kincl s Cascarem získal v polském Leszně 
bronz .................................................................... str. 37
Dorostenci ovládli turnaj v halové kopané ......... str. 37
Okresní přebor hokeje má za sebou první dvě kola str. 37
Základna Mary bilancuje ..................................... str. 38

-upraveno-23-2014  8.2.2015 16:25  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2014

6

Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 27. listopadu se konalo ve vel-
kém sále Střediska volného času Rýmařov
na Okružní ulici druhé řádné zasedání za-
stupitelstva v novém volebním období. 
Na programu bylo schválení Jednacího řá-

du Zastupitelstva města Rýmařova, návrh
na zřízení finančního a kontrolního výboru
včetně volby jejich předsedů a členů, dále
pracovní návrh rozpočtu města na rok
2015, schválení poskytnutí odměn neuvol-

něným členům zastupitelstva, zřízení osad-
ních výborů v Ondřejově a Stránském
a bod různé. Zastupitelé přijali celkem jed-
nadvacet usnesení.

Plán investic města na rok 2015 a celé volební období
Návrh plánu investic města na rok 2015 je již
hotov a je společně s návrhem rozpočtu před-
kládán zastupitelům k diskusi a ke schválení
na zasedání zastupitelstva města 17. prosince
2014 (článek je psán 14. prosince). Z valné
části ho tvoří investice, které přecházejí z ro-
ku 2014 – zateplení budovy kuželny
a Sokolovské 29, 31, 33 (SŠ Prima) a dostav-
ba II. etapy odpadového centra – překladiště
odpadů na ulici 8. května. Všechny tři stavby
jsou o celkovém finančním objemu 11 686
tis. Kč a dotace ze Státního fondu životního
prostředí na ně činí 9 431 tis. Kč. 
Prakticky až v roce 2015 začne dlouho při-
pravovaná rekonstrukce a zateplení domu
Radniční 1, 3, 5, 7, jejíž součástí je i vybudo-
vání obchodní pasáže s výstupem do lokality
Hrádku, kde je již připraven projekt na opra-
vu a rozšíření parkoviště a přístupu k pasáži. 
Zcela novou investicí by mělo být pořízení
kontejnerů na separaci biologicky rozložitel-
ného odpadu. Právě od roku 2015 vzniká pro
město povinnost tento druh odpadu od obyva-
tel a institucí z komunálního odpadu separo-
vat a likvidovat. Město už problém částečně
řešilo vybavením zájemců z řad majitelů ro-
dinných domků kompostéry. Další investicí
by měly být úpravy a pořízení technologie pro
čističku odpadních vod na ulici 8. května na
snížení obsahu fosforečnanů ve vypouštěných

odpadních vodách za 2 500 tis. Kč a dostavba
kanalizace na ulici Na Stráni za 1 800 tis. Kč. 
Na rok 2015 je také plánována rekonstrukce
autobusového nádraží. Bude znamenat pod-
statnou změnu v jeho provedení. V plánu je
výstavba veřejných WC, propojení ulice
Tomáše Matějky s Lipovou ulicí, zmenšení
plochy nádraží a nový nástupní přístřešek.
Podle projektu má stavba stát 20 357 tis. Kč,
přitom počítáme s tím, že dotace bude 16 286
tis. Kč. Podmínkou zahájení této stavby
ovšem je zahájení činnosti nových operač-
ních programů v plánovacím období
Evropské unie na roky 2014–2020 a úspěch
žádosti v příslušném operačním programu.
Počítáme s podáním žádosti do Integrova-
ného regionální operačního programu 
(IROP), Osy 1 – Doprava, kde by právě mě-
ly být přidělovány dotace na řešení doprav-
ních terminálů měst a obcí. Zahájení funkce
operačních programů se bohužel neustále od-
daluje, což ohrožuje čerpání prostředků EU
i v následujícím plánovacím období. Jako
součást oprav komunikací je na rok 2015 ta-
ké připravována rekonstrukce Hornoměstské
ulice od náměstí Svobody po napojení na
Okružní ulici. 
Plán investic na zbytek volebního období je
zatím v jednání a měl by být zastupiteli
schválen na zasedání v dubnu 2015.

Zastupitelé mají na výběr řadu návrhů; z těch
z minulého období jsou to například rekon-
strukce Školního náměstí, rekonstrukce gará-
ží na Palackého ulici na hasičskou zbrojnici,
zastřešení zimního stadionu, dostavba muzea,
infrastruktura pro výstavbu 13 rodinných
domků v Edrovicích, rekonstrukce kina, re-
konstrukce budovy Bartákova 21, rekon-
strukce dětského oddělení v nemocnici, za-
teplení budovy na ulici 8. května. Z nově za-
mýšlených témat to jsou výkupy a likvidace
chátrajících domů ve městě, investice ve pro-
spěch spolupráce s podnikatelskými subjekty
pro vznik pracovních míst, rozšíření stávající
výroby, vyšší přidanou hodnotu výrobků ad. 
Témat mají zastupitelé připravenu jistě celou
řadu a bude nutné vybrat a shodnout se na
těch nejpotřebnějších. Přitom je nutné vzít
v úvahu, že zastupitelé mohou na investice
a opravy komunikací ročně věnovat z rozpo-
čtu částku přibližně do 25 mil. Kč, za celé vo-
lební období pak 100 mil. Kč, a tak je nutné
investice a opravy komunikací rozložit do ce-
lého volebního období a realizovat tak, aby se
město nezadlužovalo, pokud to nebude ne-
zbytně nutné. I nadále samozřejmě platí stra-
tegie získat na realizaci investičních záměrů
co možná největší množství dotací a vlastní
prostředky použít jen ke spolufinancování. 

Petr Klouda, starosta města

Zastupitelé schválili jednací řád zastupitelstva
a jmenovali členy a předsedy pracovních orgánů města

Starosta Petr Klouda seznámil zastupitele
s nejdůležitějšími body jednacího řádu zastu-
pitelstva. Předložený návrh byl jednomyslně
schválen. Konkrétní podoba jednacího řádu je
na webových stránkách města Rýmařova.
Zastupitelé jmenovali členy finančního a kon-
trolního výboru, předsedou finančního výbo-
ru se stal Vítězslav Šopík a členy Marek
Bocián, Tomáš Köhler a Boris Pavlásek. 
Předsedou kontrolního výboru byl jmenován
Ladislav Žilka a členy Vojtěch Hrdina
a Bohumil Servus.
Kromě těchto výborů budou ve volebním ob-
dobí 2014–2018 pracovat:
Komise hospodářská
Předseda Tomáš Köhler a členové Marek
Bocián, Petr Klouda, Boris Pavlásek,
Bohumil Servus, Luděk Šimko, Ferdinand
Šopík, Vítězslav Šopík, Lenka Vavřičková,
Ladislav Žilka a Josef Žižka.
Komise životního prostředí a regionálního
rozvoje
Předsedkyně Soňa Kováříková a členové

Vojtěch Hrdina, Jaroslav Kala, Petr Klouda,
Bronislav Koňařík, Václav Orlík, Boris
Pavlásek, Ferdinand Šopík a Lenka
Vavřičková. 
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport
Předseda Vlastimil Baran a členové Marek
Bocián, Jaroslav Kala, Bronislav Koňařík,
Václav Orlík, Luděk Šimko, Jiří Taufer
a Alena Tomešková.
Komise vnitřních věcí
Předseda Bohumil Servus a členové Vlastimil
Baran, Josef Bernátek a Petr Klouda. 
Komise soc. věcí a zdravotnictví
Předsedkyně Marcela Staňková a členové
Lenka Vavřičková a Ladislav Žilka.
Komise kultury, cestovního ruchu a mezi-
národních vztahů 
Předseda Jiří Taufer a členové Vlastimil
Baran, Marcela Staňková, Alena Tomešková
a Ladislav Žilka.
Komise bytová
Předseda Bronislav Koňařík a členové Soňa
Kováříková, Marcela Staňková a Lenka

Vavřičková.
Komise pro občanské záležitosti
Předsedkyně Marcela Staňková a členové
z řad občanů.
Komise dopravy a silničního hospodářství
Předseda Luděk Šimko a členové Vlastimil
Baran, Jaroslav Kala, Bronislav Koňařík,
Soňa Kováříková.
Zvláštní orgány města jmenuje starosta.
Povodňovou komisi povede Petr Klouda a je-
jími členy jsou Marcela Staňková, Luděk
Šimko a František Čermák. 
Přestupková komise bude pracovat ve slože-
ní předsedkyně Ivana Pilatíková a členové
Josef Lutz, Ladislav Žilka a Iva Vepřeková. 
Komisi sociálně-právní ochrany vede Petr
Kurfürst a členy jsou Hana Měráková,
Richard Rýznar, Marcela Staňková a Iveta
Podzemná.
Komise prevence kriminality bude pracovat
ve složení předsedkyně Iveta Podzemná a dá-
le Petr Kurfürst, Lumír Sedláček, Zdeněk
Kudlák. JiKo
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Odpadové centrum získalo dotaci na překladiště
Na základě projektové doku-
mentace na vybudování překla-
diště v odpadovém centru obdr-
želo město Rýmařov na tuto ak-
ci dotaci z Operačního programu
Životní prostředí. 
Cílem projektu je doplnění stá-
vajícího odpadového centra
vhodnými prostředky a stavbami
pro zajištění rostoucí potřeby 
plně funkčního centrálního sběr-
ného dvora pro celý mikroregion
Rýmařovska. Odpady z obcí
a z lokálních sběrných dvorů bu-
dou po svezení do odpadového
centra převáženy velkoobjemo-
vými kontejnery (cca 40 m3) na
skládku v Horním Benešově.
Díky vybudování tohoto překla-

diště dojde k optimalizaci nákla-
dů a vytížení svozových vozidel
při přepravě na skládku.
Projektové náklady byly vyčísle-
ny na částku 6 900 tisíc Kč bez
DPH (stavební část + dodávka),
vysoutěžené se pak dostaly na
částku cca 4 885 tisíc Kč bez
DPH. Spoluúčast města Rýma-
řova na tomto projektu je 10 %.
Stavbu realizuje společnost Hy-
drospol, s. r. o., která vyhrála vý-
běrové řízení. 
Součástí dotace nebyly prostředky
na svozové vozidlo, a proto v sou-
časné době připravují Městské
služby veřejnou zakázku na dodá-
ní tohoto vozidla včetně kontejne-
rového přívěsu. Ing. Luděk Šimko

Osadní výbory budou ve Stránském a v Ondřejově
Zastupitelé města schválili zřízení šestičlenného osadního výboru ve Stránském s předsedou Radkem Kristinem a členy Zdeňkem Dědáčkem,
Josefem Grobarem, Petrem Ohrádkou a Miroslavem Švábeníkem. Pětičlenný osadní výbor bude dál působit v Ondřejově, jeho předsedkyní
zůstane Anežka Továrková a členy Bedřich Štěpaník, Dana Gažáková, Jaroslava Kozáková a Ivana Řoutilová.

Poplatek za odpady se zatím zvyšovat nebude
K poslednímu navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu došlo letos v lednu, a to o 50 Kč na osobu. Roční poplatek tak činil 700 Kč
na osobu. Podle účetních údajů z roku 2013 zaplatilo město za sběr a svoz technického komunálního odpadu celkem téměř 8 700 tisíc korun.
Při počtu 8 907 poplatníků ke dni 31. prosince 2013 činily náklady na jednoho poplatníka 973,95 Kč. Přesto zastupitelé poplatek za odvoz
komunálního odpadu rozhodli nenavyšovat a ponechat jej pro rok 2015 ve stejné výši, tedy 700 Kč na osobu a rok. JiKo

Do funkce místostarosty byla poprvé zvolena žena
Poprvé v historii našeho města usedla po komunálních volbách a ustavujícím zasedání zastupitelstva do křesla místostarosty žena. Novou mí-
stostarostkou se stala ředitelka Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově Mgr. Marcela Staňková, DiS. Jaké jsou její plány a představy v nové
funkci, jaké na ni čekají povinnosti a zda má také čas na své koníčky, na to jsme se zeptali v našem rozhovoru.

rozhovor

Jste první ženou, která byla
v Rýmařově zvolena do funkce
místostarosty. Jaký z toho máte
pocit?
Historický primát samozřejmě
vnímám nesmírně intenzivně.
Jako první žena v této funkci po-
ciťuji odpovědnost ke všem ob-
čanům města, svým voličům,
straně a koalici, ale také ke všem
ženám, které zde symbolicky za-
stupuji. O to víc mne to zavazu-
je a uvědomuji si, že je nesmím
zklamat. Tato funkce je pro mne
velikou výzvou – chápu ji v prv-
ní řadě jako příležitost udělat ně-
co ve prospěch všech obyvatel
Rýmařova. Zároveň mám obavy,
abych naplnila všechna očeká-
vání a přání, která do mého zvo-
lení občané vkládali.
Bylo pro vás překvapením, že
jste byla zvolena do této funkce,
nebo jste tušila, že k takové mož-
nosti může dojít?
Zvolení do funkce místostarostky
pro mě rozhodně bylo překvapu-

jící. V politice totiž není nikdy až
do posledního okamžiku jisté, jak
věci dopadnou. Na post místosta-
rosty musíte projít dvojí volbou –
od občanů do zastupitelstva měs-
ta a musí vás zvolit i nejméně 
11 zastupitelů, což není zrovna
malý počet.
Po volbách byla v zastupitelstvu
vytvořena velká koalice. Jak vní-
máte tuto skutečnost? Jak bude
podle vašeho názoru probíhat
spolupráce se zastupiteli menši-
nové ČSSD?
Vnímám tento fakt jako velmi
pozitivní. Jsem zvolena do zastu-
pitelstva již čtvrté funkční období
a za tuto dobu jsem měla možnost
důkladně si rozmyslet, s kterými
lidmi a stranami bych chtěla být
v koalici. Vybrala jsem si ty, kteří
mě přesvědčili, že mohou být pro
město Rýmařov a rýmařovský re-
gion prospěšní a mohou mnoho
dobrého vykonat.
Jak bude probíhat spolupráce se
zastupiteli menšinové ČSSD, ne-

jsem schopna předvídat, protože
jsme teprve na začátku volebního
období. Věřím ale, že tato strana
dokáže být konstruktivní opozicí,
a tedy městu také něco přinést.
Lidé vás znají jako člověka, kte-
rý se výrazně podílí na rozvoji
sociální péče. Jako ředitelka
Diakonie ČCE – střediska v Rý-
mařově jste se například zaslou-

žila o vznik Domova odpočinku
ve stáří v Dolní Moravici. Pokud
lze srovnávat, co je těžší, vést
středisko Diakonie, nebo být na
postu místostarostky?
Obě funkce jsou velmi náročné,
protože pracujete s lidmi. Každá
má ale svá specifika. Pozice ředi-
telky Diakonie ČCE – střediska
v Rýmařově je jednodušší v tom,

Foto: archiv MěS
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že o činnosti rozhodují čtyři čle-
nové správní rady, takže pokud
potřebujete rychle realizovat ně-
jaký nápad, jde to mnohem rych-
leji. Na pozici místostarostky, kde
jsou pevně stanoveny jednací
procedury a hledá se, mnohdy
velmi pracně, kýžená shoda, jde
všechno podstatně pomaleji a těž-
kopádněji. Je to daň za demokra-
cii, ale není to v souladu s mými
pracovními návyky a povahou.
Upřednostňuji pružný a rychlý
způsob řízení organizace bez
zbytečných prodlev. Na druhou
stranu je práce místostarostky
mnohem rozmanitější, protože
mám ve své gesci řadu oblastí,

z nichž ne všechny jsem ve své
dosavadní praxi mohla poznat
a utvořit si na ně názor.
Intenzivně na tom však pracuji. 
Budete pokračovat v rozvoji so-
ciálních služeb? Můžete ze své
pozice místostarostky vykonat
v této oblasti pro naše občany ví-
ce než v pozici ředitelky střediska
Diakonie?
Ráda bych i nadále jejich rozvoj
všemožně podporovala. Do jaké
míry tuto svou představu dokážu
v pozici místostarostky naplňovat,
zatím nejsem s to posoudit, ale
měla bych mít mnohem lepší pří-
stup k informacím, a tím pádem
i lepší povědomí o potřebnosti so-

ciálních služeb v našem regionu.
Pokud budu vidět celou problema-
tiku sociálních služeb z jiné pozi-
ce a v širších souvislostech, pak
mohou být má rozhodnutí kvalifi-
kovanější, než byla ta učiněná
z pozice řadového zastupitele.
Která odvětví řízení města bude-
te mít na starost?
Zastupitelstvem a radou města mi
byly uděleny kompetence v oblas-
tech výchovy, vzdělávání a spor-
tu, dále sociálních věcí a zdravot-
nictví, kultury, cestovního ruchu
a mezinárodních vztahů, bytové
politiky a ve společenských a ob-
čanských záležitostech.
Na jaký problém se ve funkci mí-

stostarostky Rýmařova zaměříte
nejdříve?
V první řadě se chci zaměřit na 
analýzu provozních nákladů, kte-
ré jdou z městského rozpočtu do
školství. Rovněž se chci zaměřit
na propagaci našeho města a roz-
voj cestovního ruchu.
Jaké máte záliby? Budete mít na
ně při tak zodpovědné funkci do-
statek času?
Ve volných chvílích ráda plavu,
čtu, věnuji se rodině a pěší turisti-
ce. Zatím nemám na své koníčky
tolik času, kolik bych chtěla a po-
třebovala. Jak to bude v budouc-
nosti, to uvidíme.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Představujeme nové tváře zastupitelstva
Výsledky komunálních voleb,
o kterých jsme informovali v RH
19/2014, přinesly změny ve slo-
žení zastupitelstva města. V za-
stupitelstvu zasedlo pět nových
členů. Požádali jsme je o odpově-
di na tři otázky.

1. Jaké jsou vaše představy
o práci v zastupitelstvu města?
Jaké jsou vaše priority a čím
konkrétně chcete být občanům
prospěšná/ý? 
2. V jaké komisi města budete
pracovat? 
3. Co bude podle vašeho názo-
ru na práci v zastupitelstvu nej-
těžší?

Václav Orlík (SNK PRO Sport
a zdraví)

1. Pracovat budu ve dvou komi-
sích, kde bych mohl uplatnit 
své zkušenosti z práce ve škole
a sportovní činnosti. Prioritou pro
mne zůstává program hnutí PRO
Sport a zdraví, který bych chtěl
pomoci naplňovat ke spokojenos-
ti dětí i občanů našeho města.
2. Pracovat budu v komisi pro vý-
chovu, vzdělávání a sport a v ko-
misi životního prostředí a regio-
nálního rozvoje.

3. Pro mne, začínajícího zastupi-
tele, je odpověď na tuto otázku
těžká. Ale myslím si, že je to jako
v životě, dokázat přijmout kom-
promis a umět se dohodnout.

Luděk Šimko (SNK PRO Sport
a zdraví)

1. Jakožto nováček v zastupitel-
stvu mám představy často zkres-
lené a v průběhu času se mění.
Postupně se seznamuji s velikým
množstvím nových věcí, infor-
mací, pravidel, které se snažím 
uspořádat, a zjišťuji, že mé před-
stavy jsou den ode dne jiné. Jak
už je z názvu našeho hnutí patrno
(PRO Sport a zdraví), chtěl bych
se zaměřit na podporu všech dru-
hů sportu v Rýmařově a s tím
související práci trenérů v těchto
oddílech pracujících. A coby jed-
natel společnosti Městské služ-
by Rýmařov se budu společně
s městem Rýmařovem snažit
o zkvalitňování služeb, prostředí
a kvality života občanů našeho
města.
2. Budu pracovat v komisi pro vý-
chovu, vzdělávání a sport, v hos-
podářské komisi a jako předseda
dopravní komise. Jsou to komise,
ve kterých bych mohl být příno-

sem jak svým vzděláním, tak svý-
mi zájmy a zkušenostmi.
3. Nejtěžší bude určitě rozhodo-
vání o investicích města a naleze-
ní společné cesty všech zastupite-
lů tak, abychom uspokojili nej-
větší potřeby občanů, protože
prostředky města určitě nepokry-
jí všechny potřeby a tužby.

Jiří Taufer (SNK ED)

1. Toto zastupitelstvo má velkou
výhodu ve svém profesním slože-
ní. Podle mého názoru máme do-
statek odborníků na všechny ob-
lasti veřejného života v Rýmařo-
vě. Já osobně se cítím být silný
v oblasti školství, v oblasti kultu-
ry, cestovního ruchu a meziná-
rodních vztahů – to jsou komise,
v nichž chci pracovat a pro město
přinést pokud možná co nejvíce.
Z minulých období cítím tak tro-
chu dluh vůči Rýmařovanům
v oblasti mezinárodních vztahů.
Rýmařov disponuje slušným se-
znamem partnerských měst po
celé Evropě, já sám mám všude
možně přátele a partnery z pro-
jektů, které v základní umělecké
škole léta pořádáme. Navíc –
zvlášť v poslední době – máme
v Rýmařově skutečně co v zahra-

ničí ukázat a nabídnout – špičko-
vé orchestry, sbory, dvě výtečná
divadla, muzeum, školy, ale 
i ubytovací a pohostinské kapaci-
ty, úroveň služeb… Nemáme se
za co stydět, ba naopak. Budu se
snažit, aby se to o nás v zahraničí
vědělo a aby i zahraniční návště-
vy k nám na oplátku rády a často
jezdily.
2. Vzhledem k mé profesní 
i osobní profilaci u mě přicházejí
v úvahu dvě komise – komise
školská a komise kulturní, ce-
stovního ruchu a mezinárodních
vztahů. To jsou oblasti, v nichž
pracovat umím a o nichž něco
vím. Komise ostatní nechám
s důvěrou na jiných zastupitelích,
kteří jsou svou odborností k práci
v nich připraveni lépe než já.
3. Na tohle neumím odpovědět –
jsem v zastupitelstvu nový, takže
nevím. Pokud by ale otázka zně-
la: „Potkáte v zastupitelstvu neře-
šitelné problémy?“, na to už od-
povědět dokážu. Domnívám se,
že práce mezi zastupiteli nebude
jiná než v jakémkoli jiném pra-
covním kolektivu. A vzhledem
k personálnímu složení nového
zastupitelstva se domnívám, že
problémy, s nimiž se nutně v prů-
běhu příštích čtyř let potkáme,
budeme schopni řešit s lehkostí.
Pointou práce v zastupitelstvu ne-
ní vyhýbat se těžkým problé-
mům, ani lámat si hlavu s tím, co
je těžké a co ne. Pointou je pro-
blémy řešit tak, jak nám je život
přinese.
Jako ředitel školy působím už pat-
náctým rokem. Ještě jsem nezažil
jedinou situaci, jedinou potíž, kte-
rou bych společně s kolegy, žáky
a rodiči nebyl schopný řešit.
Předpokládám, že v tomto zastu-
pitelstvu to bude podobné.
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Alena Tomešková (SNK PRO
Sport a zdraví)

1. Protože jsem milovníkem
sportu a pohybu vůbec, sdílela
jsem program Sdružení nezávis-
lých kandidátů PRO Sport
a zdraví. Zcela jistě budu zastá-
vat a prosazovat rozvoj jakéko-
liv pohybové aktivity v našem
městě bez rozdílu, jak velkou má
členskou základnu.
2. Jsem členkou komise kultury,
cestovního ruchu a mezinárod-
ních vztahů a dále pak komise
pro výchovu, vzdělání a sport.
3. Důkladně pročíst všechen ma-
teriál, který dostanu k projedná-
ní, a najít společnou cestu 
s ostatními členy zastupitelstva.

Lenka Vavřičková (SNK ED)

1. O práci zastupitelstva mám
myslím docela přesnou předsta-
vu. Dosud jsem se jednání za-
stupitelstev pravidelně účastni-
la jako občan a z pozice ředitel-
ky Bytermu Rýmařov, p. o.,
jsem se podílela na přípravě ně-
kterých projednávaných mate-
riálů. Vím tedy, že zastupitel-
stvo města jako nejvyšší volený
orgán obce rozhoduje o progra-
mu rozvoje obce, o rozpočtu,
o prodejích, zástavách, přijetí
úvěrů atd. Jednotliví zastupitelé
mají možnost tlumočit ostatním
zastupitelům své nápady na
rozvoj a budoucí život obce,
a pokud se společně shodnou na

cílové podobě, pak hledat ces-
tu, jak k ní dospět.
Mou prioritou je příjemné bydle-
ní, zodpovědná bytová politika
a příznivé podnikatelské prostře-
dí. Pevně věřím, že z pozice za-
stupitele budu mít možnost lépe
přesvědčit své kolegy o nutnosti
některých investic, jak do měst-
ských domů, tak do infrastruktu-
ry obce a míst pro relaxaci a ak-
tivní odpočinek. Budu přítomna
při rozhodování o koncepci by-
tové politiky a o podmínkách
pro podnikání v objektech v ma-
jetku města. Při mé práci se mi
mnozí nájemníci svěřují se svý-
mi názory a nápady, z nichž řada
je podnětná, a ty pak mohu lépe
přinášet ostatním zastupitelům.
2. Pracovat budu v komisi byto-
vé, sociálních věcí a zdravotnic-
tví, hospodářské a životního pro-
středí a regionálního rozvoje.
Všechny komise úzce souvisí
s mou prací. Bytové komise
jsem se dosud účastnila z pozice
ředitelky Bytermu, kdy jsem za-
stupitelům předkládala návrhy
na úpravy pravidel pro hospoda-
ření s byty, výše nájemného, pro-
dlužování konkrétních nájem-
ních smluv atd. Do komise soci-

álních věcí a zdravotnictví jsem
se zapojila, abych lépe porozu-
měla potřebám seniorů zejména
co do nároků na bydlení a uspo-
kojování jejich základních po-
třeb. Hospodářské komise jsem
se doposud účastnila v rozsahu
přípravy materiálů týkajících se
pronájmu nebytových prostor
v majetku města a přípravy roz-
počtu v položkách přijaté nájem-
né a výdaje na opravy a údržbu
nemovitého majetku města, obo-
jí opět z pozice správce majetku
města. Zapojení do komise mi 
umožní širší záběr – budu spolu-
rozhodovat o podobě rozpočtu
města v celém jeho rozsahu.
Totéž se týká komise životního
prostředí a regionálního rozvoje,
kterou dle jejího zaměření pova-
žuji za nejdůležitější co do pří-
pravy podkladů pro budoucí roz-
voj obce. Předpokládám, že ze-
jména při práci v této komisi 
zúročím své znalosti místních
podmínek.
3. Nejtěžší bude jednoznačně
vysvětlit a obhájit před občany
města některé nepopulární kro-
ky, protože i na taková rozhod-
nutí v práci zastupitele musí zá-
konitě dojít. Připravil JiKo

Co bude s budovou rýmařovského kina?
Budovu rýmařovského kina pře-
stalo Středisko volného času vy-
užívat v loňském roce a předalo ji
do správy Bytermu. V létě v ob-
jektu a v prostorách jeho zahrady
sice proběhly ještě koncerty, ale
už s tím, že objekt nevyhovuje
z požárního, bezpečnostního i hy-
gienického hlediska. 
Budova byla postavena na sklon-
ku 19. století, ve dvacátých letech
20. století byla přestavěna.
Nejenže byla modernizována, ale
přišla o svůj dřevěný, bohatě vy-
řezávaný štít, který dnes všichni
obdivujeme na fotografiích a po-
hlednicích z té doby. V interiéru
bylo vybudováno nové jeviště

a osvětlení, v sále se však stále
sedělo na obyčejných židlích.
Sklopná sedadla byla do hlediště
pořízena až v roce 1947. V letech
1960–1962 prošla budova další
rekonstrukcí – bylo vybudováno
stupňovité hlediště pro 440 osob
a modernizován interiér i exteriér.
Zájem diváků o filmová předsta-
vení postupně upadal, v šedesá-
tých letech přicházelo v průměru
150 diváků na jedno promítání,
v osmdesátých letech asi 100 di-
váků a s rozvojem nových tech-
nologií, které začaly být široce
dostupné, klesl zájem až na pár
desítek návštěvníků na představe-
ní. Náklady na promítání a pro-

voz budovy vzrostly natolik, že je
vybrané vstupné přestalo pokrý-
vat. V listopadu 2008 byly celko-
vé náklady přepočtené na jedno-
ho návštěvníka takové, jako by-
chom (s trochou nadsázky) kaž-
dému při příchodu na filmové
představení přidali pětisetkorunu,
nemluvě o tom, že kvůli zastara-
losti projekčních systémů nebylo
možno některé novější filmy vů-
bec promítat.
V současné době mají zastupitelé
několik nápadů, jak s budovou
naložit, pro své rozhodování však
chtějí znát názor vás, občanů
města. Co byste rádi v budově
městského divadla a kina viděli? 

Své náměty a názory můžete po-
sílat e-mailem na adresu ples-
ka@rymarov.cz, v písemné podo-
bě zasílat na podatelnu Městské-
ho úřadu Rýmařov, odbor škol-
ství a kultury, náměstí Míru 1,
795 01 Rýmařov, případně osob-
ně přinést na podatelnu či vhodit
do schránky Rýmařovského hori-
zontu umístěné na budově Stře-
diska volného času, a to až do 
19. ledna 2015. Nezapomeňte 
obálku označit nápisem „Kino“.
O výsledcích ankety budete in-
formováni na webových strán-
kách města a v Rýmařovském ho-
rizontu. 

ona
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Zpravodajský servis ve zkratce

Vánoční strom se rozzářil před první adventní nedělí 
V úterý 25. listopadu pokáceli pracovníci Městských služeb
Rýmařov na pozemku města, v zahradě bývalých jeslí (později do-
mova mládeže) na Jelínkově ulici, smrk a ještě téhož dne jej nainsta-
lovali na náměstí Míru.
„Tento strom byl vybrán odborem životního prostředí vzhledem k to-
mu, že v jeho těsné blízkosti je vedení vysokého napětí, a také proto,
že spolu s dalšími výrazně zvyšuje vlhkost přilehlé budovy,“ sdělil

k výběru vánočního smrku jednatel Městských služeb Rýmařov
Luděk Šimko.
Strom měří 13 metrů a váží asi 4 tuny. Jeho nová světelná výzdoba se
poprvé rozsvítila v pátek 28. listopadu před první adventní nedělí.
Dřevěné sochy ovčí rodinky s jesličkami zapůjčil pod vánoční strom
řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova. Novou iluminaci má letos také rý-
mařovská radnice. JiKo

Zdravotnictví

Oznámení MUDr. Jany Strnadelové
Ordinace praktické lékařky pro dospělé MUDr. Jany Strnadelové oznamuje prodloužení ordinační doby ve středu do 18 hodin. V ostatní dny
je ordinace otevřena od 7 do 14 hodin.

Do ordinace praktického lékaře pro dospělé v Rýmařově přijmu v roce 2015 zdravotní sestru. Kontaktní telefon: 606 132 580. 
MUDr. Jana Strnadelová

Odečty vody a tepla
Byterm žádá nájemníky o spolupráci při odeč-
tech stavů podružných vodoměrů teplé a stu-
dené vody a rozdělovačů topných nákladů (po-
měrných měřidel na topných tělesech).
Odečet teplé a studené vody provádí domovní

důvěrník, odečet tepla pověřený pracovník fir-
my ISTA po předchozím oznámení termínu.
Nájemníky domů, kde není ustanoven domov-
ní důvěrník, vyzýváme, aby stavy svých vodo-
měrů oznámili do 21. ledna 2015 písemně, a to

poštou na adresu Byterm, p. o., Palackého 11,
795 01 Rýmařov, vhozením do sběrného boxu
umístěného na Bytermu nebo e-mailem na ad-
resu byterm@rymarov.cz. Děkujeme za po-
chopení. Ing. Lenka Vavřičková

Pohotovostní služby Bytermu v průběhu vánočních svátků
Byterm Rýmařov si dovoluje oznámit všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města a majitelům domů ve správě této organizace pohotovost-
ní službu pro případ havárií během vánočních svátků. Pohotovost je držena od 8 do 13 hodin.

• 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 2015. 

Kolektiv zaměstnanců organizace Byterm
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Školství

Medlovský cross 2014
Již potřetí byli přizváni nejlepší
vytrvalci ZŠ Rýmařov k nároč-
nému, ale atraktivnímu mezi-
okresnímu závodu s názvem
Medlovský cross, tentokráte
k jeho jedenáctému ročníku. Po

předloňské vítězné premiéře
a loňské obhajobě putovního po-
háru i letos naši běžci věřili 
v opakování úspěchu. 
Přestože se dvanáctičlenné druž-
stvo těsně před konáním soutěže

nesešlo v plné síle, mladší dívky
začaly závod výborně. Kateřina
Furiková a Karolína Ryšková se
umístily na prvních dvou místech
a Lucie Ondráková na čtvrtém.
Podobně dobře si vedli i mladší
hoši, když si Petr Andrýsek,
Matyas Schwarz a Dominik
Hlaváček doběhli pro druhé, třetí
a čtvrté místo. Početně oslabená
sestava starších dívek a chlapců
se však výrazněji neprosadila, ale
Jakub Pintera, Michal Pastyřík,
Natálie Mačudová a jediná troj-
násobná účastnice závodu Mo-

nika Trvalová bojovali s těžkým
terénem a silnou konkurencí vel-
mi srdnatě. 
Po celkovém obodování součtu
jednotlivých umístění na Rý-
mařov zbyla čtvrtá příčka, která
je výzvou a motivací pro příští
rok. Je třeba vyzdvihnout a oce-
nit vynikající letošní formu
mladších hochů a dívek a úsilí
a bojovnost starších. Běžecké
závody jsou pro letošek u konce,
přichází sezóna pilné přípravy
na sportovní hry. 

Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Základní škola Jelínkova vítězí ve šplhu
Tak jako každý rok i letos vyrazili žáci
naší školy poměřit své síly s ostatními žá-
ky okresu Bruntál ve šplhu na tyči. 8. pro-
since byla dvě družstva naší školy v tě-
locvičně Střední pedagogické a zdravotní
školy v Krnově na okresním finále opět
nejlepší. V konkurenci deseti družstev
hochů a osmi družstev děvčat obě naše
družstva zvítězila a postoupila do kraj-
ského finále ve Frýdku-Místku. I v jed-
notlivcích jsme patřili mezi nejlepší,
o čemž nejlépe hovoří 1. místo Moniky
Trvalové a 2. místo Jany Hamplové mezi

dívkami a 1. místo Patrika Krále a 3. mís-
to Romana Plcha mezi hochy. Pochvalu
však zaslouží všichni členové družstev
včetně náhradníků. Družstvo dívek tvoři-
ly Monika Trvalová, Jana Hamplová,
Natálie Lachnitová, Šárka Pallová
a Karolína Ryšková. Hoši nastoupili ve
složení Patrik Král, Jan Camfrla, Roman
Plch, Tomáš Nebes a Matyas Schwarz.
Ještě jednou jim děkuji za vzornou repre-
zentaci školy a slušné chování a vystupo-
vání na závodech.

Mgr. Miloslav Slouka, ZŠ Jelínkova

Skupina Variace hledá zpûváka - bas. Zájemci se mohou dostavit
bûhem ledna 2015 na zkou‰ku. KaÏd˘ ãtvrtek od 19 hodin do ZU·
R˘mafiov, âapkova 6.

Foto: Karel Toman

Foto: archiv ZŠ
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Florbalový podzim ZŠ Jelínkova
Po ukončení běžeckých a vícebo-
jařských soutěží se naplno rozjela
sezóna halových sportovních her.
Nejrozšířenějším kolektivním
sportem na základních školách
zůstává florbal. Hráči a nově
i hráčky ze ZŠ Jelínkova se zú-
častnili série okrskových a okres-
ních kol v rámci celorepublikové-
ho florbalového poháru. 
Jako první začala 27. listopadu
soutěž mladších hochů okrsko-
vým přeborem v Břidličné, kde
svůj křest ohněm v dresu školy
podstoupili Jarek Horáček, David
Vopařil, Petr Vachuta, Honza Ti-
helka a Patrik Hamerka, doplnění
osvědčenými Honzou Jablončí-

kem ml., Samem Kajanem, On-
drou Cílečkem a Matyasem
Schwarzem. Po vydařených úvod-
ních zápasech je na cestě za vítěz-
stvím a postupem zastavil až finá-
lový zápas se ZŠ Vrbno pod
Pradědem. Druhé místo je však
pro nově se tvořící a sehrávající se
tým dobrým výsledkem a per-
spektivou do budoucna. 
Starší kluci Vláďa Šiška, Martin
Urban, Zdeněk Vilímek, Kuba
Ondrák, Michal Štefanišin, To-
máš Nebes, Kuba Sekanina a Jir-
ka Čamek si odbyli okrsek o pár
dní později a díky zkušenostem
z předchozích let a vyzrálé hře
hladce postoupili bez jediné pro-

hry. 10. prosince se ve sportovní
hale v Krnově utkali s dalšími pě-
ti vyrovnanými vítězi bruntálské-
ho okresu a po dvou remízách, ví-
tězství a dvou těsných prohrách
skončili celkově čtvrtí.
Zpestřením letošní sezóny a pří-
jemným překvapením bylo o den
dříve okresní finále mladších dí-
vek pořádané Městem Albrechti-
ce. Po dlouhých letech se v Rý-
mařově sešel školní tým mladších
děvčat, která po sotva dvouměsíč-
ní přípravě s ohromným nadše-
ním převálcovala všechny soupeř-
ky. Šárka Ščuková, Denisa Gréna-
rová, Petra Motalová, Tereza Jan-
delová, Šárka Pallová, Karolína
Ryšková, Kateřina Furiková a Ja-

na Hamplová se svým výborným
premiérovým výkonem postaraly
o momentálně nejlepší florbalový
výsledek podzimu a postoupily do
finále Moravskoslezského kraje. 
Florbalové soutěže pokračují tře-
tím kolem a předvánočním turna-
jem okresní ligy žáků a přípravou
na turnaj Polar Street Hockey, kde
se jistě Rýmařovu znovu zadaří.
Bez ohledu na výsledky si všichni
hráči a hráčky zaslouží pochvalu
za poctivý přístup k tréninku, na-
sazení v zápasech a hlavně za zá-
jem na sobě pracovat a zlepšovat
se nejen po sportovní stránce.
Hodně štěstí v dalších soutěžích. 

Fota a text:
Karel Toman

Cesta do hlubin študákova šuplíku
Výstava, kterou v úterý 25. listo-
padu otevřelo Gymnázium
a SOŠ Rýmařov v Galerii Bořka
Zemana, nese příznačný název
Ze šuplíku. Podílí se na ní pěta-
třicet studentů téměř všech roč-
níků a oborů školy, kteří zarea-
govali na výzvu učitelky výtvar-
né výchovy Kamily Hýžové
a vymetli své šuplíky. Výstava

tak nabízí pohled na spontánní
tvorbu dnešních studentů, jejich
kresby a kresbičky, jimiž ve vol-
ném čase, případně v méně zá-
živných hodinách vyučování 
plní výkresy či stránky sešitů.
Dílka, která obvykle končí sku-
tečně v šuplíku, bez ambice být
předváděna, vznikají pro vlastní
potěšení, pro ukrácení chvíle ne-

bo z potřeby výtvarně uchopit
bujnou představivost, jako svého
druhu vizuální deníky.
Náměty i techniky si autoři vy-
stavených prací volili zcela svo-
bodně, podle vlastního vkusu.
Nejčastěji je zastoupena kresba
inspirovaná komiksem a japon-
ským anime, případně filmem,
fotografií nebo plakátem. Fan-
tazijní náměty, které studenty
přitahují, vypovídají leccos o je-
jich potřebě uniknout z reality,

stejně jako o obdivu k dokona-
losti, kterou nacházejí ve sché-
matech diktovaných masmédii.
V těchto případech je patrná sna-
ha o co největší přesnost tvarů
a linií, na druhou stranu tam, kde
se autoři od předlohy odpoutáva-
jí, je vidět i osobitost a smysl pro
humor. Druhou nejčastěji zastou-
penou technikou je fotografie.
Jejím prostřednictvím studenti
zachycují přírodní náměty, zají-
mavé detaily nebo lidi ve svémVernisáž doprovodila studentská kapela Silent Shadows
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Neobyčejné osudy obyčejných lidí
V prosinci do prostor r˘mafiovského
gymnázia doputovala v˘stava Obyãej-
ní lidé v neobyãejn˘ch ãasech. Ob-
ãanské sdruÏení Respekt a tolerance
jejím prostfiednictvím seznamuje pfie-
dev‰ím mladé lidi s osudy obûtí holo-
caustu ze ·umperska. Souãástí v˘-
stavy je i filmov˘ dokument Luìka
·tipla natoãen˘ podle deníku Ïidov-
ského chlapce Otty Wolfa, jehoÏ rodi-
na se tfii roky ukr˘vala pfied nacisty.
Deník Otty Wolfa dopsala jeho
sestra Felicitas. Otto byl totiž
pouhé tři týdny před koncem vál-
ky zatčen kozáckým oddílem ve
službách gestapa a umučen. Po
třech letech strávených v lesních
bunkrech, boudách a úkrytech

u lidí, kteří se jeho rodině rozhod-
li pomoci, v neustálém strachu
a nejistotě. 
Autentické Ottovy záznamy, jež
Luděk Štipl srovnává s proslulým
Deníkem Anny Frankové, byly do-
nedávna neznámé. Stejně jako 
osudy mnoha dalších židovských
rodin ze Šumperska. Jejich příběhy
se rozhodl vypátrat a zveřejnit
Gerhard Wanitschek, rodák ze
Šumperka a člen Sdružení česko-
německého porozumění. „Z něja-
kého toho velikého pomníku nikdo
nic nemá, je to spíš pomník pro to-
ho stavitele, který ho postavil.
Mnohem více bychom však měli
vědět, jak to bylo s těmi lidmi, s tě-

mi jednotlivci,“ vysvětluje Ger-
hard Wanitschek své pohnutky.
Materiály, které nasbíral a předal
sdružení Respekt a tolerance, 
umožnily příběhy těchto zapome-
nutých jednotlivců oživit. Na ver-
nisáži představily studentky gym-
názia dva z nich – příběh dvojčat
Jiřího a Josefa Fišerových z České
Třebové, kteří strávili válečné roky
v koncentračních táborech, vysta-
veni experimentům Josefa Men-
geleho, a bratrů Egona a Armina
Morgensternových z Loštic, kteří
před nacisty uprchli do Polska
a skončili v Sovětském svazu -
Egon jako vězeň v gulagu, Armin
jako člen Svobodovy armády.

Osudy bratrů Morgensternových,
dvojčat Fišerových i Otty Wolfa
a jeho blízkých tragicky a nezvrat-
ně poznamenal holocaust. Podob-
ných příběhů zdokumentoval
Gerhard Wanitschek desítky. Vý-
stava představuje několik z nich
prostřednictvím fotografií a živo-
topisných údajů, které se o čle-
nech židovské komunity ze Šum-
perska podařilo zjistit. Smyslem
těchto medailonů je podle slov au-
torů výstavy představit obyčejné
lidi, kteří prožili velké utrpení,
a současně ty, kteří jim v krajně
nebezpečné situaci pomohli přežít,
neboť „jsou to právě oni, kdo tvo-
ří skutečné dějiny“. ZN

17. listopad na SSOŠ Prima Rýmařov
Ve čtvrtek 20. listopadu si studenti
SSOŠ Prima připomněli Meziná-
rodní den studentstva a Den boje za
svobodu a demokracii. Oslavu po-
jali po svém. Celou akci zaštítili
studenti 4. ročníků, kteří připravili
workshop na téma „studenti – stu-
dentům“.
V úvodu malé oslavy zavzpomína-
li na události z roku 1939, kdy po
okupaci došlo k uzavření vysokých
škol. Mnozí položili životy za svo-
bodu. Obětí se stal i Jan Opletal,
student Lékařské fakulty Karlovy
univerzity. Druhou část věnovali

17. listopadu 1989. Lidový odpor
proti komunistickému režimu vedl
k jeho pádu a k vítězství demokra-
tické revoluce.
Scénky a hudební vystoupení obo-
hatili studenti četbou úspěšných li-
terárních prací autorů z 3. a 4. roč-
níku. Potlesk odměnil všechny 
účinkující. Oslavu zakončili spo-
lečným zpěvem studentské hymny
Gaudeamus igitur. Píseň se rozlé-
hala v prostorách školy a všichni se
poté spokojeně rozešli do svých
tříd. Kateřina Kopecká, 

Kristýna Holodňáková, 4. ročník

okolí. Oproti stylizovaným ná-
mětům kreseb je fotografie pro-
středkem pro vnímání estetic-
kých kvalit skutečného světa.
„Všechny práce vytvářejí obraz
toho, co současné mladé lidi za-
jímá, jak věci vidí, jak je chápou
a jak se k nim vyjadřují,“ shrnul
studentskou výstavu Michal
Vyhlídal v úvodu vernisáže. Sám
bývalý student gymnázia a jeden
z prvních, kdo z výtvarné výcho-
vy maturoval, pokládá zájem
mladých lidí o výtvarný projev
za důležitý a hodný rozvíjení.
„Výtvarné umění má svou boha-

tou historii. Dějiny umění pova-
žuji za nejhumanitnější a nejsvo-
bodnější obor, je proto smutné,
jak málo času je jim dáno oproti
matematice nebo fyzice,“ dodal.
Výstava Ze šuplíku obsáhla prá-
ce nejrůznějších úrovní a víc než
dokonalostí techniky nebo origi-
nalitou námětů zaujala nepřed-
sudečným pohledem na fenomén
spontánní tvorby současných do-
spívajících lidí – lidí ve věku,
kdy tvořivost přestává být jen
hrou a stává se prostředkem se-
bevyjádření a mostem k umění. 

ZN

Foto: M. Bocián

-upraveno-23-2014  8.2.2015 16:26  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2014

14

Tanečníci ZUŠ přivezli zlato z Loštic
Kulturní dům v Lošticích se v ne-
děli 23. listopadu stal dějištěm po-
hárové soutěže pod názvem
Tancování 2014. Pořadateli byly
Městské kulturní středisko
Loštice a Mohelnický spolek ruč-
ních řemesel.
Předvést své výkony před porotou
přijel do Loštic velký počet taneč-
níků v různých věkových katego-
riích a soutěžních disciplínách.
K vidění byly plesové formace,
disco, show dance, street, parke-

tové a taneční kompozice. V po-
slední zmiňované disciplíně za-
stupoval Rýmařov taneční obor
ZUŠ s choreografií How. Junioři
čistým tancováním získali u poro-
ty nejlepší známky a s tím i první
místo ve své kategorii.
Děkuji svým tanečníkům za vý-
bornou reprezentaci a přeji jim
spoustu úspěchů v nové taneční
sezóně. 

Alena Tomešková, 
učitelka TO ZUŠ Rýmařov

Foto: Andrea Továrková

Jazzclub

MCH Band poprvé v Ryu
Dvakrát v posledních letech koncer-
toval hudebník Mikolá‰ Chadima
v R˘mafiovû s kapelou Dekadent
Fabrik, naposledy letos v ãervnu
v tovární hale. S kapelou pfies tfiicet
let bytostnû spjatou s jeho jménem –
MCH Bandem – tu zahrál poprvé aÏ
nyní, 12. prosince v jazzclubu.
Koncert, který uspořádal Roman
Karel ve spolupráci s jazzclu-
bem, nabídl kromě hvězdy veče-
ra vystoupení místních kapel We
Play aparát a Sibérija. Aparáti
s porcí surového popu koncert
odstartovali, temná alternativa
Sibérije pak navodila patřičnou
atmosféru.
MCH Band založil Mikoláš
Chadima na počátku 80. let, do
roku 1989 ale působil kvůli po-
stojům frontmana (podepsal
Chartu 77) pod různými názvy
v ilegalitě. Na konci komunistic-
ké éry vznikl projekt Es reut
mich f..., k němuž se MCH Band
koncertem v Rýmařově po pěta-
dvaceti letech vrátil.
V hudbě čtvrt století starého po-
řadu zaznívá dusivá atmosféra
života pod tlakem (Chadima byl
na konci 80. let opakovaně vy-
slýchán tajnou policií), který
člověka pomalu a vytrvale drtí.
Hudba temně temná, sugestivně
ponurá a monolitická, v níž se
zvuky nástrojů slívají v jednu
hutnou masu, jen místy naruše-
nou strohými texty v němčině.
Ta může působit jako odkaz na

jazyk jiné totality, nicméně pro
Chadimu byla spíše šifrou, 
umožňující vyjadřovat se svo-
bodněji. V tomto smyslu zhu-
debnil texty pronásledovaného
východoněmeckého básníka Jür-
gena Fuchse (Denní zápisky)
a na albu Es reut mich f... ně-
mecké básně Ivana Wernische.
Nástrojové obsazení kapely je
relativně bohaté: saxofon a elek-
trická kytara (Mikoláš Chadi-
ma), baskytara (Ivan Bierhanzl),
klávesy (Jiří Janďourek), trom-
bon (Jan Jirucha) a bicí (Jan
Chaluš), hlasy nástrojů ale sa-
mostatně příliš nevynikají, pod-
řizují se celku a podporují zá-
měrnou monotónnost. Výsledný
zvuk a poměrně dlouhá stopáž
skladeb působí sugestivně, hu-
dební tlak proniká do hloubky
a může posluchače uvést až do
transu s pocity ne právě příjem-
nými.
Koncert MCH Bandu v Rýma-
řově podpořili tito sponzoři, jimž
pořadatel adresuje poděkování:
SVČ Rýmařov, Lojza Šimko,
Jaromír Mrskoš, DKS - Petr
Köhler, PromarisDuo - Marek
Mačuda, Novenmat - Zbyněk
Bartoník, Eurointermetall, s. r. o.
- manželé Kamenští, Stansped -
Stanislav Juřena, Nábytek gastro
24, Radim Vinklárek, RS model
- Robin Schneider, Vodo-topo-
plyn - Jiří Vavroušek, Farrao -
Jiří Karel jr. ZN
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Lekla se zvířete, dostala smyk
Řidička peugeotu jedoucí 18. listopadu večer
ve směru na Horní Město havarovala poté,
co v zatáčce zahlédla těsně u silnice zvíře.
Lekla se, strhla řízení vlevo a začala inten-
zivně brzdit, dostala ale smyk a narazila do
svodidel. Při nehodě se nikdo nezranil, ško-
da byla vyčíslena na 20 tisíc korun. 

Z nádrže ukradl 80 litrů nafty
Další krádež pohonných hmot se stala v prv-
ní polovině listopadu v Karlově. Pachatel si
vybral nákladní vůz Nissan odstavený na
parkovišti u areálu Myšák. Odstranil uzam-
čené víčko nádrže a odčerpal 80 litrů moto-
rové nafty. Způsobil celkovou škodu za 
3 700 korun.

Nalil dětem rum, 
skončily v nemocnici

Rýmařovští policisté sdělili 31letému muži
podezření z přečinu podání alkoholu dítěti.
Letos v srpnu měl za restaurací na Nábřežní
ulici v Břidličné dát napít rumu dvěma ne-
zletilcům. Děti byly poté dezorientované, vá-
lely se na zemi a zvracely. Přivolaní zdravot-
níci je museli převézt do nemocnice. Muži
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Opilý řidič tvrdil, že neřídil

V neděli 23. listopadu ráno havaroval u auto-
busové zastávky na Opavské ulici v Rý-
mařově 28letý muž za volantem oktávie.
Řidič dostal v zatáčce smyk, přejel do proti-

směru, strhl řízení doprava a narazil do do-
pravní značky. Nehodu oznámil svědek, kte-
rý nalezl řidiče spícího na volantu. Muž ve
voze policistům tvrdil, že neřídil, a nedoká-
zal uvést, kdo měl tedy s autem jet. Při de-
chové zkoušce mu bylo naměřeno 2,77 a ná-
sledně 2,86 promile alkoholu. Škoda činí 
50 tisíc korun. 
Dopravní policisté žádají svědky, kteří vi-
děli průběh nehody či okolnosti po neho-
dě, aby je kontaktovali na tel. 974 731 254.

Zloděj bral nářadí
Škodu za 12 tisíc korun způsobil zloděj, kte-
rý se mezi 16. a 22. listopadem vloupal do
zahradní buňky ve Skalách. Odcizil vrtačku,
brusku, žebřík a halogenové světlo se stoja-
nem, to mu ale zřejmě nestačilo, a tak se po-
kusil vloupat ještě do stavební buňky.
Poškodil dveře, ale dovnitř se nedostal.

Chodkyně skočila pod auto 
K dopravní nehodû s tûÏk˘m zranûním byli do-
pravní policisté pfiivoláni v nedûli 30. listopadu.
Chodkynû se pokusila o sebevraÏdu. 
Nehoda se stala v neděli večer na třídě
Hrdinů v Rýmařově. Podnapilá 20letá žena
šla s přítelem po chodníku a náhle vskočila
přímo před projíždějící auto. Řidič se snažil
střetu zabránit, uhnul do protisměru a brzdil,
přesto do chodkyně narazil. Ženu s těžkým
zraněním hlavy převezli záchranáři do ne-
mocnice v Ostravě-Porubě. Příteli poškoze-
né, který spolu s ní celý den popíjel, naměři-
li policisté 3,55 promile alkoholu v dechu.
Případ převzali kriminalisté. 

Dluhy chtěli zaplatit 
podvodným úvěrem

Policejní komisař SKPV zahájil trestní stíhá-
ní pěti mužů ve věku od 19 do 21 let
z Rýmařova a Města Albrechtic za úvěrový
podvod. Obvinění si v Bruntále zažádali
o několik úvěrů a k žádostem přiložili faleš-

né potvrzení příjmů, které vystavil jeden
z obviněných a opatřil je razítkem své firmy.
Částku 260 tisíc korun, která jim byla na 
úvěr poskytnuta, obvinění z větší části pře-
dali majiteli firmy, aby mohl zaplatit dluhy
a zažádat o dotaci na pracovní místa, na kte-
rá je chtěl zaměstnat. Obviněným nyní hrozí
trest odnětí svobody až do výše pěti let.

Auta zůstala stát na špalcích

Rýmařovští policisté šetří případ dvojité krá-
deže disků s pneumatikami ze zaparkova-
ných vozidel. Případ se stal na přelomu listo-
padu a prosince na postranním parkovišti
u domu na Bartákově ulici. Zloděj odmonto-
val všechny disky se zimními pneumatikami
z fordu a oktávie. Auta nechal stát na dřevě-
ných špalcích. Způsobená škoda činí 23 tisíc
korun. 

Zloděj vlezl do bytu, 
majitel koukal na televizi

Ve čtvrtek 4. prosince kolem poledne se do
domu na třídě Hrdinů v Rýmařově dostal
zloděj. Když zjistil, že dveře jednoho z bytů
nejsou zamčené, vešel do síně a prošacoval
bundy. Majitel byl v tu chvíli v obývacím po-
koji a sledoval televizi. Pachatel mu mezitím
z kapsy bundy odcizil peněženku s hotovostí
přes 5 tisíc korun a doklady.

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

komisař por. Bc. René Černohorský, 
skupina tisku a prevence Opava

Hasiči v terénu

Hořela Barborka a chata v Nové Vsi
Dvě jednotky hasičů HZS MSK
z Rýmařova a Bruntálu a pět jed-
notek sboru dobrovolných hasi-
čů z Dolní Moravice, Karlovy
Studánky, Vrbna pod Pradědem,
Světlé Hory a Břidličné zasaho-
valo od rána 4. prosince u požá-
ru turistické chaty Barborka v ly-
žařském areálu pod Pradě-
dem. Při požáru nebyl nikdo
zraněn, škody se podle majitelů
odhadují na 900 tisíc korun. 
Požár ohlásil ve čtvrtek ráno

čtvrt hodiny před sedmou perso-
nál turistické chaty, která byla
v té době bez hostů. Hořet zača-
lo patrně v garážích, oheň se
rozšířil po dřevěném opláštění
štítové zdi a pronikl do pokoje
v prvním patře a dvou pokojů ve
druhém patře, kouř se dostal i do
chodeb chaty. Ještě před příjez-
dem hasičů se podařilo zachránit
sněžný skútr a automobil, oheň
v garáži však poničil sněžnou
rolbu. Hasiči jej dostali pod kon-

Foto: Štěpán Mikulka, HZS MSK Bruntál

Fota: archiv PČR,
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trolu před osmou hodinou ranní.
Podle vyšetřovatelů byl požár
Barborky způsoben technickou
závadou na elektroinstalaci
sněžné rolby, která stála v jedné
z garáží. Byla tak vyloučena spe-
kulace, že by chatu někdo úmy-
slně zapálil a vybral si k tomu
navíc svátek svaté Barbory. 
V úterý 9. prosince zasahovaly
hasičské jednotky u požáru rekre-
ačního objektu v Nové Vsi, který
patří Sportovnímu klubu Policie
Olomouc. Na likvidaci požáru
štítové stěny a okna jednoho z po-

kojů se podíleli profesionální ha-
siči ze stanoviště v Rýmařově
a jednotky dobrovolných hasičů
z Dolní Moravice, Malé Morávky
a Břidličné. Požár se podařilo lo-
kalizovat za dvacet minut a uhasit
za dalších čtyřiadvacet minut.
Předběžná škoda byla odhadnuta
na 100 tisíc korun. Pravděpo-
dobnou příčinou požáru bylo 
nadměrné teplo od venkovního
osvětlení chaty zavěšeného na
dřevěném opláštění. 

por. Mgr. Petr Kůdela, 
tiskový mluvčí HZS MSK, JiKo

Foto: Archiv HZS MSK Bruntál

Rozloučili jsme se
Emilie Mikulenčáková – Rýmařov .................................... 1920
Juraj Gajdoš - Janovice ...................................................... 1925
Klára Samková - Rýmařov ................................................. 1991 

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Marie Havránková – Rýmařov ............................................ 80 let
Zdeněk Dědáček – Rýmařov ............................................... 80 let
Antonie Kovářová – Rýmařov ............................................. 80 let 
Jiřina Vojtková – Janovice ................................................... 81 let
Marie Kuželová – Rýmařov ................................................ 81 let
Marie Stránská - Rýmařov .................................................. 81 let 
Věra Klvaňová - Rýmařov .................................................. 81 let 
Terezie Vilímcová – Rýmařov ............................................. 83 let
Miloslava Šilhánková – Rýmařov ....................................... 83 let
Anežka Casciani – Janovice ................................................ 83 let
Marta Viravcová - Rýmařov ................................................ 83 let 
Božena Kotvaldová – Rýmařov ........................................... 84 let
Aloisie Poláchová – Rýmařov ............................................. 84 let
Alžběta Krupová – Rýmařov ............................................... 85 let
Marie Zetková – Rýmařov .................................................. 85 let
Marie Havlíková – Rýmařov ............................................... 91 let
Marie Semelová – Rýmařov ............................................... 92 let

Na Štědrý den oslaví
82. narozeniny

pan Václav Šumpolec.
Vše nejlepší do dalších let, zdraví, štěstí

a Boží požehnání
přejí manželka Marie, dcera Alena, zeť

Drahomír, vnoučata a pravnoučata

Dne 31. prosince 2014 oslaví 85. narozeniny 
paní Marta Vogelová

ze Staré Vsi.
Do dalších let přejeme hlavně 
zdraví, pohodu a hodně elánu.

Dcera s manželem, snacha, vnoučata 
a pravnoučata

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
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

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

Neděle 13.00 - 20.00
V pondělí a středu 17 - 18.30 plavecký kurz

Aerobik - pondělí 18.45 - 19.45, čtvrtek 19.00 - 20.00

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00

Krytý bazén je od 24. do 25. 12. uzavřen, 
31. 12. otevřeno do 18 hodin

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

Po - Pá 16.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin 

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou
skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak. 

Václav Havel

Známá i neznámá výročíCitát:
21. 12. 1834 ve Stavovském divadle při provedení Tylovy

Fidlovačky poprvé zazněla Škroupova píseň Kde do-
mov můj – 180. výročí

21. 12. 1919 nar. Ivan Blatný, básník a překladatel (zemř. 5. 8. 1990)
– 95. výročí narození

23. 12. 1999 zemř. Miroslav Ivanov, prozaik, literární historik
a publicista (nar. 10. 4. 1929) – 15. výročí úmrtí

26. 12. 1969 zemř. Jiří Šlitr, klavírista, skladatel a herec (nar. 
15. 2. 1924) – 45. výročí úmrtí

26. 12. 1969 Josef Sekyra jako první Čech stanul na jižním pólu –
45. výročí

27. 12. 1614 zemř. Bartlomiej Paprocki z Glogol, polský spisova-
tel a heraldik, žil v emigraci v Kroměříži (nar. asi 1543)
– 400. výročí úmrtí

29. 12. 1989 Václav Havel zvolen prezidentem ČSSR – 25. výročí
30. 12. 1944 zemř. Romain Rolland, francouzský spisovatel a hu-

dební teoretik, nositel Nobelovy ceny (nar. 29. 1. 1866)
– 70. výročí úmrtí

30. 12. 1969 zemř. Jiří Trnka, grafik, malíř, ilustrátor a režisér kresle-
ných a loutkových filmů (nar. 24. 2. 1912) – 45. výr. úm.

6. 1. 1850 nar. Ladislav Stroupežnický, dramatik (zemř. 11. 8. 1892)
– 165. výročí narození

9. 1. 1890 nar. Karel Čapek, spisovatel a novinář (zemř. 
25. 12. 1938) – 125. výročí narození

10. 1. 1055 zemř. Břetislav I., nemanželský syn knížete Oldřicha
a Boženy (nar. 1002 nebo 1005) – 960. výročí úmrtí

11. 1. 1875 nar. Terezie Brzková, herečka (zemř. 19. 11. 1966) –
140. výročí narození

12. 1. 1940 zemř. Joža Uprka, malíř a grafik, představitel pozdní
secese (nar. 25. 10. 1861) – 75. výročí úmrtí

13. 1. 845 čtrnáct českých knížat se svými družinami přijalo
v Řezně křesťanství – 1170. výročí

15. 1. 1995 zemř. Josef Kemr, herec (nar. 20. 6. 1922) – 20. výro-
čí úmrtí

Medaile pro Neilu 
v republikové soutěži jednotlivců

Sobotní dopoledne 15. listopadu patřilo republikové přehlídce jedno-
tlivců v orientálních tancích – soutěži Světlo Orientu v Uherském
Ostrohu. Rýmařovskou taneční skupinu Neila reprezentovaly Simo-
na Tušková, Barbora Laštůvková, Anna Cimbotová, Aneta Dehnero-
vá, Karolína Koláriková a Barbora Šopíková. Děvčata soutěžila
v tanci podle lektorky a v improvizaci. Čtyři naše tanečnice oslovily
porotu natolik, že získaly medailové ocenění:
V kategorii Miss Kamélie (11 - 13 let):
Barbora Laštůvková - 1. místo
Simona Tušková - 2. místo
V kategorii Miss Jasmínový květ (14 - 18 let):
Barbora Šopíková - 1. místo
Karolína Koláriková - 2. místo
Všem tanečnicím děkujeme za reprezentaci a medailistkám posíláme
velikou gratulaci ke krásnému umístění!
V minulém čísle Rýmařovského horizontu vyšel článek o účasti
Neily na světovém šampionátu v tanci. Nedopatřením jsem uvedla
v tabulce výsledků jako sólistku Lucii Laštůvkovou, správně má být
uvedena Barbora Laštůvková, která v klasickém sólovém tanci v ju-
niorech obsadila 2. místo. Za chybu se omlouvám, jednalo se o ad-
ministrativní nedopatření. 

Foto a text: Kamila Cimbotová, TS Neila SVČ Rýmařov

Matefiské centrum Sluníãko
Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

zve dûti od 3 let a jejich rodiãe

na pravidelné pondûlní schÛzky
15.30 – 17.30

V tomto ãase je moÏné hlídání dûtí i bez rodiãÛ
Program pfiipravuje Katefiina Fryblíková

V úter˘ a ãtvrtek je Sluníãko otevfieno
9.30 – 11.00

Program pfiipravuje Markéta Beránková

-upraveno-23-2014  8.2.2015 16:26  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2014

18

-upraveno-23-2014  8.2.2015 16:26  Stránka 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 23/2014

19

Kino Rýmařov
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Co nestihne Ježíšek
Vánoce se slaví skoro po celém svû-
tû a jeden JeÏí‰ek by na nû nejspí‰
nestaãil. Na‰tûstí není sám – má
spoustu bratrancÛ (a sestfienic),
ktefií jeho práci zastanou stejnû dob-
fie. Jejich podoby a zvyky pfiedstavi-
la v˘stava ZU· ve vestibulu knihovny.
Výtvarný obor ZUŠ Rýmařov
naplňuje prostory Galerie
U Stromu poznání v knihovně
adventní a vánoční výstavou
každoročně. Letošní desátá s ná-
zvem Ježíškovi bratranci ukazu-
je, kdo nosí dárky v okolních
státech Evropy nebo třeba
v Japonsku. V čele je umístěna
velká ilustrovaná mapa s přehle-
dem výsostných území Ježíška
a jeho příbuzných. Zatímco střed
Evropy má pod patronátem prá-
vě Jezulátko, v ostatních zemích
se o radost pod stromečkem sta-

rají „vánoční muži“, často ná-
padně podobní našemu sv.
Mikuláši. Na výstavě tudíž na-
jdeme britského Santu Clause,
ruského Dědu Mráze se Sněhur-
kou, bulharského Dědu Koledu,
řeckého Svatého muže nebo
francouzského Pere Noela. Ved-
le dobrosrdečných vánočních
mužů se ale v některých evrop-
ských končinách vyskytují i dár-
konoši poněkud méně obvyklí,
třeba italská čarodějnice Befana
nebo norský vánoční kozel
Julebukk. V Japonsku zase nosí
dárky veselý baculatý mnich
Hotei-osho, dobrý duch s očima
na obou stranách hlavy, který
hlídá, zda děti nezlobí.
Nejvíc ovšem malé výtvarníky
zaujaly islandské vánoční tradice.
Vládne jim ošklivá vánoční baba

Grýla, která spolu s černou koč-
kou chytá a odnáší neposlušné dě-
ti. Má ještě třináct pomocníků –
skřítků Jolasveinarů, původně
zlých trolů, kteří však časem
zkrotli a nosí dětem o Vánocích

drobné dárky. Každý den jeden.
Výtvarníci se zaměřili právě na 
islandské vánoční skřítky a jejich
zvláštní atributy (např. kýta masa).
Vánoční výstava v knihovně po-
trvá do konce prosince. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Dalimil v gobelínu
Přesně před rokem vystavilo rý-
mařovské muzeum pozoruhod-
nou práci olomoucké textilní vý-
tvarnice Věry Mičkové – repliku
slavné Tapisérie z Bayeux, se-
dmdesátimetrový gobelín zachy-
cující normanskou invazi do
Anglie. Práce na něm zabrala au-
torce tři roky, výsledek ale stál
za to. Replika vystavená v Olo-
mouci, Brně, Praze či Litomyšli
vzbudila velký zájem nejen
svým rozsahem a obsahem, ale
i technikou.
Shodou okolností v době, kdy
gobelín pod rukama Věry Mič-
kové vznikal, byla objevena jiná
středověká památka, cenná ze-

jména pro českou kulturu –
Pařížský zlomek Dalimilovy
kroniky, dosud neznámý latinský
překlad první česky psané veršo-
vané kroniky s bohatými ilumi-
nacemi. Námět pro další tkané
dílo byl na světě.
Fragment kroniky tak řečeného
Dalimila, obsahující asi desetinu
původního textu, byl vydražen
v roce 2005 v pařížské aukční síni
Piasa. Do vlastnictví jej získala
Národní knihovna v Praze za 
340 tisíc eur, jeho hodnota je však
nevyčíslitelná. O existenci latin-
ského překladu české kroniky
z první poloviny 14. století totiž až
do roku 2005 neměl nikdo tušení. Není divu, že Věra Mičková po

úspěchu své repliky Tapisérie
z Bayeux sáhla po Dalimilovi.
Zaujaly ji nejen nádherné ilumi-
nace Pařížského zlomku, ale i ob-
sah kroniky samotný. „O Dalimi-
lově kronice se učí už děti na zá-
kladní škole. Vědí, že je to první
česká veršovaná kronika ze 
14. století, ale to je všechno,“ vy-
světluje autorka, proč se rozhodla
miniatury zlomku zvětšit a ztvár-
nit v gobelínu. Při práci na jedno-
tlivých obrazech přitom narazila
na nové poznatky, které i ji jako
učitelku češtiny překvapily, např.
že Chodové, tradiční strážci čes-
ko-německé hranice na Šumavě

a v Českém lese, jsou původem
Poláci, jež zajal a do Čech přive-
dl kníže Břetislav. „Proto je je-
jich kroj tak odlišný od jiných
českých,“ dodává Věra Mičková.
Zajímavostí Pařížského zlomku
Dalimila, která vynikne zvláště
ve zvětšených gobelínových ver-
zích, jsou typicky italské kulisy
scén. „Italští mniši vytvořili la-
tinský překlad Dalimilovy kroni-
ky patrně pro mladého Karla IV.,
který zapomněl česky. A protože
neznali české reálie, použili ital-
ské,“ soudí Věra Mičková.
Na jednotlivých obrazech tak
najdeme např. toskánské domky,
boj českého a německého krále

-upraveno-23-2014  8.2.2015 16:26  Stránka 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 23/2014

21

Krása prochází žaludkem
Unikátní jedlou v˘stavu si v pátek 
12. prosince prohlédli a rovnou
zkonzumovali náv‰tûvníci mûstského
muzea. Stoly s naservírovan˘mi
‰perky po vernisáÏi zely prázdnotou.
Pro vernisáž poslední letošní vý-
stavy v rýmařovském muzeu ne-
bylo třeba připravovat zvláštní
pohoštění. Celá byla totiž určena
ke snědení. Náhrdelníky z křu-
pek, přívěsky z čokolády, perní-
kové brože, náramky z křížal,
piškotové náušnice... Klasické
i extravagantní ozdoby lákaly
k ochutnání a pár minut po zahá-
jení výstavy na stole skutečně
zůstaly jen drobky, špejle a špen-
dlíky.
Výstava jedlých šperků, k jejichž

tvoření vyzvala učitelka Kamila
Hýžová bývalé i současné žáky
výtvarného oboru ZUŠ, členky
kreativního kroužku SVČ a další
tvůrčí jedince, navázala na po-
dobný projekt, realizovaný před
pár lety. Tehdy se šperky pekly
z perníkového těsta, tentokrát byl
výběr materiálu neomezený,
a vedle osvědčeného perníku tak
bylo možno vidět a ochutnat
i ozdoby ze sušeného ovoce,
popkornu, burizonů, křupek, ce-
reálních kuliček, sušenek, piško-
tů, bonbónů či hořké čokolády
v decentním i rafinovaném de-
signu. Některé šperky byly
zkomponovány tak pečlivě, že
k jejich konzumaci bylo potřeba

poměrně dost trpělivosti a opatr-
nosti, žádný z nestravitelných
komponentů naštěstí v krku hos-
tů vernisáže neuvízl.

Pomíjivou krásu jedlých šperků
mohou obdivovat ti, kteří hostinu
propásli, na fotografiích vystave-
ných v Galerii Pranýř. ZN

se odehrává pod palmami
a v kostele se děti hromadně křtí
v baptisteriu.
Dvacet gobelínů podle iluminací
Pařížského zlomku ilustruje ka-
pitoly o moravském králi Svato-
plukovi, o knížeti Václavovi, je-
ho matce Drahomíře a babičce
Ludmile, o Oldřichovi a Boženě,
Břetislavovi a Jitce a o boji kní-
žete Břetislava s německým krá-
lem Jindřichem III. Jejich tkaní
trvalo autorce dva roky, tedy
skoro stejně dlouho jako značně

rozměrnější Tapisérie z Bayeux.
Dalimilova kronika byla prac-
nější co do ornamentální výzdo-
by, množství detailů a také kvůli
použití zlatých nití. Gobelíny
doprovází převod latinských
veršů do současné češtiny doc.
Zdeňka Uhlíře. Soubor byl vy-
staven v pražském Klementinu,
na Špilberku v Brně a v Olo-
mouci. Návštěvníci rýmařovské-
ho muzea si jej mohou prohléd-
nout do konce prosince. 

ZN
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„Muzeum – kulturní křižovatka“

V letošním roce Městské muze-
um Rýmařov zrealizovalo pro-
jekt nazvaný Muzeum – kultur-
ní křižovatka, který byl zamě-
řen na různorodé kulturní akce,
které se v muzeu tematicky stý-
kají. Každý návštěvník si mohl
vybrat podle svého zájmu.
První příležitostí byla březnová
přednáška Mgr. Jiřího Karla na
čarodějnické a upírské téma.
Květnová muzejní noc pro děti
poučila malé návštěvníky o čes-
kých pověstech. Mimořádnými
večerními prohlídkami a kon-
certem sboru Bernardini z Břid-
ličné se kaple V Lipkách zařadi-
la mezi otevřené památky Noci
kostelů. I v červenci se v jejích
nádherných prostorách odehrál

koncert duchovní hudby. Na zá-
ří rýmařovské muzeum připra-
vilo týden Dnů evropského dě-
dictví. Zájemci o kulturu se
mohli zúčastnit komentované
prohlídky města s Mgr. Jiřím
Karlem, prohlédnout si výstavu
historických fotografií Rýma-
řova a Opole v muzeu, poslech-
nout si Jazzové kvarteto, pol-
skou vokalistku Agatu Bajorek,
Free Jazz Trio z Olomouce 
či autorské čtení Sibérije s čest-
ným hostem, fyzickým básní-
kem Petrem Vášou, proběhla ta-
ké komentovaná prohlídka mu-
zejní expozice a přednáška na
téma všežravectví a mlsounství
u člověka. Fotografická výstava
Zachycený čas se v září přesu-
nula do Muzea Wsi Opolskiej
w Opolu. Výstavní sály měst-

ského muzea v listopadu zaplni-
ly archeologické nálezy z rýma-
řovského náměstí. Na téma ar-
cheologických výzkumů před-
nášel opět Mgr. Jiří Karel.
Adventní koncert v kostele sv.
Michaela v Rýmařově 16. pro-
since ukončil celoroční kulturní
projekt, který byl spolufinanco-
ván z fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd a městem
Rýmařov. 

Michal Vyhlídal

Zaměstnanci Městského muzea
Rýmařov a Informačního centra
všem děkují za podporu jakého-
koli druhu a zároveň přejí po-
klidné a spokojené prožití svát-
ků vánočních a mnoho zdraví,
úspěchů a životní spokojenosti
v celém novém roce.

Osadní výbory informují

Osadní výbor v Ondřejově pozval Mikuláše s čertem
Na mnoha místech na‰eho mûsta
a v mnoha rodinách byly dûti 5. pro-
since obdarovány svat˘m Mikulá‰em,
ty ménû poslu‰né musely slíbit ãer-
tÛm, Ïe se pfií‰tí rok polep‰í. 
V podobném duchu probíhala mi-
kulášská nadílka v Ondřejově.
Osadní výbor s předsedkyní Anež-
kou Továrkovou pozval děti v so-
botu 6. prosince na mikulášské
odpoledne do ondřejovské hos-
půdky. Asi dvě desítky dětí netr-
pělivě očekávaly příchod sv.
Mikuláše s andělem a čertem.
Aby si čekání ukrátily, zkoušely
zpívat písničky a přednášet říkan-
ky nanečisto. 
Netrvalo dlouho a do místnosti
vtrhl obtloustlý a opelichaný čert
s dlouhým ocasem, pytlem na ne-

zbedné děti a pořádnými rohy.
Zděšení a pláč některých dětí ne-
ustávaly, a situaci proto musel
společně s rodiči uklidňovat
Mikuláš s mitrou na hlavě, bi-
skupskou berlou v ruce a košem
plným balíčků s dobrotami, do-
provázený andělem. Téměř každé
dítko mělo pro Mikuláše připra-
venu písničku nebo básničku.
Když čertisko vidělo, že v On-
dřejově žijí pouze hodné děti, ra-
ději se stáhlo do kouta. Mikuláš
nakonec všechny děti obdaroval
balíčky. Po jeho odchodu měli po-
řadatelé pro děti připravenu vý-
tvarnou dílnu. Děti si mohly vyro-
bit nejen vánoční ozdoby, ale také
třeba jednoduchá krmítka pro
ptáčky. JiKo

Poděkování
Děkuji touto cestou neznámému nálezci peněženky s doklady, kterou jsem ztratila v pátek 21. listopadu. Dotyčný člověk nález poctivě ode-
vzdal na Městský úřad Rýmařov. Ještě jednou děkuji. Marie Čekalová

Novému zastupitelstvu
Ráda bych prostřednictvím Rýmařovského horizontu blahopřála všem
jednadvaceti nově zvoleným zastupitelům a zároveň poděkovala za to, co
pro město dosud vykonali. Jmenovitě znovu zvolenému starostovi Petru
Kloudovi za těžké chvíle rozhodování o rekonstrukci náměstí, za opravu
radnice, ale i za nabídku dodavatele levnější elektřiny, a nové místostaro-
stce Marcele Staňkové, která jako ředitelka Diakonie ČCE v Rýmařově
řešila otázku, jak získat peníze na Domov odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici. Konečně máme ženu místostarostku na radnici a je to Žena
s velkým Ž, která už toho ve svém mladém věku mnoho dokázala.
Jistěže ještě bude moc těžkostí, ale poznali jsme, že Bůh existuje a žije
s námi, kdyby nebyl Bůh, tak volby takto nedopadly. Naše většina uká-

zala, že jí není jedno, s kým půjdeme společně do dalších roků. Možná
to nebude lehké, ale v porozumění a úctě jeden k druhému půjde vše
dobře. Jde přece o náš společný domov, proto si važme práce každého,
abychom se mohli radovat z krásy.
Celému městskému zastupitelstvu stálé štěstí v práci i v rodinách vypro-
šuji s požehnáním Božím. Kéž pod krásnou vysokou horou Pradědem ži-
jeme v pokoře, spokojenosti, radosti a porozumění, mladí, staří, každé
národnosti. Čisté myšlení vede k čistému životu.
Všem přeji šťastný advent, radostné a požehnané Vánoce, zdraví, spoko-
jenost a lásku do nového roku 2015. Pokoj vám všem. 

Olga Schreiberová
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Z Rýmařova do světa

Jak se žilo v Sýrii – 2. část
V nepravidelné rubrice, kterou jsme začali uveřejňovat na začátku letošního roku, nabízíme vyprávění o životě Rýmařovanů za hranicemi. V dru-
hé části rozhovoru hovoří Zdeňka Valouchová o životě v Sýrii, kde žila dvaadvacet let. Měla možnost tuto zemi procestovat křížem krážem, po-
znat život tamních obyvatel, jejich zvyky, gastronomii, společenský život a odvezla si mnoho zážitků, o které se podělí s našimi čtenáři.

Jaká je Sýrie z vašeho pohledu
země, co se týče složení obyvatel,
mentality, komunikace mezi lid-
mi, jaké jsou pracovní příležitos-
ti – které odvětví převládá, jaká je
dopravní infrastruktura, vzdělá-
ní lidí apod.?
V Sýrii žije pospolu až devatenáct
národnostních menšin a sedmnáct
velkých náboženských skupin. Je
to poměrně velká škála různoro-
dosti a různých názorů. Je to výji-
mečná země založená na nábo-
ženské toleranci a na rovném pří-
stupu k vyznání víry. Ostatně to
vyjádřil při své návštěvě Damaš-
ku bývalý papež Jan Pavel II.
v květnu roku 2001. To je jeden
z hlavních rysů kultury Sýrie, kte-
rá leží v oblasti ovládané konzer-
vativními státy, praktikujícími
méně tolerantní formy islámu.
Sýrie má také v těsném sousedství
Izrael, nábožensky založený stát,
který od roku 1967 okupuje i část
syrského území – Golany a který
představuje pro Syřany stálou
hrozbu. Proto je Sýrie nucena
podporovat nepřátele Izraele
v oblasti a ze stejného důvodu je
také blízkým spojencem Íránu.
Výsledkem je velmi široké spekt-
rum nepřátel. Od USA, Izraele,
států západní Evropy až po před-
stavitele konzervativních škol 
islámu v čele se státy Perského
zálivu. Jak se již ukázalo, je
v Sýrii vnitřní opozice, která ne-
souhlasí s politikou vlády a žádá
více svobody. I když je převážná
většina obyvatel Sýrie muslim-
ská, šlo vždy o sekulární stát, ve
kterém neplatilo žádné nábožen-

ské právo nad právem světským,
nebo dokonce nad ostatními ná-
boženstvími.
Co se týče vzdělání, za mého pů-
sobení byly v Sýrii v každém vět-
ším městě univerzity, ať už šlo
o hlavní město Damašek nebo
další větší města Alleppo, Latakii
nebo Homs, další univerzita se
stavěla v Tartusu. Systém studia
byl oproti České republice poně-
kud odlišný. Základní školní
vzdělání trvalo dvanáct let, při-
čemž v deváté třídě skládali žáci
„velké“ zkoušky. Pokud uspěli do
určitého bodového ohodnocení,
mohli jít na matematickou větev
střední školy, která byla tříletá. Při
maturitní zkoušce, která se sklá-
dala ze všech předmětů, a bylo
jich asi osmnáct včetně nábožen-
ství, musel mít student opět určitý
počet bodů. Řekněme, že maxi-
mální počet bodů byl tři sta, a po-
kud student dosáhl rozmezí 250-
300 bodů, mohl jít studovat medi-
cínu. Když dosáhl od 200 do 250
bodů, mohl jít na techniku. A tak
dále až po učební obory. Takže on
sám si vybírat nemohl, kam pů-
jde, jeho další cestu za vzděláním
určoval dosažený počet bodů.
V současné době i v oblasti vzdě-
lávání nastaly změny, ale vzhle-
dem k tomu, že už delší dobu ne-
pobývám v Sýrii, tak je neznám. 
Když se zmíním o pracovních pří-
ležitostech, tak zemědělstvím se
živí lidé pouze v zeleném pásu
kolem Středozemního moře. Vni-
trozemí Sýrie je většinou poušť.
V zemi je deset měsíců slunečno,
proto se sklízelo například obilí

i třikrát v roce a v tom směru byla
Sýrie soběstačná. Po Egyptu byla
dokonce druhým největším vý-
robcem bavlny. V roce 2005 byla
v Damašku postavena automobil-
ka Sham, technická odvětví byla
zejména ve druhém největším
městě v zemi Aleppu, kde na pěti-
miliónové město připadlo sedm
tisíc malých či středních firem,
které vyráběly bílou techniku
a základní spotřebiče pro domác-
nost. Kdo chtěl a byl jen trochu
zručný, práci si v těchto provo-
zovnách našel.
Byli k vidění v Sýrii nezaměstna-
ní nebo bezdomovci?
Určitě se i tam najdou lidé, kte-
rým se nechce pracovat. Ale bez-
domovci, které vídáme u nás,
v Sýrii nepotkáte. Jsou lidé, kteří
práci nemají, nemají žádný zdroj
obživy, ale stará se o ně rodina.
Najdou se i žebračky, spíše ci-
kánského původu, beduínky. 

Co se týče dopravní infrastruktury,
někdy v 60. - 70. letech byla vy-
budována hlavní tříproudá dálnice
z Latakie do 350 kilometrů vzdá-
leného Damašku a hodně pomohla
rozvoji hospodářství země. Když
se nějaký úsek této tepny rozbil,
ihned jej opravili. Nebyl s tím žád-
ný finanční problém, žádná výbě-
rová řízení se nevyhlašovala, jak
je tomu například u nás. Dostatek
financí nepramení v této zemi
z nalezišť ropy. Sýrie není soběs-
tačná v těžbě ropy, protože její na-
leziště se řadí k takzvané těžké ro-
pě, kterou vyváží, lehkou ropu pro
automobily naopak dováží. 
Mají tam velice kvalitní síť dopra-
vy, ať jde o železnice, dálkovou
autobusovou dopravu či meziná-
rodní letiště ve velkých městech.
Když v Česku Radim Jančura za-
kládal Student Agency, v Sýrii už
něco podobného fungovalo dávno
pod jménem Kadmus, společnost,

rozhovor

Latakia, 16 km dlouhá vlajka na podporu prezidenta

Veletrh v Damašku
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která jezdila bez zastávky mezi
Latakií a Damaškem a podávala
cestujícím vodu a sušenky. Na
kratší vzdálenosti jezdí takzvané
servisy. Jsou to mikrobusy pro
dvanáct lidí, které provozují sou-
kromníci. U těchto spojů neexis-
tují jízdní řády. Vyjíždí z jedné
vesnice nebo malého města do ji-
né vesnice či města. Mikrobus vy-
jede tehdy, až se naplní, a zastaví
vám, kde si sami určíte.
Jak lidé v této zemi využívají svůj
volný čas? Cestují, navštěvují di-
vadla, koncerty, filmová předsta-
vení nebo to funguje úplně jinak,
odlišně od života lidí v Evropě?
V Latakii bylo postaveno kulturní
centrum, kde bylo možné navště-
vovat nejrůznější zájmové krouž-
ky výtvarným počínaje přes hu-
dební, taneční a divadelním kon-
če. K vidění byli v hojném počtu
ochotníci, kteří se do Latakie sjíž-
děli na týdenní divadelní festival
amatérských divadel. Samozřej-
mě tam bylo i kino. Centrem kul-
turního dění byl Damašek, kde je
i známá opera. Komplex skrývá
operní sál, dva menší divadelní
sály a školu, v níž se vyučuje he-
rectví, zpěv a balet. Hrají se tam
školní koncerty a divadelní kusy
arabských autorů. Stavebně je
komplex směsicí západní a arab-
ské architektury a zpodobením
představy Asadů o Damašku coby
metropoli arabské kultury a politi-
ky. Jezdívali tam zahraniční uměl-
ci, například ruský balet, který
jsem v té době zhlédla. 
Na jihu pod Damaškem je město
Busra, bývalé centrum římské
provincie, a v něm přírodní amfi-
teátr, který postavili Římané ve
druhém století našeho letopočtu.
Každoročně byl dějištěm hudeb-
ních a divadelních festivalů.
V amfiteátru vystupoval i taneční
soubor Lúčnica a další českoslo-
venští umělci. 

V létě Syřané vyhledávali spíše
restaurace a pobyt u moře. Přes
den teplota stoupla v Damašku až
na 55 stupňů Celsia ve stínu, na
slunci mohlo být i 70 stupňů a ve-
čer teplota neklesla pod 30 stupňů.
V Latakii u moře nejvyšší teplota
dosahovala ke 40 stupňům Celsia.
Večer se pokuřovala vodní dýmka,
rodina zasedla s přáteli pod otev-
řenou restauraci a povídalo se. 
Vzpomínám si, že v roce 1984 za-
počala výstavba olympijského
sportovního města v Latakii s ba-
zény, běžeckými dráhami, hřišti
a dalším sportovním vybavením,
ve kterém se konaly v roce 1987
Středozemní olympijské hry. Po
skončení her pak olympijské měs-
tečko sloužilo sportovcům i ostat-
ním obyvatelům města. 
Jezdili Syřané na dovolenou stej-
ně jako Evropané?
Ano, ale dovolenou si mohla do-
volit jen bohatší klientela. Exi-
stovaly cestovní kanceláře, které
zabezpečovaly kompletní servis,
a ne každý na to měl. Hodně se

jezdilo do Libanonu, Jordánska
a po roce 2008 se turistický ruch
čím dál víc rozšiřoval. 
Měla jste možnost navštívit ně-
která zajímavá místa? Jaké po-
znatky či zážitky jste si z těchto

míst odvezla?
Moje první samostatná delší cesta
autem po Sýrii vedla do Da-
mašku, když jsem odvážela svou
tetu, která přijela na návštěvu.
A musím říct, že Damašek znám
lépe než Prahu. Je to nejstarší žijí-
cí město na světě na svém původ-
ním místě – až 5 000 let staré, se
čtyřmi miliony obyvatel, přes den

až o dva miliony navíc, protože
sem přijíždějí lidé za prací. Okolí
Damašku, to je už moderní město
s vysokými domy a moderní vý-
stavbou. Dá se říci, že starý
Damašek je ten pravý Orient, kte-
rý jsem vždycky chtěla poznat
a pochopit. Na člověka doslova
dýchne historie. Přijdete na hlavní
tržiště – arabsky súk (jménem
Hamidie) se stánky s kořením,
kde se mísí nejrůznější vůně. To
v člověku zanechá velký zážitek. 
Doprava v Sýrii neměla v době
mého pobytu žádný pevný řád.
Nemůžete projet křižovatku na
zelenou a myslet si, že máte před-
nost, nebo naopak zůstat před kři-
žovatkou stát na červenou. Člo-
věk musí jezdit podle citu.
Předjíždělo se zprava nebo zleva,
vjíždíte do jednosměrky, ale nedě-
láte to s vědomím toho, že jste pá-
nem silnic, naopak, musíte jet 

s opatrností a citem. Nikdo na vás
za to nebude troubit, protože dělá-
te to, co dělají všichni. Neukazují
si na hlavu – no jo, blondýna... 
Se svým mužem jsem měla to
štěstí, že jsme autem projeli celou
Sýrii, od severu k jihu, od výcho-
du na západ. Viděla jsem nejzají-
mavější památky. Doslova na kaž-
dém kroku, kde v Sýrii zastavíte,
narazíte na památku. Na východě
je velmi zajímavé antické město
Palmyra, což je největší pozůsta-
tek starého, dnes již pouštního
města, kde zůstalo dochováno 150
římských sloupů z původních 375,
kolem kráčejí hrdě velbloudi a vý-
chod slunce je tam naprosto úžas-
ný. Největší rozkvět Palmyry na-
stal okolo roku 150 n. l. A jelikož
je to centrum turismu, jsou všu-
de kolem postaveny hotely.
Rozdíl denní a noční teploty tam
činí dvacet i třicet stupňů. Když
jsem jela v Brně tramvají a bylo
parné léto, lidé si nesedali 
k okýnkům, kde pálilo slunce, já
naopak měla výhodu, protože
tam bylo vždycky volno a já by-
la na vedro zvyklá. 
Při naší cestě po Sýrii na mě za-
působila dominantní řeka Eufrat
s největší přehradou v Sýrii, vy-
budovanou v roce 1973. V sever-
ní části Sýrie jsou z byzantské do-
by i takzvaná mrtvá města, chce-
te-li města duchů. Ať už lidé měs-
ta opustili z důvodu nějaké epide-
mie, příčina jejich odchodu není
známá. Další zajímavé město,
které mě oslovilo a leží poblíž
Damašku, je Maaloula. Je to ob-
last, kde se dodnes mluví jazykem
Ježíše Krista. Tamní obyvatelé
přenášejí tuto tradici z generace
na generaci a hovoří aramejsky.
Mladí lidé neovládají písemnou
podobu tohoto více než 3000 let
starého jazyka, ale hovoří jím té-
měř všichni. 
Kromě mnoha zajímavých míst,

Houbařský úlovek v piniovém háji u Latakie

Před muzeem folkloru v Damašku

Město Maaloula Fota: archiv Z. Valouchové
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kam jsem měla možnost se podí-
vat, jsem narazila i na místa, kde
visely cedulky s nápisem, že zde
pracovali čeští specialisté, kteří
vystavěli například rafinerii
v Homsu, na severu Sýrie byly za-
se české cukrovary nebo pozůstat-
ky dalších firem, které v době čes-
koslovenské spolupráce se Sýrií
vystavěli naši lidé. Když jsme
svého času chodili kontrolovat
motory u výtahů, nesly značku
ČKD. A když někteří lidé v Sýrii
zjistili, odkud jsem, hned začali
jmenovat české nákladní vozy
Tatra, vojenskou techniku, české
sklo a mnoho dalších výrobků,
které tehdejší Československo
proslavily. 
Na jihu Sýrie jsme z dálky viděli
i nejvyšší horu Hermon (arabsky
Džabalaš-Šajch), která je v hor-
ském pásmu Antilibanon s na-
dmořskou výškou 2 814 m n. m.
Vrchol Hermonu je na hranicích
mezi Sýrií a Libanonem. 
Jaká je typická syrská kuchyně?
Co v jídelníčku převládá a jaké
jsou ceny potravin? 
V Sýrii je úžasně rozmanitá ku-
chyně. Obvykle se nevaří v rodi-
nách nebo i v restauracích jen jed-
no jídlo, ale hned několik – čtyři
a více. Příprava není jednoduchá,
ale představa, že hostům bude
chutnat a vše se sní, je o to po-

vzbudivější. Hlavní složkou je ně-
kolik druhů salátů – převládají ze-
leninové z druhů zeleniny u nás
známější i méně známé. Dnes se
do větších měst v Česku dováží
i exotická zelenina, ovšem v Rý-
mařově bychom ji zřejmě nekou-
pili. Předkrmy jsou připravovány
z cizrny, ze sóji, fazolí či různých
druhů zeleniny, následuje hlavní
chod, který se skládá z dalších ně-
kolika druhů jídel. Hlavní surovi-
nou je bulgur – drcená zrna středo-
zrnné pšenice, nebo fríke, to je ne-
zralá pražená a drcená pšenice.
Proces pražení je velmi náročný,
a proto je fríke dražší než například
rýže. Podává se jako samostatný
pokrm posypaný buď osmaženými
kostičkami skopového masa nebo
osmaženými piniovými semínky,
které chuť masa výtečně nahrazují.
Maso se v syrské kuchyni připra-
vuje převážně skopové, hovězí,
v menší míře vepřové. Syrská gas-
tronomie je opravdu různorodá,
pestrá a velmi chutná.
Jaká je životní úroveň Syřanů ve
srovnání s Čechy? 
Nemůžeme pochopitelně srovná-
vat dnešní válečnou Sýrii se Sýrií
před rokem 2011. Tenkrát jsem
viděla obrovské rozdíly mezi bo-
hatými a chudými vrstvami oby-
vatel. Nejširší spektrum tvořily
střední vrstvy. Na vesnici se větši-

nou bydlelo v domcích, kdežto
města už tenkrát měla výškové
domy o devíti až třinácti patrech.
Bydleli jsme ve čtyřpatrovém do-
mě, který měl po dvou rodinách
na patře. Systém výstavby domů
je odlišný. V Sýrii se stavěla takz-
vaná kostra (skeletový způsob
stavby) se sloupy a budoucí ná-
jemník si pak zbytek stěn dostavěl
podle vlastních představ a hlavně
na své náklady. 
Jaký je kurz syrské libry v porov-
nání s českou korunou?
Když jsem přijela do Sýrie v roce
1989, stál dolar sedm syrských li-
ber, v Československu 32 korun.
Připadala jsem si tenkrát jako
v Jiříkově vidění. Přitom se v ob-
chodech dalo koupit vše. Od mo-
derního oblečení po nejrůznější
druhy potravin i spotřebního zbo-
ží. Dnes je ovšem dolar za 260
syrských liber, tamní měna nemá
žádnou hodnotu. 
Pokud se dnes ohlédnete zpátky,
jak byste zhodnotila svůj pobyt
v Sýrii? Vrátila byste se, kdyby
nebyla válka, nebo by existovaly
určité pochybnosti a zábrany,
proč už v této zemi nepobývat?
Kdyby nenastala válka, určitě
bych se nevrátila a žila v té zemi
dál. Za těch více jak dvacet let
jsem tam našla mnoho dobrých
přátel, zabydlela jsem se, rodina

jezdila z Česka a my zase za ni-
mi. Dnes se Sýrie každým dnem
mění. Nevím. Když se ohlédnu
zpátky, tak mi rozhodně tato ze-
mě dala hodně. Naučila mě tole-
rantnosti, vážit si více dobrého
slova než finanční odměny.
Získala jsem jiný názor na život.
Není všechno jenom o penězích
a lidskost, kterou jsem tam hodně
pocítila, ve mně zanechala kus
přesvědčení, že právě lidství je
daleko důležitější. 
Vzpomínám na svou poslední ce-
stu do Sýrie, jak elektřina fungo-
vala jen tři hodiny, voda neteče,
když nefunguje motor, který by ji
načerpal do zásobníku. A když
byla elektřina, nebyl zase tlak vo-
dy. Pozoruji lidi, mám oči otevře-
né. Někdo v tramvaji někomu ne-
chtě šlápne na nohu a hned se ten
„ušlápnutý“ na něj rozkřičí. V au-
tomobilové dopravě zažívám té-
měř každodenně, jak jsou lidé na
sebe bezdůvodně zlí. Proč? Vždyť
přece není důvod, abychom na se-
be křičeli, každý se může zmýlit,
každý může udělat nechtíc chybu.
A v tom směru mi dala Sýrie hod-
ně. Můžeme být šťastný národ, že
máme všechno, co k životu potře-
bujeme, střechu nad hlavou a co
jíst, elektřinu, vodu. Život je ně-
kdy úplně o něčem jiném. 
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Připomínáme si

Čtvrt století po sametu
Lidská paměť je selektivní. Vy-
těsňuje zážitky nelibé a ponechá-
vá příjemné. Člověk pak v nostal-
gické náladě vzpomíná na „staré
dobré časy“. S odstupem let,
z bezpečí demokracie, která dovo-
luje nahlas vyjadřovat nespokoje-
nost a kritizovat politiky za jejich
hulvátství, a také pod vlivem retro
snímků a seriálů se třeba doba
před sametovou revolucí může je-
vit celkem idylickou. Co všechno
lze za čtvrt století zapomenout?
Výročí 17. listopadu je memen-
tem dvojí represe. První, kterou
před pětasedmdesáti lety postihli
němečtí okupanti české student-
stvo za odpor proti nacismu,
a druhou, která byla v roce 1989
namířena opět proti studentům,
připomínajícím si padesát let staré
události. Ten první 17. listopad se
odehrál na počátku protektorátu
a dalších čtyřiceti let totality, ten
druhý dobu nacistických a komu-
nistických represí ukončil. Jeho
symboly se staly obušky, zvonící
klíče a samet.

Příchod sametové revoluce umož-
nily změny v celém Východním
bloku - Gorbačovova glasnosť,
perestrojka a postupný pád reži-
mů v Polsku, Maďarsku a Vý-
chodním Německu. V Českoslo-
vensku se narůstající nespokoje-
nost projevila sérií potlačovaných
demonstrací, počínaje Palacho-
vým týdnem a konče 17. listopa-
dem. Brutální zásah Veřejné bez-
pečnosti proti studentům na praž-
ské Národní třídě vyvolal lavino-
vou reakci v podobě stávek a de-
monstrací, nejprve v Praze a po-
stupně po celé republice, provinč-
ní Rýmařov nevyjímaje.
„První zprávy o událostech
v Praze 17. listopadu byly zachy-
ceny v Rýmařově nejdříve na roz-
hlasovém vysílání Svobodné Ev-
ropy, Hlasu Ameriky a českém vy-
sílání BBC, někteří poslouchali
Deutsche Welle,“ popisuje první
ozvuky revoluce Jiří Karel a po-
kračuje: „Ticho a ospalý poklid
nevelkého městečka události 
17. listopadu 1989 zcela rozbily.

Většina občanů ožila a propadla
všeobecnému rozhořčení a pozdě-
ji s nemenší chutí rozjařenosti.“
V prvních dnech revoluce sledo-
vali obyvatelé Rýmařova událos-
ti ve vzdáleném centru prostřed-
nictvím rozhlasu a televize, jak
píše tehdejší kronikář Vratislav
Konečný, s velkým napětím.
O možném pádu režimu se dis-
kutovalo doma a mezi přáteli.
Dalším krokem bylo založení 

rýmařovského Občanského fóra.
„Ten první týden se tu nedělo nic.
Na začátku týdne druhého jsem 
usoudil, že už tu ten klid trvá moc
dlouho. V neděli 26. 11. po po-
hádce jsem zašel za svým spolužá-
kem z brněnské Školy výtvarné fo-
tografie Milošem Požárem, u kte-
rého právě pil kávu další rýma-
řovský fotograf Vláďa Měrák,“
vzpomíná jeden ze zakladatelů
OF v Rýmařově Luboš Tesař.

Fota: B. Švéda
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„Plánovali veselou noční vycház-
ku do rýmařovských ulic spojenou
s malováním úderných hesel na
zdi a ploty. Snažil jsem se je pře-
svědčit o tom, že doba si žádá po-
někud zásadnější přístup, např.
založení místní buňky OF. Na tom
jsme se shodli a okamžitě jsme za-
čali formulovat úvodní prohlášení
OF v Rýmařově a zároveň sesta-
vovat seznam občanů, kteří by
v této ještě značně nejisté době
byli ochotní takový dokument po-
depsat.“ Ještě večer získali podpi-
sy téměř všech vytipovaných sig-
natářů a tak vzniklo v Rýmařově
Občanské fórum.
Prohlášení, které odmítlo rezoluci
OV KSČ Bruntál, schvalující zá-
sah Bezpečnosti proti studentům
17. listopadu, a požadovalo vy-
psání svobodných voleb a vytvo-
ření pluralitního politického
systému, ihned podepsalo padesát
dva lidí a další se postupně přidá-
vali. Základ rýmařovského fóra
tvořili lidé různých profesí, učite-
lé, lékaři, úředníci, technici, dělní-
ci, řidiči, důchodci, střední gene-
race i mladí lidé kolem dvaceti.
Mezi prvními se k fóru připojili
Luboš Tesař, Miloslav Požár,
Vladimír Měrák, František Vy-
chodil, Jiří Karel, MUDr. Miro-
slav Růžička, René Zatloukal,
Roman Karel, Marek Zoth, Mi-
roslav Zatloukal, Zdeněk Doležal,
Jan Pospíšil, Pavel Sivák, Marcel
Labounek, Petra Klimentová, Petr
Václavek a další. Záhy se přidali
oba rýmařovští duchovní – kato-
lický farář Václav Sovadina 
a evangelický kněz Petr Maláč.
Revoluci v Rýmařově prakticky
spustila generální stávka, vyhláše-
ná na pondělí 27. listopadu.
Zapojili se do ní i zaměstnanci rý-
mařovských podniků, přestože je
od toho vedení závodů odrazova-
lo, nebo dokonce hrozilo vyhoze-
ním z práce. Na náměstí se po po-
ledni sešlo několik stovek lidí,
stávkujících zaměstnanců, učitelů
a studentů gymnázia. Na podve-
černí shromáždění svolané OF

před kulturní dům (dnešní SVČ)
už přišla asi tisícovka lidí. 
„Oznámili jsme tehdy stávkujícím
konání večerního mítinku a vůbec
jsme netušili, co to vlastně obnáší.
‚Seš redaktor, tak to budeš mode-
rovat,‘ řekli mi tehdy kolegové.
Marně jsem namítal, že nejsem
z televize ani z rozhlasu, navíc po-
vahy silně introvertní. Někdy se
prostě přihodí, že doba člověka
vystrčí před oponu a poraď si, jak
umíš,“ vzpomíná Luboš Tesař. 
Před shromážděním členové fóra
poprvé veřejně vyslovili požadav-
ky na změny ve městě, včetně
zlepšení zásobování, výstavby
nové prodejny potravin nebo pře-
jmenování ulic. Ozvaly se hlasy
pro odstoupení některých pracov-
níků národního výboru a pro od-
stranění Stalinovy sochy z parku
za kulturním domem, údajně po-
sledního stojícího pomníku sovět-
ského diktátora v republice. Fó-
rum později uspořádalo anketu,
navrhlo sochu zachovat a doplnit
deskou s komentářem, už proto,
že mohla být „vyhledávanou kuri-
ozitou a turistickou atrakcí i zdro-
jem poučení a výstrahou pro bu-
doucí generace“. Socha se stala
terčem vandalských útoků a nako-
nec byla z parku odstraněna.
Další velké shromáždění se kona-
lo 12. prosince v sále kulturního
domu, tentokrát i s vysokoškol-
skými studenty z Brna a herci di-
vadla Na Provázku. Mluvilo se
nejen o situaci v zemi, ale opět
hlavně o nedostatcích života ve
městě. Znovu se požadovalo od-
volání tří pracovníků národního
výboru – tajemnice, vedoucího
odboru vnitřních věcí a vedoucího
stavebního odboru. Radnice se za-
čala otřásat.
Občanské fórum se stalo hybate-
lem změn a protiváhou komunis-
tického vedení města, které s ním
zpočátku odmítalo jednat. Členo-
vé fóra si zřídili kancelář v polo-
rozpadlé budově na náměstí Míru
(dnes řeznictví) a v jeho výloze
vyvěšovali veškeré informace

o dění ve městě. Vydávali tisk
Rýmařovské fórum, vysílali roz-
hlasem po drátě, pořádali diskuse
a petice s cílem zapojit do dění
nejširší veřejnost, prolomit atmo-
sféru její nevědomosti a nečinnos-
ti. Postupně se na ně začali lidé
obracet i s osobními problémy,
třeba s žádostmi o byt. Měsíc po
17. listopadu se k OF v Rýmařově
hlásilo už asi 1 250 lidí a vznikala
další fóra v podnicích, nemocnici,
školách a dalších institucích.
V polovině prosince se OF obrá-
tilo na rýmařovskou poslankyni
Federálního shromáždění Jaro-
slavu Šmehlíkovou s žádostí, aby
se připojila k požadavku svobod-
né a veřejné volby nového prezi-
denta.
Sametová revoluce se Rýmařov-
ska dotkla i jinak. Už 26. červen-
ce 1989 jmenoval papež Jan Pa-
vel II. dlouholetého rýmařovské-
ho duchovního P. ThDr. Františka
Vaňáka apoštolským administrá-
torem olomoucké arcidiecéze.
O měsíc později přijal oblíbený
a respektovaný kněz v katedrále
sv. Václava v Olomouci biskup-
ské svěcení a krátce po pádu reži-
mu, 21. prosince 1989, byl pový-
šen na arcibiskupa.
29. prosince byl Václav Havel
zvolen československým prezi-
dentem a sametová revoluce se
tím završila. V Rýmařově působi-
lo Občanské fórum ještě v prv-
ních měsících roku 1990. Pořá-
dalo mítinky a vedlo diskuse s ve-
dením města o složení národního
výboru, rady a poslaneckého sbo-
ru. Předložilo také návrh na rozvoj
města v následujících letech.
Aktivity jeho členů byly ale mno-
hem rozsáhlejší, od vyhlášení sbír-
ky pro rýmařovskou nemocnici po
pořádání výstavy fotografií Čes-
koslovenský listopad 89 s Klubem
amatérských výtvarníků. 
V únoru předali zakladatelé OF
v Rýmařově otěže novým mluv-
čím, část zůstala zapojena do ve-
řejného života, vstoupila do vzni-

kajících stran ODS a KAN 
a účastnila se rozhodování o živo-
tě města v prvním svobodně zvo-
leném zastupitelstvu. Většina 
ostatních ale zůstala v ústraní.
„Jediné, co získali a co bylo jejich
cílem, je osobní, odborná a umě-
lecká svoboda,“ shrnuje Jiří Karel
a dodává: „Někdy se jim však zdá,
že vše proběhlo až příliš sametově
a že mnozí lidé dnes trpí napros-
tou ztrátou paměti.“
Mnozí aktéři revoluce v sobě ne-
sou určité zklamání, a pokud ne-
pokládají její průběh přímo za
zinscenované dílo tajných služeb,
pak se alespoň pozastavují nad
tím, kolik moci zůstalo v rukou
komunistů. „Máme sice zákon
o zločinnosti komunistického reži-
mu, současně se ale strana s tím-
to označením producíruje v parla-
mentu. Podle mne KSČ a všechny
další strany s označením ‚komu-
nistický‘ v názvu měly být zakázá-
ny nejpozději v roce 1990. Bo-
hužel, tehdy slyšel pan Pithart
trávu růst a my jsme nebyli jako
oni. Neposlouchali jsme prorocká
slova Jiřího Dědečka: ‚Nechme
samet sametem, pánové a dámy,
buďto s nima zametem, nebo oni
s námi!‘“ komentuje sametovost
revoluce Luboš Tesař a dodává:
„Tenkrát ležela moc skutečně do-
slova na ulici, stačilo se pro ni
shýbnout. Jenže jsme nevěděli jak,
proč, kdy, s kým – a než jsme se
vzpamatovali, velkou část jí znova
posbírali její byvší držitelé.“
Sametová revoluce letos slaví 
25. výročí. Sedmnáctý listopad se
slaví jako ostatní státní svátky –
dnem pracovního volna, vyvěše-
ním státních vlajek, pořady v tele-
vizi. Aktivně si jeho význam při-
pomínají příznačně opět studenti,
lidé, kteří se narodili několik let
po revoluci, do svobodné republi-
ky. Rýmařovské střední školy si
připomněly jubileum sametového
listopadu besedami, workshopy
a – trochu paradoxně – lampióno-
vým průvodem. ZN

Fota: archiv muzea
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Organizace a spolky

Bethel: Jak se žije v azylovém domě
V úterý 2. prosince bylo sychra-
vo, pod nulou, sníh, studený vítr,
na silnicích ledovka. Počasí, v ja-
kém se nikomu nechce trávit
zbytečně moc času venku. Ideál-
ní pro návštěvu azylového domu
pro muže bez přístřeší.
Rýmařovský azylový dům pro
muže Bethel na ulici 8. května
provozuje Slezská diakonie od
roku 2010, kdy ho převzala od
města. Za tu dobu se jí podařilo
útočiště pro lidi bez domova 
opravit a navýšit jeho kapacitu. Ta
je v současnosti 14 lůžek a mo-
mentálně je naplněna. Dalších 
17 zájemců čeká v pořadníku,
jestli se v Bethelu uvolní místo.
Obyvatelé azylového domu byd-
lí ve dvou- nebo třílůžkových po-
kojích. Zařízení je jen nejnutněj-
ší, nábytek a vybavení z velké
části darované, ale je tu vše, co je
potřeba. Uživatelé mají kde spát,
kam si uložit věci, kde se umýt,
uvařit si, vyprat. Pokud jim chy-
bí ošacení, můžou ho doplnit 
z eráru, do kterého přispívá
Červený kříž a dárci. Proti běž-
nému standardu hodně skromné
bydlení, proti podmínkám na uli-
ci luxus. Nebo spíš předěl – mezi
živořením bez střechy nad hla-
vou a normálním životem.
Cesty, po kterých se zdejší oby-
vatelé dostali až sem, se různí,
ale důvodů ztráty domova není
zas tolik. Nejčastěji je na začátku
rozpad rodiny, ztráta zaměstnání,
dluhy, exekuce nebo nástup do
vězení. Skončit na ulici není tak
těžké. Všechno pak ještě zkom-
plikuje alkohol. Občas se ale

bezdomovcem stane člověk úpl-
ně nevinně. „Měli jsme případ
kluka z internátu. Rodiče mu pře-
stali ubytování platit. Učitelé se
mu snažili pomoci, ale nakonec
ho přivedli do azylového domu.
Tady už měl nárok na sociální
dávku, měl tu teplou stravu a mo-
hl školu dokončit,“ popisuje ko-
ordinátorka rýmařovského Bet-
helu Renata Karlová.
Uživatelé Bethelu o svých osu-
dech většinou mluvit nechtějí,
devětačtyřicetiletý Marian Mu-
šuka je výjimkou: „Byl jsem čty-
ři roky ve výkonu trestu a ztratil
jsem střechu nad hlavou. Před-
tím jsem bydlel na ubytovně
v Břidličné,“ popisuje Marian.
Když se vrátil z vězení, neměl
kam jít. Má sice příbuzné a je
s nimi v kontaktu, nastěhovat se
k nim ale nemohl ani nechtěl:
„Každý má svoje starosti,“ říká.
Od července bydlí v Bethelu
a nestěžuje si. „Jsou tu dobří li-
dé,“ oceňuje hlavně zaměstnan-
ce diakonie Renatu Karlovou,
Romana Christova a Stanislava
Novotného. S obyvateli azylové-
ho domu vychází dobře. Smlou-
vu má na rok, ubytování hradí
z invalidního důchodu, ale chce
si co nejdřív najít práci a vlastní
bydlení. Pracoval v lese a nejpo-
zději na jaře se chce do práce
vrátit. „Je tu dobře, ale přece jen
mít svoje je mít svoje,“ uzavírá
Marian Mušuka.
Stejnou motivaci se snaží pra-
covníci Slezské diakonie po-
vzbudit i v ostatních uživatelích
Bethelu. Každý z nich má smlou-

vu na půl roku s možností pro-
dloužení na rok, smyslem jejich
pobytu ale není jen mít střechu
nad hlavou, ale hlavně posunout
se blíž k samostatnému životu.
Pro někoho je pokrok obnovit hy-
gienické a sociální návyky, pro
dalšího naučit se hospodařit s pe-
nězi, pro jiného získat pracovní
dovednosti. Všichni obyvatelé do-
mu se musí podílet na jeho údržbě
a úklidu, pletou košíky, perou pro
veřejnost. Musí taky dodržovat
pravidla. Porušení zákazu konzu-
mace alkoholu může uživatele
připravit o místo v Bethelu.
„Naše pomoc spočívá v tom, že
je vedeme, ne tlačíme. Někteří si
zvykli na to, že se stát o ně posta-
rá. Nejdůležitějším faktorem je
chtít, chtít změnit dosavadní ži-
vot,“ tvrdí Renata Karlová. Kaž-
doročně se podaří několika oby-
vatelům azylového domu vrátit
do normálního života. Letos dva
z nich získali vlastní byt, další
čtyři odešli na ubytovnu. Pro

mnohé je ale odchod z Bethelu
krokem do prázdna. „Zvlášť mla-
dí nevědí, kam se zařadit, bez
praxe mají minimální šanci najít
si práci. I lidi v důchodovém vě-
ku potřebují podpořit, třeba for-
mou chráněného bydlení,“ dodá-
vá koordinátorka Bethelu. 
Rozšířit možnosti pro uplatnění
obyvatel azylového domu by mo-
hla i stolařská dílna, na tu ale za-
tím Slezská diakonie nemá finan-
ce. Jako všechny neziskovky kaž-
doročně bojuje o přežití a udržení
stávajících služeb. A samozřejmě
o podporu – veřejnosti, sponzorů
i úředníků. Názor těch nedůvěři-
vých se většinou změní, když
Bethel osobně navštíví. Proto 
azylový dům každoročně pořádá
den otevřených dveří. Při té příle-
žitosti se může kdokoli přesvěd-
čit, že dům neobývají špinaví
bezdomovci, ale lidé, kteří se do-
stali na dno a snaží se z něj odra-
zit. A přinejmenším proto by mě-
li dostat šanci. ZN

Den otevřených dveří Komunitního centra pro děti a mládež
R˘mafiovské Komunitní centrum pro
dûti a mládeÏ, zfiízené v roce 2005 ne-
ziskovou organizací Spoleãenství RomÛ

na Moravû, otevfielo v pátek 21. listo-
padu na poãest devátého v˘roãí svého
pÛsobení své dvefie ‰iroké vefiejnosti.

Děti a mládež si pro návštěvníky
a hosty připravily pestrý pro-
gram, kterým provázela mladá
moderátorka Sabina Turtáková.
Program zahájil romský čardáš
temperamentních děvčat v tra-
dičních romských krojích. Ná-
sledovala chvilka poezie - slečna
moderátorka si připravila báseň,
která vypovídala o přátelích, zá-
žitcích a akcích, které za léta pů-
sobení komunitního centra proži-
la. Báseň měla velký úspěch
a byla odměněna potleskem.
Nezapomenutelné kroky zesnu-
lého Michaela Jacksona ztvárnil
Andreas a Petr. Chlapci na svou
premiéru trénovali opravdu pilně
a publikum je za výkon pochváli-

lo. Ani nejmenší nezůstali poza-
du. Ema s Terezou si připravily
krátké básničky, dokonce jednu
s pantomimou. Hned po recitaci
děvčata oblékla kroj, přidal se
mladý tanečník a odstartovalo
další číslo. Pestré náramky, šátky
a čelenky zdobily oděv a ladily
do rytmu.
Na den otevřených dveří přijalo
pozvání nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež z Olomouce,
které předvedlo své talenty v tan-
ci a zpěvu. Děti a mládež z ko-
munitního centra v Rýmařově je-
jich vystoupení motivovalo, aby
se dále zdokonalovaly, pilně cvi-
čily a nevzdávaly se, neboť své
sny si může splnit každý. 
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Program ukončil předseda nezis-
kové organizace Ing. Karel Holo-
mek, který organizátory nabádal
k prohloubení spolupráce mezi
základními školami a komunit-
ním centrem. Činnost centra po-
chválil, uznal píli a řádné vedení.
Vedoucí centra Martin Daňhel ve
svém projevu zhodnotil devítile-
tou existenci centra. Organizace

kromě komunitního centra pro
děti a mládež poskytuje také re-
gistrovanou sociální službu terén-
ních programů, které jsou určeny
lidem v nepříznivé sociální situa-
ci. Jejich nejčastějšími tématy
jsou pracovně-právní poraden-
ství, exekuce a zadlužení, bytová
problematika, sociální dávky
a sociální pomoc, jednání s úřady,

rodinné a mezilidské vztahy. 
Program Komunitního centra pro
děti a mládež v Rýmařově reagu-
je na potřeby dětí formou zájmo-
vých kroužků (podpora rozvoje
osobnosti, kreativních činností,
zvyšování počítačové gramot-
nosti, prevence sociálně patolo-
gických jevů, individuální dou-
čování atd.).

Závěr patřil poděkování za spo-
lupráci sociálnímu odboru MěÚ
Rýmařov, jeho vedoucí Bc. Ivetě
Podzemné a ostatním pracovní-
kům, dále městu za podporu
v činnosti organizace a dalším
odborům a příspěvkovým orga-
nizacím, se kterými centrum 
úzce spolupracuje. Foto a text:
Martin Daňhel, SRNM Rýmařov

Rozpis bohoslužeb 
Českobratrské církve evangelické

v Rýmařově
21. prosinec .................................. s. Zdeňka Sedláčková
25. prosinec .................................. br. f. Aleš Wrana VP, 11 hod.
28. prosinec .................................. CČSH
4. ledna ......................................... br. Vladimír Stanzel

Bohoslužby se konají od 9 hodin v sídle Diakonie ČCE. 
Společné bohoslužby s Církví československou husitskou 

(každá čtvrtá neděle v měsíci) v kostele. 
Tel. 583 213 710; Web: sumperk@evangnet.cz

D. Moravice
D. Moravice DOS

Adventní zdobení ve Stránském

Betlémské světlo doputuje 
do Rýmařova 20. prosince

Ve dnech 29. a 30. listopadu si
dali malí i velcí, kteří rádi před
adventem tvoří a hrají si, dosta-
veníčko v Nedělní škole ve
Stránském. Mohli si s pomocí
Vlaďky Křenkové vytvořit ad-
ventní výzdobu do okna, na stůl
nebo třeba na vstupní dveře. Pro
velký zájem musela akce pro-
běhnout ve dvou dnech, aby se
mohli pořadatelé věnovat všem,
kdo do Nedělní školy přijdou.

Děti pomáhaly maminkám a ba-
bičkám, ty větší už zdobily sa-
my. Větvičky, drátky, ozdoby
a tavicí pistole byly rekvizity, dí-
ky nimž vznikla tato nádhera.
Dílka byla opravdu vydařená!
A jak je v Nedělní škole zvykem,
hostitelka pro všechny připravila
chutné občerstvení. Moc se nám
ve Stránském líbilo a určitě při-
jdeme znovu. 

Foto a text: Dáša Vogelová

Ekumenická bohoslužba při pří-
ležitosti převzetí Betlémské-
ho světla se konala v sobotu 
13. prosince ve vídeňském evan-
gelickém kostele na Lutherplatz.
Do České republiky Betlémské
světlo dopraví brněnští skauti.
Plamínek pokoje a míru bude le-
tos rozvážen vlaky po naší vlasti
v sobotu 20. prosince, do Rý-
mařova jej z Valšova přivezou
rýmařovští skauti. V lucernič-
kách jej přinesou do kostela sv.
Michaela a do Vánoc jej budou
uchovávat i doma, aby byl k dis-
pozici veřejnosti na Štědrý den.
Zájemci o Betlémské světlo si je
mohou opatřit v kostele sv. Mi-
chaela nebo na Radniční ulici

před jídelnou a cukrárnou pana
Podlase ve středu 24. prosince
od 7.30 do 11.00. Zejména starší
občané mohou požádat o přine-
sení světélka domů. 
Betlémské světlo je symbolem
naděje a přátelství. Letošní mot-
to zní „Sdílení štěstí vám přinese
pokoj“. Myšlenka byla převzata
ze 14. kapitoly listu Římanům
(17–19). Tato pasáž vysvětluje,
že život je mnohem více než jíd-
lo a pití a že bychom se měli ví-
ce zaměřit na mír, spravedlnost
a radostné bytí. Radost ze života
se může odrážet i ve společném
pokrmu. JiKo 

(čerpáno 
z www.betlemskesvetlo.cz)

Foto: archiv Junáka Rýmařov
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Z okolních obcí a měst

Adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice
v Malé Morávce

neděle 21. prosince v 17 hodin

Chrámový pěvecký sbor Bernardini

Sbor interpretuje řadu nejen duchovních skladeb starých 
i současných mistrů, ale i písně lidové, populární a spirituály, 
a to v podání a capella nebo za doprovodu různých nástrojů.

Pořádá obec Malá Morávka ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností Malá Morávka.

Na závěr koncertu bude před kostelem k dispozici svařené víno.
Vstupné dobrovolné

„Mateřinky“ z Horního Města se vzdělávají i v zahraničí
V září a v listopadu letošního ro-
ku se učitelky z hornoměstské
mateřské školy zúčastnily v rámci
projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0122
s názvem „Mateřinky na stá-
žích - výměna zkušeností mezi
učitelkami mateřských škol“
dvou tuzemských stáží v ostrav-
ských mateřských školách (MŠ
V Zahradách a MŠ Dětská).
Hlavním cílem projektu je rozšířit
a zkvalitnit další profesní vzdělá-
vání učitelů mateřských škol.
V říjnu měly učitelky dokonce
možnost vyjet na týdenní zahra-
niční stáž a navštívit některé ma-

teřské školy v Chorvatsku.
Zúčastnily se výuky v šesti ško-
lách ve městech Omiš, Tugare
a Kostanje. 
Běžná mateřská škola v Chor-
vatsku není zdaleka tak vybave-
na hračkami, didaktickými po-
můckami a moderním nábytkem
jako mateřské školy u nás. Děti
mají daleko menší prostory na
hraní, ale přesto bylo vidět, že je
jim spolu dobře. 
Naše učitelky velmi ocenily ná-
paditost, vynalézavost a kreativi-
tu chorvatských „mateřinek“,
které z důvodu nedostatku fi-

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 15
Jméno a příjmení

....................................................................................................................

Adresa, telefon

....................................................................................................................

Místo, kde se objekt nachází

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 15. část
Letošní soutěž, která touto částí končí, byla zaměřena na téma křížů, případně
dalších drobných sakrálních staveb. 
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny (max. počet 15) zašlete na ad-
resu redakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je mů-
žete vhodit do redakční schránky. Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo
všechny najednou do uzávěrky 8. ledna 2015. Jména vylosovaných výherců bu-
dou uveřejněna v prvním lednovém vydání Rýmařovského horizontu 16. ledna
2015. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce RH!

✃

Fota: archiv MŠ H. Město
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Tvrdkov je nejlepší v třídění elektroodpadu
Tvrdkov se může pochlubit oceněním za třídění odpadu. Dne 20. listopadu byl vyhodnocen jako nejlepší obec v Moravskoslezském kraji v ka-
tegorii obcí do 2 000 obyvatel ve sběru vysloužilých elektrozařízení. Za své prvenství Tvrdkov obdržel finanční odměnu 20 tisíc Kč. Ve sbě-
ru plastu, skla a papíru se umístil na 5. místě v kraji v kategorii obcí do 1 000 obyvatel.
Ocenění je úspěchem všech našich občanů, kteří poctivě třídí odpad. Chtěl bych jim poděkovat za to, že pomáhají prezentovat svou obec v tom
nejlepším světle. Díky těmto výsledkům nemusíme navyšovat poplatky za odvoz komunálního odpadu. Jan Žédek, starosta obce Tvrdkov

Bezplatné semináře pro občany Horního Města

Zveme všechny občany Horního Města, kteří mají zájem o prohlou-
bení svých znalostí, na vzdělávací kurzy, které proběhnou v lednu
2015. Na třech seminářích se můžete dovědět něco o rodinných fi-
nancích, o používání tabletů nebo o základech podnikání a souvisejí-
cích předpisech. Lektoři budou odpovídat i na vaše otázky. 
Podmínkou pro účast je bydliště v Horním Městě. Semináře jsou ur-
čeny pro ekonomicky aktivní občany, tj. pro zaměstnané i neza-
městnané, na rodičovské dovolené, zdravotně znevýhodněné.

Finanční gramotnost pro každého občana
Rodinné finance, půjčky, dluhy, jak se vyhnout exekuci, exekuce na
majetek, práva a povinnosti dlužníka, co dělat pro oddlužení?

Digitální technologie pro snadnější život
Moderní technologie, jak najít správné webové stránky, jak používat
GPS, tablety, chytré telefony…

Základy podnikání aneb Cesta k finanční a časové svobodě
Jak začít, jak vyhrát nad úředním šimlem, využití IT při podnikání,
sebepropagace…

Kdy?
V úterý 13. 1. 2015 od 16 hodin
Ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 16 hodin 
V úterý 20. 1. 2015 od 16 hodin
Kde?
Kulturní dům v Horním Městě (v případě, že Kulturní dům nebude
po rekonstrukci zprovozněn, proběhnou kurzy na základní škole)
Občerstvení zdarma
Jak se přihlásit?
Můžete přímo kontaktovat: 
Renata Vašíčková, manažer projektu, MSDK: r.vasickova@msdk.cz,
tel. 558 272 428, mobil 731 613 966 
Mgr. Jana Fréharová, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město: zsmshorni-
mesto@email.cz, mobil 731 917 711
Realizátor projektu:
Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s. 
Studentská 6202, 708 33 Ostrava-Poruba
www.msdk.cz
Stránky projektu: http://www.msdk.cz/projekty/gramotnost-obcanu/
Vzdělávání je financováno z prostředků OPVK v rámci projektu
CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Rozvoj gramotnosti občanů v oblasti obec-
ných a odborných kompetencí.

Renata Vašíčková, 
Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s., Ostrava-Poruba

Středa plná radosti i napětí
„Hurá, už je tu autobus,“ znělo
12. listopadu autobusovým nádra-
žím v Břidličné. Žáci místní zá-
kladní školy se odtud vydali na
výlet do ostravské zoo. 
Pokud se vám zdá, že na školní
výlety je ještě brzy, moc se mýlí-
te. Tato výprava byla odměnou
pro nejpilnější sběrače druhot-
ných surovin za školní rok
2013/14 a spolu s nimi se do zoo
vydalo i pět soutěžních týmů.
Ostravská zoo totiž na tento den
vyhlásila vědomostní soutěž pro
žáky 6. až 9. tříd základních škol
a odpovídajících ročníků vícele-

tých gymnázií Soutěž mladých
zoologů 2014. 
Tradice soutěže, kterou zoo orga-
nizuje ve spolupráci s Kruhem
přátel zoo, sahá až do začátku 
70. let minulého století. Za tuto
dobu již získala u škol ohlas,
o čemž svědčí vysoký počet při-
hlášených žáků. Do letošního roč-
níku na téma houby v ČR se za-
pojilo 1 860 dětí z téměř 100 škol
Moravskoslezského kraje. Takže
konkurence byla opravdu velká.
O to víc se museli žáci a samo-
zřejmě i žačky z Břidličné učit,
aby v ní obstáli. 

nančních prostředků vyráběly hry
a didaktické pomůcky pro výuku
samy, některé ve spolupráci s dět-
mi a dokonce i rodiči. Učení se
tak stalo pro děti lákavějším a za-
jímavějším. V očích malých
předškoláčků bylo vidět nadšení
a radost, když se učili s hračkami,
které si zhotovili sami. 
Systém chorvatského preprimár-
ního školství je v mnoha ohle-
dech jiný než u nás. Co do mate-
riálního vybavení předškolních
zařízení jsou na tom daleko hůře
než naše mateřské školy, ale za-

se naopak každá mateřská škola
má například svého logopeda,
dětského psychologa a zdravotní
sestru. 
Z chorvatské stáže odjížděly na-
še učitelky zaplaveny báječnými
zážitky a krásnými dojmy. Pro-
střednictvím náslechů v rámci
vzdělávacího procesu, pozorová-
ní a diskuzí s pedagogickými
pracovníky tuzemských i chor-
vatských mateřských škol získa-
ly nové zkušenosti, které budou
moci využít při další práci s dět-
mi. Mgr. Jana Fréharová
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Rýmařovští bičaři vystoupili v Břidličné
Dva rýmařovští bičaři z Western Arts Clubu,
Milan „Slugger“ Fogaš a Ladislav „Mave-
rick“ Zobal, za doprovodu Radmily Klabač-
kové vystoupili na Country bálu, který se ko-
nal 15. listopadu v Kulturním domě města
Břidličné.

Vystoupení začalo show s revolverem Ládi
Zobala, pokračovalo vzájemným soubojem,
trefováním patron a kelímků. Poslední částí
vystoupení byla „open show“ Milana
Fogaše, který vypráskával špejle z ruky,
z pusy, špejli drženou mezi koleny nebo nad

hlavou a ve finále rozpráskával letáky.
Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem
a spokojeností diváků. Video z vystoupení
naleznete na stránce youtube.com pod ná-
zvem Country bál Břidličná. 

Milan Fogaš

A to se jim opravdu podařilo. 
V I. kategorii získali Adéla Poláč-
ková, Jakub Ujfaluši, Eva Horňáč-
ková a Eliška Muchová 28. – 36.
místo mezi 176 družstvy. Ve II.
kategorii skončila Nela Zboři-

lová, Marie Paličková, Karo-
lína Hricová, Karolína Stárková
a Marie Zaoralová na 13. – 16.
místě ze 160 soutěžících družstev.
A ani zbylá tři družstva si neved-
la špatně a umístila se v první

polovině soutěžních družstev. 
A jak se dařilo zbylým účastníkům
výletu? Podle jejich slov moc dob-
ře. Mohli si na vlastní oči prohléd-
nout pandu červenou, bílého páva,
hrochy a slony, nechyběl ani dobrý

oběd v restauraci Saola. Prostě ne-
být líný a snažit se pomoct přírodě,
škole, ale i sobě samému péčí o ži-
votní prostředí se jednoznačně vy-
plácí. Foto a text: Mgr. K. Děrdová, 

koordinátorka EVVO

Z historie okolních obcí

Stoleté jubileum Edith Carter Knöpflmacher z Huzové
Pozoruhodná a stateãná Ïena pochá-
zející z na‰eho regionu, jeÏ pfieÏila
Osvûtim i pochod smrti, by se 
17. prosince doÏila sta let.
Narodila se v roce 1914 v Huzo-
vé (dříve Deutsch Hause, Ně-
mecká Huzová). Na jejím osudu
zanechaly výrazné stopy téměř
všechny hlavní historické udá-
losti 20. století. Předkové z mat-
činy strany pocházeli z Mohel-
nice a Loštic a jejich náhrobky
jsou dodnes dochovány na taměj-
ších židovských hřbitovech.
Předkové z otcovy větve se
v Huzové usadili v polovině 
19. století a po celou tu dobu zde
žili jako jediná židovská rodina
uprostřed německé a katolické
většinové společnosti. Problémy
se soužitím přitom nezaznamenal
její otec ani dědeček.
„Měli jsme dům na náměstí, kde
jsme také provozovali hostinec
i výrobu likéru a přírodních šťáv.
Měli jsme ve městě hodně přátel,
kteří se u nás často scházeli.
Slavili jsme jen větší židovské
svátky, ale také například Váno-
ce. Chodil k nám čert s Mikulá-
šem, na Štědrý den jsme zdobili
stromek a děti, rodinní přátelé
i zaměstnanci dostávali od rodi-

čů vánoční dárky. Naším velmi
dobrým přítelem byl i místní fa-
rář otec Jambor, maminka se
s ním seznámila již v dětství
v Mohelnici. Ve škole jsem 
s ostatními dětmi navštěvovala
jeho hodiny náboženství,“ svěřila
se paní Edith.
Idyla v Huzové skončila neoče-
kávaně koncem srpna roku 1923.
Několik místních chlapců se teh-
dy vrátilo z letních prázdnin
v Německu. Ráno po jejich ná-
vratu se objevil na hromosvodu
Knöpflmacherova domu plecho-
vý hákový kříž. Lidé se shromáž-
dili před domem na náměstí, dí-
vali se na podivný kříž a ani po-
řádně nevěděli, co má zname-
nat. Lidé z města se chodili 
ke Knöpflmacherům omlouvat 
a ujišťovali je, že s tímto činem
nesouhlasí. I farář Jambor se při-
šel omluvit za občany a všechny
věřící katolíky. Atmosféra ve
městě již ale nikdy nebyla jako
předtím. 
Paní Edith na tu dobu vzpomínala
takto: „Byli jsme tam jediní,
a proto příliš viditelní a zranitelní.
Tatínek se nakonec rozhodl prodat
náš podnik a odstěhovat celou ro-
dinu do Olomouce. Stěhovali jsme

se tam rok po tom incidentu – by-
lo to v roce 1924. V Olomouci v té
době byla velká židovská komuni-
ta čítající přes 2 000 lidí. Doufali
jsme, že uprostřed takového spo-
lečenství se budeme cítit lépe
a bezpečně. Po několik let tak to-
mu opravdu bylo.“ 
Po úspěšném dokončení studia
začala Edith pracovat v rodinné
firmě a život se zdál být příjem-
ný a radostný. Našla si přítele –
Ernsta Cartera. V roce 1937 uza-
vřeli sňatek. V olomoucké syna-
goze je oddával rabín dr. Bert-
hold Oppenheim. 
Německá branná moc obsadila
Olomouc 15. března 1939. Hned
první noc z 15. na 16. března by-
la vypálena místní synagoga. To
znamenalo pro všechny židovské
obyvatele ve městě a okolí velké
zděšení a konec iluzí. Firma rodi-
ny Knöpflmacherovy byla záhy
zkonfiskována (zarizována). Ná-
sledovaly další perzekuce, vystě-
hování z bytu a postupné omezo-
vání svobody, označení žlutou
hvězdou. Dne 8. července 1942
transport AAo odvezl Edith i její-
ho manžela Ernsta do Terezína.
V témže vlaku jel i její bratr
Ernstl, sestra Mizzi s manželem
a jejich čtyřletá dcera Olinka. 

V terezínském ghettu byli vězně-
ni téměř dva roky. Dne 18. květ-
na roku 1944 byli odvezeni do 
obávané Osvětimi. Svého man-
žela viděla naposledy 1. červen-
ce, když odjížděl z Osvětimi do
pracovního tábora. V lednu 1945,
několik dnů před příchodem
Rudé armády, byla Edith zařaze-
na do pochodu smrti. Z pochodu
utekla a několik dnů se skrývala
s dalšími uprchlými ženami 
v opuštěném statku na samotě.
Tam se dočkala osvobození.
Svobody si však moc neužila, 
onemocněla tyfem. Následovalo
léčení v nemocnici. Do Olomouce
se vrátila v květnu 1945.
Několik dnů po příjezdu do
Olomouce dostala zpět klíče od
domu i firmy. Dokonce i všechny
věci a cennosti, které si uschovali
u známých, získala bez problémů
zpět. Očekávala s napětím návrat
svých blízkých. Po několikamě-
síčním čekání si však začala
s hrůzou uvědomovat, že čeká
marně. Přežila z celé rodiny jako
jediná. Nějaký čas podléhala de-
presím a musela se léčit. Jako te-
rapie jí bylo doporučeno zaměst-
nat mysl nějakým projektem – na-
příklad zkusit opět zprovoznit ro-
dinný podnik. Zaměřila se na to
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a zanedlouho zahájila výrobu.
Podnikání se dařilo a pomáhalo
i mírnit stavy smutku a beznaděje.
V březnu 1948 se ze zpráv v roz-
hlase dozvěděla, že Knöpflma-
cherova výrobna likérů v Olo-
mouci byla znárodněna. Strana
do ní dosadila nové vedení
a Edith neměla do podniku již
přístup. Během jedné dekády
ztratila rodinnou firmu podruhé.
Zklamaná a zoufalá požádala
o pas a vystěhování za příbuz-

ným svého manžela do Spoje-
ných států. Vystěhování jí nebylo
umožněno, ale návštěva ano,
proto si s sebou ze svého majetku
mnoho vzít nemohla, aby nebu-
dila podezření. Z návštěvy se už
nevrátila. 
Vdala se za Gustava Cartera, bra-
trance svého prvního manžela,
který pocházel z Polska. Pomá-
hala mu vychovávat jeho dvě
dcery, které prožily dětství v ko-
munistickém gulagu, kde zahy-

nula jejich matka. Gustav objevil
své dcery v ruském sirotčinci až
na konci války a získal je zpět
teprve po zaplacení nehorázného
poplatku 1 000 dolarů, který mu
věznitelé jeho dcer a vrazi jeho
manželky naúčtovali za „několi-
kaleté výživné“. 
Paní Edith několikrát navštívila
Československo, zejména Olo-
mouc, Huzovou, Mohelnici
a Loštice. Zemřela v květnu 2010
ve věku požehnaných 95 let.

Roku 2006 členové sdružení
Respekt a tolerance navštívili pa-
ní Carter ve Spojených stá-
tech a na základě rozhovorů s ní
vytvořili filmový dokument, jenž
je nyní součástí stálé expozice
v loštické synagoze. Obdobná
filmová prezentace o životě
Edith Carter je součástí expozice
muzea v Centru pro studium ho-
locaustu a humanity v americ-
kém Cincinnati. 

Foto a text: Luděk Štipl

NNaappoolleeoonn  vvee  VVííddnnii,,
ddrraahh˘̆  rrookk
V roce 1805 ovládlo R˘mafiov a pravdû-
podobnû celou fií‰i hrozné zdraÏení,
protoÏe k dostání nebylo nic ani za vel-
k˘ peníz.
Obchodníci ãasto museli objet 16 – 20
mil, aby koupili náklad obilí, a nepfiítel byl
cel˘ch ‰est mûsícÛ v zemi a v‰echno se-
Ïral!
Jen obchodu se dobfie dafiilo, obzvlá‰tû
pak tkalcovství. Pfiitom se velmi ãasto stalo,
Ïe se kupec posadil na lavici u kamen a ãe-
kal tak dlouho, aÏ bylo sukno nebo plátno
hotové, a zaplatil tolik, za kolik bylo zboÏí
nabídnuto.
Tovary‰i a uãni dostali je‰tû od kupce spro-
pitné, aby práci odvedli rychleji. Pfiece jen
bylo velmi tûÏké získat dûlníky, poté co by-
li v‰ichni mladí lidé odvedeni jako rekruti.
ZÛstali jen takoví dûlníci, ktefií byli zmrza-
ãení, kfiiví, hrbatí, jednoocí nebo pfiíli‰ ma-
lí – a plátno bylo velmi vzácné, na vesnici
se nedalo vÛbec dostat.
Mému otci se jednou po‰tûstilo koupit ko-
pu plátna u Beckseffa v Janu‰ovû. Odnesl

zboÏí k panu Demesovi a ihned za nû do-
stal o 20 fl. více. Takov˘ byl nedostatek ho-
tového zboÏí!
Kdo mûl v tûchto ãasech ‰tûstí, byl správ-
nû protfiel˘ a mûl smysl pro obchod, brzy
se mohl stát zámoÏn˘m ãlovûkem.
Tovary‰i se museli kupovat, vyplatit nebo
se s nimi smlouvalo, protoÏe darebáctví
nebylo u tûchto mladíkÛ neobvyklé a sami
se povaÏovali za drah˘ nástroj. –
MÛj otec nutnû potfieboval tovary‰e.
Vyplatil proto Treutlera od jeho mistra za 
5 fl. Mûl ho v‰ak v dílnû sotva nûkolik ho-
din, kdyÏ musel tovary‰ uprchnout, proto-
Ïe ho chtûli odvést jako rekruta.
Otec si tak musel vystaãit s uãnûm a jed-
ním mládencem, o kterém bych chtûl ny-
ní vyprávût.

TTkkaallccoovvsskk˘̆  ttoovvaarryy‰‰  
PPeetteerr  BBrraabboolliittzz
Tento mal˘, nav˘sost podivn˘ ãlovûk deset
let pilnû a vûrnû pracoval u mého otce ja-
ko tovary‰. Byl s ním ale kfiíÏ, neboÈ se
s ním dalo tûÏko domluvit, protoÏe to byl
rodil˘ âech jako poleno. Svou matefi‰tinu

zapomnûl a nûmecky také neumûl, jelikoÏ
se jako v‰ichni âe‰i jen stûÏí uãil na‰e ná-
fieãí. Mistrovsky hrál karty, a pfiece pofiád
prohrával, byl to jeho osud.
âasto pfii‰el o pÛlnoci domÛ, vzbudil mé-
ho otce a Ïádal od nûho peníze, takÏe 
otec, aÈ chtûl, nebo nechtûl, musel vstát
z postele a tovary‰ovo pfiání uspokojit.
MÛj otec, kdyÏ ho Peter v noci ru‰il, mu
ãasto kázal, aby nechal ìábelského hraní
karet a nebudil lidi ze spaní. – 
Brabolitz jen odvûtil: „Zrovna se mû drÏí
‰tûstí!“ Tenkrát nesmûl mistr s tovary‰em
hrubû jednat, jinak by ho ihned ztratil
a deset jin˘ch mistrÛ by se o nûj popralo.
Peter byl piln˘ pracovník, kter˘ zastal i ji-
nou práci, a proto v‰ichni jeho podivné
chování pfiehlíÏeli.
KdyÏ ‰el okolo domu pohfiební prÛvod,
projevila se jedna z jeho nejvût‰ích zvlá‰t-
ností. Brabolitz totiÏ okamÏitû vstal od tkal-
covského stavu, zaãal hledat bylinky a va-
fiit nápoj. KdyÏ se ho mÛj otec ptal, proã to
dûlá, jen odvûtil: „To se musí vyhnat!“ – 
To se opakovalo vÏdycky pfii takové pfiíleÏi-
tosti, a protoÏe si jeho podivné chování ni-
kdo nedokázal vysvûtlit, dostal toto jméno.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

Akce hradu Sovince

Od listopadu do března pouze na objednávku. 
Ve dnech 26. - 30. prosince 2014 bude hrad otevřen od 9.00 do 16.00

Otevírací doba
hradu Sovince:
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Soutěžte s námi
o ceny

Po roce jsou před námi opět
Vánoce a s nimi i naše pravidelná
soutěž o ceny. Tradičně jsme pro
vás ve spolupráci s autorem háda-
nek Ing. Jaroslavem Bezpalcem,
CSc., připravili velkou švédskou
křížovku, osmisměrku, rozetu, ře-
tězovou rámcovku a přesmyčko-
vou výpustku. Hříčky se slovíčky
nejsou součástí soutěže. Úkolem
soutěžících bude sestavit správné
pořadí tajenek tak, aby přidělená
písmena vytvořila název lovecké
chaty. 
Všechna znění tajenek ve správ-
ném pořadí zašlete do uzávěrky
prvního lednového vydání 8. led-
na na adresu Rýmařovského hori-
zontu, Středisko volného času,
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, ne-
bo 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

Vyškrtávané výrazy: Arpa, Arze, baret, cípek, dramatik, eden, etika, hlavolam, invaze, Irena, jitřiti, kam-
panila, kanec, kapitola, kartel, kino, kotel, koule, kozáci, kozel, krtina, křepelka, kytara, letora, Lipová,
Lutín, lvice, Marie, ničemník, nosík, obalovat, ocelot, Ohio, olovo, opak, opona, otakárek, paleto, pa-
poušek, paranoia, pařízek, pelerína, plachta, polyp, pohádka, ptáci, raci, salaš, sedlo, Sisi, sklář, smítko,
stop, stříbro, školky, tavola, traverza, třep, ukázka, úmor, vzory.

Osmisměrka s tajenkou „K“

Zleva vpravo dolů:
1 – svrchník
2 – české město
3 – bojový plyn
4 - malý Jakub
5 – velká hospodářství
6 – pracovní skupina
7 – rusky písmeno
8 – oblasti

Zprava vlevo dolů:
2 – dlení na místě
3 – začátek
4 – tuhý lístek
5 – jarní měsíc
6 – samotná karta
7 – plavidla
8 – člověk s vadou řeči
9 – divadelní hra

Řetězová rámcovka s tajenkou „O“

Hříčky se slovíčky
1. Odeberte kteroukoliv slabi-
ku v uvedených slovech tak,
aby vzniklo nové slovo:

korelace – reformace – dutina –
bavlna – lasice – doporučit –
paštika – kombinéza – lokálka –
dorty – pikola – krovky – kuku-
řice – konvice – pokrok – popu-
lární

2. Ke každé uvedené dvojici 
uveďte vysvětlení obou pojmů:

kobyla – kobylka, kopřiva –
kopřivka, koruna – korunka,
družice – družička, člun – člu-
nek, budík – budíček, céva –
cévka, cvok – cvoček, přeslice –
přeslička, stolice – stolička, sto-
pa – stopka, labuť – labutěnka,
buben – bubínek, paralela – pa-
ralelka, zdraví – zdravíčko, kost
– kostička, kozák – kozáček, 
ubrus – ubrousek, kolona – ko-
lonka, kohout – kohoutek
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Po obvodu:
1 – 2 pečivo; 2 – 3 psí nosy; 3 – 4 lapaná;
4 – 5 hrnec; 5 – 6 žertovné zaklení; 6 – 7 laskat; 7 – 8 jihoevropan-
ka; 8 – 9 kryt motoru; 9 – 10 žíněnka pro judo; 10 – 11 ženské jmé-
no; 11 – 12 přijít/období; 12 – 13 rulík zlomocný; 13 – 14 – mýtina;
14 – 15 textilní látka; 

Do středu:
1 – 2 psí smečka; 2 – 3 slovenský zápor; 3 – 4 šachový velmistr; 4 –
5 bývalá SPZ okr. Domažlice; 5 – 6 přítok Visly; 6 – 7 nehodní; 7 –
8 německy „jako“; 8 – 9 výměšek kůže; 9 – 10 řecké písmeno; 10 –
11 kra; 11 – 12 řadová číslovka /žen. r./; 12 – 13 proudění; 13 – 14
tnutí; 14 – 1 dívčí jméno.

Pomůcka: DOE, Atropa

Ornamentovka s tajenkou „N“
Po obvodu jsou šestipísmenná slova, do středu třípísmenná, začínají-
cí dvěma středními písmeny slov z obvodu.

1 – Příkoří
2 – zvuky hodin
3 – připomínající mor
4 – žlaby
5 – vývary
6 – velmi veselý
7 – součást soustruhu
8 – ústřižky
9 – základní vzor měřítka
10 – pečovat
11 – nemoci

12 – produkt žlázy vnitřní sekrece
13 – vandrák; záplava
14 – egyptský džbán; 

strunný nástroj
15 – výrobky; 

povrch běžeckých tratí
16 – německy pondělí; 

podstata světa
17 – schůze; prehistorie
18 – osoba; kouře 

Pomůcka: monada

Rozeta s tajenkou „J“

1. lože; grafický list
2. druh hřibu; skupenství vody
3. samci kachen; 

obchodní řetězec
4. utěsnění; značka pravosti

5. ryžák; lidově pokladna
6. kočkovitá šelma; rychlý běh
7. jihoamerický indián; 

vymřelý nájezdník

Přesmyčková výpustka 
s tajenkou „S“ a „A“

V prvním šestipísmenném výrazu je obsažen druhý, čtyřpísmenný.
Do třetího oddílu zapište zbývající písmena a v jeho prvním sloupci
přečtěte tajenku „S“ a v druhém tajenku „A“.

1. korelace – korela, relace; lokálka – lokál; reformace – reforma, for-
mace; dorty – rty; dutina – duna; pikola – kola; bavlna – vlna; krov-
ky – krov; lasice – sice; kukuřice – kuřice; doporučit – poručit, doru-
čit; konvice – konce; paštika – štika; pokrok – krok; kombinéza –
kombiné; populární – polární

2. Vysvětlení snad není třeba. Vymyslete však další dvojice slov, kdy vý-
chozí slovo ajeho zdrobnělina označují něco zcela jiného.

2. 1E, 2F, 3L, 4G, 5J, 6H, 7D, 8A, 9B, 10C, 11K, 12I

Řešení:

3. Máte cit pro jazyk? Ke kategoriím uvedeným pod čísly správ-
ně přiřaďte příklady uvedené pod písmeny:

1. Oslovení A. Hořické trubičky
2. Titul B. „Kupředu, zpátky ni krok!“
3. Pokyn C. pro-
4. Název D. JK
5. Přísloví E. Vážený pane
6. Citát F. MUDr.
7. Monogram G. Jak dostat tatínka do polepšovny
8. Ustálené slovní spojení H. Martin Doktor: 

„Nemůžeš-li, přidej!“
9. Heslo I. Nevstupovat!
10. Předpona J. Jablko nepadá daleko od stromu.
11. Rčení K. Dalo by se na něm dříví štípat.
12. Zákaz L. Urychlete nástup do soupravy.

Si
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Švédská křížovka

Pomůcka: Orea, Eony, Orr, Nan, ANA.
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Sedmatřicátý ročník tradičního
městského turnaje k výročí 17. li-
stopadu zahájil letošní domácí vo-
lejbalovou sezónu. Pořadatelství
se opět bezvadně chopil Pavel
Ujfaluši. Celá sportovní akce pro-
běhla v hale Gymnázia a SOŠ
Rýmařov, kde hráče úvodním slo-
vem přivítali starosta Rýmařova
Ing. Petr Klouda a předseda TJ
Jiskra Ing. František Pohanka.
Oproti předchozím ročníkům byla
účast poněkud skromnější, přihlá-
silo se pouze pět družstev volejba-
listů. Zastoupení měly Rýmařov,
Bruntál, Břidličná, slovenské
Krompachy a nově i Přerov.

Vzhledem k menšímu počtu druž-
stev byl systém turnaje určen na
vzájemné zápasy každého s kaž-
dým na dva hrané sety do 21 bo-
dů. První čtyři týmy po základní
skupině navíc sehrály dvě semifi-
nále. Turnaj byl završen zápasem
o třetí místo a samotným finále.
Jednotlivá utkání byla jako vždy
velmi vyrovnaná, do vyřazova-
cích bojů však Rýmařov ani přes
tradičně strhující výkon kapitána
Bořka Kobolky nezasáhl. V prv-
ním semifinále zvítězil Přerov
nad Břidličnou, ve druhém pora-
zil Bruntál Krompachy. V zápase
o třetí místo si lépe vedly Zubaté

žáby Břidličná a finálovou tie-
breakovou bitvu vyhráli mladí
hráči Mordoru Přerov. Druhé mís-
to si tedy odvezli Pumpaři
Bruntál. 
Na Mikuláše se uskutečnil další
ročník losovaného volejbalového
turnaje Hami’s cup. Účast hráčů
a hráček z Přerova, Olomouce,
Šternberka, Šumperka, Bruntálu,
Krnova, Břidličné a Rýmařova
potvrdila dobrou úroveň a oblibu
této akce. Letos se utkalo pět smí-
šených týmů, jejichž sestavy si
nalosovaly osvědčené kapitánky.
V základní části si zahrála všech-
na družstva vzájemné zápasy na
dva hrané sety do jedenadvaceti
bodů. První čtyři týmy poté sved-
ly další souboje v náročné play-
off, která vyvrcholila finálovým
zápasem. 
Celkově pátá skončila Markéta
Pavelková a se čtvrtým místem se

po vyřazovacích bojích musela
spokojit Zuzka Studecká, přesto-
že v jejích barvách nastoupil tako-
vý formát, jakým je Bořek
Kobolka. Třetí místo připadlo ka-
pitánce Sabině Perry a ve finále
zdolalo družstvo Evy Žižkové vo-
lejbalisty Lucky Kusákové.
Nutno podotknout, že Eva má ne-
všední talent na výběr kádru, ne-
boť tento turnaj jako kapitánka vy-
hrála již čtyřikrát. 
Volejbal s předvánoční atmosfé-
rou měl pohodový a přátelský ráz,
celý turnaj jako vždy proběhl
hladce a o účastníky bylo dobře
postaráno. Děkujeme patronu ak-
ce Pavlu Ujfalušimu a sponzoru
turnaje Michalu Hámovi. Volej-
balovou štafetu přebírá kouč Petr
Němeček a jeho Štěpánský turnaj
smíšených družstev 26. prosince. 

Fota a text:  
Karel Toman
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Volejbalový turnaj 17. listopadu a mikulášský Hami’s cupVolejbalový turnaj 17. listopadu a mikulášský Hami’s cup

Přípravka Jiskry Rýmařov vyhrála Hlučín cup
Podzimní část fotbalových sou-
těží skončila a u většiny mužstev
nastává odpočinek před zimní
přípravou na jarní část soutěží.
To však neplatí u mládežnických

mužstev Jiskry Rýmařov. Ta i po
skončení mistrovských utkání
pokračují v tréninkových jednot-
kách, ke kterým využívají dle
aktuálního počasí umělou trávu

nebo tělocvičnu. Své tréninky si
fotbalisté zpestřují přípravnými
zápasy nebo účastí na halových
turnajích. 
Mužstvo mladší přípravky, slo-

žené z hráčů ročníků 2006, 2007
a 2008, pod vedení manželů
Kamila a Romany Furikových
během podzimní části soutěží
předvádělo velmi sympatické

Fota: Kamil Furik
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výkony. Během celého podzimu
nepoznalo v soutěžních utkáních
hořkost porážky a v tabulce 
okresního přeboru po podzimní
části přezimuje na prvním místě.
Naši hráči v utkáních předváděli
bojovnost a vše, co se na trénin-
cích zatím naučili. Nejvíce však
na dětech byla a stále je vidět ra-
dost z pohybu a především to, že
je fotbal opravdu baví. 
V pěkných výkonech tito nej-
menší fotbalisté pokračovali
i v neděli 23. listopadu na 1. roč-
níku turnaje Hlučín cup, který se
odehrál za účasti osmi mužstev
na umělé trávě v hlučínské nafu-
kovací hale. Turnaj se hrál v po-
čtu 4+1 systémem každý s kaž-
dým za účasti dvou domácích
mužstev z FC Hlučín, mužstev
FC Odra Petřkovice, SFC Opa-
va, FK Krnov, Slavia Opava,
BFK Frýdlant nad Ostravicí 
a TJ Jiskra Rýmařov. 
Hráči Jiskry pokračovali v pod-
zimním trendu a postupně pora-
zili všechny soupeře, čímž tento
turnaj ovládli. Dostávalo se jim
uznání všech přihlížejících, ne-
jednou se zaplněnou halou nesl

potlesk obecenstva za výkon rý-
mařovských nadějí, které se pre-
zentovaly zejména kombinační
hrou. Po zásluze tak mohli hráči
Jiskry na konci turnaje pozved-
nout nad hlavu pohár za první
místo. Další ocenění naše druž-
stvo získalo při vyhlášení nejlep-
šího brankáře turnaje, odnesla si
je rýmařovská gólmanka Janča
Batoušková. 
Výsledky Jiskry: Rýmařov -
Frýdlant 2:0 (Wenzel, Pospíšil),
Rýmařov - Slavia Opava 4:0
(2x Furik, Pospíšil, Novosad,
Oliš), Rýmařov - Hlučín A 5:0
(2x Furik, Wenzel, Pospíšil,
Oliš), Rýmařov - SFC Opava 3:0
(Wenzel, Pospíšil, Mihál), Rý-
mařov - Krnov 2:1 (Wenzel, Pos-
píšil), Rýmařov - Hlučín B 4:1
(3x Wenzel, Novosad), Rýmařov
- Petřkovice 2:0 (Wenzel, No-
vosad). 
Pořadí turnaje: 1. Jiskra Rýma-
řov, 2. Slavia Opava, 3. Frýdlant
nad Ostravicí, 4. SFC Opava, 
5. Hlučín A, 6. Hlučín B, 7. Odra
Petřkovice, 8. FK Krnov.

Výbor fotbalového oddílu 
TJ Jiskra Rýmařov

Josef Kincl s Cascarem získal 
v polském Leszně bronz

Skvûlé umístûní získala ãeská dvojice Josef Kincl a Cascar z jezdecké stáje
ve Skalách v nejtûÏ‰í soutûÏi závodÛ CSI2* v polském Lesznû. V nedûli 23. li-
stopadu dokázali zajet základní kolo Grand Prix bezchybnû a v rozeskaková-
ní vybojovali v˘borné tfietí místo. 
O náročnosti závěrečné soutěže s výškou 145 centimetrů, započítáva-
nou také do Longines žebříčku, svědčí pouze pět bezchybných výsled-
ků. Mezi jezdci se rozhodovalo v rozeskakování a pouze dva dokonči-
li bez shození. Česká dvojice Josef Kincl a Cascar se nevyhnula sho-
zení na poslední překážce, jejich čas by je však i v případě bezchybné-
ho výsledku zařadil právě na třetí místo. Jezdec tak navázal na páteční
bezchybné kolo v Big Tour a hezké 11. místo. Kateřina Návojová

Josef Kincl a Cascar Foto: archiv J. Kincla

Dorostenci ovládli turnaj v halové kopané
Dorostenecká Jiskra Rýmařov se v sobotu 29. listopadu zúčastnila
bruntálského turnaje v halové kopané Juve cup 2014. Na turnaj na-

stoupily týmy dorostenců Juventus Bruntál, Světlá Hora, Vávrovice,
Vrbno pod Pradědem, Raduň, Horní Benešov, Hradec nad Moravicí
a TJ Jiskra Rýmařov.
Až na výjimky byly odehrány vyrovnané zápasy. Hrálo se systémem
každý s každým po 14 minutách. Rýmařovští dorostenci dostali ná-
lepku favorita turnaje a předpoklady potvrdili prvním místem za šest
vítězství a jednu remízu. Přestože mají zimní pauzu, mají dorostenci
stále zájem hrát a být v pohybu.
Výsledky zápasů:

Rýmařov – Horní Benešov 0:0
Juventus Bruntál – Rýmařov 1:2
Rýmařov – Světlá Hora 2:0
Rýmařov – Vrbno p. Pradědem 2:1
Hradec n. Moravicí – Rýmařov 2:4
Rýmařov – Raduň 8:1
Vávrovice – Rýmařov 2:4

Střelci: Vajdík 5x, Lesák 5x, Dan Kopeček 3x, Pavel Kopeček 2x,
Tomeček 2x, Urbánek 2x, Cabák, Kováč, Kubját.
Sestava: Kubját - Pavel Kopeček, Cabák, Vajdík, Tomeček, Snášel,
Zifčák, Kováč, Lesák, Dan Kopeček, Urbánek. Tomáš Durna

Okresní přebor hokeje má za sebou první kola
Výkonný výbor Okresního svazu ledního ho-
keje Bruntál zahájil sezónu 2014-2015 okres-
ního přeboru mužů za účasti mužstev
HC Hazardéři Bruntál, HC Staré Město, TJ
Horní Benešov a SK Slovan Rýmařov.
Okresní přebor probíhá turnajovým způso-
bem na zimním stadionu v Horním Benešově,
druhé kolo na stadionu v Bruntále a třetí
kolo v Rýmařově. Po skončení těchto turnajů
proběhnou odvety ve druhém kole. 
V sobotu 29. listopadu se na zimním stadionu
v Horním Benešově rozjel okresní přebor

ledního hokeje za účasti čtyř družstev. V prv-
ním zápase zvítězilo domácí družstvo TJ
Horní Benešov B nad týmem HC Hazardéři
Bruntál 3:2. Ve druhém zápase SK Slovan
Rýmařov porazil HC Staré Město 8:5 a vzá-
pětí i Hazardéry Bruntál 4:1. V posledním zá-
pase došlo k překvapení, když domácí muž-
stvo Benešova podlehlo HC Staré Město 5:7. 
Všechna družstva hrála velmi pěkný, rychlý
hokej. Družstvo SK Slovan Rýmařov přijelo
do Benešova se značně omlazenou sestavou
výběru Rýmařovské hokejové ligy. Trenér

Miroslav Merva, jeho asistent Martin Ftáček
a vedoucí družstva Bohumil Mořskovský 
udělali první krok pro to, aby se v Rýmařově
hrál hokej na úrovni. 
Sestava SK Slovan: Michal Kaláb, Martin
Ilnický, Václav Vlásek ml., Pavel Merva,
Dominik Šašinka, Radek Šašinka, Martin
Lašák, Ondřej Krupa, Jakub Čada, Tomáš
Žakovčík, Marek Ryška. Do kádru patří i Jan
Vlásek, Tomáš Procházka a Patrik Šrutka.
Družstvo budou nadále doplňovat mladé ta-
lenty. 

Foto: archiv TJ Jiskra
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Rýmařovská hokejová liga pokračuje dalšími zápasy
SK Slovan Rýmařov - HC Hazardéři Bruntál 4:3
HC Železná - SK Slovan A Rýmařov 1:1
HC Hazardéři Bruntál - HC Stars Rýmařov 6:5
HC St. Město - HC Predators Břidličná 0:5 kontumačně
HC Stars Rýmařov - HC Železná 6:2
HC Predators Břidličná - HC Stars Rýmařov 4:5
HC St. Město - HC Hazardéři Bruntál 5:6

Průběžná tabulka sk. A:
1. HC Stars Rýmařov 3 2 0 1 16:12 4
2. HC Hazardéři Brun. 3 2 0 1 15 :14 4
3. SK Slovan Rýmařov 2 1 1 0 5:4 3
4. HC Predators Břid. 2 1 0 1 9:5 2
5. HC Železná 2 0 1 1 3:7 1
6. HC St. Město 2 0 0 2 5:11 0

Za VV OSLH Bruntál Martin Ftáček

Základna Mary bilancuje
Rok se s rokem sešel a je tu vý-
roční bilance činnosti družstva
šipkařů Základna Mary. Je třeba
předeslat, že to byl rok veskrze
úspěšný. Podařilo se uspořádat
tři turnaje, dá se říci, že jsme za-
vedli šipkařskou turnajovou tra-
dici rýmařovských hospod v tom
nejlepším slova smyslu. Pravi-
delnými účastníky byly týmy
Růžek, Club 13, Bizoni a samo-
zřejmě Základna Mary.

Zatím poslední turnaj proběhl 
15. listopadu v Penzionu Mary za 
účasti 15 hráčů. Družstvo Zá-
kladny Mary mělo úspěch, v cel-
kové klasifikaci získali muži 
1. a 2. místo, ženy 2. místo a ce-
nu útěchy.
Team Základna Mary dosáhl za
sezónu 2013-2014 následujících
výsledků: získal celkem 28 po-
hárů, 6 zlatých, 5 stříbrných 
a 5 bronzových medailí a řadu

uznání za nemedailová umístění.
Členové družstva získali i umís-
tění na předních místech v rámci
turnajů Olomouckého kraje, např.
v Uničově nebo v Medlově. Mezi
nejúspěšnější šipkaře patří Tomáš
Nerušil, Radovan Matušek, z žen
Hana Čoupková. Ocenění a podě-
kování patří i všem ostatním čle-
nům družstva, s přáním, aby se
jim vedlo stejně dobře i v novém
roce šipkových turnajů. 

Současně bychom chtěli poděko-
vat všem ostatním družstvům, 
účastníkům turnajů, že svou účas-
tí přispěli k dobrému průběhu zá-
vodů, k dobré náladě a společné-
mu posezení po turnajích. Všem
a sobě samozřejmě taky přejeme
hodně úspěchů do dalších turnajů
a setkání a hlavně klidné, pohodo-
vé Vánoce a hodně zdraví do no-
vého roku 2015. Jan Černý,
nehrající kapitán Základny Mary

Výsledky skupiny B:
HC Kovošrot x SK Medvědi 1:8
HC Vikingové x HC H. Město 2:2
SK Medvědi x TJ M. Morávka 6:4
SK Slovan B x HC Vikingové 6:3
HC H. Město x HC Kovošrot 3:3
Tabulka:
1. SK Medvědi 2 2 0 0 14:5 4
2. SK Slovan B 1 1 0 0 6:3 2
3. HC H. Město 2 0 2 0 5:5 2
4. HC Vikingové 2 0 1 1 5:8 1
5. HC Kovošrot 2 0 1 1 4:11 1
6. TJ M. Morávka 1 0 0 1 4:6 0

Velkým zklamáním je výkon družstva HC
Kovošrot Rýmařov, které ač posíleno hráči
z HC Grizzlies ze dvou zápasů obdrželo pou-
ze jeden bod za remízu s HC H. Město 36 se-
kund před koncem zápasu. Ještě vloni přitom
hrálo skupinu A. 
Další kolo okresního přeboru proběhlo 
13. prosince v Rýmařově:

SK Slovan Rýmařov - TJ H. Benešov 1:1
TJ H. Benešov - HC St. Město 7:1
HC St. Město - HC Hazardéři Bruntál 8:10
SK Slovan Rýmařov - HC Hazardéři Brun. 2:3

Tabulka po druhém kole:
1. TJ H. Benešov 4 3 1 1 16:10 7
2. SK Slovan Rýmařov 4 2 1 1 15:10 5
3. HC Hazardéři Bruntál 4 2 0 2 16:15 4
4. HC St. Město 4 1 0 3 22:28 2

Další kolo proběhne 3. ledna 2015 na ZS
v Bruntále, rozlosování bude včas oznáme-
no.
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JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU
bude v prodeji od 16. 1. 2015

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek

8. 1. 2015 
do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

1/2015

Foto: archiv Základny Mary
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Zothex, s. r. o.,

pfiijme ihned
jednu ‰iãku
do textilní v˘roby

Kontakt: 603 465 155
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SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

Soukromá řádková inzerce
• Prodám soubor čtyřiapadesáti mysliveckých trofejí – v celku ne-
bo jednotlivé kusy. Informace o ceně a seznamu trofejí na tel. kon-
taktu: 737 554 269.

• Prodám přízemní družstevní byt 3+1 (82 m2) v Rýmařově na
Větrné ulici č. 18. Cena 430 tisíc Kč, při rychlém jednání sleva.
Možnost prohlídky bytu, kontaktní telefon: 721 562 519.
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