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Jízdní fiády pro rok 2011 – odjezdy 
autobusÛ a vlakÛ z R˘mafiova

Zastupitelstvo schválilo rozpoãet 
na leto‰ní rok

Stfiedisko volného ãasu najdete od ledna 
na Bartákovû ulici

Od Mikulá‰e po Tfii krále aneb Jak 
v R˘mafiovû ubíhal sváteãní ãas

Zdenûk Doãkálek opût mistrem republiky 
v kuÏelkách

ročník XI I I .

Foto: Lucie Marková

-01-2011  12.1.2011 21:52  Stránka 1



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2011

2

Od Mikuláše po Tři krále

Vánoční čas patří hlavně dětem - muzeum pro
ně připravilo výstavu starodávných hraček...

...na odpoledne rýmařovské Diakonie zase
za seniory

Inspiraci pro vánoční stůl nabídli žáci ZŠ na
Školním náměstí...

...Bigbeatové Vánoce...
Foto: Dark Gamballe

...vánoční koncert Variací v kostele arch.
Michaela...

...a úplně na konec novoroční koncert
Rýmařovského chrámového sboru

...a vánočního kapra „servírovali“ i mladí
výtvarníci ze ZUŠ

K Vánocům patří také hudba - vánoční kole-
dy při besídce ZUŠ...

Nakoupit dárky pod stromeček jste mohli na
jarmarku základní školy... Foto: P. Brulík

...nebo při vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi

...Středisko volného času zase mikulášské
soutěže Foto: J. Vala

Do mateřského centra Sluníčko přišel
Mikuláš za nejmenšími dětmi...
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Poslední vítání roku 2010 se konalo 5. prosince v sále ZUŠ, pozváno
bylo jednadvacet dětí narozených od června do října. Další vítání se
uskuteční 6. března. Přejeme našim novým občánkům i jejich rodi-
čům do života vše nejlepší. Redakce

Začal další rok, od Kristova narození již dvoutisící jedenáctý, a vět-
šina lidí jako obvykle v tento čas přemýšlí nad tím, jaký bude a co
všechno přinese. Pravděpodobně bude obdařen přívlastky jako ob-
tížný, komplikovaný, složitý, krizový a kdo ví jaký ještě. Svět i náš
život se totiž v současnosti proměňují způsobem, ze kterého má ra-
dost asi málokdo, a proto víc než kdy jindy pociťujeme obavy z bu-
doucnosti. V takto turbulentních dobách intenzivně hledáme něco,
k čemu bychom se mohli upnout, nějakou jistotu, která odolá všem
nepříznivým náporům. Pro někoho je takovým středobodem Bůh,
pro jiného rodina, domov. A právě u něj se chci ve svém zamyšle-
ní zastavit.
Jestli totiž v Rýmařově (stejně jako kdekoliv v tzv. Sudetech) něco
opravdu postrádám, a to místy až bolestně, pak je to vědomí do-
mova. Ne každý z jeho obyvatel jej vnímá jako svůj domov, jako
místo, kam patří a kde je mu dobře. Může za to pohnutá poválečná
historie a vyhnání původního německého obyvatelstva, stejně jako
doba komunistické totality, kdy se do Rýmařova umísťovalo za
trest, ba dokonce existovaly i plány na to, že se stane českou Sibiří
pro politicky nespolehlivé elementy. Žít zde nebylo, není a asi ani
nebude jednoduché - drsné klimatické poměry, chudý kraj, nízké
výdělky a od nich se odvíjející slabší úroveň služeb, to vše přispí-
vá k tomu, že mnoho lidí pobyt zde bere jako provizorium, nutné
zlo, které jednoho dne skončí - přestěhováním se jinam, kde bude
lépe. Nestihnou-li to rodiče, pak se to povede dětem. Chybí nám
vazba k místu, několikasetleté kořeny, které mají třeba selské rody
na Hané.
Přesto věřím, že je toto „prokletí“ možné zvrátit, a svou víru čer-
pám mimo jiné ze dvou zdrojů. Prvním z nich je myšlenka z knihy
Ivana Klímy Moje zlatá řemesla: „Ten hlas, jímž promlouvá k na-
slouchajícím duch místa, génius domova, je přece to společné, če-
mu jsme naslouchali já i oni, ti lidé, kteří se hnuli z končin mé vlas-
ti už před více než dvěma tisíciletími. Tím hlasem nerozumím nic
mystického, nějaký hlas krve a půdy; spíš mě překvapuje, že větši-
na lidí jej ani nezaslechne, necítí jej jako nejpřirozenější důvod
spříznění, že vymýšlejí jiné, umnější důvody, že se cítí více spříz-
něni rasou, vírou anebo ideou, a když hledají, co ovlivňuje jejich 
osud, zkoumají raději postavení planet, než aby hledali, jak se do
jejich duše vepsal tvar hor, do nichž je sevřeno jejich rodiště, jak se
do ní vtiskla výška nebes nad ním či směr větrů, které sem přiná-
šejí mračna. Mohli bychom nebýt spřízněni s lidmi, kteří denně ví-
dali zákrut téže řeky a stoupali na stejné pahorky, s jarem vyhlíže-
li hejna týchž ptáků, k nimž přicházely dnění i tmění, doba chladů
i zrání v týž čas?“ Tudy přece vede cesta k tomu, abychom
s Rýmařovem cítili hlubokou sounáležitost, která mnohonásobně
překračuje omezený horizont našich životů, abychom se stali díl-
kem v řetězu generací, které zde žily a snad budou i nadále žít.
Jména jako Gilg, Handke, Schinzel, Spitzer nebo nověji Štreit,
Ujfaluši, Václavek, Vychodil jsou jasným svědectvím, že je nač na-
vazovat a že dějinná diskontinuita není nepřekonatelná.
Druhým zdrojem mé víry jsou pak lidé, kteří přijali za město svůj
díl odpovědnosti. Není jich zase tak málo, jak by se mohlo zdát.
Amatérští umělci, dobrovolní hasiči, členové Červeného kříže, tre-
néři sportovců, vedoucí kroužků, turisté, rybáři, včelaři, zkrátka
všichni ti, kdo kromě své práce ještě dělají něco pro ostatní. Rád
bych však jmenovitě vyzdvihl jednoho člověka, jehož přínos měs-
tu je mimořádný, člověka, který se letos dožívá požehnaných 75
let, z nichž na Rýmařovsku prožil rovných 56, a který nám může
být vzorem v tom, jak Rýmařov přijal za svůj domov, ačkoliv po-
chází z Jihlavy a život zde měl pro něj být trestem za politickou ne-
spolehlivost. Je jím pan Jiří Karel. Množství práce, kterou pro měs-
to odvedl, je obrovské, inspirující a do jisté míry i zavazující.
Dokazuje pravdivost slov Miroslava Horníčka, který kdysi napsal,
že „Domov je dílo, překrásné stejně jako přetěžké. A každodenní.“
Ke zlepšení současného stavu stačí velmi málo, třeba jen nehledět
na lidi okolo jako na spoluvězně, ale jako na domácí, zkusit se na
ně usmát, popovídat si s nimi, pomoct jim, když potřebují. Přeji
proto nám všem, ať je nám tato každodenní práce na „díle“ mottem
celého roku 2011, údělem, zdrojem radosti a naplnění a ať se díky
nám Rýmařov stává opravdovým domovem. VlaSt

Vítání občánků
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Vážení čtenáři a čtenářky,
dovolte, abychom Vás přivítali v novém ro-
ce a současně na počátku 13. ročníku našeho
čtrnáctideníku. Jaký bude rok 2011, předví-
dat neumíme, můžeme nicméně alespoň na-
hlédnout do toho, jak bude vypadat letošní
ročník Rýmařovského horizontu.
Čtrnáctideník Rýmařovský horizont už řadu
let není pouhým radničním zpravodajem,
publikujícím informace z městského úřadu
a z jednání rady a zastupitelstva. Pravidelně
uveřejňuje také zprávy ze školství a zdravot-
nictví, informace různých institucí a příspěv-
kových organizací, ale i občanských sdruže-
ní, zájmových spolků, z dění v kultuře a ze
sportovních odvětví, kterým se v našem regi-
onu daří (takže o ragby nebo o golfu se toho
mnoho nedočtete). Prostor tu mají jak zprávy
o různých akcích, pozvánky, upoutávky
a praktické informace, tak žánry publicistic-
ké, rozhovory, reportáže, recenze a fejetony.
Své místo na stránkách RH mají rovněž míst-
ní firmy a podnikatelé, kteří se vedle klasic-
ké placené inzerce s nabídkou služeb mohou
prezentovat formou článků na zajímavá té-
mata, která se týkají jejich pole působnosti

a nemají reklamní charakter. A samozřejmě
zůstává prostor pro dotazy a příspěvky jed-
notlivých dopisovatelů. Těm je vyhrazena
Naše listárna a rubrika Jedna paní povídala,
jejímž prostřednictvím mohou čtenáři komu-
nikovat s představiteli města či úředníky
místní samosprávy především o tématech,
která považují za opomíjená.
V tomto trendu bychom rádi setrvali, inovo-
vali některé rubriky, případně RH obohatili
o nové. Ke konci loňského roku se uzavřel
seriál reportáží V kůži, zaměřený na různé
profese, a do cíle doputovala také Štafeta
vzájemných otázek a odpovědí známých
i méně známých Rýmařovanů. Obě rubriky,
které měly představovat zajímavé osobnosti
našeho regionu, nahradí seriál rozhovorů
Dálkový výslech. Zajímavé osobnosti z mi-
nulosti pomůže objevovat seriál medailonů
Kdo byl kdo, pozoruhodné stavby zase po-
kračování seriálu Historie jednoho domu.
A protože by regionální zpravodaj měl přiná-
šet nejen zprávy, ale i potěšení, ke slovu se
dostanou také témata odlehčená. Těm se bu-
dou věnovat autoři fejetonů Pár slov i pisa-
telka drobných postřehů Úsměvně.

Příležitostně se objeví zajímavosti z přírody
nebo k aktuálním výročím a vrátit by se mě-
lo také slovesné a vizuální umění - redakce
vyhlásila nový ročník Soutěže Marie
Kodovské pro amatérské básníky, prozaiky
a výtvarníky. Poezie se objeví také v nové
rubrice Můj šálek čaje, v níž různé osobnos-
ti představí svůj oblíbený literární text.
Tolik krátký pohled na to, co pro čtenáře při-
pravuje Rýmařovský horizont v tomto roce.
Není toho málo a dá se předpokládat, že se
redakce bude tak jako dosud potýkat s pro-
blémem, jak všechny příspěvky vměstnat do
jednotlivých čísel. Nezbývá než se spoleh-
nout na pochopení dopisovatelů i čtenářů
a jejich respekt vůči pravidlům, jimiž se vy-
dávání čtrnáctideníku řídí (Zásady pro vydá-
vání RH jsou dostupné na webových strán-
kách vydavatele, jímž je SVČ Rýmařov).
Na závěr dovolte, abychom Vám popřáli pří-
jemný rok 2011, klidný, ale ne nudný, zajíma-
vý, ale ne hektický, zkrátka přesně podle
Vašich představ. Bude-li Rýmařovský horizont
během něj Vaším společníkem, budeme rádi. 

Za redakci Rýmařovského horizontu
Zdenka Přikrylová

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011
Krátce pfied Vánoci, 21. prosince 2010, se konalo
tfietí zasedání mûstského zastupitelstva v novém
volebním období. Pfiítomno bylo 17 zastupitelÛ z jed-
nadvaceti. NejdÛleÏitûj‰ím bodem jednání bylo
schvalování rozpoãtu mûsta na rok 2011.
Vývoj rozpočtu na rok 2010 charakterizoval
starosta Petr Klouda jako nepříznivě ovlivně-
ný nižšími příjmy z daní a poplatků a také
zpožděným vyúčtováním přidělených dotací.
Z toho důvodu se do rozpočtu roku 2011 pře-
souvají některé výdaje, které nebyl loňský roz-
počet schopen pokrýt. Rozpočet na rok 2011
by přitom podle starosty měl zajistit spolufi-
nancování plánovaných investic města. S tím
souvisí nutnost přijmout úvěry a rovněž ušetřit
na provozních nákladech města, resp. měst-
ského úřadu a příspěvkových organizací.
Potřeba šetřit se dotkne i tělovýchovných or-
ganizací či oprav komunikací. (Podrobněji se
letošnímu rozpočtu věnuje starosta Petr
Klouda v samostatném článku.)
Před schvalováním rozpočtu proběhla diskuse
mezi zastupiteli. Tomáš Köhler vytkl přípravě
rozpočtu nesystematičnost, konkrétně to, že
čísla ve výdajových položkách se liší od situa-
ce při projednávání v komisích. „Zásadní dů-

vod, proč jsem proti, je to, že při schvalování
předběžného rozpočtu při předcházejícím za-
sedání zastupitelstva byla odsouhlasena pravi-
dla, že se v komisích a výborech pokusíme na-
lézt rezervy ve výdajích, případně zvýšit příj-
my, abychom navýšili rozpočtovou rezervu,
která bude použita na spoluúčast předpoklá-
daných dotačních investic. V komisích, výbo-
rech a radě jsme nalezli tyto rezervy v hodno-
tě cca 5 milionů Kč, nicméně výsledný schva-
lovaný rozpočet je vyrovnaný, tj. bez rezervy,
což v případě úspěchu při získávání dotací po-
vede k dalšímu zadlužování města,“ uvedl
Tomáš Köhler. Tuto rezervu podle něj částeč-
ně pohltily dodatečné položky (architektonic-
ké studie oprav bytových domů, projekt pře-
kladiště TKO, projekt rekonstrukce Školního
náměstí) a částečně vyšší výdaje Městských
služeb na osvětlení, úpravu zeleně, svoz odpa-
dů, čištění a údržbu komunikací. Petr Klouda
na jeho námitku reagoval poukazem na ne-
předvídatelnost některých nákladů Městských
služeb v souvislosti s počasím a tentýž argu-
ment přednesl i vedoucí odboru životního pro-
středí a regionálního rozvoje František
Čermák, který uvedl, že přes snahu ušetřit na-

př. na zimní údržbě či péči o zeleň nelze roz-
počet při nepříznivém počasí dodržet.
Námitku k rozpočtu vznesla také zastupitelka
Lenka Baborovská, ředitelka městského mu-
zea, která označila příspěvek města na provoz
muzea v roce 2011 ve výši 1,595 mil. Kč za li-
kvidační, tj. pro činnost muzea nedostačující.
Její protinávrh, aby byla částka zvýšena na
1,828 mil., při hlasování neprošel, o výši přís-
pěvku pro muzeum se bude znovu jednat při
některém z dalších zasedání zastupitelstva.
Snižování částek na provoz příspěvkových or-
ganizací vyvolalo také nesouhlas ředitelky
městské knihovny Lenky Žmolíkové, která
v prostoru pro dotazy veřejnosti v závěru jed-
nání zastupitelstva připomněla, že knihovna
snížila mzdové náklady o 4 % už v roce 2010.
Další diskuse před samotným schvalováním
rozpočtu se týkala smysluplnosti a rentability
radaru na měření rychlosti a také dotazu zastu-
pitele Alfreda Heinische, zda není v rozpočtu
věnováno příliš mnoho pozornosti sportovním
aktivitám na úkor kultury.
Rozpočet na rok 2011 zastupitelé schválili 12
hlasy pro, tři zastupitelé byli proti a dva se zdr-
želi hlasování.

Město chce jednat o odkoupení problémových budov v centru
V bodu různé zastupitelé diskutovali o návr-
hu starosty sledovat možnosti řešení u dvou
problematických nemovitostí v centru města
- budovy někdejšího baru U Medvěda na
Školním náměstí a rozestavěné banky na
Husově ulici. Obě tyto nemovitosti jsou

v soukromých rukou, nevyužité a chátrající.
Bar U Medvěda je nyní v exekuci a město by
jej podle slov starosty mohlo vykoupit a za-
hrnout do plánované rekonstrukce Školního
náměstí. Nedokončená banka na Husově uli-
ci představuje dlouhodobě problém, neboť

její vykoupení a následná likvidace či do-
stavba vyžaduje značnou investici, kterou si
město zatím nemůže dovolit. Banka by pře-
sto měla zůstat tématem pro jednání zastupi-
telstva. 

Rýmařovský horizont v novém roce
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Osadní výbory zůstanou jen v Ondřejově a Stránském
Zastupitelstvo schválilo plán svých zasedání
pro rok 2011 a odsouhlasilo zřízení osadních
výborů v Ondřejově a Stránském (osadní vý-
bor v Jamarticích a Janovicích byl zrušen už
v loňském roce). V Ondřejově bude nadále
fungovat pětičlenný osadní výbor pod vede-
ním Anežky Továrkové, ve Stránském pove-
de šestičlenný osadní výbor Radek Kristin.
Další blok usnesení se týkal záměrů prodejů,
prodejů a směn pozemků či jejich částí.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy
s Martinem Heinischem o výpůjčce části po-

zemku v zahradě Hedvy pro pořádání letoš-
ního ročníku festivalu hiphopové kultury
Battle Kings.
Zastupitelstvo schválilo způsob odměňování
a výši odměn pro neuvolněné členy zastupi-
telstva působící v radě, komisích, výborech
a zvláštních orgánech města. Odměny pro za-
stupitele byly na návrh rady města sníženy
o 10 %. Před hlasováním o tomto bodu zastu-
pitelé diskutovali o protinávrhu Vítězslava
Šopíka odměny snížit ještě o 50 %, případně
je zcela zrušit, po konzultaci s právníkem

městského úřadu však byl protinávrh stažen s
možností znovuotevření v pracovních orgá-
nech města. Při hlasování o odměnách byli tři
zastupitelé proti, jeden se zdržel hlasování.
Zastupitelé dále schválili plán práce finanč-
ního a kontrolního výboru a doporučili radě
města obměnit členy Dozorčí rady
Městských služeb Rýmařov. Jako noví čle-
nové dozorčí rady byli doporučeni Tomáš
Köhler, Ladislav Žilka, Jiří Štanglica
a Vítězslav Šopík.

Z podkladů MěÚ ZN

Rozpočet města na rok 2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání 
21. prosince schválilo rozpočet města na rok
2011. Objem příjmů i výdajů je 272,660 mil.
Kč, a je tedy prakticky totožný s rokem 2010.
Cílem návrhu rozpočtu bylo zajistit pro potře-
by města reálné příjmy, stanovit výdaje a při-
tom se snažit obě položky aktivně ovlivnit
s cílem vytvořit finanční prostředky pro potře-
by spolufinancování investic. To se podařilo
jen částečně. Návrh rozpočtu na rok 2011 za-
jišťuje spolufinancování investic akcí, na kte-
ré město obdrželo příslib dotací. Jsou to pro-
jekty Zateplení nemocnice, Rekonstrukce
Střediska volného času, Regenerace sídelní
zeleně III, Varovný protipovodňový systém,
příspěvek pro TJ Jiskra na „Hřiště č. 3 - umě-
lá tráva“ a Rozvoj služeb eGovernment.
Celková předpokládaná suma investic pro rok
2011 je 70,444 mil. Kč, celková spoluúčast
města je 23,606 mil. Kč.
Druhá část cíle, tj. vytvořit rezervu na další in-
vestice, na které jsme podali žádost o dotaci
a neznáme ještě výsledky jejich hodnocení, je
splněna jen částečně. Rezerva rozpočtu je
pouhých 580 tis. Kč a v případě úspěchu ne-
budou tyto prostředky stačit. Roční rozpočet
města nestačí finančně pokrýt tak vysoké tem-

po investování. Žádosti jsou podány na tyto
investice: Rekonstrukce náměstí Míru,
Rekonstrukce Školního náměstí, Brownfield
Janovice, Brownfield Dukelská, Rekonstruk-
ce sídliště Hornoměstská, Zateplení MŠ 1. má-
je, ZŠ Školní náměstí, ZUŠ, SŠ (bývalé ZŠ)
na Julia Sedláka 18, Zateplení správní budovy
Bytermu na Palackého 11 a Vodní nádrž
Jamartice. Objem investic v podaných žádo-
stech je přibližně 120 mil. Kč.
Zastupitelé pro přípravu a sestavení rozpočtu
schválili několik základních zásad. Tou hlavní
je, že se budeme snažit v roce 2011 a v celém
volebním období získat maximum dotací
z národních programů a programů EU na rea-
lizaci již připravených projektů a dalších, kte-
ré zastupitelé schválí jako svoje nejvyšší prio-
rity. Dále pak, že k získání finančních pro-
středků na spolufinancování investičních zá-
měrů použijeme cizí zdroje (úvěry, půjčky, 
leasingy...) a nebudeme získávat prostředky
výprodejem městského majetku. Kromě toho
pro rok 2011 snížíme mzdové prostředky
městského úřadu o 5 % (o 5 % byly sníženy
už v roce 2010), mzdy v příspěvkových orga-
nizacích města (SVČ, muzeum, knihovna,
MŠ, ZŠ, Byterm) budou sníženy o 10 % a je-

jich příspěvek na provoz bude krácen podle
individuálního posouzení.
Snaha vytvořit co nejvyšší rezervy na spolufi-
nancování investic ovlivnila i výši dalších vý-
dajových položek, nejvíce snad na opravy 
a údržbu komunikací, která byla oproti před-
cházejícím rokům významně krácena, a tak
budou v roce 2011 prováděny opravy komu-
nikací jen v nejnutnějším rozsahu.
Rozpočet města je neustále velmi napjatý.
Hlavními důvody jsou hospodářská krize, kte-
rá způsobila kumulovaný propad daňových
příjmů za roky 2009 a 2010 oproti roku 2008
o 19 mil. Kč, a rovněž neustálé výrazné opož-
ďování inkasa dotací na investice od jejich po-
skytovatelů. Ke konci roku 2010 městský roz-
počet předfinancovával 14 mil. Kč u většinou
již několik měsíců ukončených investic.
Pro rok 2011 stát městům významně krátí
příspěvek na státní správu, kterou za něj úřa-
dy města v regionu vykonávají. Rozpočet
města i očekávaná skutečnost roku 2010 jsou
zveřejněny na webových stránkách města,
a tak jsou každému občanu k dispozici veške-
ré údaje a srovnání s předcházejícími období-
mi.

Ing. Petr Klouda, starosta

Jak je to se zadlužením našeho města
Před letošními komunálními volbami se sta-
lo volebním tématem, zjevně v analogii
s červnovými volbami do Sněmovny a ros-
toucím státním dluhem, téma zadluženosti
našeho města. To, jak město hospodaří, inve-
stuje, jaké má pohledávky a závazky a jak je

dokáže splácet, jsou samozřejmě vůbec nej-
důležitější ekonomické aspekty vyžadující
neustálé řízení a kontrolu. Stejně tak musí
dluhová služba města korespondovat s fi-
nanční a investiční strategií, protože spolu
úzce souvisí a bez vzájemné návaznosti nel-

ze především investiční zájmy města účinně
prosazovat, realizovat a kontrolovat.
Na počátku volebního období 2006-2010
(k 31. prosinci 2006) čerpalo město pět úvě-
rů a celkem na nich dlužilo 17,925 mil. Kč.
Jsou to (v tis. Kč):

K 31. prosinci 2010 město čerpalo celkem
osm úvěrů v celkové výši 59,877 mil. Kč,
z toho tři úvěry ve výši 42,898 mil. Kč jsou

ve skutečnosti čerpány a také plně spláceny
včetně úroků příspěvkovou organizací
Byterm a zbylých pět úvěrů v celkové výši

16,979 mil. Kč čerpá výhradně město. Jsou
to (v tis. Kč):
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Město formálně čerpá úvěry za svoji organi-
zaci Byterm, protože jako vlastník bytových
domů může být pouze město investorem
a příjemcem dotací a protože banky z důvo-
du vyšší jistoty splácení úvěrů jednoznačně
preferují jako věřitele město před příspěvko-
vou společností, která je závislá na dotacích
od města a její rozpočet je úzce propojen
s městským. Příspěvková organizace Byterm
„svoje“ úvěry bezproblémově splácí, jejich
výše a doba splatnosti byly totiž záměrně
zvoleny s ohledem na finanční možnosti or-
ganizace, stejně tak jako úvěry města.
Organizace Byterm v roce 2011 dočerpá 
úvěry do celkové plánované výše 61,118 mil.
Kč, tak jak bude pokračovat program Zelená
úsporám.
Proč si vlastně město úvěry bralo? Minulé
i toto volební období nabízí našemu městu
několik neopakovatelných šancí. Tou hlavní
je, že v plánovacím období Evropské unie
(2007-2013) můžeme na svoje záměry čerpat
štědré „evropské“ peníze. Jejich podíl na
každé naší investici je 85 % a 7,5 % nám
k tomu doposud přidával stát. Město tedy
každou takovou investici pořizuje za pou-
hých 7,5 % jejích skutečných nákladů. Jde
o naprosto neopakovatelné období, které nel-
ze promarnit.

Zastupitelé hlasováním rozhodli o tom, že se
budou snažit obě období využít k získání ma-
xima dotací na všechny investiční záměry
města, které v Integrovaném dokumentu
(plánu investic) označili nejvyšší prioritou.
K dosažení tohoto cíle se rozhodli použít na
spolufinancování v případě potřeby i cizí, tj.
půjčené peníze a tyto v budoucnu raději splá-
cet než promarnit možnosti a šance, které se
nyní naskýtají. Musíme si uvědomit, že naše
město disponuje ročně asi desíti miliony
„volných“ Kč, které lze použít ke spolufi-
nancování investic.
Rýmařov této příležitosti bohatě využil.
V minulém období proběhly ve městě inves-
tice v celkovém objemu 250 mil. Kč. V čer-
pání dotací z ROPu jsme se mezi obcemi,
vztaženo k počtu obyvatel, umístili na devá-
tém místě v rámci republiky, v čerpání dota-
cí z Operačního programu Státního fondu ži-
votního prostředí jsme na prvním místě
v Moravskoslezském kraji, v dalších národ-
ních dotačních titulech jsme také mimořádně
aktivními a úspěšnými žadateli.
K této doposud velmi široké paletě dotačních
titulů a možností se navíc přidala možnost
čerpat dotace z programu Zelená úsporám,
ve kterém stát nabídl možnost čerpat pro-
středky na zateplení bytových domů. Naše

aktivita i úspěšnost byly natolik vysoké, že
nám nestačily vlastní peníze na spolufinan-
cování investic a musíme využít i cizích, tj.
půjčených prostředků.
Úvěry tedy posloužily výhradně ke spolufi-
nancování investic, které by pravděpodobně
už v budoucnu nikdy v podobném rozsahu
a rychlosti nevznikly. O jejich potřebnosti,
neboli o tom, že nejde o nahodilé a nekon-
cepční záměry, rozhodli zastupitelé opět -
prakticky jednotně - hlasováním. Půjčené pe-
níze tudíž plně posloužily k využití neopako-
vatelné příležitosti, nebyly zmařeny např.
utracením v provozních nákladech.
Další neopakovatelnou šancí minulého vo-
lebního období se staly i výhodné nákupy ne-
movitostí - pozemků od Pozemkového fondu
České republiky (54 ha), lesů (61 ha) a dvou
budov, které jsou důležité pro další rozvoj
a záměry města.
Minulé i toto volební období jsou z tohoto
pohledu opravdu výjimečné a promarnit ně-
kterou z naskytnutých šancí by bylo zjevně
mnohem větší chybou než se dočasně zadlu-
žit. V letošním roce národní dotační progra-
my v původním bohatém spektru prakticky
skončily a evropské peníze jsou pro města
našeho typu téměř vyčerpány. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Odbory MěÚ informují
odbor školství a kultury

Dotace z programů podpory sportu v Rýmařově
Do konce ledna mohou občané a organizace podávat žádosti o po-
skytnutí městské dotace v rámci Programu I a II. Žádosti se předklá-
dají na formulářích, které jsou k dispozici na odboru školství a kul-
tury Městského úřadu v Rýmařově, náměstí Míru 1, 795 01 nebo na
internetových stránkách města (www.rymarov.cz).
Programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů,
které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provo-
zování sportovních a tělovýchovných činností. Organizace, které zís-
kávají finanční prostředky prostřednictvím rozpočtu města, nemají na
podporu v rámci těchto programů nárok. V rámci vyhlášených pro-
gramů nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace.

Program I - Sportovní talent, sportovní reprezentace
• Podpora sportovní přípravy reprezentantů města, zvláště sportovců žá-
kovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na vrcholných
národních soutěžích (např. krátkodobá intenzívní příprava, soustředění,
jiná jednorázová akce). Příspěvek je poskytován konkrétním osobám.

• Podpora pořádání soutěží mládeže dorosteneckých a žákovských
kategorií na národní úrovni zajišťovaných sportovními oddíly.
Podpora je poskytována formou příspěvku na pořádání soutěže.

Program II - Městský program rozvoje sportu
• Podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity, především mlá-
deže (obecný provozní příspěvek oddílům a klubům).
• Podpora projektů celostátního rozsahu a významu.
• Podpora pohybových aktivit občanů seniorského věku (od 60 let).

Po projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání budou tyto žádos-
ti předloženy Radě města Rýmařova ke konečnému rozhodnutí.
Příjemce dotace podepíše s městem smlouvu o poskytnutí dotace,
k níž doloží kopii dokladu o vlastnictví účtu, a je povinen předložit
zprávu o akci, na niž byla dotace poskytnuta, včetně vyúčtování do-
tace do pěti týdnů od skončení akce. 

Odbor školství a kultury
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Zpravodajský servis ve zkratce

Slovo krajského zastupitele

Nejlepší studenti se sešli na radnici
Tradiãnû pfied koncem roku pofiádá komise pro
obãanské záleÏitosti setkání nejlep‰ích studentÛ
r˘mafiovsk˘ch ‰kol a zástupcÛ mûsta. V úter˘ 
7. prosince jich v zasedací místnosti mûstského
úfiadu pfiivítal starosta mûsta Petr Klouda celkem
dvanáct.
Gymnázium Rýmařov si nejvíce cení studen-
tů Věry Kopkové, Lenky Přidalové,
Jaroslavy Ježkové a Magdaleny Žváčkové.
Soukromá střední odborná škola Prima, s. r.
o., vyhlásila pro letošní rok nejlepším stu-
dentem Luboše Polanského, který studuje 
obor Cestovní ruch. Vynikajících studijních
výsledků na Střední škole Rýmařov, p. o.,
dosáhli Adéla Vaníčková v oboru Kuchař -
číšník, Petra Poledníková v oboru

Hotelnictví a turismus a Tomáš Sitař, který
studuje obor Opravář zemědělských strojů.
Také Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1
má vzorné žáky. Jsou jimi Petra Horáčková,
Pavlína Krajčová, Ladislav Podhorský
a Klára Lošťáková.
Všichni vybraní studenti vynikají nejen
svým výborným prospěchem, ale také zod-
povědným přístupem ke školským i mimo-
školským aktivitám, ve sportu, v mnoha pří-
padech se zapojují do naukových soutěží 
a olympiád.
Starosta města Petr Klouda poděkoval všem
přítomným studentům za vzornou reprezen-
taci města, popřál jim mnoho úspěchů v dal-
ším studiu i v životě a doporučil, aby svůj ta-

lent stále rozvíjeli a pracovali na rozvoji své
osobnosti. K poděkování se připojil také mí-
stostarosta města Jaroslav Kala, který stu-
dentům popřál pěkné Vánoce a šťastné vy-
kročení do nového roku.
Vedoucí odboru školství a kultury Leona
Pleská spolu s předsedkyní komise pro ob-
čanské záležitosti Květoslavou Sicovou
a předsedkyní osadního výboru v Ondřejově
Anežkou Továrkovou připravily pro oceněné
studenty pamětní listiny, kytičky a poukázky
na nákup knihy dle vlastního výběru.
Po oficiálním aktu proběhla v pohodové ná-
ladě diskuse studentů a představitelů města
u společného stolu s občerstvením.

Převzato ze stránek města

Od ledna bude dražší pitná voda
VaK Bruntál, a. s., oznamuje, Ïe na základû usne-
sení pfiedstavenstva spoleãnosti ã. 01/19.11.10
pfiistupuje spoleãnost ke zv˘‰ení ceny pitné vo-
dy. S úãinností od 1. ledna 2011 bude cena pitné
vody ve v˘‰i 31,98 Kã/m3 + 10 % DPH, tj. 35,18
Kã/m3, vãetnû DPH. Ve srovnání s rokem 2010 se
jedná o nárÛst ceny o 2,21 Kã/m3, tj. o 6,7 %.
Důvodem zvýšení ceny pitné vody je nárůst

některých vstupních nákladů, jako je cena
elektrické energie, poplatek za odběr surové
vody a nutnost vytvořit dostatečný objem
finančních prostředků pro obnovu zastara-
lých rozvodů vody. I přes nárůst vodného je
uvedená cena na úrovni průměrné výše vod-
ného v ČR. Společnost VaK Bruntál, a. s.,
plánuje pro rok 2011 z vlastních prostředků

obnovu vodovodů a realizaci dalších inves-
tičních akcí v objemu přesahujícím 38,7
mil. Kč.
Kalkulace ceny pitné vody je k nahlédnutí
na webových stránkách společnosti VaK
Bruntál, a. s., www.vakbruntal.cz nebo na
úřední desce městského úřadu. 

VaK Bruntál

Rozšíření městského kamerového systému
R˘mafiov v prosinci loÀského roku roz‰ífiil mûst-
sk˘ kamerov˘ systém. Byly nainstalovány dal‰í
dvû kamery, které monitorují bezpeãnostní situa-
ci ve mûstû.
Monitorovací kamerový systém v Rýmařově
byl v první etapě vybudován v roce 2008 pro
centrum města v rozsahu dvou monitorova-
cích bodů. Prvním bodem je celkový pohled
na náměstí Míru s instalací kamery na budo-
vu č. p. 26 naproti radnici, která zabírá vel-
kou část náměstí. Druhá kamera snímá pěší
zónu od křižovatky náměstí Svobody až po
okraj náměstí.
Koncem loňského roku přibyly další dva ka-
merové body. Ve spodní části náměstí Míru,
kde byl stávající dohlížecí systém zčásti stí-
něn radnicí, čímž vzniklo slepé místo, které
zahrnuje množství obchodů a převážnou část

parkovací plochy, byl zřízen pohled na radni-
ci ze strany JV a především pohled na místní
restaurační zařízení, které je příčinou velmi
častých výjezdů Policie ČR i městské policie.
V této lokalitě dochází především k majetko-
vé trestné činnosti, ale i jiným prohřeškům,
jako je opilství, narušování veřejného pořád-
ku, vandalismus, rušení nočního klidu, podá-
vání alkoholu mladistvým a jeho požívání na
veřejných prostranstvích, toxikomanie apod.
Z hlediska policejní praxe jsou důvody pro
sledování této části města zřejmé.
Další kamerový bod je umístěn před budo-
vou SVČ a je určen pro monitorování auto-
busového nádraží s restauračním zařízením,
pro kontrolu velkého parkoviště před SVČ
a části prostoru u provozovny Lidl, kontrolu
pohybu a činnosti osob při přesunu z restau-

račních zařízení do centra města a v nepo-
slední řadě pro monitorování pohybu vozidel
po autobusovém nádraží (především vjezdu
vozidel do míst, kde je to zakázáno doprav-
ním značením).
Monitorování, archivace, přehrávání zázna-
mu a ovládání kamer je zajištěno na služeb-
ně městské policie. Systém je nastaven na
automatický režim dohledu (nastavena opti-
mální sledovací trasa s přihlédnutím k výše
zmíněným prioritám) s možností manuálního
ovládání. Kamery byly uvedeny do zkušeb-
ního provozu 7. prosince 2010. Celkové ná-
klady na projekt činily 629 tisíc korun. Akce
byla financována částečně z Programu pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra ČR
(456 tisíc korun), zbývající část hradilo měs-
to. Převzato ze stránek města

Ve stfiedu 22. prosince 2010 se konalo 16. zasedá-
ní zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které
projednalo a schválilo hlavní dokument - rozpoãet
kraje na rok 2011. Rozpoãet je sestaven tak, aby
korespondoval s programov˘m prohlá‰ením Rady
Moravskoslezského kraje na volební období 2008-
2012.
Rozpočet MSK na rok 2011 je koncipován ja-
ko vyrovnaný v celkové výši 8 304 059 tis.
Kč. Zdroje v současnosti neumožňují jeho na-
výšení. Z rozpočtového výhledu na roky 2012
a 2013 je zřejmé, že budou napjaté, protože
v tomto období budou končit realizace evrop-
ských akcí. I tak meziroční nárůst bilanční su-

my představuje částku 876 mil. Kč.
Nárůst daňových příjmů v důsledku změny
řady zákonů činí 2,3 %. Oproti roku 2010 do-
jde ke snížení státní dotace o 8,5 %, což je asi
11 mil. Kč. Do příjmů rozpočtu bylo schvále-
no zapojení dofinancování dopravní obsluž-
nosti veřejnou železniční dopravou ve výši
198,6 mil. Kč (zde navýšení o inflaci, týká se
i naší železniční trati Valšov - Rýmařov).
Důležité je, že byl schválen nárůst u akcí spo-
lufinancovaných z evropských zdrojů, které
se realizují v rámci programového období
2007-2013, o 53,9 % oproti roku 2010, což či-
ní necelé 2 miliardy Kč.

Výdaje rozpočtu na rok 2011 jsou navrženy
ve výši 8 304 059 tis. Kč. Hlavním cílem roz-
počtu na rok 2011 je orientace na investice
a udržení zaměstnanosti, přičemž snahou kra-
je je získat maximum dotací na investiční ak-
ce spolufinancované z evropských zdrojů. Na
realizaci těchto akcí jsou výdaje oproti roku
2010 navýšeny o cca 26 %. Dále jsou výrazně
navýšeny výdaje na reprodukci majetku kraje,
realizované bez dotačních titulů z EU, o cca
30 %.
U běžných výdajů na činnost správy kraje je
oproti roku 2010 plánován pokles o 2 %, přís-
pěvky na provoz jsou ve všech odvětvích mi-

-01-2011  12.1.2011 21:52  Stránka 7



mo zdravotnictví sníženy o 2 % oproti roku
2010.
Rozpočet samozřejmě pokrývá finančními
prostředky veškeré organizace zřízené kra-
jem, které působí v Rýmařově, ať jde o škol-

ství nebo volnočasové aktivity, těm bych se
však věnoval příště.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří připravují
žádosti o dotační tituly, pracovníkům MěÚ
Rýmařov, zástupcům škol a příspěvkových

organizací přeji hodně zdraví, štěstí a pracov-
ních úspěchů v letošním roce. 

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta

Pokud cestujeme vlakem nebo autobusem, 
uzavíráme tzv. smlouvu o přepravě, kterou ře-
ší zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, pro
osobní přepravu konkrétně ustanoveními 
§ 760 až 764 a dále § 772 - 773. Tato smlouva
je uzavírána mezi dopravcem a cestujícím a je-
jím obsahem je závazek přepravit za úplatu
a včas cestujícího včetně jeho zavazadel do
místa určení. Občan (cestující) tedy může
spatřovat v jízdním dokladu smlouvu s do-
pravcem. V autobuse uzavíráme smlouvu na-
stoupením a zakoupením jízdenky u řidiče a ve
vlaku nastoupením do vlaku s platným cestov-
ním dokladem nebo bez platného jízdního do-
kladu, ale s tím, že jízdné zaplatíme pověřené-
mu zaměstnanci ČD po nástupu do vlaku či
v prostoru s označením „prostor veřejnosti pří-
stupný s platným jízdním dokladem“.
Paragraf 761 výše zmíněného právního před-
pisu ukládá dopravci povinnost starat se při

přepravě zejména o bezpečnost a pohodlí ces-
tujících, přičemž podrobnosti k těmto skuteč-
nostem mají upravovat přepravní řády.
Každá přepravní společnost, ať autobusová či
vlaková, se musí řídit tímto přepravním řá-
dem, který upravuje vyhláška č. 175/2000
Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní
a silniční osobní přepravu. V tomto případě je
důležitý § 14 vyhlášky o přepravním řádu,
který řeší, co má zajistit dopravce v řádné pé-
či o cestující. Zde je potřeba upozornit na od-
stavec druhý, jenž říká, že dopravce zajišťuje
používání vozidel, která s ohledem na délku
spoje nebo charakter nabízených přepravních
služeb splňují požadavky na bezpečnou a po-
hodlnou přepravu cestujících. To je ale velmi
obecné pravidlo, se kterým si těžko můžeme
vystačit, neboť neexistuje přesná norma, která
by (oproti jiným zařízením typu školy, úřadu
apod.) řešila, jaká má být teplota v dopravním

prostředku. Ve vyhlášce o přepravním řádu je
však ještě jedno podstatné ustanovení, a to 
v § 49, jenž ukládá dopravci povinnost vyhlá-
sit tzv. smluvní přepravní podmínky, které
mohou, ale také nemusí řešit právě zmíněný
problém. Takže je jen na dopravci, zda si do
smluvních přepravních podmínek zakompo-
nuje větu, že v zimním období zajistí ve vo-
zidle přiměřenou teplotu.
Obecným řešením v této situaci je obrátit se
přímo na řidiče autobusu nebo na průvodčího
ve vlaku a poprosit je o sjednání nápravy této
situace. Pokud by nebylo v silách těchto osob
problém vyřešit, lze v krajním případě po pře-
pravci požadovat slevu z jízdného z důvodu
nepohodlné přepravy, a to písemnou formou
na příslušném místě. V tomto případě je nutné
postupovat dle ustanovení přepravních řádů,
potažmo vycházet se smluvních přepravních
podmínek. Boci
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Jedna paní povídala

Zdravotnictví

Zajisté se vám už stalo, že jste v zimním období cestovali veřejnou dopravou a po celou cestu vám nebylo zrovna do smíchu, protože jste se
třásli zimou. Kde se tedy domůžeme nápravy,

když se netopí v autobuse nebo ve vlaku?

Územní stfiedisko záchranné sluÏby
Moravskoslezského kraje zahájilo v lednu
2011 provoz Informaãního centra. Toto stfie-
disko bude poskytovat telefonické a e-mailové
informace, doporuãení a odpovûdi na dotazy
zdravotnického charakteru obãanÛm
Moravskoslezského kraje.
Lidé dosud záchrannou službu často kon-
taktovali prostřednictvím netísňových li-
nek. Operační střediska jednotlivých 
územních odborů (okresů) Moravsko-
slezského kraje však počátkem roku 2011
v souvislosti s přechodem na krajské ope-
rační řízení zaniknou. Spolu s tímto kro-
kem skončí také možnost využívat k do-
tazům a žádostem o informace netísňo-
vých linek směrovaných na tato operační
střediska. Veřejnost pak bude moci kon-
taktovat již jen Krajské zdravotnické ope-
rační středisko v Ostravě, a to pouze na
tísňovém čísle 155.
Záchranná služba však vychází vstříc po-
třebám veřejnosti a zřizuje Informační
centrum, jež bude sloužit občanům celé-
ho Moravskoslezského kraje. Jde o no-
vou službu, která má poskytnout volají-
cím široké spektrum zdravotnických
a dalších informací netísňového charakte-
ru. Stavy ohrožující život budou občané
samozřejmě nadále hlásit na tísňové lin-
ky, tedy na číslo 155.

Záchranná služba zahájila provoz Informačního centra
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Školství

Záchranáři ošetřovali zraněného hokejistu
Záchranná služba zasahovala ve čtvrtek 
16. prosince večer u vážně zraněného hokeji-
sty v Rýmařově. Operační středisko převzalo
informaci o úrazu před dvacátou hodinou.
Posádka rychlé lékařské pomoci, která byla
na místo události vyslána z nedalekého vý-
jezdového stanoviště, byla u pacienta během
několika minut.
Devětadvacetiletý muž byl dle svědků bez-
prostředně po kolizi při hokejovém utkání
v bezvědomí, v okamžiku příjezdu záchraná-
řů však již komunikoval. Lékař při prvotním
vyšetření vyslovil podezření na vážné pora-

nění páteře. Pacient byl proto bezpečně zafi-
xován do vakuové matrace. Charakter zraně-
ní vyžadoval ošetření na specializovaném
pracovišti, záchranáři tedy rozhodli o předání
muže do Fakultní nemocnice Ostrava.
Z důvodu zajištění rychlého a šetrného tran-
sportu byl povolán vrtulník letecké záchranné
služby, který měl v rámci nočního letu přistát
na heliportu záchranné služby v Bruntále.
Tam posádka pacienta přepravila sanitním
vozem. Ani zkušenému pilotovi vrtulníku se
však nepodařilo z důvodu nepříznivého poča-
sí do Bruntálu doletět. Záchranáři proto mu-

seli pokračovat se zraněným dále sanitkou,
a to na fotbalové hřiště v Horním Benešově,
kde se stroji podařilo dosednout. Ani posádka
vozu však neměla jednoduchý úkol, protože
za silného větru musela po zledovatělé silnici
s čerstvě navátými závějemi přepravovat pa-
cienta s vážným zraněním, vyžadujícím ma-
ximální šetrnost.
Letečtí záchranáři zraněného převzali na pa-
lubu vrtulníku a bez dalších komplikací jej
předali na oddělení urgentního příjmu FN
Ostrava. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ÚSZS MSK

S čím se lidé mohou na Informační centrum
obracet? Operátorky mohou poskytnout do-
poručení při řešení zdravotních obtíží, jako
jsou běžná onemocnění, podají konkrétní in-
formace o zdravotních službách v rámci
MSK a jejich poskytovatelích. Informační
centrum volajícím poradí, kam se obrátit při
potřebě ambulantní lékařské péče, kde je nej-
bližší lékařská pohotovostní služba, zdravot-
nické zařízení, lékárna či sanitní transportní
služba.
Operátorky budou nápomocny také v přípa-
dech nejasností, pokud jde o spádovost zdra-
votní péče pro občana nebo postupu při změ-
ně lékaře či pojišťovny. Poradí ohledně nut-

ných kroků v případě úmrtí, zodpoví dotazy
a požadavky na ohledání zemřelého.
V případě potřeby budou operátorky praco-
vat i s telefonujícími, kteří řeší problémy
v psychosociální oblasti, poskytnou doporu-
čení ohledně dalšího postupu klienta. Předají
kontakty na krizová centra, linky důvěry
a další psychosociální služby. V této souvis-
losti mohou podat informace i o postupech
organizačního, administrativního či legisla-
tivního rázu. Informační centrum spolupra-
cuje s regionálními krizovými pracovišti
a organizacemi psychosociálního charakteru.
Lidé mohou Informační centrum využívat od
3. ledna. Pracoviště je dislokováno v prosto-

rách zanikajícího okresního zdravotnického
operačního střediska záchranné služby
v Opavě. Služba bude k dispozici čtyřiadvacet
hodin denně včetně víkendů a svátků. Na lin-
ce budou volajícím k dispozici zkušené ope-
rátorky s mnohaletou praxí ve zdravotnictví.

Kontakty:
Tel.: 553 777 777
E-mail: infocentrum@zachranka-msk.cz
V rámci České republiky jde o poměrně oje-
dinělý projekt, obdobnou službu občanům
poskytuje například záchranná služba ve
Středočeském kraji. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Tanečnice ZUŠ Rýmařov na mistrovství světa
V úterý 7. prosince 2010 jsme
v časných ranních hodinách od-
jížděli do polských Mikolajek.
Tam se v hotelu Golebiewski ko-
nalo Mistrovství světa v jazz
a modern dance a rovněž
Světový pohár v oboru balet. Na
tuto soutěž přijeli nejlepší taneč-
níci z 12 zemí světa, mezi nimi
i tři tanečnice z naší ZUŠ.
Soutěžilo se v kategoriích sóla,
dua, malé a velké formace. První
den začínala moderna - kategorie
dětí - sóla, ve které nás zastupo-

vala Míša Blašková se skladbou
Déja-vu. Přestože zatancovala
krásně a bez chybičky, skončila
na 13. místě (12 bylo postupují-
cích). Další den jsme měli volno,
tak jsme povzbuzovali naše ka-
marády z Česka. Nutno říci, že
atmosféra byla úžasná!
Juniorská dua zahajovala třetí
den soutěžního klání. Martina
Machačová i Lenka Mrhalová
se připravovaly velmi zodpo-
vědně a také svůj tanec Dotek
zvládly bez chyb. Skončily na

pěkném 16. místě.
Neuvěřitelná technika tanečníků
z Polska, Ruska a západních stá-
tů nás fascinovala. Máme se 
opravdu co učit. Byla to soutěž,
na kterou nikdo z nás nezapome-
ne, a hlavně pro mladé tanečnice
obrovská zkušenost.
Zvítězit v čemkoliv není vůbec
jednoduché, stojí za tím spousta
práce, odříkání, zodpovědnosti
a úsilí tanečníků, trenérů, ale
i rodičů. Pojďme si tedy my, do-
spělí, uvědomit, že právě čas,
který děti stráví aktivně v těloc-

vičně, třeba tancem, je tím krás-
ným a hřejivým vítězstvím.
Děkuji moc Míši Blaškové,
Lence Mrhalové a Marti Ma-
chačové za krásné tancování, dě-
kuji také rodičům za obětavost
a ochotu a hlavně děkuji našim
sponzorům, mezi které patří
město Rýmařov, ZUŠ Rýmařov,
město Břidličná, firma Dome-
stav, Josef Pipa, Jiří Ondrák,
Anežka Přikrylová a Marika
Pechová. 

Alena Tomešková,
učitelka TO ZUŠ Rýmařov

Fota: archiv ZUŠ Rýmařov
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ZUŠ Rýmařov oceněna za pilotáž v projektu rámcového vzdělávání
Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov si
za svou úãast v pilotním programu
rámcového vzdûlávání vyslouÏila mi-
mofiádné ocenûní. Krátce pfied
Vánoci, 18. prosince, byl fieditel
‰koly Mgr. Jifií Taufer, PhD., jako zá-
stupce ‰koly pozván na slavnostní
koncert v katedrále sv. Víta na
PraÏském hradû.
Netradiční koncert České mše
vánoční Jana Jakuba Ryby pořá-
dala v Chrámu sv. Víta ZUŠ
Praha-Hostivař. Ředitel školy Jiří
Stárek k jejímu provedení přizval
nejen profesionální pěvce, žáky
své školy a jejich rodiče, ale také
početný sbor českých a britských
politiků - současných i bývalých
poslanců obou komor českého
parlamentu a členů Sněmovny

lordů Velké Británie.
Tradice Rybovy mše vánoční
v interpretaci předních politiků
totiž vznikla v roce 2007 právě
v Londýně. Od roku 2008 se
koncert pravidelně koná
i v Praze, letos poprvé společně
s členy britského The Parliament
Choir, v roce 2011 se čeští politi-
ci na oplátku vydají do Londýna.
Záštitu nad koncertem převzal
pražský arcibiskup Dominik
Duka, jejž při této příležitosti za-
stupoval jeho předchůdce ve
funkci kardinál Miloslav Vlk.
V prostorách arcibiskupství se
po koncertu rovněž konal slav-
nostní raut za účasti všech účin-
kujících a pozvaných hostů.
Jiřího Taufera ze ZUŠ Rýmařov

pozval mezi hosty koncertu
hlavní organizátor Jiří Stárek, ře-
ditel ZUŠ Praha-Hostivař a hlav-
ní manažer projektu Pilot ZUŠ.
„Pro naši školu je to skutečně

čest být pozváni na takovou akci.
Vnímáme to jako odměnu za na-
ši práci na kurikulární reformě,“
shrnul ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří
Taufer. ZN

Jsme nejlepší školou v okrese ve šplhu
Již třetí rok po sobě se žáci zá-
kladní školy Jelínkova 1 zúčast-
nili okresního finále ve šplhu na
Střední pedagogické a zdravot-
nické škole v Krnově. A opět po-
tvrdili, že jsou v této nejen silové,
ale i koordinační disciplíně nej-
lepšími v okrese. Letos jsme na-
víc poprvé soutěžili i v katego-
riích starších žáků a žákyň. Čtyři
naše družstva po třech až čtyřech
závodnících si vedla výborně

a žáci byli úspěšní i jako jednot-
livci.
V kategoriích mladších žáků a žá-
kyň jsme podobně jako loni suve-
rénně dominovali, zvítězili
v družstvech a posbírali všechna
umístění na stupních vítězů.
Okresním přeborníkem u mlad-
ších hochů se stal Petr Zahradník
ze 7. A, na druhém místě jen dvě
setiny za ním se umístili Tomáš
a Aleš Janíkovi ze 7. C a 7. A se

shodným časem. Mezi mladšími
dívkami zvítězila Kateřina
Sekaninová z 6. C, druhá skonči-
la již ostřílená sběratelka sportov-
ních úspěchů Veronika Murínová
ze 7. A a na třetím místě největší
překvapení Klára Mackurová ze
7. C. Výborně šplhala i Zlatuše
Zobalová z 6. C, která skončila
jen s nepatrným odstupem celko-
vě na pěkném pátém místě. V ka-
tegoriích starších žáků i žákyň se
obě družstva umístila na druhém
místě a vybojovala si tak postup
do krajského finále, které se bude
konat v březnu příštího roku ve
Frýdku-Místku.
Postup z okresního finále je bo-
hužel jen pro starší žáky, žákyně
a střední školy. Naprosto suve-
rénní byla Hana Kitschuchová,
která získala titul okresní přebor-
nice už potřetí za sebou. Navíc
byla jak nejrychlejší, tak i souč-
tem svých dvou šplhů absolutně
nejlepší dívkou ze všech ten den
soutěžících skoro 40 závodnic.
Dobře ji v družstvu sekundovaly

a naši školu reprezentovaly
Tereza Krywdová a Anička
Niklová. Všechny tři jsou z 8. B.
Všichni zmiňovaní žáci a žákyně
šplhali na tyči s přírazem. Ale
starší hoši šplhali na laně bez pří-
razu, tedy jen za pomocí rukou.
Mirek Král z 8. C skončil celkově
třetí. Výborně šplhali i ostatní
členové družstva David Čermák,
Lukáš Prášil oba rovněž z 8. C
a Petr Žváček z 9. C.
Je třeba všem našim závodníkům
poděkovat za vzornou reprezen-
taci školy, slušné a sportovní cho-
vání na závodech a za vesměs
poctivou měsíční přípravu a do-
cházku na tréninky včetně školní-
ho kola pojatého jako nominač-
ních závod. V dnešní konzumní
a často sobecké době tato skupin-
ka dětí věnovala svůj čas ráno ne-
bo odpoledne na zdokonalení se
ve šplhu a k prezentaci naší školy
ve sportu, když mnoho jejich po-
dobně talentovaných spolužáků
marní čas po ulicích nebo doma
u počítače. Mgr. Miloslav Slouka

Krnovská laťka 2010 opět úspěšná
Druhého ročníku okresních závodů ve
skoku vysokém Krnovská laťka se zú-
častnila velmi početná skupina skokanů
z naší školy. V pátek 17. prosince v tě-
locvičně na ZŠ Smetanův okruh 4
v Krnově se 12 našich závodníků ve vel-
mi dobré konkurenci neztratilo a získalo
jedno první a dvě druhá místa na stup-
ních vítězů. V kategorii mladších dívek
zvítězila Veronika Murínová ze 7. A ve
svém a školním rekordu 144 cm. Druhé
místo získal pak ještě v kategorii mlad-
ších žáků Adam Kopsa ze 7. C za pěkný
výkon 140 cm rovněž v osobním rekor-

du. Druhá byla také Nela Paulerová 
z 9. C v kategorii starších dívek za 130
cm. Ostatní naši skokani neskákali špat-
ně, některým se závody povedly, jiným
ne. Přesto je třeba všechny pochválit za
přístup k tréninku a k vlastním závo-
dům. A kdo naši školu a město na těchto
závodech ještě reprezentoval? Lenka
Machalíčková ze 7. A, Adam Vajdík ze
7. C, Tereza Krywdová, Petra Vopařilo-
vá, Hanka Kitschuchová, Dominik
Baďura a Pavel Zifčák z 8. B, Tomáš
Lehký z 9. B a Václav Motúz z 9. C. 

Mgr. Miloslav Slouka

Foto: archiv J. Taufera

Foto: archiv ZŠ Rýmařov

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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Prožitkové vnímání environmentálních vzdělávacích aktivit v přírod-
ním učebním areálu, který podporuje zvyšování kvality ve vzdělává-
ní v kraji Moravskoslezském pod registračním číslem
CZ.1.07/02.0006. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu
ČR a z Evropského sociálního fondu.

EkoVánoce 2010
rýmařovského gymnázia

Poslední dny před Vánoci, co si
budeme povídat, se nikomu ne-
chce vynakládat energii ani v prá-
ci, natož pak ve školách, kde stu-
denty i profesory těší a rozptyluje
vidina brzkých a ne zrovna krát-
kých prázdnin.
V naší škole tomu nebylo jinak, 
avšak paní profesorky Novotná
a Doležalová si předvánoční práci
přidaly, aby nám studentům odleh-
čily a zpestřily dny, kdy ještě ne-
můžeme být doma a užívat si vá-
noční atmosféru a příjemné volno.
Na úterý jsme měli naplánovaný
ekologický workshop s názvem
Voda živá, na který se přišel podí-
vat a podělit se o své názory i pan
RNDr. Petr Baláž. Studenti pre-
zentovali své práce, většinou
z loňského roku. Představily se

nám projekty jak z oblasti fenolo-
gického pozorování rostlin i živo-
čichů, tak i celoročního monitoro-
vání životního prostředí, například
Novopolského potoka a jeho oko-
lí.
Středa byla také ve znamení eko-
logie, a to zejména pro nižší gym-
názium. Přípravy se ujaly ročníky
vyšší, nejvýrazněji se podíleli stu-
denti sexty a 2. B. Zábavnou for-
mou se snažili svým mladším spo-
lužákům sdělit co nejvíce infor-
mací o třídění odpadů, spotřebě 
energie a zužitkování prošlých lé-
čiv. Hrály se hry, pouštěly se kole-
dy a probíhala ekologická osvěta.
Myslíme, že na málokteré rýma-
řovské škole probíhal lepší vánoč-
ní program. Nikola Podhorská,

Andrea Dolníčková (sexta)

Foto: archiv Gymnázia Rýmařov
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Chtěl si vzít úvěr
Policisté z hospodářské krimi-
nálky sdělili podezření z přečinu
úvěrového podvodu 29letému
muži z Rýmařova. Ten měl
v květnu v prodejně nábytku 
a elektro žádat o poskytnutí úvě-
ru na nákup zboží v hodnotě
6 207 Kč. Do žádosti o úvěr 
uvedl nepravdivé údaje o měsíč-
ním příjmu. Žádost byla společ-
ností zabývající se poskytnutím
úvěrů zamítnuta. Hrozí mu trest
odnětí svobody až na dva roky.

Z ohrady
se ztratila telata

Neznámý pachatel vnikl v době
od 27. do 30. prosince přes ohrad-
níky u silnice na částečně oploce-
ný pozemek zemědělské farmy
v Jamarticích. Z ohrady následně
odcizil dvě telata býků plemene
Charolais o váze 60 a 90 kg.
Krádeží způsobil škodu okolo 30
tisíc Kč.

Nezamkl auto
a málem o něj přišel

Ve čtvrtek 30. prosince na parko-
vací ploše před restaurací na
Revoluční ulici v Rýmařově se
dosud neznámý pachatel zmocnil
zaparkovaného osobního motoro-
vého vozidla Peugeot 307. Využil

krátké nepřítomnosti majitele,
který nechal vozidlo bez dohledu
neuzamčené a s klíči v zapalová-
ní. Následně pachatel s autem od-
jel. V nádrži vozu bylo v uvede-
nou dobu okolo 30 litrů nafty.
Po vozidle bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání. Nalezeno bylo ná-
sledující den ve večerních hodi-
nách, a to zaparkované na lesní
cestě u obce Horní Město.
Krádeží by majiteli vznikla škoda
více než 250 tisíc Kč.

Bral polotovary
mosazných klíčů

V době od 24. do 26. prosince na
tř. Hrdinů v Rýmařově dosud ne-
známý pachatel vypáčil okno ob-
jektu bývalé kovovýroby a vnikl
dovnitř. Vykopl kovové dveře
s mříží a z dílny na výrobu klíčů
ukradl 7 500 ks polotovarů mo-
sazných vložkových klíčů v hod-
notě přes 22 tisíc Kč. Způsobil
škodu v celkové výši 23 tisíc Kč.

Z místa nehody utekl
Na první svátek vánoční na
Rýmařovské ulici v Břidličné jel
19letý místní mladík s vozidlem
Peugeot. Po projetí zatáčky vyjel
mimo silnici, kde narazil do dvou
zaparkovaných automobilů. Po
nehodě mladý muž vyjel opět na
komunikaci, kde zanechal vozidlo

v pravém jízdním pruhu a utekl.
Po chvíli byl zjištěn rýmařovský-
mi policisty, kteří mu při decho-
vých zkouškách naměřili 1,63,
1,26 a 1,29 promile alkoholu.
Řidič odmítl odběr krve a s namě-
řenou hodnotou souhlasil.
Policisté také zjistili, že mladík
není držitelem žádného řidičské-
ho oprávnění. Celková škoda na
vozidlech činí 26 tisíc Kč.

Vloupal se do kuchyně
Rýmařovští policisté šetří vloupá-
ní do kuchyně místní nemocnice.
V době od 24. do 25. prosince do-
sud neznámý pachatel v kuchyni
vyrazil dveře a vnikl dovnitř. Zde
odcizil ruční mixér, kuchyňské
nože, brousek a z mrazáku vzal
hrášek, kuřecí prsa a stehna, listo-
vé těsto, rybí filé, pažitku a z be-
den veky a vánočky. To mu však
nestačilo, tak poškodil ještě něko-
lik dveří a v kanceláři stůl, ze kte-
rého vzal 1 500 Kč. Celkem způ-
sobil škodu za cca 20 tis. Kč.

Jezdil pod vlivem drog
Ve čtvrtek 16. prosince na
Sokolovské ulici v Rýmařově řídil
24letý řidič osobní motorové vo-
zidlo Škoda Favorit. V uvedené
době byl zastaven a kontrolován
policejní hlídkou obvodního oddě-
lení Rýmařov. U řidiče byla prove-

dena kontrola užití alkoholu před
jízdou, která byla negativní.
Následně byl řidiči proveden test
na zjištění užití návykových látek.
Ten vyšel pozitivní na skupinu am-
fetaminů. Mladý muž se policistům
doznal k požití pervitinu. Dobro-
volně se podrobil lékařskému vy-
šetření a odběru biologického ma-
teriálu v nemocnici. Řidiči byla
další jízda zakázána a byl mu zadr-
žen řidičský průkaz. Mladý muž je
podezřelý z trestného činu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky.

Ukradený transportér
se našel

Policisté z Rýmařova šetří krádež
instalačního materiálu a neopráv-
něného užívání motorového vo-
zidla. Dosud nezjištěný pachatel
v době od 5. do 6. ledna vypáčil
plechová vrata řadové garáže na
ulici Palackého v Rýmařově
a vnikl dovnitř. Zde se zmocnil
neuzamčeného vozidla Volkswa-
gen, ve kterém byly i klíčky. Do
něj naložil 10 měděných trubek
a 50 kg měděného spojovacího
materiálu, který byl uložen v pře-
pravkách, a odjel. Vozidlo bylo
nalezeno neuzamčené u obce
Kněžpole, mělo rozbité okno
a poškozený lak. Instalační mate-
riál už v něm nebyl. Škoda činí 
63 tisíc Kč.

V pondělí 6. prosince se na silnici mezi Valšovem
a Břidličnou stala dopravní nehoda. Řidička jedoucí
s vozidlem Škoda Octavia v levotočivé zatáčce dostala
na rozbředlém sněhu smyk a sjela do pravého příkopu.
Následně došlo k nárazu přední částí vozidla do stromu.
Dechová zkouška byla u řidičky negativní. Na místě jí
byla udělena bloková pokuta 500 Kč. Na vozidle
vznikla škoda za 99 tisíc Kč.

Policisté pátrají
po 68letém muži z Rýmařova

Náraz do stromu

Policisté pátrají po Viktoru Pacvoňovi, nar. 20. pro-
since 1942, bytem v Jamarticích č. p. 83.
Na začátku prosince oznámil rýmařovským policistům
jeho bratr, že ho již několik měsíců neviděl, neboť měl
odjet na začátku září roku 2010 za prací do obce
Hlubočec, okres Opava, a od té doby nepodal žádnou
zprávu. Policisté provedli prověrky nejen v uvedeném
zaměstnání, kde jim bylo sděleno, že pohřešovaný muž
měl z práce v průběhu září odejít bez udání důvodu
a kontaktu, ale také v různých zdravotnických zaříze-
ních v okresech Bruntál, Opava, Olomouc a Ostrava.

Pátrali i u příbuzných a známých, bohužel marně. Pohřešovaný si již tři měsíce
nevyzvedl důchod. Dne 29. prosince bylo po Viktoru Pacvoňovi vyhlášeno ce-
lostátní pátrání. Muž je bez finančních prostředků i mobilního telefonu.
Popis:
Viktor Pacvoň je stáří 68 let, výšky 165 cm, štíhlé postavy, krátkých, rovných,
mírně prošedivělých blond vlasů. Má vysoké čelo a modré oči. Když byl viděn
naposledy, měl oblečeny látkové kalhoty, košili, našedlou bundu a hnědé polo-
botky.
Policisté žádají občany, kteří by mohli sdělit jakékoli poznatky přímo k osobě
Viktora Pacvoně či k místu jeho pobytu, ať volají na bezplatnou linku 158 či
přímo bruntálským pátračům na tel. 974 731 336 nebo 974 731 320.

Z podkladů por. Bc. Pavly Tuškové, tiskové mluvčí Policie ČR
Foto: PČR Bruntál
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Servis služeb
Provoz městského zimního stadionu v Rýmařově

sezóna 2010-2011
zahájení provozu 1. listopadu 2010,
ukončení provozu 28. února 2011

Rozpis bruslení pro veřejnost:

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

so: 19.30 - 21.00, ne: 20.30 - 21.30

Vstupné po dobu bruslení: děti do 15 let - 20 Kč, dospělí - 30 Kč
Hodinová sazba ZS Rýmařov:
Školy bruslení (dopoledne) - 200 Kč/hod.
Hokejisté do 15 let (dopoledne) - 250 Kč/hod.
Hokejisté nad 15 let (dopoledne) - 400 Kč/hod.
Individuální pronájem (dopoledne) - 400 Kč/hod.
Hokejisté (ml. žáci) - 250 Kč/hod.
Hokejisté (st. žáci) - 400 Kč/hod.
Hokejisté muži: se stálou šatnou - 930 Kč/hod.
Hokejisté muži: bez stálé šatny - 1010 Kč/hod.

Počítá se každá započatá čtvrthodina. Za použití šatny (topení a tep-
lá voda) je příplatek 200 Kč. Všechny ceny jsou včetně DPH.
Individuální pronájem kluziště je možný po dohodě s p.
Mořkovským na Městských službách v Rýmařově, tel: 554 212 517
nebo 737 241 052.

Večerní bruslení pro veřejnost se upravuje podle aktuálního pro-
gramu zápasů a tréninků hokejových družstev. Informace jsou do-
stupné na webu města www.rymarov.cz v rubrice Sportovní areály.

Antonín Urbánek, MS Rýmařov

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

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

a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.

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

Krytý bazén v Břidličné

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

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

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

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2011:
18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3.,
12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Jak jste luštili vánoční přílohu
pro soutěživé

Vánoční čas je za námi a s ním i sváteční dny odpočinku.
Rýmařovský horizont se pokusil svým čtenářům toto období zpří-
jemnit prostřednictvím předvánočního historického vydání s přílohou
pro soutěživé, která opět obsahovala několik luštitelských úkolů. Do
termínu uzávěrky prvního čísla letošního roku redakce obdržela 22
odpovědí se správným řešením všech tajenek.
Z úspěšných luštitelů vylosovali členové redakční rady tyto výherce:
Jana Prokešová, Pavel a Marie Víškovi, Jaroslav Kohoutek,
Květoslava Hánečková a Martin Víšek. Všichni získají odměny, kte-
ré do soutěže věnoval Městský úřad Rýmařov a vydavatel
Rýmařovského horizontu. Výhercům srdečně gratulujeme a za správ-
né odpovědi děkujeme také všem ostatním čtenářům, kteří se do sou-
těže zapojili. Pro ty, kteří se obsahu tajenek nedopátrali, uvádíme
správná řešení.
Správné znění tajenek:
rozeta: betlém
rámcovka: purpura
přesmyčková výpustka: vánoční stromek
osmisměrka: smažený kapr
švédská křížovka: Rýmařovský horizont nás baví a poučuje.  Redakce

Soutěž Marie Kodovské

Rýmařovský horizont
a Středisko volného času

vyhlašují
Literární a výtvarnou soutěž

Marie Kodovské 2011

v kategoriích:

poezie
próza

ilustrace
Na počátku tohoto roku nastal čas pro nový ročník literární a vý-
tvarné soutěže, kterou na paměť naivní malířky a básnířky Marie
Kodovské vyhlašuje čtrnáctideník Rýmařovský horizont společ-
ně se SVČ Rýmařov už počtvrté.
Jako v předchozích ročnících - nultém 2004, prvním 2006 a dru-
hém 2008 - mohou amatérští básníci, prozaici a výtvarníci zasí-
lat na e-mailovou adresu redakce rymhor@seznam.cz nebo na
poštovní adresu Rýmařovský horizont, Středisko volného času,
Bartákova 21, 795 01 Rýmařov, své dosud nepublikované přís-
pěvky - básně, povídky a fejetony, kresby a fotografie, z nichž
budeme během roku vybírat ty nejzajímavější k otištění na strán-
kách našeho periodika. Zasláním příspěvku do soutěže autoři vy-
jadřují souhlas s jeho případnou gramatickou úpravou a zveřej-
něním. Nutnou podmínkou je opatření každého příspěvku jmé-
nem autora a kontaktem.
V kategorii poezie přijímáme básně a básnické cykly v rozsahu
max. 10 stran, v prozaické kategorii texty v rozsahu max. 2 stran,
v kategorii ilustrace přijímáme černobílé kresby, koláže a foto-
grafie (barevné pouze s vědomím autorů, že se jejich charakter
černobílou reprodukcí změní). Věková ani další omezení se ne-
kladou. Nečitelné rukopisné texty budou ze soutěže vyřazeny.
Soutěž bude otevřena do září tohoto roku, během října budou za-
slané práce vyhodnoceny. Vítězové všech tří kategorií budou vy-
hlášeni při literárním večeru na konci tohoto roku. ZN
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se

všechno neodehrávalo najednou. Isaac Newton Známá i neznámá výročí
1. 1. Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného české-

ho státu
4. 1. 1941 zemř. Henri Bergson, francouzský filosof, nositel

Nobelovy ceny za literaturu (nar. 18. 10. 1859) - 70. vý-
ročí úmrtí

5. 1. 1921 nar. Friedrich Dürrenmatt, švýcarský spisovatel
(zemř. 14. 12. 1990) - 90. výročí narození

7. 1. 1911 nar. Zdeněk Jirotka, český prozaik, redaktor, rozhlaso-
vý dramatik (zemř. 11. 4. 2003) - 100. výročí narození

8. 1. 1896 zemř. Paul Verlaine, francouzský básník (nar. 30. 3.
1844) - 115. výročí úmrtí

10. 1. 1986 zemř. Jaroslav Seifert, český básník a překladatel, no-
sitel Nobelovy ceny (nar. 23. 9. 1901) - 25. výročí úmr-
tí

12. 1. 1861 zemř. Václav Hanka, český literární historik, filolog
a básník (nar. 10. 6. 1791) - 150. výročí úmrtí

12. 1. 1876 nar. Jack London, vl. jm. John Griffith, americký pro-
zaik (zemř. 21. 11. 1916) - 135. výročí narození

12. 1. 1976 zemř. Agatha Mary Clarissa Christie, anglická spiso-
vatelka, autorka detektivních příběhů (nar. 15. 9. 1890)
- 35. výročí úmrtí

13. 1. 1941 zemř. James Joyce, irský prozaik (nar. 2. 2. 1882) - 70.
výročí úmrtí

18. 1. 1936 zemř. Rudyard Kipling, anglický spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 30. 12. 1865) - 75. výročí úmrtí

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

20. 1. 1211 nar. sv. Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I., abatyše,
patronka Čech (zemř. 2. 3. 1282) - 800. výročí narození

23. 1. 1861 nar. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, autor knih o spole-
čenské etiketě, sportovní organizátor, předseda čsl. olym-
pijského výboru (zemř. 8. 1. 1943) - 150. výročí narození

27. 1. 1756 nar. Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský skladatel
(zemř. 5. 12. 1791) - 255. výročí narození

27. 1. 1901 zemř. Giuseppe Verdi, italský skladatel (nar. 10. 10.

LEDEN

Středisko volného času najdete
na Bartákově ulici

Kvůli plánované rozsáhlé rekonstrukci budovy Střediska volného času
na Okružní ulici, která by měla začít letos na jaře, musely být klubov-
ny a kanceláře této instituce přestěhovány do náhradních prostor. Svoje
útočiště pro následující dva roky rekonstrukce najde velká část zájmo-
vých kroužků SVČ v budově někdejších jeslí na Bartákově ulici č. 21.
Přesun kluboven probíhal v prosinci a první polovině ledna, takže
většina zájmových kroužků a dalších služeb SVČ je nyní již v pro-
vozu na Bartákově ulici. V přízemí najdete kromě počítačové míst-
nosti s kroužky informatiky a veřejným internetem (Jakub Vala) také
posilovnu a kancelář Heleny Tesařové. V přízemí od pátku 14. ledna
sídlí také redakce Rýmařovského horizontu.
V prvním patře je umístěno mateřské centrum Sluníčko, v němž při-
pravují Kateřina Fryblíková a Markéta Beránková program pro ma-
minky s malými dětmi již od počátku ledna. Mateřské centrum bylo
nově vybaveno díky projektu z Programu rozvoje venkova LEA-
DER, poskytovaného prostřednictvím MAS Rýmařovsko.
V prvním poschodí sídlí také výtvarná dílna, kroužek paličkování, ša-
chisté, kurz italštiny a klubovna určená pro schůze a semináře.
Rovněž se zde nachází kancelář provozního pracovníka Michala
Fidlera a programového pracovníka Jana Přikryla, vedoucího
Studentského klubu, který spravuje mimo jiné hudební zkušebnu. Ta
by měla vzniknout v suterénu budovy.
Ve druhém patře je umístěna klubovna keramiky (Eva Kudláková),
malá tělocvična, ředitelna (Marcela Pavlová) a kancelář účetní
(Miroslava Děrdová). Zde jsou přijímány podklady pro rozhlasové
hlášení a plakáty určené k výlepu.
Taneční kroužky (skupina Move2you Petry Čechové a skupina ori-
entálního tance Neila) a také stolní tenisté se budou do konce ledna
scházet ještě v budově na Okružní ulici, od února budou přemístěni
do koncertního sálu na Divadelní ulici a do tělocvičen. Během ledna
také proběhne na velkém sále SVČ zbývající část plesové sezóny -
14. ledna ples Základní školy Rýmařov, 21. ledna ples Diakonie a se-
zónu uzavře 29. ledna ples sportovců.
Z kapacitních důvodů byl zrušen střelecký a chovatelský kroužek.
Zbývající nabídka volnočasových aktivit SVČ zůstává zachována.
Nemění se ani telefonní a emailové kontakty. ZN
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Kristián Bilý ........................................................... Rýmařov
Michal Častulík ....................................................... Rýmařov
Ondřej Dudek ......................................................... Janovice
Jakub Fojtík ........................................................... Stránské
Terezie Chocholatá ................................................. Horní Město
Adam Jelenovič ...................................................... Rýmařov
Denis Kavka ........................................................... Rýmařov
Šárka Metelková ..................................................... Rýmařov
Denis Pjajko ............................................................ Horní Město
Jonáš Pospíšil .......................................................... Malá Morávka
Jakub Rajzler .......................................................... Rýmařov
Patrik Urbánek ....................................................... Rýmařov
Jan Skoumal ............................................................ Edrovice
Zdeňka Skoumalová ............................................... Edrovice
Patrik Víšek ............................................................ Rýmařov
Julie Zieglerová ...................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Antonín Kalandřík - Rýmařov ............................................ 80 let
Božena Kotvaldová - Rýmařov ............................................ 80 let
Václav Strouhal - Rýmařov ................................................. 80 let
Helena Valová - Rýmařov ................................................... 80 let
Alžběta Krupová - Rýmařov ............................................... 81 let
Marie Nesibová - Rýmařov ................................................. 81 let
Josef Večerka - Rýmařov .................................................... 81 let
Štefan Dobrovič - Rýmařov ................................................ 82 let
Bedřiška Zapletalová - Rýmařov ........................................ 82 let
Žofie Vlachová - Rýmařov .................................................. 83 let
Anna Jágerová - Rýmařov .................................................. 84 let
Vlasta Kremerová - Rýmařov ............................................. 85 let
Martin Sobkuljak - Jamartice ............................................. 85 let
Anna Stejskalová - Rýmařov ............................................. 85 let
Libuše Štěpánková - Rýmařov ........................................... 85 let
Alexander Koritár - Rýmařov .............................................. 87 let
Vincenc Sigmund - Rýmařov .............................................. 87 let
Janina Šafářová - Rýmařov ................................................ 87 let
František Veselý - Rýmařov ................................................ 87 let
Klára Peková - Rýmařov ..................................................... 88 let
Marie Semelová - Rýmařov ................................................ 88 let
Richard Kopčil - Rýmařov .................................................. 90 let
Štěpán Brenkus - Rýmařov ................................................. 91 let

Rozloučili jsme se
Marie Dohnalová - Malá Štáhle ........................................ 1940
Ludmila Dolečková - Karlov p. Prad. ............................... 1922
Milada Bednářová - Rýmařov ........................................... 1927
Zdeňka Čajanová - Rýmařov ............................................. 1941
Zdeněk Balcařík - Rýmařov .............................................. 1943
František Weiner - Rýmařov .............................................. 1925
Karel Vepřek - Rýmařov .................................................... 1937
Antonín Sedlačík - Horní Město ....................................... 1938
Milada Mořkovská - Rýmařov .......................................... 1926
Rostislav Urbaník - Rýmařov ........................................... 1966
Radomír Pořízka - Horní Město ........................................ 1962

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Městská knihovna

O čertech s Janem Svitákem
Jan Sviták, mladý spisovatel pů-
vodem z Rýmařova, se věnuje
převážně tvorbě pro děti. Jeho
knižní prvotina se jmenuje
Čertovo kopyto, a jak už název
napovídá, hybatelem příběhu jsou
čerti, přesněji jejich kontakt se
dvěma dětmi, Emou a Oliverem,
kteří se připletou do cesty čertu
Křivákovi a jeho plánu na ovlád-
nutí světa. Jan Sviták si dle svých
slov v dětství často přál přečíst
knihu, která by byla zároveň stra-
šidelná i uvěřitelná, napínavá
i vtipná. Nakonec zjistil, že si ta-
kovou bude muset napsat sám.
Vyšla v polovině roku 2010.
Nyní Jan Sviták přichází s pokra-
čováním, nazvaným Pekelný
Advent. Dvojice mladých hrdinů
tentokrát zjišťuje, že Křivák zda-
leka není poražen, a mizející děti
nasvědčují tomu, že přišel s dal-
ším pekelným plánem. Třebaže
Jan Sviták většinu knihy napsal
během čtyř letních dnů, takříkajíc
na jeden zátah, je plná předvánoč-

ní atmosféry - a právě do advent-
ních dní spadalo turné autorských
čtení, které po knihovnách uspo-
řádal.
Jednou ze zastávek byla i knihov-
na rýmařovská, kde si jej děti ze
3. tříd mohly poslechnout 6. pro-
since dopoledne. Na úvod prozaik
s dětmi zapředl hovor na čertov-
ské téma, aby zjistil rozsah jejich
znalostí, přičemž přehled někte-
rých dětí o křesťanské mytologii
překvapil nejen jej. Po krátké dis-
kusi autor dětem přiblížil děj
předchozího dílu a tu se ukázalo,
že řada dětí knížku zná. Nic tedy
nebránilo tomu, aby si malí čtená-
ři poslechli ukázku z nového do-
brodružství Emy a Olivera.
Čertovo kopyto si lze v rýmařov-
ské knihovně vypůjčit už nyní, na
Pekelný Advent si budou muset
návštěvníci ještě počkat. Jan
Sviták prohlásil, že už připravuje
další pokračování, a tak se ti, kdo
si jeho příběhy oblíbili, mají nač
těšit. JaPo

Plán akcí knihovny v roce 2011

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

Soutěž o Cenu Jaroslava Němce zná své vítěze
První ročník fotografické soutěže
amatérských tvůrců skončil
v prosinci minulého roku a rýma-
řovští milovníci obrazů kresle-
ných světlem mají nyní příleži-
tost vítězné snímky zhlédnout
v Galerii Octopus, kde budou vy-
staveny do 23. ledna.
Své výtvory v počtu 195 zaslalo
29 fotografů nejen z Rýmařova
a okolí, ale například až
z Bratislavy. Soutěžilo se ve čty-
řech kategoriích. V první, s ná-
zvem Příroda, získal první místo
Standa Navrátil a jeho Krajina
Slovácka 1, následován Davidem
Klimkem (Strange Design)
a Bohumilem Švédou (Kam ve-
de). V kategorii Reportáž, doku-
ment se na pomyslné stupně vítě-
zů postavili Pavel Čundrle (Psí
počasí 1), Ivo Medek (Dojička 1)
a Rastislav Blaško (Rudňany), ve

Volném tématu porota nejvíce o-
cenila Na nádvoří Petra Vydry,
Pokřivený charakter Bedřicha
Randýska a Samotáře Kateřiny
Götlichové. Mezi mladými foto-
grafy do 15 let zvítězila Vendulka
Motličková. Porota též vyslovila
čestné uznání Evě Stanovské za
Město plné kol.
Výstava soutěžních snímků byla
zahájena v pondělí 3. ledna.
Úvodní slovo vernisáže pronesl
Mgr. Jiří Karel, následovalo vy-
stoupení prof. Jindřicha Štreita.
Historik vzpomněl osobu a cha-
rakter Jaroslava Němce, učitele,
divadelníka, přírodovědce a ama-
térského fotografa, jemuž je sou-
těž od počátků věnována, umělec
pak ocenil stálý zájem o černobí-
lou fotografii nejen v Rýmařově,
díky čemuž má tradice oboru,
v němž sám vyniká, četné násle-

dovníky.
Generálním partnerem soutěže
jsou Lesy ČR, přispěli rovněž
Katr, a. s., Easy Control Morava,
s. r. o., Eurointermetal, s. r. o.,

Alois Šimko - výkup druhotných
surovin, Petr Köhler - regenerace
panelových domů, SVČ Rýma-
řov a město Rýmařov. 

JaPo

Otevírací doba
pondělí:  zavřeno

úterý - sobota:   9 - 12,  13 - 17
neděle:  13 - 17

Petr Vydra - Na nádvoří - Volné téma, 1. místo
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Zajímavost

Byl jsem v jiné Evropě, důvod k moralitě
Loni a předloni mě vylákali do
Belgie a mohu říci, že jsem byl
vylákán rád. Belgické králov-
ství, chcete-li Koninrijk Belgie
či Royaume de Belgique, je totiž
krásná a sympatická země, ba
v tom nejlepším smyslu zároveň
konzervativní i moderní.
Název státu je reminiscencí na
starověký keltský kmen Belgů,
jehož území se stalo spolu s pří-
buznými žijícími níže v Evropě
součástí Římského impéria.
Zemi tedy pojmenovali Keltové
stejně jako nám důvěrně známou
Bohemii, zemi Bójů. Belgie též
zaujímá prostor dávného
Brabantu, Flander, Henegavska,
Limburska a dalších a dělí se na
řadu provincií v přímořském
Vlámsku a ve vnitrozemském
Valonsku. Vlámové jsou velmi
podnikaví obchodníci, skvělí
podnikatelé a bohatí už od stře-
dověku. Je jich většina a vlámš-
tina je úzce příbuzná holandšti-
ně, jen říkají, že v Nizozemsku
se řeč víc chrochtá. Jsou veselí,
příjemní a k cizincům vlídní, až
na vzácné výjimky. Takovou je
třeba figurka města Mechelen,
velkého jako Olomouc. Mladý
očividně mentálně postižený
majitel ohromné garáže, dědictví
po bohatém otci, proslul tím, že
vyhazuje z garáže všechny ty
Valony a ty Rusáky, rozuměj
všechny Evropany žijící na vý-
chod od německých hranic.
Okolí se chechtá a baví, klepe si
na čelo a čeká, s čím zas hube-
ňour přijde. Vlámů je méně, asi
třetina, jejich francouzština se od
francouzské liší jen v detailech,
jsou méně bohatí a zlé jazyky ří-
kají, že i méně pracovití, což ne-
musí být pravda. Bývají trochu

temperamentnější, ale rovněž
velmi milí a otevření. V horna-
tém východním cípu Vlámska
žije zanedbatelný počet Němců.
Na rozdíl od nás je nikdo po vál-
ce nevyháněl, Belgičané měli asi
jinou náturu a politiky. Netrestali
totiž po válce za národnost, ale
skutečné provinilce, třeba své
dobrovolníky z divize SS
Valonien. Pouhý správce vojen-
ského skladu košťat si odseděl
svou desítku let, ba neexistují
tam vrazi ani zloději s podmín-
kou. Zemí se přehnaly na rozdíl
od nás obě velké války včetně
neméně krutých okupací, jen tu
sovětskou neznají, lépe si vybí-
rají přátele. Jsou stateční jako
Poláci a nevzdávají se ani v bez-
východné situaci. Jemná pová-
lečná animozita je trošíčku
cítit, s Vlámy se kupodivu nedo-
mluvíte velmi podobnou němči-
nou a střelnice bývají od první
republiky obráceny směrem
k východnímu sousedovi. Běžně
však můžete do sytosti vedle
franštiny užívat angličtinu, Brity
mají rádi. Přistěhovalců je asi
víc než Němců, přispěly k tomu
bývalé kolonie, něco Italů a ji-
ných Evropanů, ovšem též všu-
dypřítomní stoupenci proroka
Mohameda.
Pokud míříte z jihovýchodu po
dálnici osvětlené do 24 hodin,
máte dojem, že jedete stále měs-
tem. Doprovází vás továrny
a sklady, ale vyrazíte-li k moři,
najednou se vám otevřou nád-
herné ploché krajinky, jak z ob-
razů renesančních mistrů nebo
janovického Evžena Jettela.
Osamělé červené statečky, ob-
klopené stády černě strakatých
krav, krásně zelené louky, políč-

ka, jež dělí aleje topolů a sem
tam malý listnatý hájek. Krása.
Moře je navzdory golfskému
proudu studené, ale na vlámské
pláži je pořád plno, Valonů a je-
jich psů. Města s omamnou vůní
názvů jako Bruggy, Antverpy,
Lovaň, Lutych, Iper (Yprés) jsou
požitkem pro oči milovníka his-
torie. Cihlová gotika domů se
strmými schodečkovými štíty do
uzoučkých ulic, domy široké jen
na dvě veliká okna, dvory s cim-
buřím, kamenné věže překrás-
ných krajkových katedrál. Větší
města mají dómů víc, střední ka-
tedrálu, malá aspoň katedrálku.
Renesance, barok, ba i pozdní
secese se pozná jen podle detai-
lů. Gotika i barok jsou neuvěři-
telně bujně zlacené, renesance
zas barevná, ale najdete i staré
dřevěné domy a staví se až
k vodnímu toku či kanálu.
Brusel míchá starobylost s mo-
dernou, jen ten úřednický je po-
někud nestravitelný. Parky jsou
obrovské a dosud oplocené,
s pískovými cestami a plné lidí,
rozsáhlý královský palác je osa-
mělý, šedý a zlatý, s Pražským
hradem nemůže soutěžit.
Dost jsem se zasmál, když
jsem se v české Wikipedii do-
zvěděl tajemství, že království
jsou známá ze středověku, vždyť
všechny nynější evropské mo-
narchie a knížectví jsou výrazně
demokratické a fungují lépe než
naše republika obdařená nejed-
ním žraločím politikem a pečlivě
ordinovanou blbou náladou.
Raději se do Belgie podívejte sa-
mi a budete se také divit.
Chrámy i kaple jsou v celé zemi
věřících katolíků neustále otev-
řené. Na náš zděšený dotaz proč
odpověděl kněz udiveně, že mu-

sí být přece přístupné, kdyby se
věřící chtěl pomodlit. Navštívili
jsme tedy nádhernou katedrálu
v Mechelen, zasvěcenou světci
s nezvyklým jménem Sint
Romboud (česky sv. Rombold).
Dóm naplněný nádhernými plas-
tikami, oltáři zářícími zlatem či
úžasnými deskovými malbami
skvělých starých Vlámů. Za vra-
ty skleněná kukaň s příjemnou
starou paní, jsme z Česka, kde už
se platí vše a stále víc kromě
vzduchu, nebo se mýlím? My
honem do kapsy se zděšením,
kolik bude vstupné. Paní se
upřímně směje, tady se neplatí
a s fotoaparátem na krku mě od-
hadne. Říká synovi anglicky,
Belgičan by totiž věděl, a jestli
chce tatínek fotografovat, tak sa-
mozřejmě může cokoliv. V obro-
vitém prostoru je pohoda, cvičí
tu chrámový sbor v prastarých
lavicích otřelých staletími, neda-
leko si tisknou ruce milenci, tam
se modlí starý muž, je stále živo
a všude Japonci. Druhý den
Brusel, u vítězného oblouku ne-
odoláme ohromnému vojenské-
mu muzeu, třebaže nejsou dějiny
moderní Belgie od roku 1830
dlouhé, jsou sály naplněny
k prasknutí, opět fotografuji ang-
lický tank z roku 1918, poslední
typ spitfira s pětilistou vrtulí, tří-
motorový junkers, uniformy pi-
lotů RAF, co sloužili s našimi.
Jen je po válce doma nezavírali
do vězení a nevraždili. Celá ta
nádhera zdarma, ono se totiž
v Belgii neplatí ani v muzeích či
galeriích, a jsou tak plné lidí.
Když to světová organizace mu-
zeí a galerií navrhla i nám s tím,
že kultura patří všem, ohrozil na-
še chamtivé kulturtrégry infarkt.
Zázrak jménem Ypry (Iper), měs-Vítězný oblouk v Bruselu Fota: archiv J. Karla

Radnice v Mechelen
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to, jež smutně proslulo použitím
hořčičného plynu yperitu, zničila
nehybná první světová válka ve
dvou bitvách tak dokonale, že
nezůstalo stát vůbec nic, ani ta
nejmenší kolna. Dnes kypí živo-
tem, řeknete si nádherná vlámská
gotika, jen zjistíte na štítu letopo-
čet 1926, 1921... Město vstalo
včetně dvou neuvěřitelně ohrom-
ných katedrál doslova z popele
jako Varšava a stejné jako dřív.
Copak bude s naším popelem?
Města naplnily bronzové sochy
a reliéfy slavných rodáků i vy-
hnaných Habsburků, mosazná
klepadla, mřížky, kování, mědě-
né okapy prejzových střech, až je
mi líto našich již jen paběrkují-
cích lumpů. Nekradou se ani des-
ky se jmény lidí umučených na-
cisty. Před domem v centru
Mechelen parkuje vnučka svůj

hezký bicykl. Denně ráno nased-
ne a jede na nádraží. Zde kolo
postaví do stojanu, nezamkne
a nepřiváže a odjede do školy
v Antverpách. Kolem páté odpo-
ledne se vrátí a odjede domů.
Zde bicykl opře na ulici o zeď
(nezamčený a nepřivázaný) a víc
se o něj nestará. Když jsem se jí
vylekaný tázal, zda nemá strach
ze zlodějů, dozvěděl jsem se, že
proč, to kolo už tam stojí dva mě-
síce a nic. Hlouček mladých
muslimských nepracujících se 
opírá o zeď židovského muzea
a gestikuluje. Od sedmi večer do
sedmi ráno se parkuje zdarma
a s klidem, nikdo tady auto nevy-
loupí, jsme v Belgii. Imigranti,
Alláhu akbar, na rozdíl od čes-
kých ateistů nekradou. Pravda,
jednoho zde přepadli... Albánci.
Jinak se ale cítíte i v noci zcela

bezpeční stejně jako holubi, co
bydlí nerušeni ve zděném břehu
řeky na dosah ruky z promenádní
lávky. Za zabíjení ptáků i žab se
tady sedí dva skutečné roky za
mřížemi. Školáci chodí domů
klidní a později. Neobjevíte
uřvaný školní potěr s cigaretou
v koutku úst a sprostější než sta-
rý ožrala ani drzé výrostky vše-
kazy. Jen na soklu jezdecké so-
chy krále Alberta v Bruselu ne-
podařené droboučké graffiti.
Z okna hotelu z roku 1406 je vi-
dět na útulný dvorek a bílý pás na
jeho zdi s nikoli zcela pitomým
sprejováním, venku je nenajdete.
Mladí nemají potřebu se předvá-
dět. A zlaté české ručičky?
Belgičané o svých nemluví, ne-
musí, zboží se totiž chválí samo.
Vypršel čas a my se vrátili domů.
Jako bychom přiletěli z jiné pla-

nety. V Lidovkách psala novinář-
ská elévka s ještě neoschlým di-
plomem, že se ta poklidná Belgie
ocitla téměř na pokraji občanské
války. Pravda mezi Valony
a Vlámy to občas zaskřípe, ale to
u nás mezi Moravany a Čechy ta-
ké. A slovy o oddělení se bijí po
hlavách politici, kdoví proč, 
ostatní krčí rameny a usmívají se.
O krizi říkají, no je a zase nebu-
de, co naděláme. O měsíc pozdě-
ji sebejistá hlasatelka na ČT 1 dí
s bojovně vysunutou bradou, ja-
ko že jim to nandala: „Belgie je
nestabilní stát.“ Přemýšlím, do
které Belgie vlastně naši skvělí
a pravdomluvní investigativci asi
jezdí? Do té, co já, jistě ne.
Snad jen dodat, že moralita ne-
musí být jen středověkou alego-
rickou hrou s morální tendencí. 

Jiří Karel

Úsměvně

Medvědi nevědí
Starý medvěd v brlohu sebou hází a říká si:
Já jsem asi neměl pít tak silné kafe v říjnu.
Teď nespím. Dobře mi tak!
Z nedalekého lesíka přijde méďa, který zapo-
mněl, že má být samotář, a zabrumlá:
Kamaráde, jsme zachráněni. Zimu přežije-
me, dostali jsme čtyři flašky medu. Bratrsky
se rozdělíme. Já tři, ty tři. No počkej, slyší
námitku, to nějak nevychází?! A štědrý ná-
vštěvník na to: To mě nezajímá, že nevychá-
zí, já už jsem ty své tři sežral.
Co víme o medvědech? Že jsou všežravci,
mají výborný čich, dovedou být pěkně zuřiví
a nebezpeční, jsou dobří plavci, silní a mršt-
ní, umí šplhat. Takový lední medvěd je krá-
lem Arktidy, je třetí největší suchozemskou

šelmou, jeho život je naplněn neustálým ce-
stováním za potravou, chodí váhavým kro-
kem bez zastávky několik kilometrů a občas
ho následuje kmotra polární liška, která hledá
zbytky z jeho hodování. Když se potápí ne-
riskuje - ponoří se nanejvýš na dvě minuty
a půl metru pod hladinu. Má taky dobrou fin-
tu: potopí se přímo pod krou, na které odpo-
čívá tuleň, a pak proti němu náhle vyskočí.
Tuleně z toho dozajista trefí šlak.
Lední medvěd se moc nezatěžuje partnerský-
mi vztahy. Na jaře si najde sezónní nevěstu,
ta se nezdráhá, on potom slušně pozdraví
a jde na ryby. Medvědice ho vidí naposledy,
je pak tři roky na mateřské dovolené a stará
se o potomky, kteří jsou zpočátku holí, hluší,

slepí a poměrně malí. Asi jako krysy. Ale už
po měsíci vidí, chodí a mají se k světu.
Ráda bych se ještě zmínila o něčem, co je ne-
smírně zajímavé, co dělá bílého méďu schop-
ným přežít drsné podmínky za polárním kru-
hem. Chodí to tak, že vždycky koncem roku
vyhrabe do sněhu díru a zaleze do ní. Stěny
brlohu díky teplému dechu zledovatí, čímž
se uvnitř udržuje teplota 18 °C. Medvědí tu-
kový hrb, hustý kožich, zpomalený úsporný
režim těla... a je vystaráno. Těchto bílých
krasavců s černými čenichy je na světě jen
kolem čtyřiceti tisíc. A jsou chráněni.
Takže medvědi nevědí sice nic o lidském ži-
tí a uspěchaném světě, ale vědí toho dost.
Dobře tak. Si

Organizace a spolky

Hrátky s čertem
Divadelní soubor „Severské
Pradivadlo“ nastudoval pro
letošní divadelní sezónu hu-
dební komedii podle pohád-
ky Jana Drdy „Hrátky s čer-
tem“. Nejedná se o obvyklou
divadelní hru. Současní
přední čeští představitelé
muzikálového skladatelství
Zdeněk Barták a Petr

Markov vyšperkovali před-
stavení roztomilými písnič-
kami, které ještě umocňují
pohádkovost celého příběhu.
V režii Pavla Hejska se
v představení objeví herci
známí z předchozích před-
stavení Pradivadla, jako
Láďa Šín a jeho žena Barča,
Petr Bubela, Petr Wolff,
Zdeněk Vodička, Pavel
Hejsek, Hanka Byrtusová,
ale také nové tváře jako
Štěpán Stoklasa, Adam
Merva, Luboš Polanský a ja-
ko hosté Petr Sutorý, který je
členem Těšínského divadla,
a jeho partnerka Míša
Bosáková.
Představení získalo na atrak-

tivnosti zařazením tanečních
čísel čertic pod vedením
Petry Čechové. Premiéra
představení se konala 4. pro-
since minulého roku. První
repríza bude 17. ledna 2011
v 19.00, druhá pak 31. ledna
rovněž v 19.00. Ve stejný
den dopoledne proběhnou
dvě školní představení.
Vstupenky na obě představe-
ní budou v předprodeji v rý-
mařovském informačním
centru. Pro dospělé bude
vstupenka za 80 Kč, pro děti
za 40 Kč. Vy všichni, kteří se
rádi necháte vtáhnout do po-
hádkového příběhu, přijďte
se podívat, nebudete litovat.

Soubor Pradivadla

-01-2011  12.1.2011 21:53  Stránka 22



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2011

23

Poděkování
Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově, děkuje touto cestou ředitelce MŠ
1. máje Evženii Resnerové, p. učiteli Petru Andršovi, dále pak učitel-
kám ZUŠ p. Hradilové a p. Brulíkové, Chrámovému sboru sv. Michaela
pod vedením Mgr. Petra Wolffa a p. Sigmundové a p. Bulkovi ze sku-
piny Akord za účast na mikulášské besídce, kterou středisko pořádalo 
7. prosince.
Dále by středisko chtělo poděkovat za domov pro seniory v Dolní
Moravici ředitelce místní MŠ p. Revajové, p. učitelce Larišové a dob-
rovolným hasičům z Dolní Moravice, kteří zajistili program mikulášské
besídky pro obyvatele domova. Zároveň děkujeme p. učitelce
Galandrové ze ZŠ Jelínkova za vystoupení na mikulášské besídce
v DPS a domově pro seniory. Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově

Den zdravotně postižených
V sobotu 4. prosince se v Rý-
mařově konal Den zdravotně po-
stižených u příležitosti 20. výro-
čí založení Svazu tělesně posti-
žených v ČR. Členové jej oslavi-
li turnajem v kuželkách a setká-
ním v sále ZUŠ.

Svaz tělesně postižených v ČR
byl založen roku 1990 jako ná-
stupce Svazu invalidů. K jeho re-
gistraci došlo 8. května, první
sjezd se konal 26. až 28. října
1990 v Hodoníně u Kunštátu
a jeho záměrem bylo zvýšit práv-

ní informovanost členů svazu, je-
jichž počet tehdy dosahoval 71
tisíc. Další sjezdy se pak konaly
30. září 1994, 25. září 1998, 20.
září 2002 a 30. září 2006. Řešily
například zajištění rehabilitace,
využívání dotací, právní subjek-
tivitu nižších složek či získávání
prostředků z Evropské unie. Ve
dnech 27. až 28. června 2008 se
konal sjezd mimořádný.
Svaz si klade za cíl napomáhat
ke zkvalitnění života lidí se zdra-
votním postižením a seniorů,
o což se snaží zejména poskyto-
váním zdravotních a sociálních
služeb. Patří mezi ně například
poradenství, půjčovny pomůcek,
školení, ozdravné pobyty, krouž-
ky, pomoc při hledání zaměstná-
ní či poskytování půjček. Služeb
mohou osoby takto znevýhodně-
né využívat bez ohledu na druh
a rozsah postižení či členství ve
svazu. Předsedkyní správní rady

je v současnosti Helena Klasno-
vá, předsedou dozorčí rady
Dušan Přikryl.
Turnaj kuželek byl zahájen 
v 9 hodin ráno v kuželně na
Bartákově ulici. Zvítězit se po-
dařilo družstvu Horní Město 
1 v čele se Svatoplukem Půdou
celkovým skóre 224 bodů. Od
druhé hodiny odpolední se pak
v sále ZUŠ na Divadelní ulici
členové místní organizace svazu
shromáždili na setkání pořáda-
ném spolu s Okresní organizací
svazu tělesně postižených
Bruntál. Na setkání se dostavili
též starosta a místostarosta
Rýmařova, starostka Horního
Města a zástupci krajského úřa-
du. Členové a hosté vyslechli
zhodnocení uplynulých dvaceti
let a dekorovali úspěšné kužel-
káře, předvánočního času využi-
li též k přátelskému setkání s ko-
legy a známými. JaPo

Vojenský klub v Rýmařově
Stalo se vám, že jste při procház-
ce v okolí Rýmařova natrefili na
ozbrojenou skupinu maskova-
ných „vojáků“ v zelených unifor-
mách? K tomu jste navíc zaslech-
li i střelbu v blízkém lese a také se
tak trochu polekali? Pokud ano,
pak se za váš úlek omlouváme.
Nešlo totiž o žádnou vojenskou

invazi. V Rýmařově zkrátka půso-
bí skupina lidí, kteří se ve volném
čase věnují airsoftu. Jde o popu-
lární adrenalinovou hru, která má
svá pevná pravidla a hraje se způ-
sobem „fair play“. Nebezpečná
rozhodně není, vhodná je pro klu-
ky i holky od 12 let, ale i pro do-
spělé.

Airsoft je akční bojová hra se
zbraněmi na kuličky. Střílí se
z dokonalých replik vojenských
zbraní. Naše fyzicky i psychicky
náročné „pobíhání po lese“ se
skutečnému boji hodně přibližuje.
Už v samotném výcviku se cho-
váme jako profesionální jednotky.
Trénujeme přežití v náročných

podmínkách, provádíme výcvik
v opuštěných budovách, nacviču-
jeme záchranu rukojmích, sebe-
obranu a boj z blízka. Provádíme
také lezecký trénink a slaňování.
Nedílnou součástí výcviku je
i zdravotní příprava. Při vlastní
bojové hře nosíme povinnou vý-
stroj a výzbroj, repliky granátů,

Místní skupina Českého červeného kříže v Rýmařově,
ulice Palackého 11

Sběr a výdej čistého obnošeného
a zachovalého ošacení v roce 2011

STŘEDA ČTVRTEK
9.00 -15. 00          9.00 - 15.00

26. ledna 27. ledna
23. února 24. února
23. března 24. března
27. dubna 28. dubna
25. května 26. května
22. června 23. června
27. července 28. července

24. srpna 25. srpna
21. září 22. září
19. října 20. října
23. listopadu 24. listopadu
7. prosince 8. prosince

Bc. Věra Kolářová, MS ČČK
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Občanské sdružení

zve všechny své dosavadní i budoucí příznivce
na první informativní schůzku, která se bude konat

v MUZIKANTSKÉ ČAJOVNĚ na Sokolovské 30 v Rýmařově
v úterý 18. 1. od 18.30

Projednávat se bude přihlášení a výše členského příspěvku
a průběh dobrovolných činností a kulturních projektů,

které se budou v roce 2011 realizovat.
Těšíme se na vaši podporu této vysoce ceněné kulturní památky.

Ondřej Bačík, předseda o. s. HKSZJ.
www.muzikantskacajovna.cz
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munici, jídlo a pití. Dostřel kulič-
kových zbraní je 40 - 50 metrů.
Účinnost zbraní je tak nízká, že
zranění nehrozí. Střílíme malý-
mi bílými kuličkami, které jsou
menší než známé větrové bon-

bóny Antiperle. Při hře dodržu-
jeme přesná pravidla, jako na-
příklad to, že pokud spatříme ve
cvičném prostoru „civilní oso-
bu“, přestáváme střílet. Každý
hráč zasažený kuličkami končí

hru a odchází na seřadiště.
Naše airsoftová skupina začala
s prvními hrami už v roce 2003.
Od roku 2008 ve svém výcviku
napodobujeme profesionální jed-
notku SOG, která se účastnila ně-
kolika zahraničních bojových mi-
sí, např. v Afghánistánu a Iráku.
Toto české „elitní komando“ bylo
sice na konci roku 2009 rozpuště-
no, ale jeho bývalí členové dnes
vedou oficiální výcvik pro širo-
kou veřejnost. Navázali jsme s ni-
mi kontakt a podstoupili výcvik
zaměřený na zdravotní přípravu,
pyrotechnickou přípravu, záchra-
nu rukojmích, práci ve výškách
a také získali první dovednosti
v oboru mířené střelby. Naše „hra
na vojáky“ se pro nás postupně
stala nejen velkým koníčkem, ale
má i mnohem širší rozměr.

Přerostla v jakýsi nový „životní
styl“. Vedle vlastní fyzické a psy-
chické odolnosti, posilujeme i po-
cit zodpovědnosti za sebe i za své
okolí. Připravujeme se na různé
krizové situace, které se mohou
i v běžném životě přihodit a při
kterých bychom mohli být užiteč-
ní.
Neděláme jen airsoft! V klubu
jsou i různé výukové hodiny,
v nichž jsou členové seznámeni
se základy zdravotnické přípravy
TCCC, sebeobrany, pyrotechnic-
ké přípravy (jak se zachovat při
nálezu nevybuchlé munice 
apod.), přípravy lezecké, střelec-
ké, taktické (budov, lesů) a zákla-
dy přežití v přírodě. Více infor-
mací najdete na webu www.sog-
ryma-rov.tym.cz. Foto a text:

vedoucí klubu Jakub Soviš

Mikulášská besídka Malá chvilka s velkým srdcem
Do Ondřejova 4. prosince opět
zavítali čerti. Anděl s Mikulášem
přijeli na saních s košem plným
dárečků, naopak čerti, kteří byli
letos obzvláště vyvedení, si chtě-
li nějaké ty dárečky odnést do
pekla. Nezbedných dětí je
v Ondřejově spousta, ale natolik
velké jejich hříchy naštěstí přece
jen nebyly.
Bezmála třicet dětí se po buráce-
ní čertů a rozdávání dárečků od
Mikuláše vrhlo do víru zábavy.

Připraveny pro ně byly taneční
hry, kreslení a také vystřihování
vloček. Mikulášská besídka se
letos poprvé konala v nově otev-
řené hospůdce Ondřejovce, která
byla po dobu konání nadílky o-
tevřená pouze pro děti a jejich
rodiče.
Velké poděkování patří osadní
radě Ondřejova a na Mikuláše,
anděla a čerty se budeme těšit
zase příští rok. 

Janošová, Továrkovi

Uprostřed Ondřejova, podvečer,
Štědrý den. Zase se sešli dobří
známí, sousedé, přátelé. Zavoněl
punč pro dospělé, děti dostaly
perníčky a sladkosti a všichni mě-
li k sobě blízko. Ze srdce a upřím-
ně si popřáli hezké svátky a do
nového roku s dvěma jedničkami
na konci jenom vše dobré popřála
samozřejmě i předsedkyně osad-
ního výboru Anežka Továrková.
A začal koncert. Zpívaly se kole-
dy, i když někteří z nás zpívali ani

ne tak dobře, jako rádi. Vlídná
slova, úsměvy, vánoční pohoda
v srdci. Všichni pěli z plných
plic, však také dostali texty koled
- jenomže mezitím se přikradla
tma a koledy se zpívaly lalala.
Prskavky a zapalovače nestačily.
Celá ta velká ondřejovská rodina
se rychle sešla a ještě rychleji ro-
zešla. Spěchali i s pejsky k domo-
vu, ke svátečnímu stolu.
Něco pěkného a opravdového
však zůstalo... Si
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Z okolních obcí a měst
Adventní čas ve Staré Vsi

Kouzelný a tajemný čas
předvánočního očekávání
se dětem ze Základní
školy a Mateřské školy
ve Staré Vsi snaží zpří-
jemnit nejen učitelé, ale
i členové Sdružení rodičů
a přátel školy a místní za-
stupitelstvo. Všichni do-
hromady zajistili hned
několik zajímavých akti-
vit. Dne 1. prosince se
konalo za přítomnosti
starosty obce slavnostní
zpívání u stromečku,
v jehož průběhu se ve
školní zahradě rozzářil
krásně nazdobený strom.
Sdružení rodičů připravi-
lo pro mlsné jazýčky pe-

čení a zdobení vánočních
perníčků spojené s ochut-
návkou nefalšovaného
punče. Pak se v hodinách
výtvarné výchovy i ve
školní družině začala
krášlit okna, chodby i tří-
dy, aby Mikuláš se svojí
družinou věděl, kam má
zavítat. Děti z mateřské
školy vyrobily tolik
ozdob a krásných obráz-
ků, že ty nejlepší z nich
poslaly i do soutěže
s knižním nakladatel-
stvím Fragment. Starší
školáci se mohli zase po-
chlubit loutkami v život-
ní velikosti nebo vystři-
hovaným betlémem.

Nakonec Mikuláš v do-
provodu andělů a čerta
do školy opravdu dorazil.
Kontroloval žákovské
knížky, domácí úkoly
a také zápisy o slušném
chování. Nejhodnější do-
stávali dárky hned, zlo-
bivci si je museli vyprosit
písničkami nebo recitací
básniček. Dne 3. prosince
se potom opět pod tak-
tovkou Sdružení rodičů
konala velkolepá Miku-
lášská veselice v obec-
ním kulturním sále spoje-
ná se soutěžemi a tan-
cem. 

Eva Staňková, ředitelka
ZŠ a MŠ Stará Ves

Štědré Vánoce
Vánoce jsou považovány za
svátky pohody, klidu a štědrosti.
Ty letošní však byly pro děti ze
základní a mateřské školy ve
Staré Vsi dvojnásobně bohaté
a pěkné. Škola totiž získala od
svého zřizovatele mimořádnou
dotaci ve výši 150 tisíc Kč
a současně, téměř jako jedineč-
ný dárek pod vánoční strome-
ček, dorazila i smlouva
z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy z projektu „EU
peníze školám“, v němž bylo
přiděleno 400 tisíc Kč na zříze-
ní učebny výpočetní techniky,
nákup interaktivních tabulí
a dalších edukačních pomůcek.

V roce 2011 tedy školáci used-
nou do nových, výškově stavi-
telných lavic a zbrusu nový ná-
bytek a koberce byste našli
i v jídelně mateřské školy nebo
ve školní družině. Samozřejmě
bylo pamatováno i na vybave-
ní do tělocvičny, lehátka, pří-
motopy a hračky. Holky z ma-
teřinky obdivovaly novou ku-
chyňku plnou nádobí, kluci za-
se závodili na veliké autodrá-
ze. Starší děti ze školní druži-
ny si mohou zahrát šipkovanou
nebo stolní fotbal. Ve školní
knihovně přibyly nové knížky
a pracovní sešity pro výuku
angličtiny, se kterou se ve

Staré Vsi začíná už v mateřské
školce. Vánoční atmosféru ve
škole podpořily i nemalé spon-
zorské dary od pana Horáčka
ze Staré Vsi a pana Hořáka
z Janovic, z nichž byly finan-
covány sportovní potřeby, opět
hračky a mikulášské besídky.
Velmi štědře a velkoryse pod-
pořilo vánoční aktivity
i Sdružení rodičů a přátel ško-
ly v programech „Pečení per-
níčků“, „Mikulášská veselice“
nebo při přípravě dárků v hodi-
nách výtvarné výchovy. 

Eva Staňková,
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Výstava betlémů a vánoční zvyky ve Stránském
Občanské sdružení Stránské otev-
řelo před Vánoci výstavu betlémů
z různých druhů materiálů. Tuto
výstavu pořádáme již třetím ro-

kem, letos s třiadvaceti různými
betlémy. Vánoční atmosféru, kte-
rá v prostorách Nedělní školy ve
svátečních dnech dýchla na kaž-

dého návštěvníka, doplnilo pras-
kání dřeva v opravdové zděné pe-
ci, na které se děti mohly zahřát.
Výstava byla zahájena živým bet-
lémem, který byl dílem místního
divadelního spolku Pec. Za dopro-
vodu houslí, kytary a flétny jsme
si zazpívali i koledy. Pak byli ná-
vštěvníci zváni k prohlídce bet-
lémské stáje, která je naplněná do
posledního místečka. Čtyři koně,
kráva i dvanáct ovcí si užilo obdi-
vu i hlazení návštěvníků do sytos-
ti. Na návštěvy jsou ale zdejší zví-
řata zvyklá. Kráva se ve svém po-
klidném přežvykování nenechala
vyrušovat a klidně ležela, i když ji
děti z bezprostřední blízkosti hla-
dily. Pro mnohé to byl zážitek.
Návštěvníci se mohli přesvědčit,
že betlém lze udělat z nejrůzněj-

ších materiálů. Fantazie tvůrců
vystavovaných betlémů je neko-
nečná. Některé betlémy ctí tradi-
ci a jsou například z kukuřičného
šustí, papíru nebo dřeva.
Překvapil však betlém stvořený
drátenickou technikou, ale nej-
větším a navíc i chutným pře-
kvapením byl betlém sýrový.
Ten byl vytvořen ze sýra vyrobe-
ného v místním sdružení.
Dětem se rozzářily oči při roz-
krajování jablíček a tradičním
pouštění skořápek na vodu.
Poznaly také, proč se jaký zvyk
dodržoval. Došlo i na odlévání
olova a nutno podotknout, že
i mnozí dospělí se o své budouc-
nosti leccos dověděli. 
Foto a text. Vladimíra Křenková,

OS Stránské

Fota: archiv ZŠ Stará Ves
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Prostor pro firmy a podnikatele

Poděkování
Děkuji vedení Městského úřadu v Rýmařově za blahopřání a pozornost k mým 85. narozeninám, které mi stejně jako každý rok i tentokrát
20. prosince předaly paní Květuška Sicová a Anežka Továrková. Děkuji a přeji všem hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2011! 

Vlasta Kremerová, Pivovarská 9, Rýmařov

Ještě pár slov o Lucii
Díky připomínce jednoho vzdělaného čtená-
ře našeho Horizontu jsem se vrátil ke svaté
Lucii, o které jsem napsal Pár slov v loňském
22. čísle. Zjistil jsem, že význam a smysl pří-
sloví Lucie noci upije a dne nepřidá jsem ne-
docenil a spokojil jsem se s vysvětlením spo-
čívajícím v přechodu z juliánského na grego-
riánský kalendář. To je sice část pravdy, ale
při bližším pohledu je zjevné, že věc není tak
jednoduchá a že přísloví není žádným folk-
lorním bonmotem, ale obráží zajímavou rea-
litu.
Jak známo, Země oběhne kolem Slunce jed-
nou za rok. Osa zemské rotace není kolmá na
rovinu dráhy Země kolem Slunce, ale je od-
kloněna o úhel 23,5°, takže se Země přiklání
ke Slunci střídavě jednou a druhou polokou-
lí, což se projevuje střídáním ročních období.
V okamžiku, kdy se Země nejvíce přiklání
ke Slunci severní polokoulí, nastává letní
slunovrat a začne se zkracovat den, obdobně
zimní slunovrat nastává v období, kdy je se-
verní polokoule nejvíce odkloněna od
Slunce, den se začne prodlužovat. Na sever-
ní polokouli nastává letní slunovrat 21. - 22.

června a zimní slunovrat 21.- 22. prosince.
Loňský zimní slunovrat nastal 22. prosince
v 0 h 38 min.
V této chvíli je nutné si uvědomit, že doba,
kdy se odklánění severní polokoule od
Slunce začíná výrazně zpomalovat, až se za-
staví a začne naopak velmi zvolna zpětný po-
hyb směrem k rovnodennosti, je poměrně
dlouhá. Země se kolem Slunce pohybuje po
výstředné dráze - v nejvzdálenějším místě
(kolem 6. července) obíhá nejpomaleji, nao-
pak když je Slunci nejblíže (kolem 4. ledna),
obíhá nejrychleji. Rotace Země spolu s obě-
hem Země kolem Slunce způsobují střídání
dne a noci. Protože Země obíhá kolem
Slunce ve stejném směru, jakým se otáčí, po-
sune se Země za dobu jedné otočky o určitou
část dráhy, takže je po jedné otočce osvětle-
na z poněkud jiného směru. Jedním z důsled-
ků je právě i jev pozorovatelný v období před
zimním slunovratem. V době od 8. prosince
do cca 14. - 15. prosince Slunce zapadá již
v 15 h 58 min, ale po této době - čili po sva-
té Lucii - Slunce začíná zapadat později, nej-
prve v 15 h 59 min a ve dni slunovratu do-

konce až v 16 h 01 min (čili oddálí se - upi-
je - začátek noci). Ráno však Slunce vychází
také později a celková doba dne se stále
zkracuje až na 8 hodin 4 minuty (dne nepři-
dá), aby se teprve po slunovratu začala velmi
zvolna prodlužovat. A to zásluhou posunu
doby západu Slunce na pozdější dobu, vý-
chod slunce se naopak dále pozvolna opož-
ďuje až na 7 h 59 min kolem Nového roku,
a teprve potom se začíná zvolna posouvat do
časnějších hodin. Na Tři krále (6. ledna)
Slunce pořád ještě vychází pozdě, v 7 h 58
min, ale zapadá výrazně později než předtím,
takže den trvá již 8 hodin a 16 minut, v dal-
ších dnech se poměrně rychle prodlužuje
a na Hromnice (2. února) den trvá již 9 hodin
a dvacet dvě minuty, přestože Slunce vychá-
zí jen o 26 minut dříve než na Nový rok.
Takže opravdu platí, že Lucie noci upije
a dne nepřidá. A protože nemám rád různé
polopravdy a mystifikace, považoval jsem za
svoji povinnost obtěžovat tímto nezáživným
textem ty z čtenářů, kteří budou mít zájem.
Omlouvám se a děkuji. 

M. Marek

Al Invest pokračuje v podpoře Střední školy Rýmařov
Spoleãnost Al Invest Bfiidliãná, a. s., se rozhodla po
tfiech letech spolu se Stfiední ‰kolou R˘mafiov zno-
vu otevfiít uãební obor Hutník. Jako motivace ãeká
na nové Ïáky stipendium i placená praxe.
„Bez aktivního zapojení a podpory ze strany
Al Investu bychom nebyli schopni tento obor
v roce 2011 sami otevřít. Věříme, že se nám
podaří nový ročník naplnit stejně jako v minu-
losti a perspektiva budoucího zaměstnání o-
sloví nové studenty,“ říká Ing. Soňa
Kováříková, ředitelka Střední školy Rýmařov.
Studijní obor Hutník je organizován jako tříle-

té denní studium a je strukturován do tří etap.
První etapa má obecnější charakter a tvoří zá-
klad společný všem strojírenským a hutnic-
kým oborům. Druhou etapou je příprava stu-
denta na hutnická povolání a ve třetí etapě se
vědomosti a dovednosti studentů dále prohlu-
bují směrem k profesní specializaci. Odborný
výcvik probíhá v prvním ročníku v dílnách
Střední školy Rýmařov, ve druhém a třetím
ročníku jej žáci absolvují přímo na pracoviš-
tích společnosti Al Invest Břidličná, a. s.
Jako motivace čeká na každého z deseti studen-

tů v prvním ročníku stipendium ve výši
až 8 tisíc Kč, rozložené do jednotlivých
měsíců školního roku. Kritérii pro zís-
kání stipendia bude docházka a kázeň.
V dalších ročnících je pak finanční pod-
pora studentům zajištěna formou výko-
nu placené školní praxe přímo ve vý-
robních provozech společnosti Al
Invest. Nejlepším absolventům je Al
Invest připraven nabídnout pracovní
smlouvu v závislosti na aktuálním stavu
obsazenosti pracovních míst.
„U odborných profesí, jako je hutník,
valcíř, žíhač kovů a podobně, často
není možné nahradit zkušeného za-
městnance ze dne na den, aniž by se to

projevilo na kvalitě práce či vyžadovalo ná-
ročné zaškolování. V roce 2009 úspěšně ukon-
čilo tento obor prvních deset absolventů, z ni-
chž šest u nás v současné době pracuje. Z po-
hledu přínosu pro Al Invest byl tedy tento pro-
jekt vyhodnocen jako úspěšný a jeho cíle jsou
v souladu s firemní strategií,“ uzavírá Mgr.
Karel Šiška, ředitel personálního a právního
útvaru společnosti Al Invest.
V rámci náboru studentů daného oboru při-
pravujeme na leden 2011 prohlídku výrobních
provozů určenou pro žáky (chlapce) 9. tříd
vybraných základních škol. Kontaktní osobou
pro přijímací řízení je Ing. Jiří Lisický, zá-
stupce ředitele Střední školy, tel. 554 211 362,
email: zastupce@stredniskolarymarov.cz.
Al Invest Břidličná, a. s., je významný ev-
ropský a největší tuzemský výrobce flexibil-
ních obalových materiálů a válcovaných po-
lotovarů z hliníku, který dává zaměstnání ví-
ce jak 800 lidem z bruntálského regionu.
V tomto roce slavíme 80 let výroby z neže-
lezných kovů. Jsme členem mezinárodní hli-
níkářské asociace EAFA, obalové asociace
SYBA, Jihočeské hospodářské komory
a Sdružení českých zkušeben a laboratoří.
Více informací naleznete na www.alin-
vest.cz. Bc. Ladislav Chromek
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Sport

Klub sebeobrany přivezl medaile Tělesně postižení kuželkáři získali
na mistrovství ČR dvě medaileV sobotu 27. listopadu se konal v Ostravě Národní pohár Českého

svazu Watejitsu a bojových umění. Do dějiště této velké sportovní
akce se sjeli závodníci z širokého okolí. Naše výprava vyrazila ve
složení Karel Gollinarsch 4. Kyu, Stanislav Mezihorák 3. Kyu,
Jindřich Prášil 3. Kyu, Milan Zmeškal 5. Kyu.
Naši kluci se pustili do závodu opravdu s velkou chutí, také bojovali
o postup na MČR, které proběhne na jaře roku 2011. Rýmařovští zá-
vodníci předvedli velmi pěkné výkony v kategoriích sebeobrana se
zbraní a sebeobrana beze zbraně. V kategorii se zbraní nám uteklo
první místo jen o jeden bod. Ti, kdo se neumístili, nedali soupeřům
nic zadarmo a bojovali s velkým nasazením. Celkem jsme získali jed-
nu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Závodníkům blahopřeji. 

René Gilg, trenér

Na konci loňského roku dospěly do finále boje tělesně postižených
kuželkářů, kterých se aktivně účastní i sportovci z Rýmařova. Dne
11. prosince se v Blansku konalo Mistrovství České republiky těles-
ně postižených v kuželkách.
Podle hodnocení samotných rýmařovských kuželkářů se naší výpra-
vě příliš nedařilo, přesto se dvě jména objevila na stupních vítězů.
Čestmír Šrom získal bronzovou medaili a Zdeněk Dočkálek se stal ve
své kategorii mistrem České republiky.
Výsledky:
kategorie TP muži: 1. místo Zdeněk Dočkálek (521 b.)

3. místo Čestmír Šrom (482 b.)
kategorie LP1 muži: 4. místo Jiří Plášek (382 b.)
kategorie LP2 muži: 4. místo Karel Forcek (419 b.)

7. místo Ivo Mrhal (405 b.)
Petr Švédík, předseda oddílu

tělesně postižených kuželkářů TJ Jiskra Rýmařov

Fredyho vánoční kuželka počtvrté
V sobotu 18. prosince se sešli přátelé kuželek na již tradičním turna-
ji Fredyho vánoční kuželka. Turnaje se zúčastnilo 23 čtyřčlenných
družstev, zastoupení měly všechny věkové kategorie, soutěžní klání
trvalo téměř 12 hodin.
I přes celoroční „únavu“ z hraní kuželek byly k vidění výborné výkony.
Všichni napjatě očekávali, zda se podaří družstvu Hujerů vyhrát potřetí za
sebou a definitivně získat putovní pohár. Přes všechnu snahu se to nepo-
dařilo a o 15 kuželek zůstali druzí za vítězi - KOM 1. Třetí místo - mož-
ná překvapivě - obsadili Maratonci, družstvo sportovní rodiny Sovišů.
Všichni účastníci obdrželi originální pamětní známku Fredyho vá-
noční kuželky 2010, která se jistě stane sběratelskou raritou. Po vy-
hlášení výsledků a rozdání cen proběhla dražba sponzorských dárků

ve prospěch Dětského domova v Janovicích.
Těšíme se na 5. ročník tohoto turnaje a tímto zveme k účasti rýma-
řovské kuželkáře.
Výsledky:
Družstva
1. místo: KOM 1 - 1 014 (Davidík, Horáček, Vaníček, Zoth)
2. místo: Hujeři - 999 (Valová, Tušinovský, Schreiberová, Dědáček)
3. místo: Maraton - 980 (Holub, Soviš, Soviš, Sochor)
Jednotlivci
muži - 1. Martin Mikeska - 285
ženy - 1. Miroslava Paulerová - 280

Kuželkářský oddíl TJ Jiskra Rýmařov

Foto: archiv autora Foto: archiv autora
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Desetibojařské koulení 2010
Poslední prosincové pondělí si dali rýmařovští desetibojaři sraz na míst-
ní kuželně, aby změřili své síly již u čtvrté disciplíny 35. ročníku
Rýmařovského desetiboje. Tou byly kuželky, resp. disciplína na 60 hodů
sdružených. Své tělo si po náročném vánočním hodování přišlo protáh-
nout 15 žen a 43 mužů. Celá akce měla hladný průběh a byla provázena
výbornou atmosférou na drahách i v hledišti.
Nejpočetněji obsazenou byla kategorie mužů A, kde papírové předpo-
klady potvrdil Karel Toman a zvítězil výkonem 249 poražených kuželek.
O 4 kolky za ním skončil Jan Hnilo, třetí místo vybojoval výkonem 240
poražených kuželek Bedřich Štěpaník.
Nejlepší výkon dne předvedl Marek Zoth v kategorii mužů B výkonem
256 poražených kuželek. Na druhém místě skončil Miroslav Egida s 221
poraženými kolky a třetí místo za bouřlivého povzbuzování hlediště vy-
bojoval i přes zranění Rudolf Heisig výkonem 218 poražených kuželek.
U mužů kategorie C se blýskl skvělým výkonem 245 poražených kuže-
lek Václav Orlík. Jan Horáček na druhém místě dosáhl výkonu 230 kol-
ků a lepší dorážkou vybojoval třetí pozici Jaroslav Lachnit s 224 kolky.
V kategorii žen A si nejlépe načasovala formu Marcela Žáková a výko-
nem 246 poražených kuželek byla nejlepší ženou dne. Žádná z jejích

soupeřek ji nedokázala konkurovat a dokonce se nedostaly ani přes vy-
touženou dvoustovku. Druhá skončila Andrea Továrková se 194 kolky
a třetí Jana Pitorová se 186 kolky.
Kategorii žen B kralovala Dana Doleželová s 231 kolky. Těsným rozdí-
lem o 1 kolek skončila druhá Jana Egidová s 223 kolky před třetí Alenou
Jurášovou.
Poděkování za pomoc při organizaci a provádění zápisů patří Daně
Doleželové, Rudolfu Heisigovi a Milušce Dudové.
Další disciplínou je plavání. To se uskuteční v sobotu 22. ledna od 11 do
12 hodin na krytém bazénu v Břidličné.
Celkové pořadí po čtyřech disciplínách (turistice, běhu na 1 000, resp.
600 m, střelbě ze vzduchovky a kuželkách) vypadá následovně:

1. místo 2. místo 3. místo
Ženy A: Lenka Metelková Marcela Žáková Andrea Továrková
Ženy B: Jarmila Urbanová Alena Jurášová Irma Šopíková
Muži A: Jiří Jaroš Ivo Soviš Bedřich Štěpaník
Muži B: Josef Svedoník Pavel Kolář Marek Zoth
Muži C: Jaroslav Lachnit Ivan Soviš Jaroslav Hofman

Výbor Rýmařovského desetiboje

MAKL 2010
Celoroční klání amatérských kuželkářů
v MAKLu (Městské amatérské kuželkářské
lize) vyvrcholilo ve středu 15. prosince 2010
utkáním zástupců amatérů s registrovanými
hráči oddílu kuželek TJ Jiskra Rýmařov. Je
patrné, že úroveň amatérských kuželek rok
od roku stoupá, a tak zástupci amatérů sehrá-
li téměř vyrovnané střetnutí s hráči Jiskry.
V závěru se projevily větší herní zkušenosti
a pevnější nervy registrovaných, ale za vý-

sledek v poměru 10 : 6 a vítězství Jiskry o 53
kolků se nemusí amatéři vůbec stydět.
Na závěr tohoto zajímavého měření sil byly
vyhlášeny výsledky MAKLu 2010.
Celkovým vítězem se stal tým KOM 1 ve
složení Miloslav Grulich, Michal Davidík
a Oldřich Vaníček. Druhé místo obsadila
Erna ve složení František Grulich, Lenka
Ociepková a Miroslav Raušer. Jako třetí se
umístilo družstvo RD 8 ve složení Aleš

Polák, Kamil Furik a Petr Kohoutek.
Nejlepší mezi jednotlivci byli v ženách
Monika Kabeláčová a mezi muži Miloslav
Grulich. Skokanem roku bylo vyhlášeno
družstvo Mezikozi.
Touto cestou děkujeme sponzorům turnaje,
kteří věnovali do soutěže věcné ceny, a to
jmenovitě Jolaně Štyksové, Eduardu Ichovi
a Edmundu Cascianimu. 

Organizátoři MAKLu

Výsledky hokeje
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O víkendu 8. až 9. ledna skončilo kompletní 1. kolo hokejové soutě-
že Obrligy Rýmařov. Na zimním stadionu v Rýmařově bylo odehrá-
no celkem 45 utkání:

Soutěž dále pokračuje druhým kolem, které bylo rozděleno na týmy
z 1. - 5. místa (skupina A) a 6. - 10. místa (skupina B).
Skupina A: Kovošrot, Grizzlies, Predators, Vikingové, T-S
Skupina B: Horní Město, Medvědi, Malá Morávka, Jeřáby, Extreme!

Výsledky HC Rýmařov v tomtéž víkendu:
Krajský přebor 4. tříd - HC Rýmařov x HC MD Šumperk - 3 : 3 
(5 : 3 na samostatné nájezdy)
Turnaj 2. tříd v Přerově - HC Rýmařov x HC Zubr Přerov A - 2 : 21
HC Rýmařov x HC Zubr Přerov B - 1: 19
Okresní přebor mužů skupiny A - HC Rýmařov x TJ Batex - Slavoj
Bruntál - 7 : 4 (střelci: 2x Veselý, Blahuš, 1x Šuba, Čada, Barbořík) 

Jiří Slováček
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Gala, a. s., přijme do pracovního poměru,
pro pobočku Bartákova 34, Rýmařov

Vedoucí v˘roby
(mistra/mistrovou ‰icí dílny)

Požadujeme:
min. SŠ, VŠ (oděvní/textilní směr výhodou),  organi-
zační schopnosti, praxi s vedením lidí, PC dovednosti

- uživatelská úroveň

Náplň práce:
organizace šicí dílny, přidělování práce, zpracování

mezd, evidence skladového hospodářství

Nástup:
02/2010, úvazek plný - 37,5 hod.týdně

Îivotopisy zasílat do 20. 1. 2010
emailem na L.WAGNEROVA@GALA.CZ, 

nebo po‰tou k rukám Ing. Libu‰e Wagnerové, 
Západní 1/75, 797 32 Prostûjov
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V‰em stávajícím i budoucím zákazníkÛm
pfieji PF 2011

SluÏby âeské poji‰Èovny
v místû va‰eho bydli‰tû zaji‰Èuje

Jindfiich POULÍK - VPA âP, a. s.,
Pivovarská 11 (DÛm zdraví), R˘mafiov

Otevfieno: po 9 - 12, 13 - 16
út 13 - 15
st   9 - 12, 13 - 16
ãt 10 - 15
pá12 - 14

Telefon: 775 175 473

Nabídka sluÏeb zahrnuje:

Pomoc pfii hlá‰ení a vyfiizování pojistné události
Vyhodnocení souãasného poji‰tûní
Nezávaznou nabídku optimalizace

(plaÈte za to, co skuteãnû potfiebujete)
Poji‰tûní:

- Îivotní
- Úrazové
- Poji‰tûní pro pfiípad pracovní neschopnosti
- Majetkové

Stavba
Domácnost
Odpovûdnost
Povinné ruãení
Havarijní poji‰tûní

- Penzijní pfiipoji‰tûní

Je tu pro Vás!

Nabízíme: výcvik všech skupin
kondiční výcvik
školení řidičů

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

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

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

AUTOŠKOLA
BILL
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PROVOZNÍ DOBA  Po - Pá  8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Opavská 287/57, 793 42 Janovice,

tel.: 554 230 254, e-mail: autodedoch@seznam.cz www.autodedoch.cz

FORD  FOCUS  1,6 TDCi – 80kw, r.v. 2008,
najeto 64.000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarová-
no, autom. klimatizace, ABS, 4x airbag. 

VW  GOLF  1,9 TDi, r.v. 1998, najeto 169.000 km, prv-
ní majitel, servisní kníÏka nehavarováno, ABS, Al kola, stfie‰ní ok-
no, el. okna. 

·KODA  OCTAVIA  1,9 TDi – 66 KW, r.v. 1998,
najeto 185.000 km, klimatizace, palubní poãítaã, ABS, CD pfie-
hrávaã, taÏné zafiízení. 

RENAULT  SCÉNIC 1,9 dcI – R x 4 – SALOMON,
r.v. 2002, najeto 170.000 km, nehavarováno, servisní kníÏka,
první majitel, centrál, autom. klimatizace, kÛÏe, ABS. 

FORD FOCUS  C-MAX  2,0 TDCi, r.v. 2007,
najeto  75.000 km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏ-
ka, ABS, palubní poãítaã, klimatizace, 6 x airbag. 

AUDI   A6  2,0 TDi, r.v. 2007, najeto 152.000 km, prv-
ní majitel,servisní kníÏka, nehavarováno, CD mûniã, alarm, 
autom. klimatizace, ABS, ‰íbr. 

·koda  OCTAVIA  2,0  4x4, r.v. 2001, najeto
178.000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, cent-
rál, zámek fiadící páky, taÏné zafiízení, ABS. 

VW  TRANSPORTER  2,5 TDi-LONG - 9 míst, r.v.
2005, najeto 125.000 km, první maj., serv. kniha., nehavar., CD pfiehr.,
centrál, ABS, posilovaã,  6 stup. man. pfievodovka, klima. 

MAZDA  5  2,0 MZR – CD – ACTIVE, 7 míst,
r.v. 2006 , najeto 143 000 km, první maj., serv. kníÏka, nehavar.,
autom. klima., tempomat, ABS, ESP, xenony, 8 xairbag, AL kola. 

·koda Octavia  Combi  1.9 TDi, 81 kw, r.v. 2001,
najeto 119 000 km, první majitel ,nehavarováno, automatická kli-
matizace, ABS, ASR, Al kola, palubní poãítaã, radio CD. 

Volvo  XC70  2,4 TDi D5,  4x4, r.v. 2006, najeto 
128 000 km,  první maj., servisní kníÏka, nehavar., kÛÏe, autom.
klima., navigace, palubní poãítaã, tempomat, ABS, ESP. 

Peugeot  307 SW, 2,0 HDi , r.v. 2003, najeto 140 000 km,
první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, autom. klimatizace,
ABS, ESP, AL Kola, radio CD. 

166.000,- Kã + DPH 87.000,- Kã 85.000,- Kã 143.000,- Kã

315.000,- Kã + DPH119.900,- Kã 350.000,- Kã + DPH207.500,- Kã + DPH

285.000,- Kã 137.000,- Kã 300.000,- Kã + DPH 125.000,- Kã

MM oo tt oo rr ee ss tt   ZZ aa ss tt áá vv kk aa
ÎÎ ììáá rr ss kk ˘̆   PPP oo tt oo kk   66 33

vás srdeãnû zve
na Dny ruské kuchynû

ve dnech 28. - 30. 1. 2011

Obûdy podáváme od 11.30

Tû‰it se mÛÏete na prav˘ ‰a‰lik,

pirohy, bor‰ã apod.

V‰e ve stylu ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství!

- obsluha v originálních kost˘mech
- podáváme ruská jídla
- stakan vodky zdarma

„Vyrostla malá jedliãka tam mezi modfiíny...
Éj, ty VáÀo, Ivane, jablíãko ti dáme, pak si zazpíváme...“
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Auto color Design, autorizovaný 

obchodník s ojetými vozy ŠkodaPlus, uvádí:

LIMITOVANOU EDICI VOZIDEL

Modelový rok 2007, výroba 2. pololetí 2006, najeto od 80.000 km,

původ ČR, po 1. majiteli, pravidelný servis,  servisní knížka, záruka

mobility, záruka na karosérii 10 let

Výbava:  úsporný motor 1.2HTP 40kW, ABS, Airbag řidiče, výškově

a podélně stavitelný volant, rádio s přehrávačem CD a vestavěnou 

Bluetooth handsfree sadou, posilovač řízení, tónovaná skla, 

mechanické zabezpečení řazení, dělenná zadní sedadla, imobilizér, 

povinná výbava,… 

Garantovaná záruka na technický stav vozidla 12 měsíců

a roční servis zdarma. Máte jistotu, že první rok po koupi Vás 

údržba vozu nebude stát ani korunu.

Zajistíme Vám také výhodné splátky v případě nákupu

na úvěr nebo leasing od ŠkoFINu a nejlevnější pojištění

v regionu od Allianz.

Váš starý vůz vykoupíme protiúčtem. 

Auto color Design s.r.o.

Opavská 69, Rýmařov

Tel.: 554 230 712

E-mail: salon.rym@autocolordesign.cz

www.autocolordesign.cz        www.skofin.cz         www.skodaplus.cz

Škoda Fabia Classic 1.2 od 89.900 Kč

>POUZE U NÁS KE KAŽDÉMU VOZU: 

>NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET KVALITU A POCTIVÉ

JEDNÁNÍ. NABÍDKA JE ČASOVĚ OMEZENA DO 31. 1. 2011,

PŘÍPADNĚ DO VYPRODÁNÍ. 
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