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Zástupci mûsta podûkovali podnika-
telÛm za spolupráci

Krajsk˘ ‰éf odboru ‰kolství nav‰tívil 
R˘mafiov

Za historií jednoho domu do prodejny 
tabáku a textilu na tfiídû HrdinÛ

4. ãást cestování po Indii: U jezer
Tso Kar a Tso Morriri

13. a 14. února se jely závody motoski-
jöringu v R˘mafiovû a Horním Mûstû

ročník XI I .

Hokejová sezóna končí,
všichni bojovali naplno,
nejvíce však ti nejmladší

Foto: Vladimír Litvík, Buřinka Rýmařov
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Cuba Habana Musica Son Caliente

Dechová hudba Podolanka

Taneční skupina SVČ Move2You

Břišní tanečnice SVČ

Son Caliente a The Hero

1. městský ples v tanečním víru

Taneční skupina SVČ Move2You

Břišní tanečnice SVČ
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Pár slov... o olympiádě
Mám ráda olympiádu, protože mě seznámí se sporty, o kterých
jsem dosud nevěděla. Třeba snowboardcross, který prošel do-
sud mým životem nepovšimnut, spočívá v tom, že parta snow-
boarďáků jede s kopce a kdo dojede první, vyhrál. Když budou
mít místo snowboardů lyže, půjde o skicross. Když budou mít
brusle a budou jezdit na rychlobruslařské dráze, bude to
shorttrack. Také jsem se dozvěděla, že jsme v dětství masově
provozovali akrobatické lyžování - jízdu v boulích. Nedělali
jsme však tenkrát ještě „helikoptéry“, a boulím či mogulům se
tenkrát říkalo muldy a vznikaly na svahu zcela přirozeně.
Některé sporty vidím spíše jako adrenalinovou zábavu - tako-
vé boby, které se jedou ve vozidle z laminátu a oceli s brzda-
mi, snad ještě dokážu pochopit. Ale saně, na kterých letí člo-
věk (nebo dva) ve stopadesátikilometrové rychlosti po sáňkař-
ské dráze, řídí pohybem ramen a lýtek a veškerou ochranu
před případným zraněním představuje přilba na neopřené hla-
vě, to je přinejmenším hra o krční páteř. Úplnou zvráceností,
která mimochodem více než padesát let na olympiádě chyběla
(jezdilo se do roku 1948, na olympiádě je znovu od roku
2002), je pro mě skeleton - na placičce ještě chatrnější než sa-
ně se člověk řítí ledovým korytem s pětinásobným přetížením
hlavou napřed, řídí jen pohybem ramen a hlavy a nebrzdí.
Nemá čím.
Mám ráda olympiádu, protože mi ukáže skvělé sportovce a je-
jich příběhy. Vůbec tím nemyslím tolik diskutovanou Nikolu
Sudovou, která po zranění trvala na tom, že si olympiádu roz-
hodně ujít nenechá, pustila se do akrobatického lyžování s pře-
trženým křížovým vazem v levém koleni, s umrtvujícími ob-
střiky a speciálně vyrobenou ortézou a skončila šestnáctá ze
sedmadvaceti. Chápu, že se jí zatraceně nechtělo se olympiá-
dy vzdát, ale připomínala mi spíš pilota Formule 1, který by
říkal, že má sice trošku nabouraný předek a ucpaný karburátor,
ale v tom Monte Carlu to přece jenom zkusí. Skvělým spor-
tovcem je pro mě například kolegyně zmiňované slečny
Sudové v závodě, sedmnáctiletá Tereza Vaculíková, která hned
na prvním odrazovém můstku přetočila „helikoptéru“, 
upadla a ztratila lyži. Neváhala však ani chvilku, pro lyži se
vrátila a závod dojela do konce. Skončila poslední.
Mám ráda olympiádu, protože na všech sportovištích je zaká-
zaná reklama, všude jsou jen olympijské kruhy a bojovná hes-
la. Má to například tu výhodu, že při hokeji puk na ledě nor-
málně vidíte a nemusíte pátrat, ve které reklamní malůvce se
schovává.
Mám ráda olympiádu, protože ukáže, jaký jsme národ spor-
tovců a odborníků. V každé hospodě by sestavili lepší hokejo-
vý tým než Vladimír Růžička a v každé kanceláři dámy vědí,
kolik bodů měl dostat za krátký program krasobruslař Michal
Březina. Přestože rychlobruslaře bychom spočítali v naší re-
publice na prstech obou rukou (nanejvýš i nohou), podle mé-
dií jsme my všichni získali zlatou medaili v závodě na tři ki-
lometry. Za sebe tedy říkám, že medaili nechávám Martině
Sáblíkové, protože jsem si jistá, že já osobně bych rychlo-
bruslařský ovál neobjela ani jednou dokola.
Mám ráda olympiádu, protože mi ukáže, jak jsem zdravá
a šťastná. Všichni naši sportovci totiž trpí vleklými chorobami,
léčí se s těžkými zraněními, vypořádávají se s následky těchto
chorob a zranění, případně spolupracují s psychology, protože
tělo všechno zvládá, ale mysl neunese tlak závodů. Člověk by
myslel, že Česká republika vyslala na sportoviště omylem o-
sazenstvo polního lazaretu.
Mám ráda olympiádu, protože veřejnoprávní televize konečně
vysílá curling. Dvacetikilové kameny se plíží po krupičkova-
tém ledu, šmrdolové s košťátky jim umetají cestu a všechno
má příjemnou zimní atmosféru. Jen by mě zajímalo, jestli se
i na olympijských hrách dodržuje prastarý curlingový zvyk, že
vítěz zve poraženého na drink. ona

V tomto čísle najdete

Boulařka Nikola Sudová
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Aktuálně z města
Krajský šéf odboru školství navštívil Rýmařov

V úterý 16. února přijel poprvé za
tři roky ve funkci do Rýmařova na
pracovní návštěvu vedoucí odbo-
ru školství, mládeže a sportu
PaedDr. Libor Lenčo z Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.
Účelem jeho návštěvy, jak sám ře-
kl, bylo zmapování škol na Rý-
mařovsku, jejichž zřizovatelem je
Moravskoslezský kraj.
První školou, kterou dr. Lenčo
v doprovodu místostarosty města
Jaroslava Kaly a vedoucí odboru

školství a kultury MěÚ Rýmařov
Leony Pleské navštívil, byla
Základní škola Rýmařov, Školní
náměstí 1. Její druhá budova pro-
šla v loňském roce zásluhou měs-
ta, jemuž se podařilo získat fi-

nanční prostředky z regionálního
operačního programu Moravsko-
slezsko, rozsáhlou rekonstrukcí.
Poté byl uvítán v Soukromé střed-
ní odborné škole Prima, s. r. o.,
kde se seznámil s nově připravo-
vaným oborem Pracovník v lá-
zeňství a ve službách wellness.
Krajský šéf odboru školství rov-
něž navštívil studentskou cestovní
kancelář v přízemí budovy a vy-

zkoušel si její služby. Následovala
prohlídka Gymnázia Rýmařov
a budovy tělocvičny této školy,
kde byla z finančních prostředků
MSK jako zřizovatele této školy
loni realizována nová speciální
podlaha se sportovním povrchem
a elektronická výsledková tabule.
Dr. Lenčo přivítal, že si pro ná-
vštěvu shodou okolností vybral
právě den, kdy na gymnáziu pro-
bíhala beseda prof. Jindřicha
Štreita a Kamila Pilatíka, autorů

knihy Braziliáni v Česku, se stu-
denty; měl tedy možnost vyslech-
nout část přednášky o Brazílii
a především se seznámit se světo-
vě uznávaným fotografem, absol-
ventem rýmařovského gymnázia.

Po přesunu Libora Lenča na
Střední školu Rýmařov její ředi-
telka Ing. Soňa Kováříková hosta
provedla po hlavní budově školy
a ukázala mu zejména nevyhovu-
jící budovu dílen na ulici 8. květ-
na, která by v budoucnu měla být
vyměněna za vhodnější objekt.
Po krátkém obědě v hotelu
Excelent ukončil Libor Lenčo
svůj program prohlídkou Základ-

ní umělecké školy, kde však k je-
ho lítosti krátce po poledni ještě
nebyl žádný žák, který by předve-
dl své hudební umění.
„Krajský úřad zřizuje více jak dvě
stovky škol a školských zařízení.
Z hlediska řízení je to nesmírně

složité. Poznání těchto škol nám
určitě zjednoduší řešení případ-
ných problémových situací s jed-
notlivými řediteli škol, protože se
můžeme opírat nejen o věci, které
jsou krajským úřadem zpracovány
papírově, ale především o faktická
poznání. Rýmařovsko je specifický

a úžasný region a moje návštěva
může zohlednit také požadavky na
různé dotace, například zateplení
škol a podobně,“ zakončil svou
návštěvu Libor Lenčo. Žáci, stu-
denti a jejich rodiče mohou jen
doufat, že jeho návštěva přispěje

k dalšímu rozvoji rýmařovského
školství a snad i k získání dalších
finančních prostředků na rozvoj
jejich činnosti, zejména na zvele-
bení a zateplení školských budov,
na které již město podalo žádosti
o dotace. 

JiKo a webové stránky města

Střední škola Rýmařov

Základní umělecká škola Rýmařov

Gymnázium Rýmařov

Základní škola Rýmařov, Školní nám.

SSOŠ Prima Rýmařov, s. r. o. Fota: redakce a Hana Pavlásková
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Mikroregion a město Rýmařov jsou na špici čerpání dotací
Dne 16. února 2010 navštívil na-
še město ředitel Úřadu regionální
rady Moravskoslezsko Ing.
David Sventek, MBA, společně
se svými kolegy Ing. Lucií Kili-
anyovou a Ing. Liborem Chlebi-
šem. Smyslem jejich návštěvy
bylo projednat aktuální program
výzev na čerpání dotací z regio-
nálního operačního programu
(ROP) Moravskoslezsko, problé-
my obcí se žádostmi o dotace,
příčiny neúspěchu některých ža-
datelů, postup čerpání a připrave-
nost obcí na podávání žádostí
a spolufinancování projektů (re-
gionální rada Moravskoslezsko
a operační program mají za cíl
podle schválených pravidel roz-
dělovat „evropské peníze“ žada-
telům o dotace v Moravskoslez-
ském kraji). Za region se setkání
zúčastnili starostové mikroregio-
nu Rýmařovska, projektoví ma-
nažeři obcí a zástupci odboru ži-
votního prostředí a regionálního
rozvoje MěÚ. Diskuze byla vel-
mi živá a oboustranně pravděpo-

dobně i velmi poučná, zvláště
když starostové obcí poukazovali
na vysokou byrokracii a obtíž-
nost zpracování žádostí o dotace
a platby, pozdní proplácení fak-
tur nebo vznášeli pochybnosti
o správnosti kritérií pro hodnoce-
ní žádostí. Ředitel Rady zdůraz-
nil transparentnost hodnocení žá-
dostí a seznámil starosty s mož-
ností využití tzv. modifikované
platby, která obcím dovoluje zba-
vit se pro ně velmi obtížné nut-
nosti předfinancování celé investi-
ce a teprve poté možnosti jejího
zpětného proplacení. Z diskuze
bylo také zřejmé, že jednotlivé ve-
likostní kategorie obcí v regionu -
do 500 obyvatel, od 500 do 5 000
obyvatel a do 10 000 obyvatel -
mají v programu různě nastavená
pravidla a možnosti čerpání,
a proto se také podstatně liší jejich
názory a zájmy v úsilí získat co
nejvíce dotací. Nejvíce to bylo
znát v diskuzi o míře spoluúčasti
obcí na investicích, absorpční
schopnosti obcí (tj. schopnosti ob-

cí vlastnit nebo získat finanční
prostředky na spolufinancování,
a tím i celou dotaci přijmout a vy-
užít), v názorech na četnost výzev
apod. Ing. Sventek označil město
Rýmařov a celý region za mimo-
řádně úspěšný v získávání dotací
z ROP Moravskoslezsko, kdy do-
tace na obyvatele přesahují něko-

likanásobek průměru kraje. Sta-
rostové seznámili zástupce rady
se způsobem a možnostmi spolu-
práce v přípravě žádostí za obce
a region, s činností manažerů pro
zpracování projektů a s dalšími
aktivitami obcí a Sdružení obcí
Rýmařovska. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Finanční úřad v Bruntále oznamuje
Finanční úřad v Bruntále bude vybírat koncem března daňová přiznání v Rýmařově. Daňová přiznání se budou vybírat ve Středisku vol-
ného času Rýmařov v níže uvedených dnech a hodinách.

Pondělí 29. 3. 8-12, 13-16      Úterý 30. 3. 8-12      Středa 31. 3. 8-12, 13-16
Ing. Vojtěch Šujan, Finanční úřad Bruntál

Jedna paní povídala
Opět přinášíme na našich strán-
kách tuto rubriku, ve které bude-
me reagovat na podněty občanů
a chceme se zabývat citlivými
tématy, jež se stávají náplní ho-
vorů na ulici či v hospodě a jsou
podle svých mluvčích nedosta-
tečně řešeny. Rubrika by měla

sloužit tomu, aby byly problémy
občanů, které nejsou doceněny,
znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonym-
ním podnětům, ovšem za dodr-
žení jistých pravidel. Budeme
pracovat pouze s anonymy, které
budou slušné, neurážející, nevul-

gární, nebudou porušovat tisko-
vý zákon a budou v souladu se
ctí, morálkou a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme po-
stupně zpracovávat a řešit s po-
věřenými osobami, zejména se
starostou města. Čtenářské pří-
spěvky mohou být redakci zasí-

lány prostřednictvím e-mailu
rymhor@seznam.cz nebo na ad-
resu redakce Okružní 10, 795 01
Rýmařov, případně mohou být
vhozeny do schránky redakce
u vchodu do Střediska volného
času.

Musím připomenout, že za kvali-
tu lékařské péče v regionu jsou
odpovědné zdravotní pojišťovny,
které podle platné legislativy mu-
sí svým pojištěncům zajistit řád-
nou péči. Město Rýmařov se však
i přesto, že to není jeho povinnos-
tí, snaží nedostatky v místním
zdravotnickém systému řešit
a jedná se zdravotními pojišťov-
nami i lékaři.

Novým dětským lékařem ve měs-
tě se na základě úspěšného absol-
vování výběrového řízení na pro-
vozování ambulance praktického
lékaře pro děti a dorost pro oblast
Rýmařovska stal MUDr. Richard
Rýznar. Olomouckou lékařskou
fakultu absolvoval v roce 1986,
v roce 1989 získal I. atestaci z pe-
diatrie, v roce 1997 II. atestaci
z pediatrie a v loňském roce spe-

cializovanou způsobilost praktic-
kého lékaře pro děti a dorost, kte-
rou mu vydalo Ministerstvo zdra-
votnictví ČR. Jde o zkušeného lé-
kaře s dvacetiletou praxí na kli-
nických pracovištích včetně dět-
ské kliniky Fakultní nemocnice
v Olomouci.
Od 1. března 2010 dr. Rýznar pl-
ně přebírá ambulanci od Podhor-
ské nemocnice, a. s., a bude mít

uzavřeny smlouvy o poskytování
zdravotní péče o děti se všemi
zdravotními pojišťovnami, rodiče
tedy nemusí mít obavy, že by je-
jich dítě nemohlo být zaregistro-
váno. Výhodou ordinace v pro-
storách nemocnice je zázemí bio-
chemické laboratoře, rentgenu
a ultrazvuku v jedné budově. Dr.
Rýznar bude zpočátku ordinovat
v pondělí a v pátek od 8 do 12 ho-

Nedostatek pediatrů ve městě je dlouhodo-
bý problém. Jejich počet se snížil, naposle-
dy převzal ordinaci v prostorách nemocni-

ce 1. února 2009 MUDr. Vladimír Dokto-
rov, který už ale v Rýmařově neordinuje.
Rodiče se obávají, že nový lékař je jen jed-

ním z řady - má vůbec cenu k němu dítě re-
gistrovat?

...že nový dětský lékař tady bude zase jenom na chvíli

odpovídá místostarosta města



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2010

7

Slovo krajského zastupitele

Prostor pro firmy a podnikatele

din, v úterý od 12 do 16 a ve čtvr-
tek od 12 do 18 hodin, po zvýše-
ní počtu registrovaných klientů
počítá s ordinační dobou dvakrát
týdně do 18 hodin. Svým pacien-
tům nabízí možnost telefonické
poradny v ordinační době na tele-
fonním čísle 554 253 447, denně
od 7 do 19 hodin pak bude po-
skytovat konzultace na telefonu
739 807 747.

S MUDr. Rýznarem jsem se 
osobně setkal a on mě ujistil, že
své působení v našem městě vidí
jednoznačně jako dlouhodobé.
Poté, co získá dostatek klientů
a seznámí se s místním prostře-
dím, by rád realizoval některé své
myšlenky na zlepšení zdravotní
péče o děti. Nový pediatr rovněž
hodlá spolupracovat s odborníky
v oboru, což hodnotím nesmírně

kladně, protože bych nechtěl, aby
se opakovala situace z nedávných
let, kdy bylo pediatrů dostatek,
ale každý se věnoval jen rozvoji
své praxe, málo spolupracovali
a nepřipravovali své případné 
nástupce. Na svých webových
stránkách www.sanitka-anet-
ka.blog.cz bude dr. Rýznar pravi-
delně informovat své pacienty
o aktuálních změnách ordinační

doby nebo uveřejňovat odpovědi
na časté dotazy svých klientů
a jejich rodičů.
Doufám, že se v našem městě bu-
de dr. Rýznarovi líbit a získá si
důvěru rýmařovských rodičů, že
rodiče budou spokojeni s jeho pé-
čí o své děti a dr. Rýznar se stane
dlouholetým rýmařovským pedi-
atrem. Ing. Jaroslav Kala,

místostarosta

Zástupci města poděkovali podnikatelům za spolupráci
Čtvrteční podvečer 18. února pat-
řil setkání zástupců města Rýma-
řova s dvaadvaceti zástupci míst-
ních podnikatelských subjektů
a firem. Tato setkání se uskuteč-
ňují zpravidla na začátku roku
a radnice tím vyjadřuje poděková-
ní malým, středním i těm větším
firmám a podnikatelům. Starosta
Petr Klouda pozvané hosty přiví-
tal, poděkoval jim za dobrou spo-
lupráci v rámci realizace investič-
ních akcí a seznámil je s aktuální
problematikou města: „Stejně ja-
ko asi každý z vás zažívá finanční
krizi, nejinak je tomu v hospoda-
ření našeho města. Krizi jsme po-
cítili zejména na daňových příj-
mech, které byly o osmnáct milio-
nů nižší, než byl původní plán
z předchozího roku. Finanční ztrá-
ta nám zkonzumovala celou rezer-
vu, kterou jsme měli na to, aby-
chom spolufinancovali investice.
Vyvrcholilo to tím, že jsme museli
přijmout překlenovací úvěr ve vý-
ši 20 milionů korun, který máme
v letošním roce splácet.“ Starosta

Petr Klouda se dále zmínil o in-
vestičních akcích, které byly s ús-
pěchem realizovány. Jmenoval na-
příklad zateplení školních budov,
vybudování vodovodu v Janovi-
cích a v Ondřejově, vybudování
nového odpadového centra na uli-
ci 8. května ve směru z Rýmařova
na Jamartice a další akce. „Pro le-
tošní rok schválilo zastupitelstvo
města vyrovnaný rozpočet s malou
finanční rezervou 1,5 milionu ko-
run. Na začátku roku jsme se do-
věděli, že jsme byli úspěšní v zís-
kání dotace na cyklistickou stezku
na Jamartice, bude se dokončovat
sportovní areál v zahradě Hedvy,
dále je rozestavěna ulice Horní
a cyklostezka v Janovicích. To jsou
rozestavěné investiční akce, které
přecházejí z loňského do letošního
roku,“ informoval dále podnikate-
le starosta Petr Klouda, který dále
přiblížil plány města v posledním
roce volebního období. V závěru
oficiální části popřál pozvaným
hostům hodně podnikatelských
a životních úspěchů, osobní štěstí,

spokojenost a pevné zdraví.
V neformální diskusi se podnika-
telé zajímali o některé z jejich po-
hledu problematické záležitosti,
například o dokončení rekon-
strukce některých úseků komuni-
kace Ondřejov - Valšův Důl nebo
dopad výstavby řetězce Lidl na
potravinářské prodejny v Rýma-
řově či další rozvoj turistického

ruchu a případný dopad vzniku
Národního parku Jeseníky.
Pohoštění pro slavnostní setkání
podnikatelské veřejnosti se zá-
stupci města a obsluhu hostů zaji-
stili studenti oboru Kuchař-číšník
Střední školy Rýmařov pod vede-
ním mistrové Nataši Skoupilové. 

JiKo

Ve středu 17. února 2010 se konalo desáté zasedání zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení
pana Jana Stoklasy z funkce člena rady Moravskoslezského kraje a dal-
ších funkcí volených krajským zastupitelstvem, na jeho místo byla zvo-
lena paní Iva Tichá.
Větší diskuze proběhla k návrhu na úpravu způsobu financování a pří-
pravy tzv. „Černé kostky“ - novostavby Moravskoslezské vědecké kni-
hovny. Zastupitelstvo v červnu 2009 ukončilo přípravu a realizaci pro-
jektu knihovny z operačního projetu NUTS II Moravskoslezsko 2007-

2013, neboť tehdy činily předpokládané ná-
klady téměř 1,5 miliardy Kč. Na základě to-
ho zahájil investiční a majetkový odbor kraj-
ského úřadu jednání s Ministerstvem kultury
ČR o změnách nutných k financování ze
státního rozpočtu. Akad. arch. Ladislav
Kuba a Ing. M.A. Tomáš Pilař, autoři původ-
ního záměru, ve spolupráci s odborem pro-
věřili varianty nových stavebních řešení
a projekt přepracovali tak, aby bylo možno
jej realizovat. Jednání vyústila ve společné

memorandum o přistoupení Vysoké školy báňské - Technické univerzity
k projektu. První podzemní podlaží bude pro nového partnera VŠB-TUO
zahrnovat zřízení učeben včetně zázemí, nadzemní podlaží, které bylo
projektováno na kancelářské prostory, bude využito katedrou jazyků.
Nové řešení „Černé kostky“ by se mělo pohybovat v nákladech přibliž-
ně 1 096 mil. Kč. Významným zdrojem financování bude dle předcho-
zí dohody Ministerstvo kultury (příspěvek ve výši 490 mil. Kč), z roz-
počtu kraje se počítá s částkou 606 mil Kč.
Krajské zastupitelstvo dále schválilo zásady pro malé vlastníky lesů (fy-
zické osoby, obce), v nichž se klade největší důraz na zachování pod-
pory činností zajišťujících postupnou přeměnu druhové skladby lesů na
porosty ekologicky stabilní.
Zastupitelstvo kraje schválilo dotaci na zateplení Dětského domova
v Janovicích. Tento projekt byl úspěšný v rámci operačního programu
Životní prostředí. Celkové náklady činí 2 185 850 Kč, podíl
Moravskoslezského kraje činí 1 104 702 Kč, dotace pak 1 081 148 Kč.
Akce by měla být realizována v letošním a příštím roce.
Na březen je připravováno druhé kolo výzvy globálního grantu v oblas-
ti podpory 3.2 operačního programu Vzdělání pro konkurenceschop-
nost. Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel, místostarosta
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Proč jsem si ho vybral:
V současné době je Tomáš hráč Atletica
Madrid, patří mezi osobnosti českého fotbalu,
je rodákem z Rýmařova, člověk, kterého znám
od útlého věku, kterého si vážím a obdivuji.

Tomáši, vzpomeneš si na školní léta stráve-
ná na rýmařovské základní škole, kde jsi za-
čínal s fotbalem a atletikou?
Samozřejmě, že si vzpomínám na školní lé-
ta. Prožil jsem tam nádhernou etapu života.
Rád vzpomínám na pedagogy, především na

paní Zieglerovou a pana Galandra. Z předmě-
tů mě nejvíce bavil zeměpis a tělocvik. Ale
nikdy nebyl žádný předmět, který bych vylo-
ženě neměl rád. Atletika, kterou jsem dělal na
základní škole, mi pomohla ve fotbalové pří-
pravě při zvyšování kondice. Trochu mě mr-
zí, že vzhledem k velikému zaneprázdnění
jsem se nemohl zúčastnit třídních srazů.
Určitě bych se rád pozdravil se všemi spolu-
žáky a strávil pár chvil s vyučujícími, kteří
mě připravovali na vstup do života. Doufám,
že to brzy napravím, třeba teď v červnu.
Máme v Rýmařově mnoho talentovaných dě-
tí, které se věnují sportovním aktivitám. Co
bys jim jako vrcholový sportovec vzkázal?
Jestliže člověka něco baví a je talentovaný, je
pro něj nejdůležitější jít svou cestou a věřit
si, nenechat si vnucovat názory, se kterými
nesouhlasí. A až čas pak prověří jeho kvality.
Na cestě k úspěchu jsou velmi důležití rodi-
če. Pokud jsou vám oporou a věří ve vás, je
to jenom dobře. Já musím říci, že jsem měl
v životě štěstí, protože moje rodina stála
vždy při mně, hlavně táta, za což jsem mu
vděčný. Za důležité považuji vztah k danému
sportu, notnou dávku trpělivosti a píle a také
mít štěstí na dobré lidi kolem sebe. Ve škole
mi vycházeli maximálně vstříc, uvolňovali
mě na různé fotbalové turnaje a zápasy. Měl

jsem spoustu trenérů, kterým jsem naslou-
chal, od každého si něco vzal a pořád beru,
protože člověk se má stále co učit. Asi nej-
horší, co sportovce potkává, jsou zranění.
Pokud už k tomu dojde, musí člověk myslet
pozitivně a věřit v brzké uzdravení. Sám
jsem měl několik vážných zranění, ze kte-
rých jsem se díky týmu dobrých lékařů, kva-
litní rehabilitaci, podpoře přátel a víře v sebe
vrátil vždy brzy na fotbalový trávník. Je dob-
ré, když se v kariéře dostaví úspěchy, ale
i kdybych se nedostal na dráhu profesionál-
ního sportovce, určitě bych hrál dál fotbal,
třeba i za Rýmařov.
Působíš celý rok v zahraničním fotbalovém
klubu. S jakými pocity přijíždíš do svého ro-
diště v době, kdy máš tzv. „fotbalové prázd-
niny“?
Abych pravdu řekl, tak často se do
Rýmařova nedostanu. Většinou v létě na pár
dnů a v zimě jenom na otočku. Nedovoluje
mi to čas. Rád se vidím s kamarády a samo-
zřejmě s rodinou. Poslední týdny před červ-
novou dovolenou se už hodně těším, až skon-
čí sezóna a odpočinu si od fotbalu. Za ten
volný měsíc naberu spoustu energie pro nad-
cházející fotbalovou ligu. Poslední týden do-
volené už musím opět začít trénovat, 
abych byl připraven na vstupní testy, které
nás vždy čekají na úvod sezóny. Pokud mi
čas dovolí, věnuji se i v průběhu roku naplno
dceři Kačence.
Hrál jsi v různých evropských velkoklubech.
Na které hráče fotbalové extratřídy rád vzpo-
mínáš nebo se kterými jsi stále ve styku?
Je jich spousta, ale nejvíce vzpomínám na
Itálii, která se stala mým druhým domovem,
zejména krásná Florencie. Mám tam nejvíce
kamarádů a známých. V kontaktu jsem
s Christianem Vieri, Adrianem Mutu. Z mé-
ho prvního zahraničního angažmá v němec-
kém Hamburku jsem ve styku se Sergejem
Barbarez a Nico Kovac. Ze současného pů-
sobiště v Atleticu Madrid je mi nejblíže
Simao Sabrosa a Diego Forlan. Jsou to chla-
píci, na které se mohu spolehnout nejenom
na hřišti, ale i v normálním životě. Stále vtip-
kují, drží kolektiv v dobrém rozpoložení,
jsou to prostě osobnosti týmu.
Fotbal na vrcholové úrovni je sport plný od-
říkání. O co tě obohatily, popřípadě co ti
vzaly roky strávené v evropských klubech?
Myslím si, že nejvíce mě roky pobytu v za-
hraničí obohatily o znalost jazyků.
Domluvím se německy, italsky, anglicky
a španělsky. Měl jsem možnost cestovat po
celém světě, seznamovat se s různými zají-
mavými lidmi. Na druhé straně vedu jedno-
tvárný a samotářský život odloučený od rodi-
ny. Samé hotely, zápasy, cestování mezi sta-
diony a jenom jeden měsíc v roce volno.

Spousta lidí si říká, že to máme jednoduché,
ve skutečnosti jsem tři dny v týdnu v místě
bydliště, ale jinak máme soustředění, kde se
připravuje celý tým. A ještě každou středu
a neděli hrajeme zápasy. Někdy si připadám,
že jsme na tom hůře než modelky. Každý den
nás váží, nesmíme přibrat. Váhu musíme 
udržovat podle tabulek. Pokud ji překročíme,
následuje pokuta. Škarohlídům bych přál vy-
zkoušet si alespoň jeden měsíc vést takový ži-
vot. Ale v prostředí vrcholové kopané se již
pohybuji mnoho let, tak mi to nepřijde zvlášt-

ní, zvykl jsem si, zkrátka to patří k mé práci.
Jak dlouho plánuješ zůstat ve vrcholovém
sportu jako aktivní fotbalista a kudy se bu-
dou ubírat tvé kroky po skončení bohaté
fotbalové kariéry?
Ještě neplánuji ukončení fotbalové kariéry.
Chtěl bych hrát ještě tři až čtyři roky a potom
se uvidí. Rozhodně se však nechci stát trené-
rem, to vím už teď.
Současná kopaná je technická, ale zároveň
i tvrdá hra. Jaký je tvůj názor na narůstají-
cí agresivitu ve fotbale?
Já měl možnost vyzkoušet tři různé světové
fotbalové ligy. Myslím si, že v Německu,
Itálii i ve Španělsku se hraje celkem korekt-
ně, bez problémů. Sleduji-li anglickou ligu,
vidím některé zákroky, které by se měly pod-
le mne trestat více a tvrději.
Lidé si na začátku nového roku dávají různá
předsevzetí. Máš jako profesionální sporto-
vec také nějaké předsevzetí nebo přání?
Já jsem si nikdy nedával žádná předsevzetí.
Pro mě je na prvním místě zdraví mé i mých
blízkých.
Děkuji za rozhovor, přeji pevné zdraví, hod-
ně fotbalových a životních úspěchů.

Příště: Tomáš Ujfaluši se bude ptát Milana
Galandra.

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

Jiří Gajdoš se ptá Tomáše Ujfalušiho
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Zpravodajský servis ve zkratce
Plán hospodaření Bytermu na rok 2010

Pro rok 2010 má Byterm na opravy a údržbu
bytového a nebytového fondu plánovány cel-
kové výdaje ve výši 26 236 000 Kč. Tato část-
ka bude ze šedesáti procent použita na velké

dlouhodobě plánované opravy objektů (tzv.
jmenovité akce). Dalších přibližně 30 % ná-
kladů bude použito na běžné udržovací práce
a výměnu zařizovacích předmětů v bytech.

Významnou položkou rozpočtu jsou také ná-
klady na komunální a ostatní služby, kam spa-
dá úklid sněhu, vývoz jímek, náklady na roz-
účtování tepla atd. V neposlední řadě je z této

Nová telefonní čísla Podhorské nemocnice Bruntál a Rýmařov platná od 1. března 2010

Zdravotnictví

Podhorská nemocnice v Rýmařově
má nové posilovací stroje

Pacienti Podhorské nemocnice, která je
členem skupiny Agel, používají nově
k rehabilitaci moderní přístroje. Praco-
viště chronické bolesti a rehabilitace
v Rýmařově nakoupilo nové posilovací
stroje v celkové hodnotě 70 000 korun.
Pracoviště nakoupilo celkem tři nové
posilovací stroje. „Jedná se hlavně
o multifunkční posilovací stroj, kde je
mimo standardního rozsahu funkcí
i možnost posilování jednotlivých sva-
lových skupin dolních končetin, to vše
na jednom stanovišti,“ objasňuje pri-
mář oddělení chronické bolesti a reha-
bilitace MUDr. Stanislav Horák s tím,
že novým přístrojem je i počítačem ří-
zený rotoped, který umožní přesné dáv-
kování cvičební zátěže i pro pacienty se
sníženou výkonnostní rezervou, jakými
jsou například kardiaci nebo astmatici.
Další novinkou, na kterou se pacienti
mohou těšit, je přístroj Posturomed,

sloužící ke stabilizaci držení těla.
„Stroj využijí nejen pacienti po úrazech
a operacích dolních končetin, ale i pa-
cienti s potížemi a bolestmi páteře,
s oslabením a poruchami funkce zádo-
vého svalstva,“ dodává MUDr. Horák.
Oddělení chronické bolesti a rehabilita-
ce je zaměřeno především na léčbu bo-
lesti při onemocnění pohybového 
ústrojí, bolestivých stavů po operacích
nosných kloubů dolních končetin, páte-
ře a poúrazových bolestí pohybového
aparátu. „Naše oddělení velmi úzce
spolupracuje s pracovištěm chirurgie,
neurochirurgie a ortopedie. Proto jsme
velmi uvítali rozhodnutí vedení nemoc-
nice o nákupu nových přístrojů, které
výrazně zlepšilo péči v oblasti léčebné
tělesné výchovy a v pooperační, ale
i předoperační péči a přípravě,“ uzaví-
rá primář. Ing. Tomáš Želazko,

mluvčí holdingu Agel
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částky hrazeno pojistné domů spravovaných
Bytermem, poštovné a soudní poplatky.
V roce 2010 plánuje Byterm následující jme-
novité akce. V první řadě je to celková oprava
objektu Horní 4 (střecha a fasáda), což spolu
s již probíhající revitalizací prostoru mezi fa-
rou, ul. Horní a tř. Hrdinů výrazně přispěje ke
zvelebení této části města. Celková oprava je
plánována také na objektech Lipová 6b včetně
provozovny pneuservisu. Nové fasády se do-
čkají domy nám. Míru 4 a 24. Výměna střeš-
ních plášťů proběhne na domech J. Sedláka
20, 22 a 24, dále Sokolovská 38 a 40,
Sokolovská 30 a Národní 9. Nájemníci byto-
vých domů Hornoměstská 47 a 51 se můžou
těšit na výměnu oken, která proběhne s jejich
finanční spoluúčastí. Dokončena tak bude vý-
měna oken celého domu, kdy v roce 2008 by-
la vyměněna okna v prostředním vchodu.
Byterm průběžně pokračuje v dopojování ob-

jektů do kanalizačního řadu - letos to budou
domy Opavská 8 a 10, 8. května 36, Radniční
13 a Pivovarská 1. Mezi další jmenovité opra-
vy patří výmalba chodeb, výměny hlavních
vchodových dveří, rekonstrukce plynových
rozvodů společných prostor a v neposlední řa-
dě revize hromosvodů, plynu, elektřiny a po-
žární revize.
Významná část financí určených na jmenovi-
té akce, konkrétně téměř 6 milionů Kč, bude
použita v programu Zelená úsporám na za-
teplování vybraných domů. Tato částka ale
není konečná, protože zastupitelstvo města
rozhodlo o přijetí úvěru na zateplování mini-
málně ve výši 15 milionů Kč pro rok 2010.
Předběžně jsou do seznamu objektů urče-
ných pro zateplení v letech 2010 až 2012 za-
řazeny domy Příkopy 6, 9, 11, 13 a 15,
Radniční 1, 3, 5 a 7, Radniční 2, 4 a 6,
Jungmannova 2 a 4, tř. Hrdinů 1, tř. Hrdinů

20 a 22, Národní 13, Bartákova 19, Větrná 2,
4 a 6, nám. Svobody 1 a 3, Divadelní 4, 6 a 8,
J. Sedláka 20, 22 a 24 a 1. máje 5 a 7. V pří-
padě domů, u kterých proběhla výměna oken
před rokem 2009, se může stát, že nedosáh-
neme požadované úspory energie a tento
dům bude muset být ze seznamu vyřazen. Je
nutné zdůraznit, že podmínkou pro zateplení
je nadále finanční spoluúčast nájemníků na
výměně oken ve výši 5 Kč/m2 měsíčně. Je
zřejmé, že takto nájemníkem vynaložené pe-
níze se mu v úspoře energie vrátí.
Na vlastní činnost má organizace vyčleněno
2 590 000 Kč. Kromě těchto financí má
Byterm také příjmy z vedlejší hospodářské
činnosti (správa soukromých domů a spole-
čenstev vlastníků jednotek). Byterm aktuálně
spravuje 1 283 bytových jednotek a 133 jed-
notek nebytových. V bytech města bydlí cca
3 000 nájemníků. Ing. Lenka Vavřičková

Školství
Zajímavé pondělky v jídelně Střední školy Rýmařov

V následujících měsících připravují pracov-
níci jídelny Střední školy Rýmařov, p. o.,
spolu se žáky pro své i cizí strávníky akci
„Zajímavé pondělky v kuchyni“.
Každé pondělí po dobu tří měsíců bude jídel-
na nabízet pokrmy, které jsou chutné, něčím
zajímavé, inspirativní. V březnu to budou po-

krmy cizích kuchyní, v dubnu pokrmy našich
babiček a v měsíci květnu zdravé pokrmy.
Navíc ve stojáncích na stole budou vždy
k dispozici informace o zvycích jednotlivých
kuchyní, nezvyklých potravinách, zdravých
pokrmech atd. Nemusíte se stát našimi stráv-
níky, a přesto můžete vyzkoušet něco nové-

ho. Stačí se předem domluvit u vedoucí jí-
delny paní Chlebcové.
Recepty připravovaných pokrmů budou vždy
v aktuálním měsíci zveřejněny na webových
stránkách školy www.stredniskolaryma-
rov.cz. Bc. M. Koreníková, učitelka OP,

H. Chlebcová, vedoucí jídelny

Štreit a Pilatík na gymnáziu
V úterý 16. února se na gymnáziu konala beseda s Jindřichem Štreitem
a Kamilem Pilatíkem na téma Brazílie a vztah obou pánů k ní.
Přednáška pochopitelně souvisí s jejich nedávno vydanou knihou
Braziliáni v Česku, která sleduje osudy českých emigrantů v jediné por-
tugalsky hovořící zemi jihoamerického kontinentu.
Akce začala v deset hodin a končila po poledni. Na úvod paní Jaroslava
Slavičínská uvedla oba přednášející a seznámila posluchače s historií
projektu. Jako první se pak studentům představil Kamil Pilatík.
Pohovořil jednak o své cestě k zaměstnání v Brazílii, jednak o cestách
po ní, přičemž své publikum provedl přírodními i kulturními pozoru-
hodnostmi této krásné země plné protikladů - od lesů Amazonie po vel-

koměstskou džungli
Sao Paula a od prudce
modernistické archi-
tektury hlavního města
Brasílie po chudobu,
špínu a zločin chudin-
ských čtvrtí Ria de
Janeira.
Následně před studen-
ty předstoupil profesor
Štreit, aby promluvil

o knize a historii jejího vzniku. Při plánování cesty bylo nutné vzít 
v úvahu omezený čas, jejž šlo projektu věnovat, poněvadž například so-
ciální problematika, s níž má Jindřich Štreit bohaté zkušenosti, vyžadu-
je několikaměsíční kontakt s prostředím. Byl to právě Kamil Pilatík,
který fotografa upozornil na fenomén české emigrace do Brazílie. Ve
své přednášce se profesor Štreit věnoval průběhu jejich cesty a pátrání
po vystěhovalcích a jejich rodinách i potomcích, jazyku a zvykům, kte-
ré mnohé komunity emigrantů stále udržují, i stopám, jež tito lidé
v Brazílii zanechali.
Kamil Pilatík i Jindřich Štreit si uchovali vřelý vztah k rýmařovskému
gymnáziu i našemu městu jako takovému, což je jen dobře. Je potěšují-
cí, že úspěšní rýmařovští rodáci či lidé jinak s městem spjatí nacházejí
důvody se do něj vracet. JaPo
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Historie jednoho domu

Prodejna tabáku a textilu na třídě Hrdinů
V dnešním zastavení nad historií
jednoho domu se vydáme opět
mimo náměstí, konkrétně dolů po
třídě Hrdinů směrem k vlakové-
mu nádraží. Minete-li odbočku
na Husovu ulici, naleznete po své
pravé ruce široký žlutý dům. To je
on, rozkročený ve svahu jako sta-
rý horal - náš dnešní objekt.
Stojí na místě, které až do třicá-
tých let devatenáctého století le-
želo zcela nezastavěno. Život
města se tehdy soustředil převáž-
ně na náměstí a na ekonomický
(a tedy i stavební) rozvoj měšťané
museli ještě pěkných pár let če-

kat. Východní strana náměstí zů-
stala přinejmenším do požáru
v roce 1790 zcela uzavřená obyt-
nou zástavbou, nepočítáme-li 
uzoučkou Uličku mrtvých (Tod-
gässel), kudy procházívaly po-
hřební průvody na nový hřbitov
vně městských hradeb. Ten po
přeplnění hřbitova starého, u kos-
tela svatého Michala, sloužil až
do roku 1893. Po skončení popo-
žárových přestaveb se město za-
čalo rozšiřovat a stará stavební li-

nie kolem náměstí sevřená opas-
kem hradeb mu začala být těsná.
Proto došlo k jejímu prolomení -
poslední zbytky hradeb zmizely
koncem dvacátých let devatenác-
tého století - a zástavba se, zpo-
čátku ještě váhavě, vydala krok
za krokem z kopečka dolů.
Jedním z těchto kroků byl i dneš-
ní tabák-textil. Dům byl postaven
někdy ve čtyřicátých či na začátku
padesátých let, přičemž od těch
dob se objektu vyhnuly závažněj-
ší přestavby. Proto tu před námi
stojí jako jeden z nejhodnotněj-
ších ve svém okolí, s velmi dobře

zachovanými prvky pozdně klasi-
cistního slohu. Na první pohled
zaujme svou slohově doposud re-
lativně čistou fasádou se středo-
vým rizalitem, tedy mírně vyvý-
šenou částí průčelí, která však pů-
vodně ještě disponovala nadoken-
ními římsami ve druhém poscho-
dí. Vzezření fasády poschodí prv-
ního zůstalo takřka nedotčeno
(ano, včetně oněch malých dveří
napravo), nepočítáme-li ovšem
novou omítku z roku 2006.

Vejdete-li, dostanete možnost
projít se jedním z nejzachovalej-
ších interiérů celého Rýmařova,
od celkového rozvržení po archi-
tektonické prvky. Motivem, jenž
se zde setrvale opakuje, je pruská
placka, a to jak v klenebních kon-
strukcích ústřední chodby první-
ho podlaží, konkrétně ve dvou 
exemplářích oddělených pásy, tak
i v rozsáhlém sklepení, jehož
značná historická hodnota bohu-
žel trpí neustále přítomnou vlh-

kostí. Osou domu je původní to-
čité schodiště, jehož prosklené
dveře se segmentovým světlíkem
patří do souboru historicky cen-
ného interiérového vybavení ob-
jektu. Jeho další prvky představu-
jí hlavní vchodové dveře, dvou-
křídlá zásobovací vrata s původ-
ním kováním v pravé části příze-
mí a dveřní i okenní výplně v ce-
lém objektu, namnoze opět s pů-
vodním kováním. Za pozornost
rovněž stojí dochovaná dlažba
centrální chodby. Dům se však
může pochlubit něčím, oč jeho je-
den každý městský kolega v sérii

přestaveb a vln nového myšlení
nakonec přišel - uzavřený měst-
ský dvůr, obklíčený ze všech
stran ostatními budovami. Ten
kdysi nebýval žádnou vzácností,
většinou na něm stávaly kůlny či
se tu chovalo drobné domácí zví-
řectvo.
Dům pravděpodobně po celou
svou historii sloužil stejně jako
tolik jemu podobných - ve dru-
hém poschodí vždy byly a dodnes
jsou byty, v poschodí prvním pů-

vodně nejspíš obchod stejně jako
teď, není však jasné, jaký. Víme
jen tolik, že ty úzké dveře, jež
dnes svítí nebeskou modří, kdysi
vedly do železářství, což není
mnoho. Součástí historie je na
rozdíl od lidské paměti i fakt, že
jsme něco zapomněli, a jak se
zdá, lvi čekají i v tom kdysi zná-
mém. JaPo,

Zdroj: Hájek, Václav. MPZ
Rýmařov - Hodnotící list nemovi-
tosti, Ostrava 2008; Karel, Jiří.
Rýmařovské náměstí v promě-
nách času In: RH 2008, č. 23

Tř. Hrdinů v r. 1928
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Odcizil naftu i nabíječku
V době od 8. do 9. 2. 2010 v Ondřejově do-
sud neznámý pachatel vypáčil dřevotřísko-
vou desku, která zakrývala otvor na vratech
do hospodářské budovy kravína, a vnikl do-
vnitř. Zde ze sudu odcizil 80 litrů nafty, sva-
řovací invektor a akumulátorovou nabíječku.
Způsobená škoda činí přes 9 000 Kč.

Na území našeho okresu
odhaleni další výrobci
a prodejci pervitinu

Policisté protidrogového týmu z Územního
odboru Bruntál realizovali v minulých dnech
akci zaměřenou proti výrobě a distribuci per-
vitinu v okrese Bruntál. Během této akce za-
drželi šest osob a provedli tři domovní pro-
hlídky, při kterých byl nasazen i služební pes
specializující se na vyhledávání omamných
látek. „Zajistili jsme 15 gramů čerstvě vyro-
beného metamfetaminu a chemikálie potřeb-
né k jeho výrobě. U tří mužů ve věku od 20 do
33 let bylo zahájeno trestní stíhání pro zločin

nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s je-
dy, za který jim hrozí trest odnětí svobody až
do výše deseti let,“ sdělila k drogové akci po-
licejní mluvčí Pavla Tušková.
Trestního jednání se dopouštěli tím, že na
Krnovsku jeden z pachatelů vyráběl pervitin
u dalšího muže, který nejenže k tomu posky-
toval prostory, ale nakupoval i potřebné che-
mikálie a léky. Vyrobený pervitin si rozdělili
napůl, část užili pro vlastní potřebu a zbytek
prodali i prostřednictvím posledního z obvi-
něných nejméně třem desítkám uživatelů jak
z Krnovska, tak Bruntálska. V průběhu čtyř
měsíců mohli obvinění vyrobit až čtvrt kilo-
gramu velmi kvalitního pervitinu.
„V předminulém týdnu byl rovněž zadržen
a obviněn i další sedmadvacetiletý muž z o-
kresu Bruntál, který pomohl při výrobě ne-
jméně 100 gramů pervitinu tím, že poskytl
prostory, chemikálie a kupoval léky. Část vy-
robené drogy si ponechali výrobci, kteří jsou
již stíháni vazebně, a část si ponechal tento
muž, který následně pervitin prodával

v Bruntále dalším osobám. Muž byl rovněž
uživatelem drog,“ konstatovala dále policej-
ní mluvčí Pavla Tušková a dodala, že v sou-
vislosti s touto trestnou činností Policie
České republiky žádá občany, kteří mají ja-
kékoli informace o výrobě a distribuci 
omamných a psychotropních látek, aby kon-
taktovali linku 158 nebo kriminalisty na tel.
čísle 974 731 333.

Z domu odnesl věci
za devadesát tisíc

Rýmařovští policisté šetří vloupání do rodin-
ného domu v Břidličné. Dosud neznámý pa-
chatel do domu vnikl v době od 10. 1. do 16.
2. 2010 po vytržení mříží a rozbití okna.
Odcizil šperkovnici s obsahem v hodnotě
přes 79 000 Kč, fotoaparát, přijímač digitál-
ního vysílání, věž s CD, DVD přehrávač,
mobilní telefon a vrtačku. Snědl různé potra-
viny, vypil alkohol a spotřeboval elektrickou
energii ve výši 1 946 kWh. Majitelce způso-
bil škodu přes 94 000 Kč. 

Zdroj: tisková mluvčí PČR Bruntál

Hasiči varují
Pozor na sníh padající ze střech

V souvislosti s přetrvávajícím táním
v Moravskoslezském kraji, které v nejbliž-
ších dnech neustoupí, varuje Hasičský zá-
chranný sbor Moravskoslezského kraje před
reálným nebezpečím zranění chodců padají-

cími kusy těžkého sněhu a ledu ze střech ob-
jektů. Tyto kusy mohou vážně zranit prochá-
zející osoby. Velké nebezpečí hrozí zvláště
malým dětem.
Žádáme proto chodce, aby si dávali v těchto

dnech i po večerech pozor, kudy procházejí.
Nebezpečí jako obvykle hrozí nejvíce v cent-
rech měst s vysokými objekty, jak se sedlo-
vými, tak i rovnějšími střechami. 
Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK

Muzikantská čajovna informuje
Ptáte se, jak je to s čajovnou v tak
malém městě? Zdá se, že jsme
získali už i stálé příznivce, kteří
jsou nakloněni tomuto projektu,
ale je jich poskrovnu. Proto bych
chtěla touto cestou vyzvat ty, co
ještě nenavštívili naše malé kul-
turní centrum, aby přijali pozvání
a navštívili Muzikantskou čajo-
vnu a podpořili tak místo, kde se
mohou scházet oni i jejich děti
v nerizikovém prostředí a zároveň
v kulturní společnosti, která je
blízká nejen mladé generaci. Také
bych ráda pozvala i starší občany
Rýmařova k příjemnému poseze-
ní, na odpolední čaj nebo kávu.
Troufám si tvrdit, že naše široká
nabídka nápojů a nezakouřené
prostory čajovny uspokojí každou
generaci. Tak neváhejte a navště-
vujte kulturní centrum, které je tu
pro vás.
Muzikantská čajovna tedy infor-
muje o svých aktivitách. V březnu
přijede už naposledy maňáskové
divadlo Sluníčko ze Šternberka.

Svým pásmem pohádek a veselé-
ho vyprávění ho nahradí Pohád-
ková babička Danuše Šenkyříko-
vé. Pohádková babička se v čajov-
ně objeví každé druhé úterý, vždy
s novými pohádkami, do kterých
se mohou zapojit i děti.
Pro maminky s dětmi se dále 
od 8. března rozběhne nový pro-
jekt nazvaný „Kdo si hraje, nezlo-
bí“, což je čtyřicetiminutové pás-
mo plné her a zábavy pro před-
školní děti. Bude se konat každé
druhé pondělí. V čajovně se rov-
něž pro rodiny s dětmi zakládá
klub Blešáček, kde mohou ma-
minky vyměňovat s ostatními ob-
lečení po svých odrostlých dě-
tech, mohou je také poskytnout ke
komisnímu prodeji nebo darovat
potřebným. Oblečení přijímáme
od 1. března čisté a poskládané.
Blešáček bude mít vyhrazen svůj
čas každou středu od 14 do 17 ho-
din. Těšíme se na vás i vaše dětič-
ky a děkujeme za přízeň.
Dále bych chtěla upozornit začí-

nající muzikanty, že se v naší ča-
jovně uskuteční šestihodinový
kurz pro bubeníky, a to pod vede-
ním I. Batouška. Akce se bude ko-
nat v neděli 14. března.
Začátkem dubna se budeme těšit
z návštěvy J. Sedláčkové, která
vás naučí vnímat hudbu srdcem
i celým tělem. Muzikoterapie bu-
de dopoledne určena maminkám
s dětmi a odpoledne bude hudeb-

ní kurz probíhat jako zážitková te-
rapie s hudebními nástroji pro ši-
rokou veřejnost. Termín se dozví-
te včas z našich letáčků.
Tímto bych ukončila výčet těch
nejdůležitějších aktivit a přeji vám
krásné zážitky ve zbývajících
zimních měsících. Doufám, že
i vy brzy navštívíte naše malé kul-
turní centrum. Děkuji za vaši pod-
poru. Hana Muzikantová

Foto: archiv Hany Muzikantové



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při

tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal sta-
vět. Friedrich Nietzsche
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Známá i neznámá výročí
28. 2. 1895 nar. Marcel Pagnol, francouzský dramatik, prozaik a fil-

mový scenárista (zemř. 18. 4. 1974) - 110. výročí nar.
29. 2. 1920 přijata Ústavní listina Československé republiky - 90. výr.
2. 3. 1930 zemř. David Herbert Lawrence, anglický prozaik (nar.

11. 9. 1885) - 80. výročí úmrtí
6. 3. 1475 nar. Michelangelo Buonarroti, italský sochař, malíř,

architekt a básník (zemř. 18. 2. 1564) - 535. výročí nar.
7. 3. Památný den ČR - výročí narození Tomáše

Garrigua Masaryka v roce 1850
7. 3. 1875 nar. Maurice Ravel, francouzský hudební skladatel

(zemř. 28. 12. 1937) - 135. výročí narození
10. 3. 1940 zemř. Michail Bulgakov, ruský prozaik a dramatik

(nar. 14. 5. 1891) - 70. výročí úmrtí
12. 3. 1930 zemř. Alois Jirásek, prozaik, dramatik a básník (nar.

23. 8. 1851) - 80. výročí úmrtí
12. 3. 1970 zemř. Erle Stanley Gardner, americký prozaik, autor de-

tektivních příběhů (nar. 17. 7. 1889) - 40. výročí úmrtí

Pranostiky na měsíc březen
• Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
• Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba

režného.
• V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
• V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
• V březnu prach - jistý hrách.
• Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divo-

ké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.
• Jak prší v březnu, tak také v červnu.
• Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po

Velikonocích.
• Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
• O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
• Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.
• Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě čtyřicet dní.
• Podle Čtyřiceti budeš Petra míti.
• Na svatého Řehoře šelma sedlák neoře.
• Josefova širočina ničí poslední ledy.
• Svatého Josefa vítr z Moravy, bude hodně trávy; a když z polské

strany, bude zrní i slámy.
• Jaké Zvěstování Boží Matky, takové Velikonoční svátky.

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Jan Turták ....................................................................... Rýmařov
Dominik Nožička ........................................................... Rýmařov
Tereza Sýkorová ............................................................ Edrovice

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Olga Dočkálková - Rýmařov ............................................... 80 let
Margita Strouhalová - Rýmařov .......................................... 80 let
Marie Lysáčková - Rýmařov ............................................... 80 let
Anna Sekerková - Rýmařov ................................................ 81 let
Milada Procházková - Rýmařov .......................................... 83 let
Alice Nováková - Rýmařov ................................................ 84 let
Terezie Spurná - Rýmařov .................................................. 84 let
Šarlota Bubelová - Rýmařov ............................................... 85 let
Zdenka Zobalová - Rýmařov .............................................. 90 let

Rozloučili jsme se
Zdeňka Slováčková - Rýmařov ............................................. 1925
Marie Mezihoráková - Rýmařov .......................................... 1928
Antonie Langerová - Rýmařov .............................................. 1922
Antonín Žváček - Rýmařov .................................................. 1935

Evidence obyvatel MěÚ

Slavnostní vítání dětí se koná v neděli 7. března.
Rodiče obdrželi pozvánky.

Vzpomínka
Tvé denní štěstí v očích s naším příchodem,

srdce plné lásky s tvým odchodem.
Ty jsi umřela, ale naše láska k tobě neumře,

chybíš nám a nic tě nenahradí.
Dne 17. 2. 2009 jsme vzpomenuli 1. výročí,

kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička, paní

Brunhilde Apostolová.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinou.
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Městské muzeum  a Galerie Octopus

Jindřich GOLA
- výstava v Galerii Octopus

Jindřich Gola představuje veřejnosti výběr z tvorby svých otisků, frotá-
ží a kreseb, kterým se začal věnovat v šedesátých letech 20. století a ke
kterým se v etapách, ve formálních i obsahových proměnách, vrací až
do dnešních dnů. Ve svých počátcích je velmi ovlivněn aktivitou Klubu
konkretistů a jeho osobnostmi (A. Pohribným, J. Valochem, D.
Chatrným a řadou dalších, v nejbližším okolí také Sv. Böhmem a J.
Ruskem). Golovy otisky vycházejí z nálezů věcí, kdy má hlavní režii se-
lekce, dovršována geometrickým formativním gestem. Původní tvar je
otiskem proměňován v nástroj hry vnímání a asociace, při které do po-
předí vystupují estetické stránky struktury nebo tvaru. Vzniká tak nová
kvalita, kterou autor nazývá budičem vzpomínek a představ. Postupem
času hledá jiné, nové a pro něj vhodnější možnosti vyjádření. Vznikají
tiskové matrice z vypalovaného lina. Své práce samostatně souborněji
představuje poprvé v divadle E. F. Buriana v Praze, s Klubem konkre-
tistů se účastní výstavy v rakouském Alpbachu, na výstavě Výzkumy
grafiky v Jihlavě, v galerii Behr ve Stuttgartu, na další samostatné vý-
stavě v Havířově, následuje účast na výstavě v italské Padově
a v Barceloně. V sedmdesátých letech, za normalizace, která razantně
zasáhla celou kulturní sféru, Gola téměř nevystavuje. Teprve až v roce
1982 pořádá jednodenní výstavu svých otisků na jazzovém večeru
S+H kvartetu v Opavě. Posléze se mění celkový výraz jeho tvorby.
Otisk se stává často již jen podkladem k vlastní kresbě nebo je jeho zá-
kladní tvar v obrysu obkreslován a doplňován výraznou barvou. Od de-
vadesátých let kombinuje autor frotáž s rozvolněnou kresbou čar, vy-
mezujících nebo vyplňujících prostor a vytvářejících novou realitu. Od
devadesátých let se opět účastní výstav s Klubem konkretistů (setkání
po třiceti letech) v Jihlavě, Olomouci, Zlíně, Ostravě, Klatovech,
Hluboké nad Vltavou a Bratislavě.
Současná výstava bude zahájena v galerii Octopus Městského muzea
Rýmařov v sobotu 6. března 2010 v 15.00 úvodním slovem PhDr. Jiřího
Valocha a potrvá do 31. 3. 2010. Octopus

2. 3. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
5. 3. 19:00 SVČ Závěrečná taneční hodina
8. 3. 9:00 SVČ Keramika s Buřinkou

10. 3. 13:00 těl. ZŠ Okrskový turnaj ve vybíjené
1. máje

11. 3. 10:00 SVČ Keramika pro školy
12. 3. SVČ Jak zatočit s bubáky - seminář 

muzikoterapie
12. 3. 9:00 SVČ Keramika pro školy
13. 3. 8:30 Ski areál Snowboard and skicross

St. Ves
16. 3. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
17. 3. 17:00 SVČ PC herna
17. 3. 17:00 SVČ Kurz tkaní
22. 3. 9:00 SVČ Keramika s Buřinkou
25. 3. 17:00 SVČ Keramika pro veřejnost
30. 3. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou

Servis služeb
Městské služby Rýmařov oznamují

V neděli 28. února bude ukončena sezóna zimního stadionu
v Rýmařově a zároveň také bruslení veřejnosti. Provoz zimního sta-
dionu nelze na základě dostupných informací v žádném případě pro-
dloužit v důsledku ukončení smlouvy o odběru elektrické energie pro
tuto sezónu.

Poslední bruslení veřejnosti
Pá: 14.00-16.30;    So: 14.00-16.30;  17.00-18.45;  20.00-21.30

Ne: 14.00-16.30

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz
v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami
nepodnikli.

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2010:

2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5.,
25. 5., 8. 6., 22. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí-pátek: 9.00-12.00 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00 13.00-16.00
neděle: 13.00-16.00
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Městská knihovna
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky
S expedicí do Indie aneb Kde leží Malý Tibet - 4. část

K jezerům Tso Kar a Tso Morriri
Opět v našem již zdomácně-
lém Lehu domlouváme taxi, které
urazí trasu k jezerům za asi osm
hodin. Také domlouváme permit -
povolení ke vstupu do zakázané-
ho území. To kvůli neustálým
sporům s Čínou. Stálo nás spíše
nervy než peníze, neboť jsme si
vybrali den, kdy byla stávka míst-
ního úřadu. Snažili jsme se vy-
světlit, že jinou možnost nemá-
me, mělo nás to stát 800 rupií.
K mému úžasu mi vysvětlil maji-
tel cestovky, že v praxi se to běž-
ně dělá tak, že když nám není
shůry dáno, pomůžeme si falšo-
váním. Beztak je to prý jen papír
pro papír. Vzpomněla jsem si na
film Musíme si pomáhat a už
jsem se viděla uvězněná v místní
šatlavě střežené bezpočtem po
zuby ozbrojených vojáků, přesto
to za zkoušku stálo. Jeden den
jsme požadavek s našimi pasy po-
dali a druhý den ráno nám povo-
lení vydali. Dokonce jsem udive-
ně zírala, když si řekli o polovič-
ní částku za vyřízení, neboť to
vlastně není originál, ale prý při
kontrole musíme zachovat klid.
Usmívala jsem se. Vyrazili jsme.
V taxi jsme tři, můj kamarád, já
a řidič - příjemný chlapík. Také je
příjemná klimatizace, příjemné je
úplně všechno... až moc. Pozoruji
chudou krajinu a připadám si tro-
šku divně. Řidič nám prozradí, že
má auto na splátky a že jej vyjde
přibližně na našich 200 000 ko-
run. Jedná se o nový prostorný
džíp, značku si nevzpomínám.
Dále nám prozrazuje, že ježdě-
ním vydělává především na vzdě-
lání svých dětí, které studují na
soukromých školách. Svěřuje se
nám, že soukromé školy jsou dra-
hé, ale lepší než státní. Tam se

může stát, že se učitel prostě ne-
dostaví na vyučování.
Kodrcáme se po kamenitých sva-
zích, po nezpevněných silnicích,
připomínajících úseky prohrnu-
tých kamenů na horských moré-
nách, chvílemi jsme sevřeni sou-
těskami a motor řve ve vysokých
otáčkách, zatímco my se snažíme
chránit si hlavy před nečekanými
nárazy. Po několika hodinách do-
razíme do vesničky Chumathang,
kde naposledy můžeme povečeřet
v restauraci. Také bychom se
mohli prohřát v místních lázních,
ale ty spíše připomínají zašlou
slávu než požitek z lázní.
Nicméně mapa hlásá jasně hot
springs - horké prameny. Udělá-
me pár fotek a mizíme v útrobách
džípu.
Na kontrolním stanovišti mě leh-
ce mrazí, ale přesto se snažím
chovat hrdinně. Dávám si s kon-

trolorem čaj. Dokonce jej žádám,
zdali bych mohla využít jejich
latrínu. Vstupuji klidně, neboť již
vím, jak vypadá a co obnáší 
- abych to upřesnila: jedná se
o vyvýšený domek se dvěma
vchody, neoznačenými, tedy si

můžete vybrat. Vstoupíte do míst-
nosti, která má tak dva krát dva
metry a naproti dveřím je malé o-
kénko v asi dvoumetrové výši.
Přesně uprostřed podlahy je
čtvercová díra cca 20 x 20 cm.
Celá podlaha se k tomuto otvoru
jemně svažuje. Vy, jakožto ne-
znalec, si sedáte přesně nad otvor

a vykonáváte potřebu. Najednou
si povšimnete, že se zároveň spr-
chujete, neboť zespoda fouká vítr.
Vtipné? Nikoli! Fakt. Dole pod
domkem je jakoby další místnost
a tam otvor - pravděpodobně na
odvoz vaší i jiných vykonaných
potřeb. Po chvilce přemýšlení vás
napadne, že když si stoupnete
krok od otvoru, tak nefouká
a spokojeně si ulevíte. Pozorujete
pramínek stékající do čtverce.
Samozřejmě se jedná o malou
stranu. Velkou přečkáte nad
čtvercem, tu už vám průvan neod-
foukne... pokud tedy máte štěstí
a je pevná. Toaletní papír si sa-
mozřejmě nosíte s sebou. Ovšem
dostat toaletní papír do otvoru, to
je na malou hru NBA aneb hod na
koš. Zespoda fouká, a tak jej loví-
te po stěnách a se štěstím úspěšně
zakončujete trojkou nebo doráž-

kou s doskokem. Máte-li štěstí
ještě více, místnost je čistá.
Nemáte-li, jste po kolena... ano,
přesně tam.
Již znalá těchto vychytávek vstu-
puji do latríny a při kroku do
místnosti se pode mnou celá pod-
laha mírně zhoupne. Kdybych jen
byla věřící... Stahuji nohu, křečo-
vitě se držím dveří a prosím, ať se
nepropadnu. Podlaha je totiž celá
ztrouchnivělá. Staví ji tu z větví,
které tvoří konstrukci a zároveň
výplet, a zbytek doplácají z hlíny.
Stojím před domkem, vydýcha-
vajíc, a poohlížím se po keříku,
který se stane svědkem mé úlevy.
Ladakh mě stále něčím překvapu-
je. Víc klidná být nemohu. Vra-
cím se ke kontrole, ta mi s úsmě-
vem podává potvrzené dokumen-
ty a pokračujeme v cestě.
Do Korzoku, vesničky u jezera,
dorazíme kolem páté hodiny od-
poledne. Taxikář je natolik úžas-
ný, že se snaží dohodnout nám
spaní v místním kempu. Stany
jsou neskutečně fantasticky vyba-
vené, mají dokonce i imitaci zele-
né trávy, pravda, umělý koberec,
ale ta snaha. Cena za dvoulůžko-
vý stan je 2 000 rupií. Po cestě
jsem unavená, ale i přesto mi to
vyráží dech. Nevím, kde se ve
mně bere bojovný duch, ale ří-
kám, že za pokoj v hotelu jsme
v Dillí platili 1 200 rupií, v Lehu
250 rupií a že jestli se nezbláz-
nil. Nepustím ho v podstatě ke
slovu. Snaží se mi nabízet lepší
cenu a tak mu říkám, že ať si to
nechá - v kempu není ani noha -
a že si raději rozděláme stan
u jezera. Konečnou cenu stano-
vuje na 450 rupií. Ještě se po-
kouší něco dodat, ale vidí už jen
můj batoh a my směřujeme k je-
zeru.

Indie

V dáli Korzok

Jezero Tso Kar
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Krásu okolí moc nevnímám, ne-
boť mám na zádech batoh 
s 15-20 kg. Musím zdolávat vy-
výšeninky a balvany na okraji je-
zera. Nechtělo se mi stoupat, tak
jsme s batohy, naboso a s botami
v ruce balancovali na kamíncích.
Asi po dvou hodinách jsme dora-
zili na planinu s ledovcovou ře-
kou. Nebyla nejčistší, ale místo
mě zaujalo, a tak jsme rozložili
karimatky. Nechtělo se nám sta-
vět stan. Večer ovšem přišel silný
vítr a nezbylo nám než stan po-
stavit. Skučelo to kolem nesku-
tečně. Vybavila jsem se čepicí
a usnula jsem bez obtíží.
Dokonce i výška 4 555 metrů se
zdála zdolatelná.

Ráno jsme nabrali zásoby vody
z ledovcové řeky, nakapali che-
mii, kdyby náhodou, a vyrazili na
cestu kolem jezera. Ušli jsme asi
20-30 km denně. Šlo se střídavě
pískem, kameny, vyschlými ko-
ryty, hrbolatými planinkami.
Došli jsme na konec jezera, zdálo
se, že jej zdoláme, bohužel nás
vypeklo ostrůvkem, na který jsme
se přebrodili v domnění, že se
jedná o poloostrov. Nebyl to po-
loostrov, a tak jsme museli zpět
a vydat se o pár kilometrů dál.
Nicméně jsme jezero za čtyři dny
obešli a vrátili se do Kor-
zoku. Cestou jsme potkávali di-
voké muly, ostatní výpravy i osa-
mělé cestovatele. Užívali si pro-

měn počasí i jezera. Také jsem
našla několik půlek podkoviček
a všechny jsem přidávala k již pro
mne tak těžkému batohu.
V Korzoku jsme strávili necelých
deset hodin, než jsme zcela ná-
hodně narazili na majitele cestov-
ky, který nám domlouval permit
do této oblasti. S jeho překladem
a vyjednávacími schopnostmi
jsme dohodli, aby nás jeden
z místních autem zvaným Gipsy
Jeep odvezl do Lehu. Cena byla
2000 rupií, podstatně méně než
za klasický taxík. Začátek byl ja-
ko ve snu. Nalodili jsme se, ale
mělo nás už varovat, že plátěná
střecha byla na železných tyč-
kách spojených izolepou. Nepře-

mýšleli jsme. Byli jsme šťastni, že
po deseti hodinách jedeme zpět
do Lehu. Strávit den pozorová-
ním života ve vesnici Korzok mě
sice obohatilo, ale i unavilo.
Tentokrát jsme necestovali sami.
Přibrali jsme i muže jménem
Lama, k tomu synovce řidiče, ta-
ké náhradní kolo a pár kanystrů,
asi s naftou. V kabině vedle řidiče
seděl Lama. Můj kamarád, syno-
vec a já jsme seděli na korbě.
Gipsy Jeep je poněkud „bouncy“
- nejen živý, ale zejména poska-
kující. Při nerovném povrchu
jsme vypadávali z vozu! Lítali
jsme na korbě jako hadr na koště-
ti. Několik desítek kilometrů se
mi cesta zdála fajn, ale přijeli

jsme k serpentinám - a náš řidič
vypnul motor! Šetřil. Řítil se au-
tem v serpentinách, nepoužíval
brzdy, sem tam si krátil cestu,
která už tak vypadala jako zkrat-
ka, a několikrát jsme viseli zadní-
mi koly ze silnice dolů. Po tako-
výchto eskapádách se Lama na
sedadle spolujezdce vždy otočil
dozadu do vozidla a ústa mu vy-
tvořila rohlík. Usmíval se jako
malé dítě, div že nepropadal zá-
chvatu smíchu. Říkala jsem si, že
snad vystoupím, z mého obličeje
bylo nejspíše patrné, že ne všech-
no je v pořádku, a tak Lama zaš-
mátral v rukávu a podal mi bon-
bón (krystalky cukru).

Byla jsem mu vděčná, ale ne-
uklidnilo mě to. Po x-tém sjetí
z vozovky zadními koly jsem
skoro řvala: „Slow down, plea-
se!“ Spíš přidal, než aby zpoma-
lil. Po čtyřech hodinách cesty
jsme zastavili. Řidič neustále
kontroloval něco na vozidle.
Nedalo nám to. Vystoupili jsme
také. Obhlížíme vozidlo a spolu
s ním zjistíme, že se urvalo kolo!
Jak by ne, při takové jízdě.
Prosím kamaráda, ať rozděláme
stan a vykašleme se na takovou
jízdu, že bych se ráda dožila rána.
Kamarád o tom zjevně také uva-
žuje. Jako zázrakem se ze tmy
vynoří dvě světla a zastavují

u nás. Je to taxi. Jede také
z Korzoku. Prosím ho, jestli mů-
žeme jet s ním. Vysvětluji mu ce-
lou situaci. Také to sděluji naše-
mu řidiči a ptám se ho na částku.
Byli jsme zhruba v půli cesty,
a tak jsem cenu odhadla na tisíc
rupií. Trval na dvou tisících. Můj
kamarád nevydržel a rozkřičel se
na něj česky, co že si to myslí a že
jestli vůbec něco chce za tu sví-
zelnou cestu, co nám připravil,
a ještě neví, jestli nás vůbec dove-
ze, tak ať si vezme tu tisícovku
a hotovo. Přeložím situaci a on
tam stojí nehnutě. Můj kamarád
přehodí batožinu a platíme tisíc
rupií a nasedáme do bezpečného

taxi. Taxikář nám ještě sděluje,
že se tamten řidič bavil s Lamou,
že mu teče benzín a že to byl dů-
vod, proč zastavil. Ne kolo, ale
díra v nádrži. Proto ty kanystry.
Polil mne pot hrůzy. Poděkovali
jsme mu ještě jednou za odvoz
do Lehu, kam jsme dorazili asi
hodinu po půlnoci. Zážitky
z cesty jsme si v místních hos-
půdkách Lehu ještě dlouho při-
pomínali.
V našem posledním zastavení vás
příště vezmu na prohlídku obřadu
pujy v Likiru, projdeme Hedváb-
nou stezku v Nubra Valley a nav-
štívíme okolní kláštery Lehu.

Kolem Tso Morriri Fota: archiv Martiny Hrbáčkové

Elektrikář, Korzok Muž v Korzoku

Ústí ledovcové řeky

Boty po brodu na ostrov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2010

18

Připomínáme si
Zapálený vlastenec, nebo postrach dítek školou povinných?

„...Viděl jsem mnoho, zkusil mno-
ho. Viděl jsem kraje rozkošné,
vpravdě rajské, města překrásná,
hrady výstavné, poklady a veliká
umění lidská, ale věřte, že nejkrás-
něji je ve vlasti. Milujte ji z duše
a svůj jazyk mateřský. Cvičte se,
tužte se, abyste vlasti byli ke cti
a prospěchu a abyste ji dovedli
bránit, když by to kázala potře-
ba...“
Třiadvacátého srpnového dne roku
1851 se v Hronově „podkostelním“
Jiráskům po dětech Heleně, Josefu
a Emílii narodil syn Alois (po něm
přišli na svět ještě další tři synové
a dvě dcery). V nízkém roubeném
domku z konce 18. století provozo-
val Josef Jirásek pekařské řemeslo;
ve velké obytné světnici byla kam-
na, pec a u okna prkno, sloužící
v neděli nebo ve sváteční dny jako
prodejní pult. K domku Jirásko-
vých patřil sad, v němž ústily mi-
nerální prameny s vysokým obsa-
hem síry. Josef Jirásek zde vykopal
studnu, vedle postavil kůlnu a v ní
zapustil do země dvě vany. Lidé se
sem chodili koupat, protože voda
má dodnes léčivé účinky. Otec
Jirásek, původně tkadlec, však ne-
byl dobrý podnikatel a rodinu zatí-
žil vysokými dluhy.
Malý Alois ve svých deseti letech
strávil celý rok ve Velké Vsi
u Broumova, aby se naučil němec-
ky a mohl pak v letech 1863-1867
studovat na německém piaristic-
kém gymnáziu v Broumově. Poté
studoval ještě čtyři roky české
gymnázium v Hradci Králové. Na
své životní dráze se rozhodoval
mezi dvěma svými koníčky - ma-
lířstvím a historií. Nakonec musel
rozhodnout rozum, dnes bychom
řekli uplatnění na trhu práce, a za-
čal studovat na pražské filozofické
fakultě historii.
Díky studiím v Praze měl možnost
seznámit se s malířem Mikolášem
Alšem a se spisovateli, kteří tvořili
pro časopis Lumír; jeho přáteli se
tak stali Josef Václav Sládek,
Jaroslav Vrchlický nebo lékař Josef
Thomayer.
Po absolutoriu začal učit na gym-
náziu v Litomyšli dějepis a země-
pis. Hojně se zapojoval do veřejné-
ho života a podle mnohých se za-
sloužil o to, že se Litomyšl stala
kulturním centrem.
Pokud můžeme věřit filmu Mladá
léta režiséra Václava Kršky z roku
1952, měl Alois Jirásek na dějiny
českého národa vyhraněný názor
už za studia na broumovském gym-
náziu a na Karlově univerzitě.
Když pak nastoupil jako suplent
v Litomyšli, měl už za sebou ro-

mán Skaláci, popisující vzpouru na
Náchodsku v roce 1775, a řadu
básní, jeho příchod proto městská
smetánka napjatě očekávala.
Jiráskovi však bylo z hloubi duše
protivné prázdné vlastenčení, což
dával jednoznačně najevo. Místní
honoraci se tak znelíbil a okresní
hejtman usiloval o jeho odchod ze
školy i z města. Za Jiráska se však
postavili studenti a síla jejich
vzpoury daleko přesáhla hranice
Litomyšle. Na základě tisíců dopi-
sů od Jiráskových čtenářů vstoupil
do situace zemský úřad a situaci
uklidnil v Jiráskův prospěch.
V roce 1878 se Alois Jirásek oženil
s Marií Podhajskou. Manželé
Jiráskovi měli šest dcer - Boženu,
Mařenku, Ludmilu, Miloslavu,
Zdeňku a Magdalenu. Poslední by-
la dvojčetem s jediným chlapcem
Jaromírem. Vnukem Aloise Jiráska
je doc. Václav Jirásek, významný
gastroenterolog, mezi jeho pravnu-
ky najdeme například herce Jiřího
Prágra nebo Jana Antonína
Duchoslava, známého hlavně jako
představitele Vikyho z filmu
Sněženky a machři.
Během svého působení v Litomyšli
napsal Alois Jirásek cyklus doby
pobělohorské v jednosvazkových
příbězích komponovaných jako no-
vely (např. Poklad, Na dvoře vé-
vodském, Skály), dobrodružný ro-
mán V cizích službách či příběh
vůdce Chodů Jana Sladkého Kozi-
ny Psohlavci, dokončil první dvě
části třídílného románu Mezi prou-
dy (Dvojí dvůr, Syn Ohnivcův),
a také oblíbené balady, idyly a ro-
mance, z nichž nejznámější je zřej-
mě studentský příběh Filosofská
historie.
Ve svých sedmatřiceti letech se
Alois Jirásek s rodinou přestěhoval
do Prahy, kde začal učit na gymná-
ziu v Žitné ulici, udržoval vztahy
s přáteli ze studií a navázal přátel-
ství nová, například se Zikmundem
Winterem a Karlem Václavem Rai-
sem, kontakty udržoval i s mladší
generací autorů (Josef Svatopluk
Machar, Jaroslav Kvapil, Zdeněk
Nejedlý).
V tomto období Jirásek poněkud
proměnil styl a jeho práce získaly
spíše charakter kronik či epopejí.
Obsáhly proměny Čech od počát-
ků husitství po jeho konec (Pro-
ti všem, Bratrstvo), rekatolizaci
(Temno) nebo vzestup Čech od
sklonku 18. století do roku 1848 
(F. L. Věk, U nás). Jirásek v tomto
období napsal rovněž úspěšné di-
vadelní hry, z nichž mnohé jsou do-
dnes na repertoáru českých divadel
(Vojnarka, Otec, Lucerna). Nej-

mladší generaci čtenářů věnoval
Staré pověsti české nebo převyprá-
vění cestopisu Václava Šaška z Bíř-
kova Z Čech až na konec světa.
Od roku 1909 byl v penzi a věno-
val se výhradně literatuře. Často
a rád cestoval, a to nejen do rodné-
ho Hronova, vydával se i na studij-
ní cesty do míst, kam umísťoval děj
svých románů.
V květnu 1917 byl jedním z orga-
nizátorů a prvních signatářů Ma-
nifestu českých spisovatelů, první-
ho veřejného prohlášení, které po-
žadovalo sebeurčení českého náro-
da. A byl to právě Alois Jirásek,
kdo 28. října 1918 přečetl před
Myslbekovým pomníkem svatého
Václava na Václavském náměstí
listinu, která vyhlašovala českoslo-
venskou státní samostatnost. Ač
byl v roce 1920 zvolen do senátu
za Československou národně de-
mokratickou stranu, žil v ústraní
v Hronově. V roce 1925 se kvůli
nemoci úplně stáhl z veřejného ži-
vota a věnoval se pouze práci na
svém románu o panování Jiřího
z Poděbrad Husitský král, který se
mu bohužel nepodařilo dokončit.
Již za svého života se Alois Jirásek
dočkal vysokých poct. Byl jmeno-
ván čestným občanem řady měst,
do nichž jsou situována jeho díla.
Byl zvolen jedním z prvních řád-
ných členů České akademie věd
a umění, jmenován mimořádným
členem Královské české společ-
nosti nauk a promován na čestného
doktora Univerzity Karlovy.
Alois Jirásek zemřel před osmde-
sáti lety, 12. března 1930 v Praze,
tři roky po smrti své ženy. Jeho ra-
kev byla vystavena v Pantheonu
Národního muzea a další den se na
Václavském náměstí konala obrov-
ská smuteční slavnost. Průvod aut,
který vezl Jiráskovu urnu z praž-
ského krematoria na hronovský
hřbitov, byl pozdravován a uctíván
mnoha lidmi ve všech místech, kte-
rými projížděl.
Jen málo českých spisovatelů do-
káže vyvolat tolik emocí - na jedné
straně nekritický obdiv, na druhé
straně pohrdlivé odsouzení. Jistě
můžeme souhlasit s jeho kritiky,
kteří mu nejčastěji vyčítali rozvláč-
nost a idealizování historie; Jirásek
vždy pečlivě studoval dostupné
historické prameny - ve svých dí-
lech však použil jen ta fakta, která
mu jako vlastenci vyhovovala.
Současně můžeme souhlasit s jeho
příznivci, že obzvláště v těžkých
dobách obou světových válek měly
Jiráskovy romány velký význam
pro povzbuzení českého národa.
Před deseti lety se v Hronově kona-

la konference, na níž se účastníci
zabývali otázkou, co je z Jiráskova
díla ještě živé, a vynesli na světlo
neznámé aspekty z jeho života.
Citovali například Jana Wericha,
který Jiráskovi přiznával invenci
špičkového hollywoodského scé-
náristy, nebo připomněli paradoxní
vztah spisovatele a Zdeňka
Nejedlého, jehož nabídky k pomo-
ci s korekturami spisů Jirásek vytr-
vale odmítal. Když pak po válce
Nejedlý řídil vydávání Jiráskova
díla ve statisícových nákladech,
svévolně ho upravoval a škrtal ná-
božensky laděné partie. Jak uvedl
František Kautman, jednoznačně
pravicově orientovaný národně de-
mokratický senátor Jirásek se náhle
stal normou tehdejší komunistické
literatury; a byla to prý oboustran-
ně výhodná dohoda: strana
Nejedlému povolila Jiráska a on jí
na oplátku připravil Jiráska „ke
strávení“.
Kritik F. X. Šalda při příležitosti 
oslav Jiráskových šedesátin napsal:
„Dílo Jiráskovo jest, jak se říká,
populární: působí v přítomnosti;
všecky vzněty i podněty slovesné,
umělecké, národní, které jsou
v něm obsaženy, stravují se a vy-
čerpávají již dnešním čtenářstvem.
A jsou i, kdož pochybují, že účin-
nost jich na vzdálenější budoucnost
bude se stupňovati. Buď tomu tak,
buď onak: v jednom shodujeme se
a shodneme se všichni: že Jirásek
dal do svého díla všecku svou lás-
ku, všecku svou sílu, všecku svou
mravní energii; že stojí za ním celý
muž a umělec pěkné svědomitosti
a opravdovosti. A to také opravdu
stačí. Jen blázen dává víc, než
má...“
Domnívám se však, že většina
Čechů se dnes přikloní k mínění
Milana Kundery o zoufalé rozvláč-
nosti Jiráskových děl, kterou ilus-
truje příkladem Jiráskova líčení
jezdecké scenérie v románu Proti
všem, kdy „...počítá každému bez-
mála všechny chlupy na bradě i na
čepici...“ A v zájmu vědecké ob-
jektivity nesmíme opominout ani
závěry výzkumu Járy Cimrmana,
který prokazatelně zjistil, že „...dí-
la Aloise Jiráska jsou psána škol-
ním, a tedy kradeným inkoustem -
a že to bylo nějakého inkoustu!“
Ať už patříte mezi Jiráskovy nadše-
né příznivce nebo zaryté odpůrce,
vězte, že Alois Jirásek je stále živ,
a to nejen ve svém díle. Český za-
hradnický odborník a výrazná 
osobnost českého růžařství Jan
Böhm po slavném spisovateli po-
jmenoval žlutobílou růži, kterou
vyšlechtil v roce 1931. ona
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Zpravodajství města Břidličné

Z okolních obcí a měst

Důležité je umět žít a bavit se Turisté z Břidličné bilancují
Soutěž ve hře Člověče, nezlob se Ryžoviště versus Břidličná, pořádaná
týmem mladých lidí z Ryžoviště a podpořená nadaci Vodafone ČR a ob-
cí Ryžoviště, proběhla 11. 2. 2010 a splnila očekávaný cíl projektu Žít
a bavit se bez rozdílu věku. Celkem si zahrálo 82 soutěžících ve třech
věkových kategoriích. Nejmladším byla tříletá Vendulka Knappová
a nejstarší byl Ryžovišťák, který za osm let oslaví své sté narozeniny.
Čtvrteční odpoledne nepostrádalo skvělou náladu, svařené víno, bohaté
občerstvení a přátelské úsměvy. Celkovým vítězem soutěživého klání se
stala paní Matušková (84 let) z Břidličné. Soutěžící, kteří se umístili na
stupních vítězů, získali dárkové koše, medaile a diplomy. Všechny děti
si vysoutěžily sladkosti a drobné dárky. Přítomní starostové obou obcí
zhodnotili tuto akci velmi kladně a shodli se, že něco podobného by
chtěli zopakovat. Kateřina Lašáková

V uplynulém roce 2009 jsme 
uskutečnili šestadvacet jedno-
denních vycházek, dále to byly
dva dvoudenní výlety. Na tři
dny jsme se vydali také dva-
krát, a to na Vysočinu a pak do
Bílých Karpat na Slovensko.
Parádní čtyřdenní výlet se 
uskutečnil v únoru, kdy jsme se
zúčastnili XI. zimního srazu tu-
ristů v Bělé nad Radbuzou.
Čtyři dny jsme také prožili
a prochodili na Slovensku
v oblasti Roháčů a Žiarské do-
liny. Na stejnou dobu jsme v li-
stopadu vyrazili na akci nazva-
nou „Poslední puchýř - Mladá
Boleslav“. Na Šumavu jsme se
podívali v měsíci květnu, a to
na celých pět dnů. Největší
a zároveň nejdelší akci jsme si
naplánovali v době dovole-

ných, kdy naše kroky směřova-
ly do Rakouska. Prožili jsme
krásných a nezapomenutelných
sedm dní. Například jsme vyje-
li lanovkou pod vrchol Kripen-
stein do výšky 2100 m, navští-
vili tam Ledovou jeskyni, po-
dívali se do solného dolu, puto-
vali vláčkem ve výšce 1700 m
nad mořem a byli také u krás-
ného jezera Attersee. Odváželi
jsme si krásné zážitky z těchto
míst.
Naše aktivita v loňském roce
byla značná, jak vidno z krát-
kého přehledu. Na doplnění jen
strohá čísla. Akcí se zúčastnilo
celkem 408 turistů a nachodilo
se 853 km. 

Ludmila Horňáčková,
Daniel Mach

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

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

a ve čtvrtek od 18.45 do 19.45.
Teplota bazénu 28 °C (malý), 26 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

Vysoké Tatry, Polský hřeben Foto: archiv KČT Břidličná

Foto: Daniel Mach

Masopust v Ryžovišti
V sobotu 13. února se v Ryžovišti tra-
dičně konala nejveselejší akce v roce,
a to Masopust. Ráno v 8.30 si maso-
pustní průvod před obecním úřadem
vyžádal právo převzít vládu nad obcí
a povolení pořádně se bavit a veselit až
do večera. Po předání práva a vyslech-
nutí si kázání od starostky se poté prů-
vod tančících a zpívajících pestrobarev-
ných maškar vydal do ulic Ryžoviště.
Ten, kdo vydržel do masopustní zába-
vy, která se konala v místním kině, měl
za úkol ve 22 hodin společně pochovat
basu. I když se vše podle plánu poved-
lo, po pochování basy se spát nešlo,
tančilo se a zpívalo do brzkých ranních
hodin. Foto a text:

Eva Lašáková, starostka Ryžoviště
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Masopustní průvod ve Staré Vsi
V sobotu 13. 2. se v obci konal
tradiční masopustní průvod, kte-
rého se zúčastnily bytosti rozlič-

ných tvarů, vzhledu i povah.
Přišli vodníci, cikánky, medvěd,
voják, staré vetché ženy, strašid-

la, a dokonce k nám letos zavíta-
li i hluční obyvatelé Mexika
s velkými sombréry.
Po starostově proslovu o vzor-
ném chování se průvod čtyřiceti
masek vydal na čtyřhodinovou
výpravu po obci. Za zvuku har-
moniky a zpěvu navštěvoval 
obyvatele. Tanec, zpěv a všeo-
becné veselí se neslo vesnicí.
K velké radosti přispělo i výbor-
né občerstvení od navštívených
občanů. Náročné dopoledne
maškar bylo v místním kině od-
měněno výborným guláškem,
dršťkovou a pro ty, co vydrželi
obtížný průvod, i pivečkem a ně-
čím ostřejším. A to již začala
hrát živá hudba a byl čas jít do
kola.

Odpoledne se rychle přehouplo
do podvečerních hodin, pročež
rej masek a tanečníků musel spl-
nit slib daný starostovi obce
a masopustní veselí ukončit.
Nejhezčí maskou průvodu byl
komisí prohlášen vodník.
Poděkování za vzorný průběh ce-
lého dne patří nejen maskám a je-
jich doprovodu, ale i koňákovi pa-
nu Nebesovi, harmonikáři panu
Kuželovi, muzikantům paní Sik-
mundové a panu Bulkovi i skvě-
lým místním fotbalistům, kteří za-
jistili výborné zázemí a občerstve-
ní pro všechny příchozí.
Masopust je úspěšně za námi
a my se pomalu začneme připra-
vovat na slet čarodějnic a čarodě-
jů... Foto a text: Mgr. Petr Staněk

Zástupci Euroregionu Praděd přijali delegaci z Číny
Šestičlenná delegace představitelů Minister-
stva vodních zdrojů Čínské lidové republiky
a jeho vědeckovýzkumných center se v úterý
setkala ve Vrbně pod Pradědem s představiteli
Euroregionu Praděd. Do Jeseníků přicestovala
s cílem dozvědět se více o možnostech spolu-
práce státních orgánů i obcí v příhraničí na vo-
dohospodářských projektech. Delegaci vedl
Wang Guanin, ředitel Rozvojového a výzkum-
ného centra Ministerstva vodních zdrojů ČLR.
Předseda české části Euroregionu Praděd a sta-
rosta Jeseníku Petr Procházka, ředitel české
části Euroregionu Praděd Zdeněk Jarmar a sta-
rostka Vrbna pod Pradědem Helena Kudelová
hosty informovali o úspěšnosti projektů reali-
zovaných od roku 1997 ve sto devíti obcích na
české i polské straně státní hranice s bezmála
osmi sty tisíci obyvateli. Upozornili přitom, že
smyslem fungování euroregionu je zejména
podpora spolupráce, dobrého sousedství, po-
znávání kultury a lidových tradic, setkávání
skupin obyvatelstva. Převažují proto hlavně
menší projekty, realizované v rámci operační-
ho programu příhraniční spolupráce prostřed-

nictvím Fondu mikroprojektů. Od roku 2008
bylo v české části euroregionu podáno 159
projektů, z nichž 145 získalo podporu
Evropské unie, v polské části uspělo ze 119
projektů jedenadevadesát. Obce se mohou 
ucházet též o dotace na významnější projekty,
zejména investiční.
„V našem území nemáme problém s nedostat-
kem vody, to spíše naopak. Za tři roky jsem po-
vodeň zažil třikrát,“ uvedl Petr Procházka
s tím, že spolehlivě funguje včasný systém va-
rování polských obcí o vzedmutí hladin toků
a povodňových stavech na území ČR. Obce na
české straně hranic si rovněž uvědomují odpo-
vědnost za kvalitu vody, která k sousedům od-
téká. Investice do vodovodů, kanalizací a čisti-
ček odpadních vod patří v městech a obcích
k nejvýznamnějším. „Mohl bych uvést pří-
klad, kdy se obec Mikulovice dohodla se sou-
sední polskou obcí a bude jí dodávat pitnou
vodu,“ dodal Procházka.
Podtrhl však, že využití zdrojů vody v regionu
Hrubého Jeseníků a podhůří závisí zejména na
geografických a technických podmínkách,

o větších projektech a případných velkých vo-
dohospodářských stavbách se nerozhoduje na
úrovni samospráv měst a obcí, ale na úrovni
vlády a příslušných ministerstev.
Wang Guanin uvedl, že náplní práce členů je-
ho delegace je správa vodních zdrojů, ať už jde
o pitnou či užitkovou vodu, systémy zavlažo-
vání, využití podzemních vodních zdrojů pro
průmysl či správa Žluté řeky. Zajímá je, zda
v oblasti Euroregionu Praděd vznikly nějaké
projekty pro čerpání podzemních zdrojů vody
na české či polské straně, kdo případně takové
projekty posuzuje a po realizaci je spravuje.
I když takový projekt zatím na území eurore-
gionu nevznikl, zajímaly hosty principy fun-
gování euroregionu, struktura řídících orgánů,
expertní skupiny pro výběr projektů i zásady
financování projektů a spoluúčast měst a obcí.
Před návštěvou Vrbna pod Pradědem jednala
delegace čínských vodohospodářů na Mini-
sterstvu životního prostředí ČR v Praze
a z Vrbna zamířila do Polské republiky.

Alena Kiedroňová

Úsměvně
Vlaštovka má horečku

Opravdu, vlaštovka má nejvyšší teplotu těla
ze zvířátkové říše. Čtyřicet stupňů a více, to
u nás skutečně znamená horečku. My blouz-
níme a ona si klidně létá, k tomu ještě na
dlouhé tratě - na podzim si sbalí kufry a letí
do Egypta.
Pozor na včely! Ročně zabijí víc lidí než je-
dovatí hadi. Navíc včely z různých oblastí se
mezi sebou vůbec nedokážou dorozumět, tak
třeba česká včela se s tou italskou nedomlu-
ví. A to jsme prosím v Unii. Aby včely vy-
produkovaly půl litru medu, musí obletět asi
dva miliony květů. Myslete na ně, až si bu-
dete brát med! Když už jsme u jídla, rejsek 
obecný dokáže každé tři hodiny sežrat tolik
potravy, kolik sám váží.

Sova ve dne spí, ale za tmy vidí tak dobře, že
člověk, který by chtěl vidět také tak, by mu-
sel mít oči velké jako grapefruity.

Šneci můžou spát bez přerušení i tři roky -
a albatros umí spát i za letu.
Kočka má noční vidění a taky neobyčejnou
mrštnost. Při pádu z pátého poschodí se do-
káže přetočit tak, že dopadne na všechny čty-
ři. Jen krk má slabší, takže při dopadu z vel-
ké výšky udeří bradou o chodník. Síla ovšem
není všechno. V americkém West Melfordu
jeden rozzuřený kocour zahnal medvěda.
„Chránil jen své teritorium. Bylo mu srdečně
jedno, že je asi padesátkrát menší,“ prohlásil
kocourův majitel.
Osobně nejvíc obdivuju motýly. Třeba ba-
bočku generála. Oni to snad vytušili, dělají
mi na zahrádce společníky. Tak nevím, jestli
proto, že jsem Květa, nebo pěkné kvítko. Si
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Organizace a spolky
Muzikál Song pro dva v Rýmařově naposled

Pro ty diváky, kteří neměli mož-
nost zhlédnout v říjnu loňského
roku premiéru a další dvě reprízy
komorního amerického muziká-
lu Song pro dva aneb Každý má
svého Leona v provedení sever-

ského Pradivadla Rýmařov, je
tady pozvánka na derniéru hry,
která se uskuteční v pátek 12.
března v 19 hodin v Městském
divadle Rýmařov (bývalém ki-
ně). Vstupenky na představení

budou v předprodeji v Městském
informačním centru na náměstí
Míru od 1. března. Budeme se
těšit na vaši návštěvu.
Všem příznivcům Pradivadla
přinášíme zároveň radostnou
zprávu. Pradivadlo pokračuje
ve své činnosti i nadále!
Všechny úkoly spojené s mana-
žerskou činností, výjezdy, orga-
nizační, finanční a propagační
činností, které měl doposud na
starost jeden člověk, se 24. úno-
ra na valné hromadě Pradivadla,
o. s., rozdělily mezi jednotlivé
členy souboru. Na tom, aby
vznikala kvalitní představení
a lidé odcházeli z divadla napl-
něni poselstvím autorů her, pře-
daným členy souboru Pradi-
vadla, spokojeni a plni dojmů,
musí pracovat celý kolektiv na-
dšenců. V článku, který vyšel 27.

listopadu v Rýmařovském hori-
zontu č. 21/2009, bylo sice kon-
statováno, že Pradivadlo završí
své tříleté působení na amatérské
scéně, nicméně po změnách ve
struktuře spolku nic nebrání to-
mu, aby soubor nadále pokračo-
val.
Už dnes se mohou malí i velcí
těšit na zbrusu novou pohádku
Pradivadla, se kterou předstoupí
herci před diváky. A že půjde
o klasickou pohádku, napovídá
i název: Šípková Růženka. Již
dnes vznikají podmanivé melo-
die z pera dvorního skladatele
Pradivadla Petra Laštuvky.
Pohádku uvede Pradivadlo v pre-
miéře ve druhé polovině letošní-
ho roku.
Děkujeme a zachovejte nám
svou přízeň. Za severské

Pradivadlo Jiří Konečný

Festival ProTibet 2010
Občanské sdružení M.O.S.T. po-
řádá již devátý ročník festivalu
ProTibet. Kulturní, vzdělávací
a společenské akce tohoto roční-
ku festivalu se budou konat
v Ostravě, Olomouci, Praze,
Opavě a Frýdku-Místku. Náv-
štěvníci se mohou těšit na výsta-
vy fotografií, zhlédnout doku-
mentární filmy, zúčastnit se zají-
mavých přednášek, diskuzí nebo
ochutnat tradiční tibetskou ku-
chyni. Program festivalu nabízí
zajímavé akce pro návštěvníky
každého věku, včetně dětí.
Cílem festivalu je seznámit ná-
vštěvníky s tibetskou kulturou,
tradicemi tibetského buddhismu
a obtížnou situací, ve které se
Tibeťané doma či v indickém 
exilu nacházejí. Účastníci se ta-
ké dovědí, jak konkrétně mohou
Tibeťanům pomoci. Festival Pro-

Tibet se koná rovněž díky pomo-
ci měst či městských obvodů.
Festival a projekty sdružení pod-
pořilo také Ministerstvo zahra-
ničních věcí ČR v rámci Progra-
mu zahraniční rozvojové spolu-
práce ČR.

Na co se můžete těšit?
Festival zahájí výstavou fotogra-
fií o Tibetu hraběnka Adrienne
von Korff-Kerssenbrock. Mezi
další významné hosty patří tibet-
ský učenec Geše Nima Özer vy-
učující na Karlově Univerzitě
v Praze, který návštěvníky se-
známí s původním tibetským ná-
boženstvím bön.
V Olomouci se uskuteční dis-
kusní večer „Tibet - malá země
ve velké Číně“ mezi účastníky
z různých názorových skupin
(zúčastní se tibetolog, zástupce

Amnesty International, Tibeťan,
obhájce oficiálního čínského pří-
stupu, zástupce ze Strany přátel
Tibetu Parlamentu ČR a další).
O cestování v Himalájích a živo-
tě Tibeťanů a tibetských dětí, ať
už v indickém exilu nebo přímo
v Tibetu, se dovíte od členů
sdružení M.O.S.T., tibetoložky
PhDr. Z. Ondomišiové či cesto-
vatele a spisovatele M. Mykisky.
Dne 10. března si každoročně
připomínáme obsazení Tibetu
Čínou. Na programu v různých
městech bude malování tibetské
vlajky, svíčková vigilie, tibetský
večer či koncert pro Tibet.
Malování vlajky můžete podpo-
řit svým hlasem na:
http://www.conasbavi.cz/projek-
ty/#malovani-tibetske-vlajky.
Milovníci filmu budou mít vzác-
nou příležitost zhlédnout doku-

ment Poselství Tibeťanů, ukazu-
jící situaci Tibeťanů v 60. letech
20. století. Mezi další filmové la-
hůdky patří film Tibet zpívá
(USA 2009), Můj hrdina je
Richard Gere (Indie 2007), Da-
lajlamova renesance (USA 2009),
Dreaming Lhasa (VB 2005) ne-
bo Přechod přes Himálaj (SRN
2000) a Na druhé straně Himá-
laje (SRN 2006).
Návštěvníci se mohou těšit také
na Gastročtení - spojení tibet-
ských pohádek čtených hercem
V. Polákem s tibetským občer-
stvením. V programu nebudou
chybět také další výstavy, besedy
či meditace pořádané buddhistic-
kým centrem BDC.
Program celého festivalu Pro-
Tibet 2010 najdete na našich we-
bových stránkách www.proti-
bet.org. Foto a text: Petr Ďásek
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Sport
Víkend ve znamení motoskijöringu

Rýmařov
Vyznává-li někdo, i když třeba jen pasivně
jako fanoušek zimní či motoristické sporty,
přišel si v druhém únorovém víkendu na
své. V Rýmařově se již posedmé konal tra-
diční a diváky velmi oblíbený závod motos-
kijöringu. Tento rok pod názvem MČR
„Orion - Shiva KTM Cup 2010“.
Závod se jel na kvalitně upravené trati v za-

hradě Hedvy, která však byla poznamenána
zkrácením jednotlivých kol kvůli probíhají-
cích terénním úpravám celého areálu.
Rýmařovský závod byl již sedmým v pořa-
dí celého podniku MČR, na který letos do
Rýmařova přijelo sedmnáct posádek z celé
České republiky. Na ty šťastnější, kteří se
probojovali až do finále A, čekalo celých

patnáct kol, kdy byla trať místy již značně
narušena hlubokými vyjetými stopami.
S těmi si nakonec nejlépe poradila dvojice
se startovním číslem 2, bratři Šrolerové.
Druhé místo obsadila posádka V. Marek
s lyžařem Navrátilem a stupně vítězů dopl-
nilo svým třetím místem duo J. Mencák 
- J. Berger.

Horní Město
Finálová jízda patřila loňským
mistrům. Systémem start-cíl si
v nedělním závodě v Horním
městě dojela posádka se startov-
ním číslem 1, J. Sládek s lyža-
řem P. Čížkem, pro první vítěz-
ství v letošním podniku MČR
Orion - Shiva KTM Cupu 2010.
Tato dvojice, jež v v rýmařov-
ském závodě obsadila v koneč-
ném pořadí až šesté místo, se po-
činem v Horním Městě posunula
v celkovém pořadí MČR ze čtvr-
tého na místo třetí.
Zmíněná posádka Sládek-Čížek

však nebyla sama, která se zú-
častnila kvalitně připraveného
závodu na trati s velkým množ-
stvím dobře upraveného sněhu.
Závod v Horním Městě se jel již
tradičně u mateřské školy, v no-
vě vybudovaném areálu, který
slouží prakticky celoročně pře-
devším dětem.
Na start se oproti závodu v Rý-
mařově postavilo celkem osm-
náct posádek, na které před sa-
motnou finálovou jízdou čekaly
tréninkové jízdy, následované
jednotlivými rozjížďkami.

Na startu finálové jízdy, která
byla zahájena krátce před šest-
náctou hodinou a do které po-
stoupily první dvě posádky z fi-
nále B, se tak nakonec seřadilo
celkem deset závodních dvojic.
Ty čekalo dohromady deset více
jak sedmisetmetrových okruhů
na chválabohu nikterak poškoze-
né trati. Z vítězství se radovala
již zmíněná dvojice J. Sládek 
- P. Čížek, druhé místo patřilo
bratrům Šrolerovým a pro bronz
si dojela posádka J. Švorc s lyža-
řem L. Marešem.

Průběžnému pořadí MČR v mo-
toskijöringu před posledními
dvěma podniky vévodí posádka
s č. 7 Marek-Navrátil, jež má os-
mibodový náskok na druhé v po-
řadí, bratry Šrolerovy. O bod ní-
že je na třetím místě v průběž-
ném pořadí Sládek s Čížkem.
Předposlední závod je naplá-
nován na 20. února v Oleš-
nici v Orlických horách. Celé
MČR v motoskijöringu vyvrcho-
lí v Dobřanech, a to 27. února. 

Miroslav Škoda

Fota: Miroslav Škoda a Ivo Medek
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Poprvé mezi mistry světa: zážitek na celý život
V dějišti prvního ročníku mezinárodních olympijských her mládeže
(YOG) proběhl od 6. do 12. prosince sportovní kemp i s českou 
účastí - Český olympijský výbor měl možnost vyslat dva zástupce
ČR; vybráni byli studenti sportovních gymnázií Jiří Vašíček ze Zlína
a Martina Onderková z Malé Morávky (studuje sportovní gymnázium
ve Vrbně pod Pradědem).

V průběhu kempu se účastníci seznámili s programem her, absolvo-
vali semináře s olympijskou tématikou či fair play a setkali se se zná-
mými sportovci.
Martiny Onderkové jsme se v krátkém rozhovoru dotázali na její bez-
prostřední zážitky ze sportovního kempu a ze setkání s předními
sportovci.

rozhovor
Jak jste se, Martino, dostali
s Jirkou Vašíčkem do výběru pro
sportovní kemp, na základě čeho
vás vybírali, kdy a jak jste do
Singapuru cestovali?
Každého z nás na tuto akci nomi-
novala škola na základě jazyko-
vých schopností a sportovních
výsledků. Na tuto akci jsme odlé-
tali 6. 12. 2009 a po devatenácti-
hodinovém cestování s přestu-
pem v Istanbulu jsme byli koneč-
ně na místě.
Jaký byl váš první dojem ze set-
kání s lidmi v olympijské vesnič-
ce a jaké významné sportovce
jste měla možnost potkat? Kolik
zástupců a z kolika zemí se vás
tam sešlo?
Můj první dojem byl nepříjemný,
ale druhý den po seznámení s ce-
lou naší skupinou se vše rychle
zlepšilo. V každé skupině nás by-
lo dvanáct, a tak jsme se i rychle
seznámili. Organizátoři byli pří-
jemní a naše skupina přímo skvě-
lá. Každý stát z celého světa sem
nominoval dva nebo tři sportov-
ce. Setkali jsme se zde s Asafou
Powellem, Veronicou Campbell-
Brown a Michaelem Klimem.
Kemp byl zaměřen hlavně na
udržení olympijských hodnot
mezi státy celého světa a vystiho-
valo je heslo Friendship, Excel-
lence, and Respect (přátelství,

vynikání a úcta), setkali jste se
opravdu s lidmi a sportovci, kte-
ří se chovali a jednali v duchu
těchto hodnot?
Ano, na kempu jsem nepotkala
nikoho, kdo by tyto hodnoty ne-
dodržoval.
Na internetu jste se zmínila, že
jste dokonce měli možnost vy-
zkoušet si i extrémní sporty.
Pokud ano, o jaké sporty se jed-
nalo?
Navštívili jsme malý ostrůvek
nedaleko města, kde pro nás byl
na celý den připraven program.
Pohybovali jsme se ve vysokém
lanovém centru, kde jsme se uči-
li spolupráci při jištění, dále jsme
jezdili na lodích... Jiný den jsme
zase mohli vyzkoušet takové
sporty, jako je třeba střelba z lu-

ku, šerm a touchball (hra podob-
ná házené).
Měli jste čas i na poznávání
okolí? Co jste shlédli zajímavé-
ho, co bylo pro vás opravdu ne-
všedním zážitkem?
Poznávání okolí bylo zahrnuto
v programu. Navštívili jsme
Kampong Glam, kde jsme se do-
zvěděli soustu zajímavých věcí
o Singapurských tradicích. Dále
jsme prošli všechny tři místní
kultury. Vše bylo velice zajíma-
vé, ale nevšedním zážitkem byl
výlet po části města kolem řeky,
malým autobusem ve tvaru lodi
na velkých kolech, který naráz
sjel do řeky a stala se z něj loď,
takže jsme si prohlédli město
i z vody.
Jak dlouho jste strávili v olym-

pijském kempu a co na vás za-
působilo z celého pobytu nejsil-
nějším dojmem a proč?
Strávila jsem zde týden a nejvíce
na mě zapůsobila naše skupina,
našla jsem si zde kamarády na
celý život.
Kterému sportu se věnujete nej-
raději?
Specializuji se na běh na lyžích
a doplňkově dělám plavání, kolo,
atletiku a fotbal.
První ročník zimních Olympij-
ských her mládeže se bude konat
v roce 2012 v rakouském
Innsbrucku. Kdybyste měla tu
možnost, jela byste znovu do
olympijského kempu?
Ano, to rozhodně. Je to nezapo-
menutelný zážitek.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Dvě stříbra a jeden bronz z finále České republiky v aerobiku
V sobotu 30. ledna 2010 se v Brně
konalo finále České republiky v a-
erobiku jednotlivců „Děti fitness -
One In Group“. Sportovní klub
Studio sport a zdraví Rýmařov re-
prezentovalo na tomto celorepub-
likovém finále třináct závodnic -
Jana Šandová, Tereza Krywdová,
Šárka Zapletalová, Míša
Bršáková, Klára Zifčáková,
Natálie Gremlicová, Kristýna
Dvořáková, Dominika Maceková,
Jana Hamplová, Lenka Hamplo-
vá, Adéla Stržínková, Tereza
Človečková a Tereza Šulíková.
Účast ve finále ČR si děvčata vy-
bojovala v podzimním semifiná-
lovém závodě v Kopřivnici. V těž-
ké konkurenci závodnic z celé re-
publiky si vedla rýmařovská děv-

čata výborně - vybojovala dvě
stříbrné a jednu bronzovou meda-
ili, jedno páté místo a čtyři finálo-
vá umístění.

Kategorie školička:
Tereza Šulíková 3. místo

Kategorie přípravka:
Jana Hamplová 2. místo
Dominika Maceková finále

Kategorie mladší:
Klára Zifčáková 2. místo
Míša Bršťáková finále

Kategorie starší:
Jana Šandová finále

Kategorie profi do 12 let
Terza Krywdová 5. místo
Šárka Zapletalová finále

Děkuji všem závodnicím za vý-
bornou reprezentaci klubu a měs-
ta Rýmařova a přeji jim hodně ús-
pěchů do dalších závodů v roce
2010. Děkuji také trenérkám
Lydii Mihálové, Olze Človečko-

vé, Zuzce Bučkové a rodičům,
bez nichž by děti nemohly tak vý-
borných výsledků dosahovat. 

Foto a text:
Lydie Švédíková,

trenérka, předsedkyně SK

Janička Hamplová Klára Zifčáková Terezka Sulíková

Foto: zdroj internet
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AUTOŠKOLA

Akce: leden-únor 2010
V˘cvik skupiny B pouze 6 800 Kã

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

• akreditované školící 
středisko

• výcvik řidičů všech 
skupin

• možnost splátek 
kurzovného

Julia Sedláka 14,
Rýmařov

Úřední hodiny:
středa 15-16 hodin

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

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

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

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

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

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

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

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

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

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

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

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

Motorest Zastávka - Žďárský Potok 63
zve všechny milovníky dobrého jídla

na pravou domácí zabíjačku
v sobotu 27. 2. 2010.

„Masopust a zabíjačka, to je dobrá ožíračka“

Na čepu také
černé pivko!
A pokračujem

masopustním veselím
v lidovém duchu,

smát se budem
od ucha k uchu!

Začínáme brzy ráno 
- v 7 hodin prase střelíme
(dobrovolníky na pomoc
vítáme)
- hanácky vdolky, slivovice

z trnky a pak bude 
svačina - v 9 hodin 
mozeček na chleba

Ať v poledne je dokonáno!
Od 12 hodin
- ovarová, prdelačka
- hlavní chod - „maso 

z kotla“
- jelítka i jitrničky, pečínka

i řízeček, oškvarečky,
tlačenka atd.
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Bednář testoval formu za hranicemi
V úterý 2. 2 se Tomáš představil na svém prv-
ním ostrém startu v halové sezóně ve Vídni
v závodě na 1500 m. Závod byl kvalitně ob-
sazený borci z cele Evropy. Hned od začátku
bylo tempo hodně rychlé. Staral se o ně vo-
dič, který táhl závod do kilometru a poté od-
stoupil. Běh byl hodně poznamenán strkani-
cemi. Nevyhnul se jim ani Tomáš, který se dr-
žel v průběhu závodu v čelní skupině.
Rozhodovalo se na posledních 300 m, kde byl
Tomáš v nevýhodné pozici sevřený v první
dráze, takže musel obíhat soupeře a nakonec
to stačilo na páté místo s výsledkem 3:46,15.
Vítězem se stal Ital Mario Scapini.
„Závod byl hrozný. Bylo hodně strkanic, tím
pádem člověk neměl to své tempo a nesou-

středil se tak na běh. A navíc to ubírá hodně
sil. S časem jsem docela spokojen, na to, že
to byl první závod,“ řekl k tomu Tomáš
Bednář.
Ve druhém závodu se Tomáš představil
v Praze na Grand Prix Olymp opět na trati
1500 m s mezinárodní účastí. Tento závod se
obešel bez strkanic. Tomáš se celou dobu dr-
žel největšího favorita běhu Keňana Cornelia
Ndiwy. Rozhodovalo se až na posledních pa-
desáti metrech, kde zbylo víc sil Keňanovi,
a doběhl si tak pro vítězství v čase 3:44,77.
Tomáš zaostal o 55 setin: „Běželo se mně
dobře, škoda, že nebylo zvoleno rychlejší
tempo, mohl z toho byt ještě lepší čas.“
Na další závod musel Tomáš absolvovat del-

ší cestu do místa konání. Čekala ho totiž sou-
těž ve Valencii. Ačkoliv běžel v běhu B, což
je škoda, neboť v áčku by býval mohl utočit
na lepší čas než 3:45,31, tak se muže pochlu-
bit jeho vítězstvím. Určitě ho musí potěšit
nechat za sebou sedm domácích borců v mí-
lařské Mekce, jíž je Španělsko.
„Hned na začátku jsem šel za vodiče, nechtěl
jsem nechat nic náhodě, nechat se zavřít ne-
bo se někde strkat. Běželo se mi do kilomet-
ru dobře, pak jsem měl menší krizi. Ale do
posledního kola jsem dal zbytek sil a vyplati-
lo se,“ komentoval závod Tomáš.
V sobotu 27. 2 budeme držet Tomášovi pěs-
ti, čeká ho vrchol sezony, halové mistrovství
ČR. Redakce

hokejový servis
Rýmařovská liga

Lední hokej mužů
Dne 13. 2. 2010 byl odehrán další mistrovský
zápas mužů v ledním hokeji okresního poháru
mužů skupiny A na zimním stadionu
v Rýmařově mezi HC Rýmařov a TJ
H.Benešov B s celkovým výsledkem 2 : 5 (1 :
1 / 0 : 1 / 1 : 3).
Diváci shlédli nepříliš oslnivý výkon domácí-
ho družstva, kterému znatelně chyběla jiskra.
Vítěz tohoto duelu se měl v podstatě stát le-
tošním vítězem okresního přeboru. Obě druž-
stva si této skutečnosti byli vědoma.
Řevnivost mezi soupeři byla patrná již od 
úvodního hvizdu rozhodčího, předvedená hra
byla velice tvrdá. Přestože domácí soupeře za-
hnali do defenzívy, byli to hosté, kdo v polo-
vině první třetiny vstřelili úvodní gól. Domácí
odpověděli před koncem této třetiny rychlou
kombinací Šuby po přihrávce Veselého.
Ve druhé třetině se hra vyrovnala. Domácí
předvedli několik pěkných akcí, ale bez gólo-
vého efektu, který se hned na začátku této tře-
tiny naopak povedl hostům z H. Benešova.
Přestože domácí měli mnohem více šancí než
hosté, kvůli bezzubosti domácích útočníků
přicházely vniveč.
Na začátku třetí třetiny dokázali domácí srov-
nat skóre dorážkou Navrátila po přihrávce od
Šuby. Hosté však v zápětí využili během čtyř
sekund přesilovku po vyloučení domácího
Přecechtěla a opět překlopili hru na svoji stra-
nu. V polovině poslední třetiny udělal domácí
brankař fatální chybu a hosté zvýšili náskok
o dva body. Pět minut před koncem předvedla
těžkou hrubku domácí obrana a soupeř opět
bez problémů zvýšil, a to na konečný výsledek.
Touto prohrou se domácímu mužstvu cesta
k vítězství v letošním ročníku okresního pře-
boru mužů uzavřela.

Následující zápas mužů skupiny A se odehrál
dne 19. 2. 2010 na zimním stadionu v Krnově,
a to mezi HK Krnov B a HC Rýmařov se závě-
rečným skóre 3 : 6 (2 : 1 / 0 : 3 / 1 : 2). V tom-
to utkání už ovšem hostující družstvo nemohlo
ovlivnit změnu pořadí v okresním přeboru.
Domácí začali první třetinu aktivně a svoji
snahu korunovali v polovině této třetiny gó-
lem po chybě obrany. Rýmařovští působili do-
jmem, jako by se hledali v minulém, prohra-
ném utkání. Domácí zvýšili náskok po pěti
minutách, kdy rýmařovský brankář Janík chy-
boval a pustil za záda více méně nahození
soupeře. V pravou chvíli zařídil kontaktní gól
těsně před koncem této třetiny Štefanov po
přihrávce Blahuše.
Druhou třetinu zahájilo družstvo hostí jako
vyměněné. Ve druhé minutě vyrovnal skóre
Šuba po kombinaci s Veselým. Vedení na rý-
mařovskou stranu strhl Klíč po přihrávce
Veselého. Za další minutu zvyšoval za hosty
v pádu Žákovčík po přihrávce Přecechtěla.
Bylo zřetelné, že hosté hráli v této třetině
s převahou, předváděli pěkné kombinace,
ovšem domácí brankář byl pro hostující střel-
ce velkou překážkou.
Třetí třetina pokračovala ve vysokém tempu,
hosté zvyšovali z hokejky Spurného po při-
hrávce Pekra hned po třech minutách. Soupeř
dokázal odpovědět za další dvě minuty.
Nervózní závěr zvládli lépe rýmařovští a vý-
sledek zpečetil Veselý díky přihrávce Pekra.
Zápas se velmi vydařil rýmařovskému patrio-
tu Štefanovovi, který neúnavně bojoval a vy-
tvářel střelecké příležitosti pro spoluhráče.
Tímto zápasem se po více než dvaceti letech
s aktivní kariérou v dresu HC Rýmařov roz-
loučil. Jiří Slováček

Dohrávky základní skupiny:

Kovošrot - Rest. U Hrozna 10 : 1
Grizzlies - SK Slovan 4 : 6
Horní Město - Vikingové 7 : 1
Rest. U Hrozna - F. Tygři 1 : 12
Predators Břidličná - Grizzlies 7 : 4
Malá Morávka - Kovošrot 3 : 3
SK Slovan - Vikingové 12 : 3
Grizzlies - Rest. U Hrozna 19 : 1
SK Medvědi - Kovošrot 3 : 4
Horní Město - Predators Břidličná 5 : 8
Vikingové - SK Medvědi 6 : 1
SK Slovan - Horní Město 9 : 5
F. Tygři - Malá Morávka 3 : 8
Malá Morávka - Grizzlies 4 : 5
Vikingové - Kovošrot 3 : 6
Rest. U Hrozna - Horní Město 0 : 9
SK Medvědi - F. Tygři 3 : 8
Predators Břidličná - SK Slovan 7 : 8

Konečná tabulka základní skupiny RL:

1. F. Tygři 18 16 02 127:53 32
2. Malá Morávka 18 14 13 112:64 29
3. SK Slovan 18 13 05 112:67 26
4. Grizzlies 18 11 16 135:63 23
5. Břidličná 18 8 36 87:55 21
6. Kovošrot 18 9 36 69:64 19
7. Horní Město 18 42 12 59:88 10
8. Vikingové 18 42 12 52:95 10
9. SK Medvědi 18 40 14 60:96 8
10. Rest. U Hrozna 18 00 18 18:147 0

Martin Ftáček

JAK VYJDE

Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 12. 3. 2010

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 4. 3. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
5/2010



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2010

26

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 18. 2. 2010. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Odpovědný redaktor: Mgr. Jiří
Konečný.  Adresa redakce: Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz.
Vyšlo dne: 26. 2. 2010. Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 4. 3. 2010. Další číslo vyjde 12. 3. 2010. Grafická úprava novin 
a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

Liga žáků 2. a 3. tříd - třetí turnaj v Rýmařově
V sobotu 13. 2. 2010 družstva žáků 
2. a 3. tříd odehrála další zápasy sou-
těže Liga žáků ČR v jednotlivých ka-
tegoriích. Turnaj se uskutečnil na
zimním stadionu v Rýmařově.

Výsledky 3. třídy:

TJ Šternberk x HC Přerov A 1 : 18
HC Rýmařov x HC Přerov B 10 : 0

HC Rýmařov x HC Přerov A 2 : 7
TJ Šternberk x HC Přerov B 1 : 13

Výsledky 2. třídy:

HC Šumperk x HC Přerov B 22 : 0
HC Rýmařov x HC Přerov A 2 : 14

HC Šumperk x HC Přerov A 9 : 2
HC Rýmařov x HC Přerov B 6 : 4

Další zápasy soutěže Liga žáků ČR v jed-
notlivých kategoriích se konaly na stej-
ném místě v sobotu 20. 2. 2010.

Výsledky 3. třídy:

HC MD Šumperk x HC Přerov A 1 : 6
HC Rýmařov x HC Přerov B 17 : 2

HC Rýmařov x HC Přerov A 4 : 5
HC MD Šumperk x HC Přerov B 5 : 10

Výsledky 2. třídy:

HC Uničov x HC Přerov B 4 : 7
HC Rýmařov x HC Přerov A 0 : 15

HC Uničov x HC Přerov A 4 : 2
HC Rýmařov x HC Přerov B 0 : 14

Jiří Slováček Foto: Vladimír Litvík z Buřinky Rýmařov

Různé
Všechny druhy půjček a hypoték pod jednou střechou. Bankovní i ne-
bankovní sektor. Přijedeme k vám domů. Bez poplatků předem a ne-
jsme linka 900...
Rýmařov a okolí. Tel.: 724 852 005.

Reklama
v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

Soukromá řádková izerce
Prodej

Prodám jednogenerační rodinný dům
v řadové zástavbě v katastrálním území
Rýmařov. Dům je po rekonstrukci, včet-
ně nových oken, termofasády a oplocení.
Dům je vytápěn plynem, v přízemí jsou
krbová kamna na tuhá paliva. Cena doho-
dou. Tel.: 608 080 507.
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