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Fotogalerie mozaiky studentských nápadů
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Akademie - pestrá mozaika studentských nápadů
Tradiční akademie Gymnázia
Rýmařov naplnila v úterý 15. li-
stopadu hlediště rýmařovského
městského divadla studenty, ro-
diči a sourozenci, kteří se přišli
podívat na přehlídku krátkých
vystoupení gymnazistů. Téměř
dvouhodinové pásmo, v němž se
střídaly divadelní scénky, taneč-
ní skladby, reality show i pěvec-
ká čísla, organizačně připravil
profesor Štefan Janošťák, jednot-
livá vystoupení až na několik vý-
jimek nastudovali studenti ve
vlastní režii. Průvodcovského
slova se ujali sourozenci Adéla
a Adam Komůrkovi. V pestré
přehlídce nejrůznějších student-
ských vystoupení převládal ta-
nec, hudba a studentská recese.
K tanečnímu maratónu pod ná-

zvem Na parket pozvali v úvodu
akademie primáni, které vzápětí
vystřídala scénka jejich kamará-
dů ze sekundy s anglickým
Jazzchants. Parodie na reality
show s titulem Gymnázium
Rýmařov má talent byla publi-
kem vřele přijata. Tříčlenná stu-
dentská porota se neostýchala
u některých vystupujících dát 
okamžitě najevo nevoli a třemi
červenými křížky je vyloučit ze
soutěže.
Letošní studentská akademie by-
la více než jindy protkána pohy-
bovými aktivitami. Taneční kre-
ace byly zastoupeny ukázkou ae-
robiku a hip-hopu, své umění
předvedly břišní tanečnice a stu-
denti připravili i vystoupení la-
děné do science fiction. Mezi ta-

nečními čísly se blýskla také for-
mace Střediska volného času, re-
prezentující naše město na sou-
těžích nejvyšší úrovně -
Move2you pod vedením Petry
Čechové. Skupina se představila
skladbami pod názvem Hobby
naší doby a Cesta kolem světa,
které sklidily u diváků velký 
ohlas.
Z divadelních scének stojí za
zmínku moderní pojetí divadelní-
ho skeče O Otesánkovi se simul-
tánním překladem do čtyř jazyků
- angličtiny, francouzštiny, něm-
činy a ruštiny, se kterým se před-
stavili studenti sexty a septimy.
Pěveckých čísel bylo poskrovnu,
nicméně ani ona nepostrádala
nápad a vtip. S ruskými písněmi
zpívanými na playback se před-

stavili studenti sekundy, kvarty
a kvinty. Anglické písně, které se
všemi vystupujícími studenty
připravil profesor Milan Galan-
dr, celou akademii dovedly do fi-
nále.
Studentům, kteří alespoň na
chvíli vybočili ze školního ryt-
mu života, nešlo ani tak o to, aby
předvedli, co dovedou, ale spíš
aby sebe i své diváky pobavili.
A to se jim určitě podařilo. Teď
se zas vrátí do lavic ke svým stu-
dijním povinnostem, z nichž je
na jaře opět vytrhne majáles, je-
hož téma zatím není známé.
Podle studentských tradic se bu-
de jistě jednat o recesi, na kterou
se teší nejen samotní studenti,
ale také veřejnost našeho města. 

JiKo

Aktuálně z města

Město podá žádost o dotaci na zastřešení zimního stadionu
V polovině února 2012 je poslední termín pro
podání žádosti o dotaci z ROPu (Regionálního
operačního programu) Moravskoslezsko v po-
slední výzvě plánovacího období Evropské 
unie 2007 - 2013. Výzva je zaměřená na vy-
budování, doplnění nebo rekonstrukci spor-
tovních zařízení v obcích s upřednostněním
školních sportovišť. Není nám zatím přesně
známo, kolik peněz bude uvolněno, respektive
kolik peněz zbylo Regionální radě MSK na tu-
to výzvu. Jisté je jen to, že jde o výzvu posled-
ní, protože všechny peníze určené městům
a obcím v MSK již byly rozděleny. Zastupitelé
se dohodli, že do této výzvy podáme žádosti
na dvě akce: zastřešení zimního stadionu a vy-
budování venkovního školního sportoviště

u ZŠ 1. máje. V současné době probíhají in-
tenzivní práce na zhotovení projektu pro 
územní řízení a stavební povolení. Zastupitelé
akceptovali studii podoby budoucího zastřeše-
ní, kterou vypracovala firma Vesper Frames, 
s. r. o. Studie navrhuje zastřešení stadionu
v několika postupných fázích, od zastřešení
pouze umělé ledové plochy, až po postupné
začlenění do uceleného komplexu všech okol-
ních budov - šaten, restaurace a technologické
části areálu, včetně úpravy a navázání staveb
na okolí areálu. Obsahem připravované žádos-
ti je pouze první fáze, tedy zastřešení umělé le-
dové plochy. Celkové náklady lze odhadnout
do 30 mil. Kč, přitom město by mohlo obdržet
až 85 % částky z dotace.

Druhým připravovaným projektem je sporto-
viště pro ZŠ na ulici 1. máje. Projekt je již del-
ší dobu připraven a obsahuje běžecký 
ovál, víceúčelové hřiště a doskočiště v zahradě
školy ve směru k ul. Okružní. Celkové nákla-
dy projektu jsou odhadovány do 9 mil. Kč.
Tento projekt bude jako školní zařízení ve
svém hodnocení bonifikován, a má proto mož-
ná větší naději na úspěch ve srovnání se za-
střešením ledové plochy. Protože jde o posled-
ní výzvu ROPu na několik příštích let, předpo-
kládám, že počet žádostí a požadované částky
o dotace mnohonásobně převýší alokovanou
částku. Úspěchem potom bude, pokud získá-
me dotaci alespoň na jednu z obou žádostí.

Ing. Petr Klouda, starosta
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Na základě usnesení představen-
stva společnosti byla stanovena
cena pitné vody, kterou vám do-
dáváme, takto: s účinností od
1. 1. 2012 bude účtována cena
pitné vody ve výši 31,98 Kč/m3

+ 14 % DPH, tj. 36,46 Kč/m3

včetně DPH. Ve srovnání s rokem
2011 byla zachována základní ce-
na vodného. K jedinému nárůstu

dochází z důvodu zvýšení sazby
DPH z 10 % na 14 %.
I přes nárůst většiny vstupních ná-
kladů se společnost VaK Bruntál,
a. s., rozhodla nezvyšovat pro
rok 2012 cenu vodného, a to
i přes přetrvávající nutnost vytvo-
řit dostatečný objem finančních
prostředků pro obnovu zastara-
lých rozvodů vody. Především re-

alizace zvýšeného objemu inves-
tic v předchozích letech, moderni-
zace zařízení a uplatňování neje-
konomičtějších postupů přispělo
ke stavu, kdy je společnost VaK
Bruntál, a. s., jako jedna z mála
vodárenských společností schop-
na zachovat základní cenu vodné-
ho. K této příznivé situaci přispěl
v neposlední řadě i jednotný po-

stoj všech dotčených obcí k sou-
časnému způsobu provozování
vodohospodářské infrastruktury.
Kalkulace ceny pitné vody je
k nahlédnutí na webových strán-
kách naší společnosti www.vakb-
runtal.cz nebo na úřední desce
příslušného městského (obecní-
ho) úřadu. Ing. Jaroslav Jouza,

ředitel VaK Bruntál, a. s.
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Soutěž Marie Kodovské

Město je i nadále proti výstavbě větrných elektráren v regionu
Zastupitelstvo Moravskoslezské-
ho kraje dne 22. 12. 2010 vydalo
usnesením č. 16/1426 Zásady 
územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje (dále jen ZÚR), které
jako opatření obecné povahy na-
byly účinnosti dne 4. 2. 2011.
Během projednávání ZÚR město
Rýmařov uplatňovalo požada-
vek maximální ochrany kultur-
ních a přírodních hodnot, zejmé-
na ochranu krajinného rázu.
Vycházelo ze studie Vyhodno-
cení možností umístění větrných
elektráren na území Moravsko-
slezského kraje z hlediska větr-
ného potenciálu a ochrany příro-
dy a krajiny z roku 2007, z vý-

sledku Odborného posudku ve
věci posouzení vlivu záměru
Větrného parku Velká Štáhle na
krajinný ráz ve smyslu § 12 zá-
kona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, z listopadu
2008, kde závěr je jednoznačný:
vliv na estetické hodnoty a har-
monické měřítko je tak velký, že
jej není možné ani částečně eli-
minovat opatřeními, která by zá-
roveň zajistila předpokládanou
účinnost větrného parku.
Město poukazovalo na výsledky
zpracování Rozboru udržitelné-
ho rozvoje území obce s rozšíře-
nou působností Rýmařov, kde
je krajinný ráz považován za vý-

znamnou hodnotu v území.
Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje, odbor územního pláno-
vání, provádí aktualizaci záměrů
obcí na území Moravskoslezské-
ho kraje, které by mohly mít nad-
místní význam. Rozsudek Nej-
vyššího správního soudu č. j. 7 Ao
2/2011 - 127 potvrdil, že stavby
větrných elektráren mají nadmíst-
ní význam, a proto musí být řeše-
ny v ZÚR. Ve vztahu k tomuto
rozsudku je nutné, aby obce aktu-
alizovaly své záměry nadmístního
významu, konkrétně větrné elekt-
rárny, a to v pozitivním i negativ-
ním vymezení.
Město Rýmařov považuje ve stra-

tegickém plánu Rýmařova a ve
Strategii mikroregionu Rýma-
řovsko svůj region za turisticky
významný a klade si podporu ce-
stovního ruchu za prvořadý cíl.
Výstavbou větrníků dojde k zása-
hu do koncepčních plánů obcí
Rýmařovska, které počítají právě
s dochovaným krajinným rázem
jako s největší devizou pro rozvoj
turistického ruchu. Svůj nesou-
hlas vyjádřilo zastupitelstvo měs-
ta již dříve přijatým usnesením 
č. 613/18/08 ze dne 25. 9. 2008
a nyní ho na svém zasedání 23. 11.
2011 usnesením č. 247/9/11 po-
tvrdilo. Ing. Petr Klouda,

starosta města
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Dne 18. listopadu t. r. bylo na in-
ternetu zveřejněno: V americkém
městě Mission Hills se dne 
11. 11. 2011 v 11 hodin 11 minut
narodil přirozeným způsobem
v pokoji č. 1111 chlapec Alexan-
der David Hockaday Ruiz. A ně-
kolik dní předtím: V rodině
Thomasových z anglického Ply-
mouthu mají jistotu, že navzájem
nebudou zapomínat na narozeni-
ny. Matce a otci, kteří je slaví oba
6. září, se právě v tento den naro-
dilo první dítě.
Takřka nekonečný je počet we-
bových stránek týkajících se 
„osudových“ souvislostí mezi
dvěma ze čtyř zavražděných ame-
rických prezidentů, Abrahamem
Lincolnem a J. F. Kennedym. Ta-
dy jsou jen některé: oba prezi-
denti se zabývali občanským prá-
vem, oba mají příjmení o délce 
7 písmen, Lincoln byl zvolen
v roce 1860 a Kennedy v roce
1960, oba prezidenti byli zavraž-
děni v pátek v přítomnosti svých
žen, jméno Kennedyho tajemni-
ce bylo Lincoln a tajemnicí
Lincolna byla Kennedy, Lincol-
nův vrah John Wilkes Booth se
narodil v roce 1839, vrah Kenne-
dyho Lee Harward Oswald v roce
1939, Booth zastřelil Lincolna
v divadle, Oswald se v divadle
skrýval, Booth i Oswald byli zabi-
ti před ukončením soudních pro-
cesů, Andrew Johnson, nástupce
prezidenta Lincolna, se narodil
v roce 1808, nástupce Keneddyho
London Johnson v roce 1908, oba
Johnsonové byli Jižané a předtím,
než se stali ministry, pracovali
v americkém Senátě atd. Mnoho
lidí se zdráhá uvěřit, že jde jen
o náhody a mluví o „božském plá-
nu, podle něhož se entita, tvořící
prezidenta Abrahama Lincolna,
vrátila jako J. F. Kennedy, aby
svůj úkol dokončila“ (www.pro-
blemylidstva.estranky.cz), o nej-
lepším historickém příkladu rein-
karnace apod.
Některé události označované za
neuvěřitelné náhody nebo za po-
divné shody náhod mohou být
„kachny“, nicméně s náhodami
se setkáváme všichni. Známého
z Rýmařova nepotkáme třeba
rok, pak hned dva dny po sobě,
podruhé třeba na Václavském
náměstí, o někom mluvíme nebo
na něj vzpomínáme a on nečeka-
ně zavolá, v hlavě nám krouží
melodie a vzápětí se ozve z roz-
hlasu, čekám na pošťačku, potře-

buji si odskočit, nejde a nejde,
odskočím si, sotva zavřu dveře,
zvoní zvonek, na procházce letí-
cí holub vypustí svoji dávku pří-
mo na můj nový kabát. Každý
z nás zažije spoustu událostí, kte-
ré nelze nazvat jinak než náho-
dou, někdy šťastnou, jindy ne-
šťastnou. Některé jsou „osudo-
vé“, jiné „neutrální“. Co je to
vlastně náhoda?
Jen malý vliv má na moudrého
člověka náhoda, největší a nej-
hlavnější věci spravoval a po
všechen čas v životě spravuje
a bude spravovat rozum.

(Epikúros)
Náhoda za nic neručí. (Moliére)
Náhoda pomáhá těm, kteří jsou
na ni připraveni. (Blaise Pascal)
Náhoda je květ poezie na stromě
všedního života.

(Hans Christian Andersen)
Náhody neexistují, jsou to jen
splněná přání a vyslané myšlen-
ky, které jsme už třeba i zapo-
mněli.
Náhoda je blbec.
Wikipedia uvádí, že náho-
da v běžné řeči označuje jevy,
jejichž výskyt neumíme vysvět-
lit. Náhodný jev pak představu-
je událost, která za určitých pod-
mínek buď nastane, nebo nenasta-
ne. Pokud něco označíme za ná-
hodný jev, může to být ze dvou
důvodů - buď příčinu či vysvětle-
ní neumíme nalézt (přestože
možná existuje) nebo jev žádnou
příčinu nemá (což ovšem často
lze jen obtížně dokázat).
Většina lidí, byť nerada, musí
uznat, že černá kočka přes cestu
a zlomená noha po zakopnutí žád-
nou příčinnou souvislost nemá
(pokud jste ovšem nezakopli pří-
mo o tu kočku), šlo o náhodu či
shodu málo pravděpodobných 
událostí. Někteří však v takové 
události budou vidět skrytou, ne-
bo dokonce osudovou zákonitost.
O lidech, kteří by ji zde hledali, ří-
káme, že jsou pověrčiví. Domní-
vají se, že uskuteční svá přání ne-
bo zaženou nějakou obavu „pře-
depsaným“ činem nebo slovem
(klepáním na dřevo), nošením 
amuletu nebo talismanu pro štěstí
apod. Dalším příkladem může být
víra v telepatické schopnosti, kdy
člověk myslí na nějakou osobu
a ona, jako by to vycítila, ozve se
v tu chvíli, kdy na ni myslíte.
Existence telepatie není ale empi-
ricky spolehlivě prokázána, ani ne-
existuje přijatelná vědecká teorie,

která by ji vysvětlovala. Jde vždy
o náhodu. Jenže pokud na danou o-
sobu myslíte ve chvíli, kdy zavolá,
zanechá to ve vás silný dojem.
Když nějaká osoba zavolá zrovna
ve chvíli, kdy myslíte na někoho ji-
ného, nezanechá to dojem žádný
a událost je zapomenuta.
Když hodíte mincí, padne panna,
nebo orel, výsledek hodu nelze
předpovědět. Je to prostě náhoda.
Když použijete dvě mince, prav-
děpodobnost, že obě dopadnou
rubem nebo lícem, je asi 3%.
Jenže pokud budete tento úkon
opakovat dostatečně dlouho, zač-
ne se z chaosu vynořovat zákoni-
tost: Když hod provedete stokrát,
bude tato pravděpodobnost 96%.
Totéž platí o hodech hrací kost-
kou, při nichž dříve nebo později
(ale spíše hodně pozdě) zjistíte,
že všechna čísla od 1 do 6 se ob-
jevují v jedné šestině výsledků
téměř rovnoměrně. Čím víc vrhů,
tím bude rozdělení na šestiny
přesnější. Od určitého množství
pokusů tedy končí nahodilost
a začíná fungovat pravděpodob-
nost. Tuto sféru zkoumá teorie
pravděpodobnosti, která nehledá
příčiny, nýbrž zaznamenává jed-
notlivé výsledky a zjišťuje prav-
děpodobnou hodnotu podílu
„příznivých případů“ např. ze
všech hodů, když se počet poku-
sů blíží k nekonečnu.
V praktickém životě je však ne-
možné uskutečnit tak velký počet
pokusů, aby se mohla pravděpo-
dobnost uplatnit. Při hazardních
hrách se jedná o náhodu (a „štěs-
tí“). Celé generace lovců štěstěny
se pokoušejí najít pravidla, která
by se dala uplatnit i pro malý po-
čet nahodilých událostí. Hazard-
ní hráči tomu říkají „systém“.
Najít systém pro ruletu, karty,
sportku nebo hrací automaty je
dávný sen. Patrně nesplnitelný.
Například ruleta má čísla od 1 do
36 a nulu. Pokud padne některé
číslo od 1 do 36, obvykle vyhra-
je některý ze sázejících, pokud
padne nula, všechny vklady při-
padnou kasinu. Sázecí poměr je
tak 36 : 1. To poskytuje provozo-
vateli hry zaručený podíl 2,7 %
ze vsazených peněz. Hrací auto-
mat v hernách má nastaven sáz-
kový poměr, který je mnohem
nevýhodnější a zaručuje provo-
zovateli hracích automatů podíl
20 - 50 %. Někteří přesto věří, že
určité zákonitosti platí i v malých
číslech. Nejčastěji přitom pouka-

zují na sklon náhod k řetězení.
Lidová zkušenost označuje tyto
případy jako „do třetice všeho
dobrého (zlého)“. Pověstné jsou
například série výher v ruletě či
kartách.
To, co považujeme za náhodu, je
ve skutečnosti zákonitý výsledek
tak složité souhry jevů a okolnos-
tí, že jej nejsme schopni předvídat
- ani při sebepečlivějším hodu
kostkou nelze s určitostí předpo-
vědět, na jakou hranu kostka do-
padne a jak se ustálí. Časté jsou
pokusy o mystická vysvětlení ná-
hody. Například švýcarský psy-
cholog a psychiatr Carl G. Jung
viděl v náhodách důsledek jaké-
hosi nepoznaného vyššího řádu
vesmíru. Odtud už není daleko
k domněnce, že tam, kde končí lo-
gika, začíná Bůh. Existuje osud či
vyšší moc, která záhadně působí
na lidské životy? Mnoho starých
civilizací věřilo v působení vyšší
moci osudu či bohů. Šamani a šar-
latáni věřili, že mohou tuto moc
ovládat, a na jejich podnět vznik-
lo mnoho náboženství a kultů.
Většina z nich hlásá nezvratitel-
nost osudu, který řídí náš život.
Jiní však tvrdí, že nic jako náho-
da není, ale neplatí ani to, že vše
řídí osud. Předpokládají, že kaž-
dá myšlenka má nějakou sílu
a vysílá určitý (energetický) 
impuls, ten se snaží podstatu da-
né myšlenky vykonat a ovlivňuje
dění kolem nás. Proto, když na
něco myslíme, tak se to stane,
když myslíme na někoho, tak ho
potkáme. Mnozí lidé jsou pře-
svědčeni, že výskyt náhodného
jevu je výsledkem celkového
způsobu myšlení; při pozitivním
myšlení tedy můžeme „přivolá-
vat“ náhody dobré, šťastné, při
negativním způsobu myšlení na-
opak. Lidé věřící na jemnohmot-
ný svět by vám jistě vyprávěli
o mnoha dalších silách a „osob-
nostech“, které ovlivňují náš ži-
vot a naše náhody.
Mně jsou blízká moudrá slova
refrénu známé písně trojice
Ježek, Werich, Voskovec „život
je jen náhoda“. Všichni jsme na
světě díky náhodě - a nejenže
každý z nás je výsledkem náhod-
ného setkání a dalších „náhod“
života našich rodičů, ale veškerý
pozemský život, jeho vznik i ce-
lá evoluce jsou souhrnem neko-
nečných a také neskutečně šťast-
ných náhod. Takže díky za ná-
hodu! M. Marek

Pár slov... o náhodě
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Odbory MěÚ informují
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Adopce, neboli osvojení
V poslední době bohužel narůstá počet man-
želství, která přes veškerou snahu lékařů zůstá-
vají bezdětná. Jejich problém pak může, za spl-
nění určitých předpokladů, vyřešit osvojení dí-
těte. Zajímá vás, za jakých podmínek lze dítě 
osvojit? Není to úplně jednoduché, ale také to
není nic nemožného a takové osvojení, neboli
adopce, může být přínosem pro všechny zú-
častněné - adoptivní rodiče i adoptované dítě.

Jak se rozhodnout?

Rozhodnutí, zda přijmete dítě, které se vám
nenarodilo, je velmi závažný krok, je proto
nutné, aby se na něm shodli oba manželé a vše
si řádně rozmysleli. Budoucím osvojitelům
vždy doporučujeme, aby informovali o svém
rozhodnutí také širší rodinu. Pokud má dítě do
rodiny přijít, bude se stýkat také s dalšími pří-
buznými (prarodiči, tetami, strýci, popř. dětmi
z předchozích manželství atd.).

Kde nám poradí?

Veškeré informace získáte na odboru sociál-
ních věcí příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, tím je Městský úřad
Rýmařov. Sem se můžete přijít pouze infor-
movat, aniž byste již byli pevně rozhodnuti,
zda si žádost podáte.

Co všechno se při podání žádosti zjišťuje?

Osvojení je nejvyšší formou náhradní rodinné
péče, takže žadatelé (budoucí osvojitelé) musí
být do určité míry prověřováni. Součástí žá-
dosti jsou doklady o státním občanství a zprá-
va o zdravotním stavu obou žadatelů, dále do-
klady, které se týkají zaměstnání (nejen výše
příjmů, ale i hodnocení zaměstnavatele), pra-
covnice úřadu si sama vyžádá také opis z rejs-
tříku trestů. Součástí žádosti je také psycholo-
gické posouzení žadatelů.
Sociální pracovnice pak rodinu navštíví a pro-
vede pohovor, který se bude týkat toho, jaké
máte představy o dítěti, které byste si chtěli 
osvojit. Není nutné se obávat sdělit jakékoliv
požadavky na to, jaké by mělo vaše dítě být.
Často se nám stává, že budoucí osvojitelé ma-
jí obavy při dotazu na možnost přijetí dítěte ji-
ného etnika, že budou vypadat jako rasisté,
když sdělí, že např. romské dítě nechtějí. Při
formování představ o dítěti je skutečně na ža-
datelích, jaké podmínky do žádosti uvedou.
Pokud budou chtít novorozenou blonďatou
holčičku a jiné dítě odmítnou přijmout, bude-
me jejich přání respektovat. Mohu však
z vlastní zkušenosti říci, že nakonec je velmi
často všechno jinak, většinou to skončí tak, že
se při prvním kontaktu s dítětem zamilují na-
příklad do rezavého dvouletého kluka a zjistí,
že toto je to pravé, co jim v životě chybělo.
V průběhu žádosti o osvojení musí žadatelé

procházet tzv. „psychologickou přípravou“.
Jedná se o odborné poradenské vedení a pomoc
při zvládnutí tohoto závažného životního kro-
ku. V průběhu psychologické přípravy navští-
víte s pracovnicemi rodinné a manželské po-
radny některý z kojeneckých ústavů, seznámí-
te se s úskalími, které vás mohou čekat při při-
jetí dítěte do rodiny i při další výchově, setkáte
se s lidmi, kteří mají stejné problémy i starosti.

Jaké jsou právní vztahy po osvojení?

Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvoje-
ným dítětem (osvojencem) takový poměr, jaký
je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem
a příbuznými osvojitele vzniká poměr příbu-
zenský. Osvojitelé mají stejnou rodičovskou
zodpovědnost jako při výchově vlastního
dítěte. Právní mocí osvojení zanikají všechna
vzájemná práva a povinnosti mezi osvojen-
cem a jeho původní rodinou. Pokrevní rodiče
dítěte ani po jeho zletilosti nemají právo do-
zvědět se, do které rodiny bylo jejich dítě 
osvojeno.

Kdo rozhoduje o osvojení?

O osvojení rozhoduje soud. Rozhodnutí soudu
o osvojení předchází řada činností, které usku-
tečňují orgány sociálněprávní ochrany na měst-
ském úřadě a především na krajském úřadě.

Kdo se může stát osvojitelem a kdo osvo-
jencem?

Osvojiteli mohou být zletilé fyzické osoby,
které způsobem svého života zaručují, že 
osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnos-
ti. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být
přiměřený věkový rozdíl, obdobně jako bývá
mezi rodiči a vlastními dětmi. V praxi se za
nejvhodnější považuje věkový rozdíl 25 až 35

let. Možné ale jsou a poměrně často se vysky-
tují odchylky směrem nahoru i dolů. Vždy zá-
leží na posouzení konkrétního případu, kdy
ještě je a kdy již není přiměřený věkový rozdíl.
Nepřipouští se, aby mezi osvojitelem a osvo-
jencem byl příbuzenský vztah v pokolení pří-
mém (prarodiče a vnuci) nebo vztah souro-
zenců - v takových případech lze využít jiných
typů náhradní rodinné péče. Osvojitelem se
může stát i osamělá osoba, lhostejno, zda muž
či žena. Jako společné dítě mohou někoho
osvojit jen manželé. V případě soužití druha
a družky může dítě osvojit jen jeden z nich.
Osvojit lze jen nezletilého (tj. osobu mladší
osmnácti let), a to jen je-li mu osvojení ku pro-
spěchu.

Kdy je dítě „právně volné“?

Osvojit lze jen dítě, které je tzv. právně volné,
tj. buď je dán souhlas rodičů nebo soud rozho-
dl o jejich nezájmu. Právně volné je i takové
dítě, jehož rodiče zemřeli, byli zbaveni rodi-
čovské zodpovědnosti nebo nemají způsobi-
lost k právním úkonům v plném rozsahu.
Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být
dítě po dobu nejméně tří měsíců v péči budou-
cího osvojitele, a to na jeho náklady.

Příjmení a jméno osvojeného dítěte

Osvojením získává dítě příjmení osvojitele.
Společný osvojenec manželů má příjmení ur-
čené pro jejich ostatní děti. V souvislosti 
s osvojením lze změnit i křestní jméno dítě-
te. Z hlediska zachování a nepoškození jeho 
identity a sebeúcty však nedoporučujeme změ-
nu křestního jména u dítěte, které je se svým
jménem již identifikováno, ledaže by si změnu
samo přálo.

Osvojení zrušitelné a nezrušitelné

Náš právní řád rozlišuje dva typy osvojení -
zrušitelné a nezrušitelné. Častější formou je
forma nezrušitelná, nezrušitelně lze osvojit jen
dítě starší jednoho roku. V případě nezrušitel-
ného osvojení jsou osvojitelé zapsáni v matri-
ce i v rodném listě dítěte namísto původních
rodičů. Pokud dítě nezrušitelně osvojí osamělá
osoba, je z matriky i z rodného listu vypuštěn
zápis o druhém rodiči dítěte (používá se termín
„neuveden“).
V matrice zápis o původních rodičích vždy zů-
stává v poznámce. Zletilé osvojené dítě má
právo do matriky nahlédnout.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete se s veš-
kerými dotazy obrátit na pracovníky odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřa-
du Rýmařov - tel. 554 254 222, e-mail: pod-
zemna@rymarov.cz. Iveta Podzemná,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Ilustrační foto
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Upozornění pro občany se zdravotním postižením
- držitele průkazů „mimořádných výhod“

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením, dochází 
od 1. 1. 2012 mimo jiné ke zrušení zákonů 
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení. Na
základě těchto předpisů byly přiznávány mi-
mořádné výhody a vydávány průkazy TP,
ZTP nebo ZTP/P.
Průkazy mimořádných výhod (tj. I. stupeň -
průkaz TP, II. stupeň - průkaz ZTP a III. stupeň

- průkaz ZTP/P) zůstávají v platnosti i po
1. 1. 2012, a to do uplynutí doby platnosti
vyznačené na zadní straně průkazu, nejdé-
le však do 31. 12. 2015 (tj. bez ohledu na sku-
tečnost, že je vyznačena delší či neomezená
doba platnosti na zadní straně průkazu).
Ačkoli je institut „mimořádných výhod“ ru-
šen, benefity, které z držení průkazů TP, ZTP
a ZTP/P vyplývaly, zůstávají v platnosti i na-
dále. Jedná se o nárok na vyhrazené sezení
v prostředích městské hromadné dopravy,
slevy v dopravě apod.
Od 1. 1. 2012 dle zákona č. 73/2011 Sb.,
o Úřadu práce ČR, ve znění zákona 
č. 329/2011 Sb. bude vydávat krajská po-
bočka úřadu práce, kontaktní pracoviště
Rýmařov, osobám, kterým byl podle zákona
o sociálních službách přiznán příspěvek na
péči, a osobám, kterým byl přiznán příspě-
vek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní
pomůcku, kartu sociálních systémů, která
současně v zákonem stanovených případech
slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravot-
ním postižením (průkaz TP) nebo průkaz 
osoby se zvlášť těžkým zdravotním postiže-
ním (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se
zvlášť těžkým zdravotním postižením s po-
třebou průvodce (průkaz ZTP/P).
Pokud jsou přiznány mimořádné výhody 
II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (prů-
kaz ZTP/P), vznikne při splnění ostatních
podmínek nárok na příspěvek na mobilitu.
Žádosti o tuto dávku se budou podávat po 

1. 1. 2012 na krajské pobočce úřadu práce,
kontaktní pracoviště Rýmařov, nebo na úřadu
práce příslušném podle bydliště, a to na pře-
depsaném formuláři. Výše příspěvku bude či-
nit 400 Kč za kalendářní měsíc. Nárok na tu-
to měsíčně se opakující dávku trvá do uply-
nutí doby platnosti vyznačené na zadní straně
průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015. Pro
další poskytování této dávky po uplynutí 
uvedené doby musí dojít k novému posouze-
ní zdravotního stavu, pokud nebude již po-
souzen pro účely příspěvku na péči.
Dále sdělujeme všem občanům, kterým by-
lo v minulosti k průkazu mimořádných vý-
hod vydáno dle ustanovení § 67 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů,
(zákon o silničním provozu) zvláštní označe-
ní do vozidla pro parkování O1 AA šesti-
místné číslo (uvedeno na zadní straně průka-
zu), že mají nejpozději do 31. 12. 2012 u na-
šeho úřadu vyměnit toto stávající 
označení pro parkování za nový Parkovací
průkaz označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou (nové 
označení O7 CC šestimístné číslo). K výmě-
ně parkovacího průkazu je nutná fotografie
o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné
podobě, stávající průkaz mimořádných vý-
hod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní 
označení do vozidla pro parkování (O1 AA
šestimístné číslo). Iveta Podzemná,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zpravodajský servis ve zkratce

Žádost Bytermu, p. o.
Byterm, p. o., žádá nájemníky o spolupráci při odečtech stavů
podružných vodoměrů teplé a studené vody a rozdělovačů top-
ných nákladů (poměrná měřidla na topných tělesech).
Odečet teplé a studené vody provádí domovní důvěrník. Odečet tep-
la provádí pověřený pracovník firmy ISTA po předchozím oznámení
termínu. V domech, kde není ustanoven domovní důvěrník, vyzývá-

me nájemníky, aby stavy svých podružných vodoměrů oznámili na
Byterm do 16. 1. 2012, a to písemně poštou, vhozením do sběrného
boxu umístěného na Bytermu nebo e-mailem na adresu byterm@ry-
marov.cz. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Vavřičková,
Byterm, p. o., Palackého 11, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 703 430-4,

Pohotovostní služby Bytermu v průběhu vánočních svátků
Byterm Rýmařov si dovoluje oznámit všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města a majitelům domů 

ve správě této organizace pohotovostní službu pro případ havárií během vánočních svátků.

Pohotovost je držena od 8.00 do 13.00 na číslech:
•  Voda a odpady Městské služby, Bohumil Mořkovský 737 241 052

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

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

Pouze pro případ závažných havárií!

Přejeme všem nájemníkům i ostatním občanům města klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového
roku 2012.

Kolektiv zaměstnanců organizace Byterm

Ilustrační foto
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Jedna paní povídala
Proč zmizel starý německý hřbitov v Edrovicích?

Není tomu tak dávno, co starousedlíci či přespolní při svých vycház-
kách po okolí mohli obdivovat nostalgické prostředí starého němec-
kého hřbitova v Rýmařově-Edrovicích. A najednou kde nic, tu nic.
Hřbitov záhadně zmizel neznámo kam a s ním i staré náhrobky a kří-

že, které nepochybně někomu patřily. Kam se hřbitov poděl a komu
vadil? Kdo byl jeho správcem či majitelem? A kam byly všechny
náhrobky odvezeny a proč? Bude na jiném místě vytvořeno pietní
místo, které by suplovalo nebo připomínalo tento hřbitov?

Zdravotnictví

Pacientům Podhorské nemocnice začal sloužit nový sanitní vůz
Nov˘ moderní sanitní vÛz zaãala v tûchto dnech pou-
Ïívat Podhorská nemocnice, která je souãástí sku-
piny Agel. Zbrusu nová sanitka umoÏní rychlej‰í,
bezpeãnûj‰í a pohodlnûj‰í pfiepravu pacientÛ. Do
koupû sanitního vozu VW Transporter 1,9 TDI ne-
mocnice investovala témûfi 1,2 milionu korun.
Nová sanitka nahradila starší, již zastaralý vůz.
Je výrazně prostornější, čímž se v ambulantním
prostoru zvýšila přepravní kapacita o jedno se-

dadlo. „Sanitka je vybavena například řízenou
klimatizací, dále nosítky pro zátěž až 250 kilo-
gramů s polohovatelným podhlavníkem a se
sklopnými bočními madly s odnímatelným pod-
vozkem. I díky nim dochází k podstatnému zvý-
šení bezpečnosti a komfortu při přepravě leží-
cích pacientů. Sanitka je rovněž vybavena ram-
pou pro transport imobilních pacientů a systé-
mem nezávislého vytápění. Vůz je díky moder-

ním systémům bezpečnější především v zimních
měsících a za špatného počasí,“ říká vedoucí
dopravy Podhorské nemocnice Richard Mareš.
Podhorská nemocnice převáží své pacienty
celkem deseti sanitními vozy. „Měsíčně převá-
žíme zhruba 2000 pacientů a najedeme všemi
vozy mezi 50 až 60 tisíci kilometry,“ doplnil
Richard Mareš.  Ing. Hana Szotkowská

Hřbitov v Edrovicích byl formálně zrušen již v minulosti. Vzhledem
k ostudnému stavu, do kterého se dostal v poslední době činností
vandalů i zlodějů (prakticky všechny hroby byly poškozeny, náh-
robky demolovány či odvezeny), zahrnulo město tento prostor do
projektu Zeleň III, na který jsme získali dotaci z fondů Evropské 
unie. Práce byly letos zahájeny firmou vzešlou z veřejné soutěže 
INTEXT Krnov, s. r. o. Byly pokáceny neperspektivní a poškozené

dřeviny, byly odstraněny zbytky staveb a provedeny terénní práce.
Zmíněná firma však šla do úpadku, proto byly práce přerušeny. Nyní
proběhne výběr nového dodavatele a úpravy bývalého hřbitova bu-
dou v příštím roce dokončeny. Vznikne zde parková úprava s cent-
rální alejí navazující na cestu z Edrovic. Počítáme s umístěním pa-
mětní desky důstojně informující o skutečnosti, že zde v minulosti
byl hřbitov.

odpovídá vedoucí odboru ŽPaRR František Čermák
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Školství

Pozvánka na vánoční jarmark
Vážení příznivci školy, již se stalo tradicí, že v čase předvánočním
naši žáci chystají Vánoční jarmark. Nejinak je tomu i letos. V pá-
tek 2. prosince od 16.30 do 19.30 se v prostorách školy na
Jelínkově ulici tato akce bude konat opět. Pokud máte zájem pod-
pořit úsilí našich žáků, ocenit jejich snahu a vánočně se naladit,
jste zváni. Mgr. Markéta Míčková dne 7. prosince 2011 od 9 do 17 hodin

Střední škola, Rýmařov, p. o.,
Julia Sedláka 16, Rýmařov

zve zájemce na

Víno nechal
nedopité v posteli

Policisté odhalili pachatele, který se vloupal
do dvou chat v Dolní Moravici. 37letý muž
měl během října a listopadu vniknout do
dvou rekreačních objektů a odnést odtud růz-
né věci, především alkohol, konzervy a oble-
čení. Při druhém vloupání měl otevřít láhev
s růžovým vínem a nedopitou ji nechat v po-
steli. Dopadený muž byl už v posledních
třech letech za majetkovou trestnou činnost
soudně trestán.

Série vloupání objasněna
Policisté objasnili sérii vloupání do prodejen
a pohostinství na Bruntálsku a Rýmařovsku.
Zadrželi 39letého muže, který měl v době od
července do října tohoto roku násilně vnik-
nout do sedmi různých objektů, restaurací,
prodejen a čerpacích stanic. Odcizil tabáko-
vé výrobky, alkohol a další věci v celkové
hodnotě kolem 230 tisíc Kč. Muž se ke své
trestné činnosti doznal. Hrozí mu trest odně-
tí svobody až do výše pěti let.

Opilý nacouval do auta
Ve středu 16. listopadu zahájil policejní ko-
misař SKPV trestní stíhání 41letého muže
pro přečin ohrožení pod vlivem návykové
látky. Letos v červenci měl na Národní ulici
v Rýmařově nasednout opilý do auta a při
rozjíždění narazit do vozidla Renault, které
stálo za ním. Při dechové zkoušce policisté

naměřili řidiči nejprve 1,67 a následně již
2,46 promile alkoholu. Při šetření policisté
zjistili, že muž řídil pod vlivem alkoholu cca
1,5 km. Muž přiznal, že před jízdou vypil 
6 jedenáctistupňových piv a několik odlivek
vodky. Při nehodě vznikla škoda ve výši 
10 tisíc Kč.

Zloděj odnesl
příslušenství k lanovce

Rýmařovští policisté šetří krádež příslušen-
ství k lanovce na přibližování dřeva, ke kte-
ré došlo mezi 17. a 18. listopadem v lese
v katastru obce Stránské. Pachatel násilně
vnikl do přívěsného vozidla a odcizil různé
pracovní nářadí, lanový napínák, ocelová la-
na, lanové spony, kladky, lanové úvazky a ta-
ké 20 litrů pohonných hmot, které byly v ka-
nystrech. Celková škoda činí 35 tisíc Kč.

Matka neposílala 
dceru do školy

41letá žena z Rýmařova je obviněna, že
v době od září 2010 do června 2011 zane-
dbávala řádnou výchovu, školní přípravu
a docházku své 15leté dcery. Neměla kontro-
lovat ani trávení jejího volného času, záměr-
ně měla krýt absenci dcery a v tomto jednání
ji podporovat. Od 20. dubna do konce škol-
ního roku nebyla dívka ve škole vůbec.
Celkem zameškala 573 hodin, nemohla být
klasifikována a neukončila ročník. Obviněné
hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Nehody
na namrzlé vozovce

Mezi Rýmařovem a Malou Štáhlí havarova-
la 17. listopadu 18letá dívka za volantem vo-
zu Audi, když na namrzlé vozovce nepřizpů-
sobila rychlost a v zatáčce dostala smyk.
Vyjela do silničního příkopu a převrátila se
na střechu. Při nehodě utrpěla lehké zranění,
způsobená škoda činí 50 tisíc Kč.
Další nehoda se stala v neděli 20. listopadu
brzy ráno v Malé Morávce. 24letý muž s vo-
zidlem Alfa Romeo dostal na namrzlé silnici
smyk, v zatáčce vyjel do protisměru a nara-
zil do zábradlí u mostku. Po nehodě zanechal
nepojízdné auto na místě a odešel. Nehodu
nahlásil policistům dodatečně v dopoledních
hodinách až majitel vozidla. Při šetření poli-
cistům sdělil, že jeho známý se neoprávněně
dostal ke klíčům a bez jeho vědomí si auto
půjčil. O samotné nehodě ho informoval te-
lefonicky. Na vozidle vznikla škoda ve výši
160 tisíc Kč.

Ze skladu zmizela 
čerpadla a elektromotory

Rýmařovští policisté vyšetřují krádež čerpa-
del a elektromotorů ze skladu v Dětřichově
nad Bystřicí. Neznámý pachatel do skladu
vnikl v době od 21. do 24. listopadu a odne-
sl šest čerpadel a pět elektromotorů. Svým
jednáním způsobil škodu 20 tisíc Kč.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové
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Historie jednoho domu
Spitzerova vila v Janovicích

Poslední díl seriálu Historie jed-
noho domu, v němž jsme se po-
kusili seznámit čtenáře s někte-
rými zajímavými budovami
v Rýmařově, věnujeme architek-
tonicky unikátní Spitzerově vile
v Janovicích. Rodinné sídlo za-
chovávající autentickou podobu
z přelomu 20. a 30. let je spjato
s pohnutými osudy svých pů-
vodních majitelů, členů rodiny
obchodního ředitele vítkovické
slévárny Julia Spitzera.
Julius Spitzer, syn majitele jano-
vické likérky Leopolda Spitzera,
vystudoval Vysokou školu tech-
nickou ve Vídni a nastoupil v ro-
ce 1894 nejprve do železáren ve
svém rodišti. Krátce nato ale zís-
kal místo inženýra ve slévárně
Vítkovického horního a hutního
těžířstva a v tomto podniku pra-
coval jako inženýr a posléze ob-
chodní ředitel až do odchodu do
důchodu.
Pro úspěšného obchodníka Julia
Spitzera, který procestoval Ev-
ropu a udržoval přátelské kon-
takty ve vyšších společenských
kruzích, představovala důležitou
hodnotu jeho rodina. Byl dvakrát
ženat; poprvé se oženil v roce
1898 s Paulou Schmidtovou,
s níž zplodil syna a dceru. První
manželka bohužel zemřela a Ju-
lius Spitzer se v roce 1922, již
jako padesátník, oženil podruhé.
Za manželku si vzal svou mla-
dou sekretářku Josefinu Flassa-
kovou. Tato žena, s níž přivedl
na svět syna Arnošta, sehrála
v jeho životě důležitou roli.
Jak je uvedeno v publikaci
Slavné vily Moravskoslezského
kraje, v níž je Rýmařovsko za-
stoupeno pouze Spitzerovou vi-
lou a montovanými domky typu

Okal, právě pro Josefinu měl
Julius Spitzer nechat postavit vi-
lu v Janovicích. Podle slov pa-
mětníků však byla vila zamýšle-
na jako místo, kde by se mohli
scházet všichni členové rozvět-
vené Spitzerovy rodiny, žijící na
různých místech Evropy. V kaž-
dém případě byla vila v Janovi-
cích místem pro odpočinek, klid-
ným útočištěm. Obchodní ředitel
slévárny obýval velký byt ve
Vítkovicích a rušný život prů-
myslového centra zřejmě potře-
boval vyvážit pobytem v klid-
ném prostředí svého podhorské-
ho rodiště. Koncem 20. let proto
odkoupil od hraběte Františka
Harracha pozemek poblíž jano-
vického zámku a rozhodl se zde
vybudovat moderní vilu.
Návrh sídla pro Julia Spitzera
vytvořil vídeňský architekt Gus-

tav Schöler, který se nechal in-
spirovat tyrolskou architekturou
16. století i uměleckými proudy
konce 20. let 20. století. Vznikla
tak zcela ojedinělá stavba na pů-

dorysu ve tvaru Y s vysokou
střechou, nárožními věžemi s je-
hlancovitými helmicemi, ovál-
nou terasou a malými okny 
s okenicemi, která zvnějšku při-

pomíná hrad. Vztah stavebníka
k průmyslovým Vítkovicím
a současně k malebné krajině je-
senického podhůří se promítl do
materiálů použitých na stavbu
střechy. Ocelovou konstrukci
krovu pro Julia Spitzera vyrobila
mostárna vítkovických železá-
ren, jako střešní krytina byla
použita pokrývačská břidlice
z ložisek v Nízkém Jeseníku.
Interiér je vyzdoben ve stylu art
deco, který byl v druhé polovině
20. let velmi aktuální. Promítl se
do všech prvků interiéru, od par-
ket na podlaze, přes nábytek,
dveře, až po lustry a nápaditou
štukovou výzdobu stropů, kterou
realizoval Simon Novák z Pří-
vozu. Stavbu podle Schölerova
návrhu provedla v letech 1929 až
1930 rýmařovská stavební firma
Rudolfa Schuberta. Vila stojí 

uprostřed zahrady, která tvoří
společně s ní a zděným sklení-
kem památkově chráněný kom-
plex. Okrasnou zahradu projek-
toval profesor lednické Vyšší 
ovocnářské a zahradnické školy
Friedrich Henne. Původní podo-
ba, kterou zachycuje dobová fo-
tografie, měla ráz prosluněné
květinové zahrady, dnes má spí-
še parkovou úpravu se vzrostlý-
mi stromy, které vilu během ve-
getačního období z velké části
zakrývají před zraky kolemjdou-
cích.
Průvodce po slavných vilách
Moravskoslezského kraje cha-
rakterizuje Spitzerovu vilu vý-
stižnou větou: „Dům jako hrad,
který měl Spitzerovu rodinu 
uchránit před zmatky doby.“
Německá publikace Erinnerun-
gen an den Heimatkreis Römer-
stadt/Altvater uvádí pod její fo-
tografií název Villa Daheim in
Janowitz (Daheim = domov).
Jako domov, hrad a útočiště
sloužila vila Spitzerům ve 30. le-
tech i za války, kdy se Julius
Spitzer ocitl v ohrožení života.
Pocházel totiž z německé židov-
ské rodiny, a třebaže už v roce
1897 konvertoval ke katolicis-
mu, pro nacisty zůstal židem.
Rasové zákony nacistických 
okupantů by jej pravděpodobně
postihly mnohem hůře, kdyby
při něm nestála jeho žena
Josefina. Setrvala po jeho boku
i přes nátlak, aby se rozvedla.
Rodina tak mohla zůstat pohro-
madě téměř po celou válku, 
údajně i díky přímluvě protekto-
rátního ředitele vítkovických že-
lezáren Karla Kuchynky. Julius
Spitzer byl po záboru pohraničí
penzionován, okupaci strávil

Spitzerova vila se zahradou na počátku 30. let

Spitzerova vila nyní Foto: Bohumil Švéda

Před vilou stojí služební vůz Julia Spitzera Tatra 52
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s rodinou v janovickém ústranní,
nicméně v roce 1944 byl odve-
zen do koncentračního tábora
a vila byla využívána nacisty ja-
ko rekreační středisko.
Po válce se Julius Spitzer do vi-
ly vrátil a směl v ní strávit po-
slední roky svého života. Po jeho
smrti v roce 1956 se však vdova
Josefina již nemohla opřít o au-
toritu svého muže, v roce 1959
byla obviněna za užívání nad-
měrného bytu, přechovávání zla-

ta (snad rodinných
šperků) a zataje-
ných zásob (mělo
jít o čokoládu
a předválečné ang-
lické látky), od-
souzena a více než
dva roky vězně-
na v Pardubicích.
V roce 1962 byla
díky intervenci Me-
zinárodního červe-
ného kříže propuš-
těna a směla vyce-
stovat za svým sy-
nem Arnoštem do
Holandska. Ten do
zahraničí odjel už
v roce 1948 studo-
vat chemii a praco-
val poté pro firmu
Shell. Při odchodu
ze země byl zba-
ven českého ob-
čanství, a proto mu
nebyla komunisty
zabavená vila vrá-
cena ani po roce
1989.

Další osud Spitzerovy vily se
odvíjel podobně jako v případě
majetku řady jiných německých
průmyslníků Rýmařovska. Část
vybavení, obrazy, cennosti a dal-
ší si v dražbě bezprostředně po
zabavení domu legitimním maji-
telům rozebrali pováleční funk-
cionáři. Bohatou knihovnu včet-
ně bibliofilských tisků prodali
do olomouckého antikvariátu.
Přesto zůstal interiér vily zacho-
ván v relativně původní podobě,

ačkoliv i to se během následují-
cích let mohlo změnit. Martin
Strakoš ve svém článku Spitze-
rova vila v Janovicích u Rýma-
řova cituje obavy architekta
Zdeňka Gardavského, který v ro-
ce 1970 věnoval janovické vile
referát na brněnské konferenci
o ochraně památek moderní 
architektury, v němž upozornil
na možné znehodnocení interié-
ru Spitzerovy vily plánovanou
přestavbou na mateřskou školu.
Přestavba se naštěstí neuskuteč-
nila. Vila byla, snad i pro svou
exkluzivitu,
ponechána
bez zásahu
a využívána
p ř e d e v š í m
pro rekreaci.
Po zabavení
m a j e t k u
J o s e f i n ě
Spi tzerové
spravoval vi-
lu Krajský ná-
rodní výbor
Olomouc, me-
zi lety 1961
až 1963 se
o ni dělila
Vysoká ško-
la báňská
a Svaz uměl-
ců Praha (od-
tud tradova-
ný údaj, že
se ve vile rekreovali členové
Svazu českých spisovatelů).
Dalších třicet let patřila vila pod-
niku Teplotechna Praha, resp. je-

ho pobočce Izolační závody
Brno. V roce 1994 se stala jejím
majitelem firma Pozemní stavi-
telství, a. s., Havlíčkův Brod,
která ji provozovala jako penzi-
on pod názvem Vila Janovice.
V té době byla budova přístupná
veřejnosti, např. pro pořádání
významných rodinných oslav
(v podkroví vzniklo svatební 
apartmá). V roce 2004 byla vila
nabídnuta k prodeji a novým ma-
jitelem se stala Pátá stavební, 
a. s., ovšem pouze na několik
měsíců. V roce 2005 vilu odkou-

pil nynější vlastník Alfa Plastik,
a. s., Bruntál.
Spitzerova vila není v součas-
nosti veřejně přístupná. Pověst-
ným dokladem její uzavřenosti
se stalo nevpuštění štábu doku-
mentaristů, kteří v našem regio-
nu natáčeli jeden z dílů televizní-
ho seriálu o moderní architektu-
ře Šumná města, jímž provázel
architekt a člen divadla Sklep
David Vávra. ZN

(Literatura: MEZEROVÁ, Ľ.
a kol. Seznam nemovitých kul-
turních památek okresu Bruntál,
Bruntál 2001; STRAKOŠ, M.
Spitzerova vila v Janovicích
u Rýmařova. In: Památkový
ústav v Ostravě, Výroční zpráva
2000, Ostrava 2001; VYBÍRAL,
J. - GORYCZKOVÁ, N. - STRA-
KOŠ, M. - ŠLAPETA, V. Slavné
vily Moravskoslezského kraje,
Praha 2008; Erinnerungen an
den Heimatkreis Römerstadt/Alt-
vater, Gießen 1996 ad. Děkuji
Jiřímu Karlovi, Jiřímu Jahnovi
st. a pamětníkům za informace
a sběratelům za poskytnuté foto-
grafie.)

Rodina Spitzerových v jídelně; vlevo syn
Arnošt, třetí zleva Julius Spitzer, vedle něj man-
želka Josefina, vpravo dcera Hana z 1. manžel-
ství, nad ní stojí její muž dr. Hartung

Na terase sedí Helena Spitzerová a manželka Julia
Spitzera Josefina (vpravo) Dcera Hana u vstupních dveří
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V rámci celostátních změn jízdních
řádů dojde od 11. prosince 2011 na
Rýmařovsku ke změnám v želez-
niční i autobusové dopravě.
Zásadní změnou je nové pojetí úlo-
hy železniční dopravy na trati
Rýmařov - Valšov. Dosud je pře-
vážná většina spojů vedena tak,
aby vytvářela přípojovou vazbu na
rychlíky ve směru do, resp.
z Olomouce. Přitom je Rýmařov
spojen s Olomoucí nemalým
množstvím přímých autobusových
spojů, které jsou často rychlejší. Na
straně druhé dojíždějí vlaky do
Bruntálu v nepříliš vhodných ča-
sech a návaznost na vlaky ve smě-
ru do Krnova, případně až do
Opavy, je velmi problematická.
Impulzem pro změnu se však sta-
la zejména velmi nízká frekvence

cestujících, rýmařovská trať se
pravidelně objevuje na předních
místech tabulky nejztrátovějších
tratí. Přestože Moravskoslezský
kraj přistupuje na rozdíl od někte-
rých jiných krajů k rušení pravi-
delné osobní dopravy na železnič-
ních tratích s maximální obezřet-
ností (dosud se tak stalo pouze na
trati Bruntál - Malá Morávka
a trati Nový Jičín, horní nádraží -
Hostašovice, kterou zničila povo-
deň), budoucnost této malebné lo-
kálky může být ve světle neúpro-
sných ekonomických pravidel ne-
jistá.
Proto byl připraven projekt, který
by železniční dopravu na Rýma-
řovsku mohl zatraktivnit. Vlaky
nově tzv. otáčí ve Valšově do smě-
ru Krnov. A nejen to, většina vlaků

je vedena bez přestupu ve Valšově
nebo Bruntále přes Krnov až do
Opavy. Současně dochází v Rýma-
řově k zavedení autobusové dopra-
vy přímo k železniční stanici.
Jak tedy budeme z Rýmařova ce-
stovat po 11. prosinci 2011?
Do Olomouce:
Mezi Rýmařovem a Olomoucí zů-
stává nadále vedeno dostatečné
množství přímých autobusových
spojů v pracovní dny i ve volných
dnech. Jízdní řády těchto spojů se
v souvislosti s výše popsanými
změnami od 11. prosince nemění,
ale pokud by po změnách vzešly na
časové polohy spojů nové poža-
davky, budou s autobusovým do-
pravcem řešeny.
Pro ranní vlakové spojení nejen do
Olomouce, ale dále do Brna nebo

Prahy zůstává zachována možnost
přestupu ve Valšově (odjezd
z Rýmařova v 4.59 s přípojem na
rychlík do Olomouce a zde s mož-
ností přestupu na rychlíky do Brna
nebo Prahy). Obdobně se nemění
časová poloha vlaku s odjezdem
z Valšova ve 20.20, který navazuje
na příjezd rychlíku z Olomouce.
Do Bruntálu, Krnova a Opavy:
V období mezi cca šestou a devate-
náctou hodinou jsou po celý týden
(tedy i o sobotách a nedělích) vede-
ny mezi Rýmařovem a Opavou pří-
mé vlakové spoje v pravidelném
dvouhodinovém intervalu. Na tyto
vlaky, resp. od těchto vlaků je za-
vedena návazná autobusová dopra-
va linkami č. 850880 a 850881, a to
prodloužením vybraných spojů
těchto linek na novou zastávku zří-
zenou bezprostředně u rýmařovské
nádražní budovy.
Vzhledem k tomu, že se bude jed-
nat v prvních měsících o ověřovací
provoz, nebyly zatím nijak upravo-
vány jízdní řády autobusových li-
nek jezdících mezi Rýmařovem
a Bruntálem.
Tarifní opatření:
Ve vlacích platí kromě tarifu
Českých drah i tarif integrovaného
dopravního systému Moravsko-
slezského kraje ODIS, a to pro
předplatní jízdenky. V autobusech
platí zatím tarif dopravce Veolia
Transport Morava, než bude nahra-
zen tarifem ODIS pro jednotlivé
i předplatní jízdné.
POZOR! V rámci propagace no-
vých možností bude možné pro
první pracovní den po změně
jízdního řádu, tj. v pondělí 
12. prosince 2011, zakoupit zvý-
hodněnou zpáteční jízdenku
z Rýmařova, Jamartic, Velké
Štáhle a Břidličné do Bruntálu
nebo až do Krnova za pouhých
10 Kč - k vyzkoušení nového
spojení.
Navíc minimálně do konce roku
2011 bude zavedeno zvláštní zvý-
hodněné jízdné v návazných au-
tobusových spojích za pouhých
5 Kč. Toto jízdné bude platit
pouze pro cesty uvnitř Rýmařo-
va a současně tehdy, kdy výchozí
nebo cílovou zastávkou bude
Rýmařov, žel. st. O dalších tarif-
ních nabídkách budou cestující in-
formováni v průběhu prosince. 

Aleš Stejskal
(Pozn. red.: V prvním lednovém
vydání Rýmařovského horizontu 
uveřejníme odjezdy autobusů
a vlaků z Rýmařova a některé pří-
jezdy do Rýmařova.)
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Změny ve veřejné dopravě na Rýmařovsku

Orientační jízdní řád (uvedeny jsou jen vybrané železniční zastávky):
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Organizace a spolky
SK Torpédo, o. s., vás zve na

MIKULÁŠSKOU ZUMBA PARTY s Luckou
Dvě hodiny plné tance,
zábavy a překvapení!!!

Kdy: sobota 3. prosince 2011
od 16 do 18 hodin

Kde: tělocvična 1. máje (u jídelny)

Kostýmy vítány

Více na www.sktorpedo.cz
nebo na čísle 720 204 910

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem účastníkům Halloween
Zumba Party za úžasnou atmosféru a skvělý taneční výkon. Touto
cestou děkujeme i skupině Drum Orchestra pod vedením Mgr.
Karla Cvrka ze Šumperka, která vystoupila jako překvapení a po-
dala ohromující výkon. Přiblížila nám svět afrických bubnů, za je-
jichž zvuků jsme si úžasně zatančily.

Pradivadlo zve na premiéru
Ochotnická divadelní společnost Pradivadlo, o. s., Rýmařov připra-
vuje v pořadí již šestou hru od svého založení v roce 2007. Tentokrát
sáhli realizátoři po českém klasikovi Janu Otčenáškovi a jeho asi nej-
známějším díle s názvem Romeo, Julie a tma, které se řadí k nove-
lám s válečnou tematikou. Děj se odehrává během druhé světové vál-
ky v protektorátní Praze. Hlavními hrdiny jsou dospívající student
Pavel (Lukáš Adam) a židovská dívka Ester (Natálie Holíková).
Režie se v tomto případě rozhodla jít cestou lyrického muzikálového
dramatu. V příběhu zamilovaného páru se pod hlavičkou Pradivadla
dále představí Štěpán Stoklasa, Petr Bubela, Pavel Konštacký
a Zdeněk Rychlý v alternaci s Miroslavem Klesnilem.
Hra se vyznačuje dominantními kontrastními prvky tragiky, smrti,
strachu, ale i lásky a naděje v kontextu války. Příběh zachycuje 
atmosféru protektorátu, vyhlášení stanného práva, neustálou podezí-
ravost a všudypřítomný strach z udání. Protiváhu této temnotě tvoří
okamžiky štěstí zamilovaných a chvíle, když společně pozorují hvěz-
dy a plánují svou budoucnost. Vzpomínky, kterými se vrací ke spo-
lečným zážitkům, představují hlavní linii příběhu.
Experimentální divadelní projekt, ve kterém diváci zhlédnou na vel-
kých projekčních plátnech i dobové snímky zapůjčené Národním fil-
movým archivem, si klade za cíl oslovit široké spektrum diváků včet-
ně mladé generace. Hudební aranžmá i texty písní, které budou pro-
tagonisté zpívat živě, autorsky ztvárnil Petr Laštuvka, režie se ujal
Jiří Konečný.
Premiéra představení v netradičním pojetí a zpracování se uskuteč-
ní 12. prosince 2011 v 19 hodin v sále městského divadla, stejně
tak i reprízy, které jsou naplánovány na 14. a 17. 12. 2011 v 19 ho-
din. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji již od 14. listopadu
v Informačním centru Rýmařov na náměstí Míru nebo v den
představení v pokladně divadla. Všechny divadelní nadšence a také
příznivce Pradivadla zve co nejsrdečněji celý realizační tým. JiKo
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Městské muzeum a Galerie Octopus
Vánoční Strom splněných přání

Chtěli bychom poděkovat všem,
kdo nám v předchozích letech
pomohli rozvinout krásnou tra-
dici a zapojili se do rozdávání
vánoční nálady a radosti dětem
z Dětského domova v Janovi-
cích. Úspěch předešlých akcí byl
motivací k tomu, že se i letos
rozzáří Strom splněných přání.
Jako každý rok bude strom s přá-
níčky umístěn v Informačním
centru Městského muzea
v Rýmařově. V předvánočním
čase od 5. 12. do 20. 12. 2011
budete mít možnost pomocí přá-
níčka ze stromu splnit přání kon-
krétnímu dítěti z Dětského do-
mova v Janovicích. Vyberete si
přání některého dítěte, zaregist-
rujete se v Informačním centru,

zakoupíte a zabalíte dárek a při-
nesete jej nejpozději do 20. 12.
2011 do Informačního centra.
Máte možnost plnit spolu s námi
tajná přání dětem, kterým osud
příliš nepřál a na které by se ne-
mělo zapomínat. Vnesete velkou
radost do jejich životů a ony bu-
dou moci prožít krásné Vánoce.
Důležité upozornění:
Vzhledem ke zkušenostem
z předešlých let upozorňujeme
všechny potencionální zájem-
ce, že nákup dárků pro dítě
v žádné případě nezakládá ná-
rok na seznámení s dítětem
a předání dárku osobně!
Osobní kontakt s dítětem nelze
umožnit!

Městské muzeum Rýmařov

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00

Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00

Neděle: 13.00-16.00

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

Neděle 13.00 - 20.00
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Od 24. do 26. 12. 2011 bude krytý bazén mimo provoz
31. 12. 2011 bude provozní doba do 18 hodin

Krytý bazén v Břidličné

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. Odvoz seniorů je nově přesunut 
k prodejně H+H na ul. 1. máje. Přijďte si za námi povykládat

a naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli. 

Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2011 (každý lichý týden v úterý):

6. 12., 20. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Dálkový výslech

Evženie Resnerová
Věk: 54 let
Povolání: učitelka mateřské
školy
Záliby: baví mě snad vše
Zvláštní znamení: střelec

V čem jste nejsilnější?
Trpělivost, pochopení, tolerance,
umění naslouchat lidem a v ne-
poslední řadě v tom, že má práce
je mi koníčkem.
Co je pro vás největší odměna?
Spokojená a zdravá rodina,
v práci spokojení zaměstnanci,
děti i rodiče.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
U moře na malém ostrůvku
v Chorvatsku anebo mezi dobrý-
mi kamarády.
Jste „rýmařovská duše“?

Po 32 letech života v Rýmařově
snad ano.
Co vás dovede rozžhavit době-
la?
Blbost, závist, neupřímnost, zlo-
ba a nezodpovědní rodiče.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Jak žít a nezbláznit se - odborná
literatura, dala bych ji povinně
přečíst všem rodičům i prarodi-
čům - hodně by se divili.
Které jídlo byste nikdy nepozře-
la?

Dršťkovou polévku.
Co byste si pořídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
Pokud by to byly peníze, každý
z nás by věděl co s nimi, ale já
bohatá jsem, protože mám ko-
lem sebe svou rodinu, svou práci
a dobré přátele.
Květiny, nebo bonboniéra?
Asi v tomto případě skromná ne-
budu, nezřekla bych se květin
ani bonboniéry, protože obojí
mám ráda.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ni zaútočil,

na ní ztroskotá. Gustave Flaubert
Známá i neznámá výročí

2. 12. Světový den počítačové gramotnosti, od roku 2001
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených, od roku

1993 (OSN)
3. 12. 1621 nar. Bohuslav Balbín, spisovatel, teoretik literatury

a historik (zemř. 28. 11. 1688) - 390. výročí narození
5. 12. 1791 zemř. Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský skladatel

(nar. 27. 1. 1756) - 220. výročí úmrtí
5. 12. 1901 nar. Walt Disney, americký průkopník kresleného fil-

mu (zemř. 15. 12. 1966) - 110. výročí narození
5. 12. 1971 zemř. Jiří Grossmann, spisovatel, divadelní herec,

zpěvák a textař (nar. 20. 7. 1941) - 40. výročí úmrtí
9. 12. 1871 zemř. Josef Mánes, malíř a grafik (nar. 12. 5. 1820) 

- 140. výročí úmrtí
9. 12. 1931 nar. Ladislav Smoljak, herec, režisér, dramatik a sce-

nárista (zemř. 6. 6. 2010) - 80. výročí narození
10. 12. Den lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklara-

ce lidských práv Valným shromážděním OSN v roce
1948, slaví se od roku 1950

10. 12. 1901 ve výroční den úmrtí Alfreda Nobela udělena poprvé
Nobelova cena za literaturu - 110. výročí

11. 12. 1901 nar. Jaroslav Marvan, herec (zemř. 21. 5. 1974) 
- 110. výročí narození

12. 12. 1821 nar. Gustave Flaubert, francouzský prozaik (zemř. 8. 5.
1880) - 190. výročí narození

15. 12. 1931 nar. Evald Schorm, režisér a scenárista (zemř. 14. 12.
1988) - 80. výročí narození

22. 12. 1941 zemř. Karel Hašler, herec, režisér, kabaretiér, textař,
skladatel, libretista a filmový scenárista (nar. 31. 10.
1879) - 70. výročí úmrtí

23. 12. 1991 zemř. Bořivoj Zeman, filmový režisér a scenárista
(nar. 6. 3. 1912) - 20. výročí úmrtí

29. 12. 1941 zemř. Josef Florian, katolický myslitel, vydavatel
a překladatel (nar. 9. 2. 1873) - 70. výročí úmrtí

PROSINEC 2011

SVĚTLO ORIENTU 2011 - národní kolo jednotlivců
Dvě 1. místa a dva tituly miss pro TS Neila Rýmařov
Dne 17. listopadu se konalo národ-
ní kolo soutěže orientálních taneč-
níků - jednotlivců v různých věko-
vých kategoriích v Uherském
Ostrohu, kterého se zúčastnily i ně-
které tanečnice ze skupiny Neila
SVČ Rýmařov.
S touto soutěží máme zkušenosti
v rámci skupinového tance, kdy
naše město reprezentovala děvčata
ze skupiny Neila SVČ pod vede-
ním Dagmar Gajdošové a Kateřiny
Gregovské a dále ze skupiny
Sheilla SK Torpédo, o. s., pod ve-
dením Lucie Laštůvkové. Ty do-
konce získaly v posledních třech
ročnících 1. místo v celostátním fi-
nále skupinového orientálního tan-
ce v hlavní věkové kategorii.
Poprvé jsme se tedy na tuto soutěž
vydaly s jednotlivkyněmi. Děvčata
byla rozdělena do věkových kate-
gorií, tančila podle lektorky na ne-
známou hudbu, ve finálových ko-
lech musela navíc improvizovat.
Soutěžící znaly pouze povinné
prvky, vše ostatní záleželo na je-
jich tanečním umění a fantazii.
Soutěž byla organizačně rozdělena
na základní kola, poté byly nejlep-
ší tanečnice vybrány do semifinále
a ty úplně nejlepší postoupily do fi-
nále. O soutěž byl mezi mladými
tanečnicemi obrovský zájem,
o čemž svědčí celkový počet zú-
častněných dívek - 160 ze všech
koutů republiky.
Rýmařov reprezentovala tato děv-
čata:

V kategorii 8-10 let:
Simona Drápalová, Monika Drá-
palová, Tereza Koryťáková, Bar-
bora Laštůvková, Dominique Reis-
kubová a Romana Szukalská
V kategorii 11-13 let:
Karolína Koláriková a Adéla
Macková
V kategorii 14-18 let:
Tereza Medková
Výsledky:
V konkurenci 46 dívek v kategorii
8-10 let postoupily do finále:
Tereza Koryťáková - finálové 
umístění, Romana Szukakalská 
- 3. místo, Barbora Laštůvková 
- 1. místo a titul Miss Světla Orien-
tu pro r. 2011 v kategorii 8-10 let.
V konkurenci 49 dívek v kategorii
11-13 let postoupily do finále:
Karolína Koláriková - finálové 
umístění, Adéla Macková - 1. mís-
to a titul Miss Světla Orientu pro 
r. 2011 v kategorii 11-13 let.
Všem dívkám moc blahopřejeme,
děkujeme za výbornou reprezenta-
ci Rýmařova, který si díky nim
a úspěchům ostatních rýmařov-
ských orientálních tanečnic v celo-
státních soutěžích a na mistrov-
stvích vydobyl v tomto tanečním
odvětví svou pozici. Dnes už kaž-
dý, kdo se v této taneční oblasti po-
hybuje, ví, že se v Rýmařově rodí
a vychovávají nejlepší orientální
tanečnice.
Obrovský dík patří Heleně Te-
sařové a Dagmar Gajdošové, které
v Rýmařově s orientálním tancem

začínaly, a v sou-
časné době hlav-
ně Lucii Laš-
tůvkové, která
děvčata na sou-
těže připravuje.
Děkujeme také
SVČ Rýmařov
za podmínky
a všem rodičům
za podporu. 

Foto a text:
Mgr. Lenka
Laštůvková

Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Michaela Koláčková ...................................................... Stará Ves
Lilien Köhlerová ............................................................ Rýmařov
Julie Juránková ............................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Terezie Vilímcová - Rýmařov ............................................ 80 let
Miloslava Šilhánková - Rýmařov ....................................... 80 let
Anežka Casciani - Janovice ............................................... 80 let
Aloisie Poláchová - Rýmařov ............................................ 81 let
Marie Zetková - Rýmařov .................................................. 82 let
Žofie Vrbická - Rýmařov ................................................... 84 let
Božena Dobešová - Rýmařov ............................................ 89 let
Marie Furišová - Janovice ................................................. 89 let
Bedřiška Bernátková - Ondřejov ....................................... 93 let

Rozloučili jsme se
Jaromír Božák - Stará Ves ................................................ 1943
Josef Skopal - Rýmařov .................................................... 1929
Ing. Monika Hanušová Šmirková - Rýmařov ................... 1980
Jana Fialová - Malá Morávka .......................................... 1953
František Zámečník - Rýmařov ........................................ 1949

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 10. prosince 2011 uběhne již 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Anton Grobarčík z Janovic u Rýmařova.
Kdo jej znal, nechť vzpomene a nikdy nezapomene.

-22-2011  30.11.2011 14:42  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT22/2011

16

Druhý Rýmařovský malý taneční maraton
Středisko volného času Rýma-
řov ve spolupráci s SK Torpédo
Rýmařov uspořádaly v sobotu
26. listopadu už druhý Rýma-
řovský malý taneční maraton.
V tělocvičně Gymnázia Rýma-

řov tancovalo po celé odpoledne
27 dívek a žen z Rýmařova
a blízkého okolí, Široké Nivy,
Rudné pod Pradědem, Zábřehu,
Šumperku a polského Ozimku.
Pod vedení lektorů Lucky

Laštůvkové a Zdeňka Tomáška
protancovala děvčata s malými
přestávkami na občerstvení pět
padesátiminutových bloků. Úvod-
ní zumbu vystřídal jive, orient
zumba a cha-cha. Devět bubenic
a bubeníků Drum Orchestra pod
vedením Karla Cvrka dodalo
svým doprovodným vystoupe-
ním tanečnicím energii v posled-
ním tanečním bloku ve stylu af-
ro dance.
Tanečním odpolednem provázeli
opět dva sympatičtí moderátoři
Josef Laštůvka a Adam Žanda,
kteří si i letos připravili pro soutě-
žící vlastní vtipnou choreografii.
A sklidili za své umění zaslouže-
ný potlesk ženského publika. Před
vyhlášením výsledků zpestřily
program ještě tanečnice TS
Sheilla SK Torpédo a svůj taneční
pozdrav předvedlo i polské duo.
Porota to letos při hodnocení
měla ještě těžší než loni.
Všechna děvčata předvedla per-
fektní výkony. Nechybělo nadše-
ní, výdrž ani úsměv. Letos bylo
proto oceněno pět tanečnic, kte-
ré si odnášely diplomy, hodnotné
ceny a první tři z nich také pohá-

ry. Na pátém místě skončila
Šárka Kastnerová z Rýmařova,
čtvrtá rovněž rýmařovská taneč-
nice Helena Skálová, bronzovou
pozici vybojovala Michaela
Haluzová ze Šumperku, o stupeň
před ni se vyšplhala Denisa
Hrdinová ze Zábřehu a jako nej-
lepší tanečnice letos maraton ab-
solvovala s šarmem a úsměvem
na tváři Eva Kopáčková z Dolní
Moravice. Také nejšikovnější
nejvzdálenější tanečnice Sylwia
Wišniewska z Ozimku si odná-
šela zvláštní cenu. Bez odměn
však neodešly ani ostatní „mara-
tonky“. Všechny dostaly účast-
nické listy a upomínkové dárky.
To vše díky sponzorům: Kovo-
šrot Moravia, Prádelna Laštův-
ková, Elektro J. Kováčová,
Hodinářství Štolfa, Kosmetický
salon Zdeňky Pavlovcové,
Květinářství Jarka, Drogerie
Teta Rýmařov - Husova ul.,
MěÚ Rýmařov, Muzeum Rý-
mařov, potraviny CaVa a Prima
pizzerie. Děkuji všem, kteří při-
spěli k příjemnému sobotnímu
odpoledni s tancem. 

Helena Tesařová

SVČ Rýmařov
pořádá 8. prosince od 17 hodin

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
v SVČ na Bartákově ulici

s lektorkou Zdenkou Čechákovou
Vyrobíte si krásný vánoční dárek

Poplatek 200 Kč
Přihlášky: Eva Kudláková, 554 211 410
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Městská knihovna
Malá exkurze do dějin popravování

Poslední beseda pofiádaná kniho-
vnou v tomto roce mûla téma po-
nûkud dûsivé, ale o to moÏná pfii-
taÏlivûj‰í. Jifií Karel pfiipravil na 
úter˘ 22. listopadu pfiedná‰ku 
o uplatÀování práva hrdelního (ne-
jen) v R˘mafiovû.
Obsáhlý přehled toho, jak a za co
se v minulosti trestalo na hrdle,
Jiří Karel uvedl poznámkou, že
lidé dříve přistupovali ke smrti
podstatně jinak než dnes, neboť
se s ní setkávali denně, ať kvůli
vysoké dětské úmrtnosti, epide-
miím anebo právě při vykonává-
ní exekucí. Smrt nebyla díky víře
v posmrtný život a možnost set-
kat se odměnou za bohabojný ži-
vot se zesnulými blízkými vní-
mána jako definitivní konec.
Přestože lidé měli mnohem větší
respekt k hrozbě očistce či pekla,
páchali zlé činy podobně jako
dnes. Trestání za různé prohřešky
bylo přitom z dnešního pohledu
mnohem razantnější: namísto od-
nětí svobody v pohodlí věznice
se zlodějům sekaly ruce, za křivé
svědectví, těžkou urážku či hano-
bení víry se vytrhával jazyk a za
pomluvy se za jazyk přibíjelo ke
dveřím radnice, což byla mimo-
chodem rýmařovská specialita.
Ke středně těžkým trestům patři-
lo vymrskání z města, zákaz vy-
konávání veřejné funkce nebo
vypalování cejchů recidivistům.
Zbavením života byli trestáni ze-
jména vrahové, ale nejen ti, např.
roku 1683 byl v Rýmařově me-
čem popraven Georg Hesse za
bigamii. Hrdelní trest mohl být
zmírněn na vyhnanství a ze zabi-
tí (nikoliv z vraždy) se mohl od-
souzený vykoupit, ovšem jen po-
kud souhlasili pozůstalí oběti.
Na první pohled kruté trestání
ovšem nebylo vykonáváno své-
volně. Každý viník byl souzen

podle pevných pravidel. Měst-
skému soudu předsedal rychtář
s přísedícími z řad radních.
Souzený člověk byl vyslýchán
a konfrontován se svědky, při-
znání se u zatvrzelců vymáhalo
pomocí mučení. Tomu však ne-
směl být vystaven chlapec mlad-
ší 17 let, dívka mladší 15 let (!)
nebo těhotná žena. Mučení, ne-
boli útrpné tázání, řídil rychtář
za dohledu přísedících a prová-
děl městský kat se svými pachol-
ky, výslech zapisoval krevní pí-
sař do smolné knihy. Mučení by-
lo stupňováno; nejmírnějším
prostředkem bylo drcení prstů
pomocí palečnice, středním na-
tahování na skřipec a při mučení
třetího stupně se k němu připojo-
valo pálení svazkem svící.
Pokud se mučený přes všechno
katovo snažení nepřiznal (a více
údajně odolávaly ženy), byl pro-
puštěn jako nevinný, musel se
však zavázat, že se nebude mstít.
Tímto způsobem, stejně jako pro-
střednictvím božího soudu, neboli
ordálu (topení svázaných či chůze
po žhavém železe), samozřejmě
docházelo k častému odsuzování
nevinných. Habsburkové proto
zavedli možnost odvolání u ape-
lačního soudu. Způsoby mučení
omezila teprve Marie Terezie,
která také ponechala hrdelní prá-
vo jen některým větším městům,
trest smrti v celé monarchii zrušil
její syn Josef II. roku 1787. V ro-
ce 1804 byl však znovu zaveden -
kvůli vzrůstající zločinnosti.
Rýmařovské právo hrdelní mělo
své zvláštnosti. Jeho pravidla,
zaznamenaná ve smolné knize,
platila nejen v obcích rabštejn-
ského panství, ale i v některých
vsích sousedního panství sovine-
ckého a rovněž v Klepáčově,
Třemešku či Oskavě. Soud pro-

bíhal na radnici, kde byla umístě-
na i mučírna, podle slov Jiřího
Karla zřejmě ve sklepení. K tres-
tání provinilců město využívalo
pranýř na náměstí (část je docho-
vána v muzeu) a šibenici, k níž
vedla cesta dnešní Stráleckou 
ulicí, která ještě před rokem 1945
nesla název Šibeniční. Zdaleka
viditelné popraviště vystavěné
z kamene zachycuje i veduta dě-
kana Schmidta z roku 1693.
Šibenice musela být během dlou-
hé doby svého fungování několi-
krát opravena a každá taková re-
novace byla mohutně oslavena,
což svědčí o úctě, kterou vůči ní
Rýmařované pociťovali. Naopak
poškození šibenice vichřicí v ro-
ce 1728 vyvolalo mezi obyvateli
paniku. Za zmínku stojí i záznam
o tom, že když byla šibenice
v roce 1789 definitivně zrušena,
odkoupil sládek Kašpar Brauer
kámen a dřevo z ní na stavbu
svého domu poblíž Hrádku.
Druhým popravištěm Rýmařova
byla stínadla (Kopfhügel) za
Horní bránou, přibližně v místech
hotelu Praděd. Poblíž patrně byla
i katovna. Obydlí mistra poprav-
čího tedy stálo za hradbami, kat
žil doslova na okraji společnosti,
v opovržení. Přesto jej lidé ve
chvílích nouze vyhledávali, neboť
uměl nejen mučit a popravovat,
ale i léčit nebo napravovat zlome-
niny. V dobách klidu působil také
jako ras a mohl být zapůjčován
do jiných měst, zdejší kat např.
v roce 1549 do Olomouce.
Popravy v Rýmařově byly tak ja-
ko jinde nejen odstrašujícím vý-
chovným prostředkem, ale i víta-

ným rozptýlením pro přihlížející
včetně malých dětí. Jejich prů-
běh přibližují konkrétní případy
zapsané v dochovaných prame-
nech. Nejprve byl před radnicí
přečten rozsudek a delikvent
předán do rukou kata. Třikrát za-
zněl umíráček. Průvod s odsou-
zencem prošel kolem pranýře
a zamířil buď k Horní bráně a po-
té na stínadla, nebo k Hrádecké
bráně, přes močál a dál
k Šibeničnímu vršku. Cesta ved-
la kolem studánky, z níž se mohl
odsouzený napít. Zdejší voda
byla prý vynikající kvality a ješ-
tě před válkou se běžně čerpala
k pití. Dnes je studánka ve zchát-
ralém stavu a čeká na renovaci.
Kromě věšení a stínání, které by-
lo pokládáno za čestnější formu
exekuce, se na hrdle trestalo i ji-
nými způsoby. V Rýmařově se
zřejmě neupalovalo, provádělo
se však čtvrcení, vplétání do ko-
la, matky, které zahubily své dí-
tě, byly za živa zahrabány do ze-
mě. Tvrdě trestáni byli také pyt-
láci, kteří mohli být zastřeleni
přímo myslivcem nebo oběšeni,
lovecký řád z roku 1754 zavedl
hrdelní trest i nad tím, kdo bez
dovolení přechovával střelnou
zbraň. Rozsudek smrti mohl být
samozřejmě zrušen udělením
milosti nebo v ojedinělých pří-
padech, např. když se při věšení
přetrhl provaz. Milost mohl do-
stat i mladý člověk, který se za-
vázal výměnou za milost stát ka-
tem. Poslední zaznamenaná po-
prava se v Rýmařově konala
v roce 1749 stětím vraha Michla
Falkse. ZN

Půjčovní doba o vánočních svátcích
Pá 23. 12. 2011  8.00 - 11.00

Od 27. do 31. 12. 2011 - z a v ř e n oSchmidtova veduta zobrazuje v pozadí za náměstím i šibenici
Repro: Městské muzeum Rýmařov

Šibeniční studánka na Strálecké ulici Foto: Jiří Karel
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Můj šálek čaje

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Šálek čaje...? Šálek? Málo. Aspoň půllitrák.
Čaj? Černý s cukrem a mlíkem. Melta s mlí-
kem, sladká. Mňam. Horký bylinkový čaj
s medem a citronem. Mmmm. Klid. Čas.
Spousta času. Teplo a pohodlí. A kniha.....
Jsem malá holka a máma na mne volá, abych
jí šla snad s něčím pomoci či co. Nemůžu, ma-
mi! Čtu si! Přišlo mi to vždycky děsně důleži-
té, číst si! Mnohem důležitější než jít něco
uklidit nebo jíst u stolu. Dospěláci tolik nadě-
lají s těmi svými povinnostmi.
Dospělí už jsou prostě takoví. Jejich vnitřní
dítě se v nich schovává před rychlým tempem
nutných řešení každodenních starostí - třebas
právě s vlastními dětmi. Znám ale jednu pů-
vabnou, útlou a velice nenápadnou knížečku,
která čtenáři svým obsahem pohladí duši a do-
dá odvahu tomu schovanému dítku opět se 
usmát a zazářit. Je to kniha, která s vámi mů-
že jít celým životem a vždy způsobí přesně to,
co je třeba.
Dokud jste dětmi, vnímáte ji jako úžasný pří-
běh. Jako pravdivý a nezpochybnitelný pří-
běh, který ve vás zůstane na mnoho dalších
let. Pokud si ji přečtete už coby pubescenti,
máte tak nějak přirozenou potřebu ji podceňo-
vat, jenže ona vás překvapí a odrovná tím, že
přesně zasáhne cíl. A jste-li mladá dívka po-
maloučku dospívající v ženu, jihne vám srdce
nad nádherou a křehkostí celého příběhu. Jako
dospělci je vám neuvěřitelně líto, že už nejste
tím bezprostředním a čistým dítětem.
Najednou zatoužíte opět vidět svět v zářivých
barvách a všech jeho fantastických možnos-
tech. A nejen jej tak vidět, ale i v něm žít.
Vždyť přece nic není nemožné.
Po této knížce sáhnu vždy, když hledám v živo-

tě jistotu, nějaké řešení. Když chci získat nad-
hled nad věcí a potřebuji opět pocítit, co je 
opravdu důležité. Neboť „správně vidíme jen
srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné“.
Chci-li nechat sebou cloumat emocemi, aby
způsobily přesně to, co v tu chvíli mají, díky če-
mu se mi bude opět lépe dýchat a pochopím
další z těch důležitých věcí. Když si chci popla-

kat nad pustou krajinou bez malého prince,
kam, jak všichni doufáme, se zase jednou vrátí.
Je dobré se zastavit a pousmát nad pošetilostí
zeměpisce, beznadějností opilce, vážností
byznysmena, užitečností lampáře, směšností
domýšlivce, krásou přátelství a dojemnou
bezbranností růže. Nechat se hýčkat něhou
malého prince a přijmout jeho poselství.
Prožívat s ním jeho cestu na Zem i zpět na
svou planetu. Unese vás daleko od všednosti
a ukáže vám, jak jste vy i věci a lidé kolem
vás důležití a neobyčejní. Necháte se s radostí

v srdci ochočit jako liška, s potěšením budete
zachovávat řád a mnohem lehčeji přijmete
skutečnost teskných odchodů. Začnete být
zodpovědní za to, co jste k sobě připoutali.
Malý princ odběhl podívat se znovu na růže.
„Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic
nejste,“ řekl jim. „Nikdo si vás neochočil a vy
jste si taky nikoho neochočily. Jste takové, ja-
ko byla má liška. Byla to jen liška podobná
statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má
přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.“
A růže byly celé zaražené. „Jste krásné, ale
jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro
vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný
chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je-
diná je důležitější než vy všechny, protože prá-
vě ji jsem zaléval. Protože ji jsem dával pod
poklop. Protože ji jsem chránil zástěnou.
Protože jí jsem pozabíjel housenky (kromě
dvou nebo tří, z kterých budou motýli).
Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříka-
la nebo se chlubila, nebo dokonce někdy ml-
čela. Protože je to má růže.“ ....
„Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné.
Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé ne-
jsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro
vědce, znamenají problémy. Pro mého byznys-
mena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí.
Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo... Já bu-
du na jedné z nich bydlit, budu se na jedné
z nich smát, a až se podíváš v noci na oblohu,
bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Ty
budeš mít hvězdy, které se umějí smát!“
Mám touhu přepsat celou knihu. Úryvky ně-
jak nestačí. Přečtěte si ji, prosím - Antoine de
Saint-Exupéry: Malý princ. 

Pavla Fidlerová Zothová

Betlémské světlo 2011
„To světlo ve tmě svítí a tma je
nepohltila.“ (Jan 1, 5)

Již od roku 1989 máme poměrně
mladý, ale zato krásný a u srdce
hřejivý zvyk přinášet si domů
„Betlémské světlo“.
Myšlenka šíření Betlémského
světla jako pouta, které spojuje
(nikoliv svazuje) lidi dobrého
srdce, vznikla v roce 1986 ve stu-
diu ORF Linz (Rakousko), kde se
snažili obohatit televizní akci ur-
čenou na pomoc tělesně postiže-
ným dětem. Před Vánocemi proto
poslali letadlem do Betléma tě-
lesně postižené dítě, které z bazi-
liky Narození přivezlo do
Rakouska věčný plamínek. Od té
doby zapalují vybrané děti
Betlémské světlo v Betlémě
v jeskyni v místě, kde se údajně
narodil Ježíš Kristus. Odtud je
pak světlo přepraveno ve speciál-
ní lampě letadlem do Rakouska,

kde si je přebírají skauti a zástup-
ci médií prakticky z celé Evropy.
K nám se Betlémské světlo dosta-
ne díky junákům, Českému roz-

hlasu a Českým drahám, kteří
rozšíří Betlémské světlo i tento
rok do takřka všech koutů naší
vlasti. Díky nim si i vy můžete
přijít pro tento symbolický plamí-
nek, vnášející do našich srdcí po-
hodu, lásku a naději, poté ho od-
nést domů a opatrovat, aby ne-
zhasl až do Štědrého dne, kdy se

slaví narození Ježíše Krista.
Povídá se, že kdo plamínek přine-
se domů, má do něj zašeptat své
přání. Pokud plamínek vydrží až

do Štědrého dne, přání se vyplní.
Jde vlastně o podobný zvyk z dří-
vějších časů, kdy se přání šeptalo
do plamínku první zapálené svíč-
ky na vánočním stromečku.
Ekumenická bohoslužba spojená
s převzetím Betlémského světla
proběhne v sobotu 10. prosince
2011 ve 14.00 v chrámu Zur
Heiligen Familie ve Vídni (Fami-
lienplatz 8). Následný rozvoz
Betlémského světla vlaky po ČR

se uskuteční v sobotu 17. prosin-
ce 2011. Vlaky pojedou všemi
směry, k nám po trase Olomouc -
Opava. Na Štědrý den jej budou

od 7 do 11 hodin na městské trž-
nici předávat také skauti, kteří se
každý rok starají o jeho transport
do Rýmařova. V kostele arch.
Michaela pak bude Betlémské
světlo k dispozici po mši svaté
u vánočního betlému. JiKo

zdroj www.betlemskesvetlo.cz
Motto letošního Betlémského
světla zní: „Lid, který chodí
v temnotách, uvidí velké svět-
lo.“ (Iz 9, 1)
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Přehled bohoslužeb v Děkanátu
Bruntál - Vánoce 2011-2012

Přehled bohoslužeb
ve farnosti Malá Morávka

Program
adventních a vánočních koncertů

ZUŠ Rýmařov Vás srdečně zve na
Vánoční koncert

vystupuje skupina Variace
J. Biras, M. Struhárová, J. Pupíková, E. Holubová, 

E. Mácková, M. Komrsková, M. Matulová, J. Kučera, 
D. Kučerová, J. Kopečková, P. Raška, J. Raška

v pondělí 26. prosince 2011 v 16 hodin
v kostele sv. Michaela v Rýmařově

Vstupné dobrovolné

„Nastal přeradostný čas ...“

Koncerty a živý betlém
6. 12. 16.30 Živý betlém - Cesta k jesličkám

- Stará Ves (akce dětí ze Staré Vsi)
16. 12.18.00 Adventní koncert pěveckého sboru

Motýli Šumperk - Stará Ves, kostel
22. 12. 17.00 Varhanní koncert ZUŠ Rýmařov

(kostel sv. Michaela Rýmařov)
26. 12. 16.00 Koncert vánoční hudby - Variace

(kostel sv. Michaela Rýmařov)

Úsměvně
Ale já nemám co na sebe

Fakt, nemám co na sebe! To by-
la asi první věta, kterou slyšel
Adam od Evy. Teď to s oblibou
říkám já, ráno, v poledne, vpod-
večer, kdy někam jdu, jedu, vy-
rážím mezi bývalé spolužáky ne-
bo žáky a přátele. Ohlásila se ná-
vštěva? Ráda ji uvidím, stůl taky
nebude prázdný, i květina a svíč-
ka, všechno je přichystané - ale
co si obleču? Skříně a úložné
prostory nikdy neobsahují to, co
právě mám na mysli a v předsta-
vách. Spolužačky-babky budou
jak ze žurnálu, někdy jako
z hračkářství, některé jako vá-
noční stromečky. Já na sobě za-
pracuju! Černobílá blůza je ne-

nápadně pěkná, nadčasová, kla-
sika. Ale co k ní? Nemám nic.
Tedy vhodného. Ještě času dost.

Musím vyrazit do obchodu. A už
se vidím, že vlastně nevidím, ra-
ději bych se neviděla. V té sukni
vypadám značně kredenciózně,
ta další je z mačkaného materiá-
lu, jiná se nehodí k mému mlad-
šímu stařeckému věku. Přichá-
zím domů s kouskem, který asi
nebudu nosit. No, nebudu. Takže
na sraz půjdu v tom starším, tedy
až to ve skříni snad najdu - je to
tak namačkané, přímo narvané.
Že bych zajela do většího nákup-
ního centra? Nějak se mi nechce
chodit z obchodu do obchodu.
Vždycky se dostanu do fáze, kdy
je mi všechno jedno. Třeba je to
tím přesušeným vzduchem z kli-

matizace anebo stresem ze
spousty hadrů. Mají něco na hro-
šíky? Čím déle jsem v obchod-
ním domě, tím větší je pravděpo-
dobnost, že odejdu s prázdnou.
A cítím se tak nějak nad věcí.
V tašce po té odyseji končí něco
pro mlsný jazyk - a móda je mi
ukradená.
Milé dámy, děvčata, zjistíte po-
zději to, co už mnohé zralé
a světaznalé ženy: Když se cítíte
dobře, sluší vám i domácí oble-
čení, ale když na vás padne
„depka“, v drahých šatech vypa-
dáte jako strašidlo. Takže prázd-
né nejsou naše šatníky, ale čas
od času asi naše duše. Si
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Osadní výbory informují

Osadní výbor v Ondřejově blahopřál oslavenkyni
Ve středu 16. listopadu oslavila
nejstarší občanka Ondřejova pa-
ní Bedřiška Bernátková 93 let.
V předvečer jejích narozenin,
v úterý 15. listopadu, přišli paní
Bedřišce blahopřát zástupci
města Rýmařova - starosta Ing.
Petr Klouda, předsedkyně komi-
se pro občanské záležitosti
a členka zastupitelstva města

Květa Sicová a předsedkyně 
osadního výboru v Ondřejově
paní Anežka Továrková.
Recept na dlouhý věk paní
Bernátková nemá a na dotaz, kte-
ré jídlo jí chutná nejvíce, odpo-
věděla: Nevybírám si, chutná mi
všechno. O víkendu mi uvaří tady
Evička (pozn. redakce: neteř paní
Bernátkové) a přes týden mi obě-

dy vozí Diakonie Rýmařov. Jsem
spokojená. Nic mi nechybí. Jak si
vzpomenu, když byl člověk mlad-
ší, jak lítal po polu a po lesách
jak střela a pak sa musel ohánět
doma u dobytka.“
S úsměvem jde všechno líp, pra-
ví jedno mudrosloví a pro paní
Bernátkovou to platí obzvlášť.
Její úsměvy a vyprávění o tom,
jak pracovala s manželem
Pavlem na poli nebo v lese, sta-
rali se o hospodářství a domácí
zvířata, každého z gratulantů po-
těšily a zahřály na srdci. Dříve
pracovala v mlékárně, potom sá-
zela a ožínala stromky v lese. Do
Ondřejova přišla v roce 1947
z Pravčic u Kroměříže. Pochází
ze sedmi sourozenců. Děti
s manželem neměli. Zůstala jen
ona a její sedmaosmdesátiletá
sestra, která žije v Janovicích.

Navštěvují se pravidelně. Při po-
hledu na tuto pracovitou
a skromnou ženu platí víc než
u podstatně mladších, že není dů-
ležité, kolik má kdo let, ale na
kolik let se cítí. „Toť jsem četla
v Rytmu života, že maminka zpě-
vačky Evy Pilarové se dožívá 96
let a všechno obstará sama. Vaří,
peče na svátky, to je kočka,“ říká
s úsměvem paní Bedřiška, která
si vyjde každý den na krátkou
procházku nedaleko svého do-
mečku. „Toť do hospody jsme
chodili na plesy, hráli jsme diva-
dlo, bylo tady veselo,“ vzpomíná
na dávné časy oslavenkyně.
Naše redakce se dodatečně při-
pojuje s přáním pevného zdraví
do dalších let a optimismus, kte-
rý by mohla paní Bernátková
rozdávat, ať jí vydrží ještě hodně
dlouho. JiKo

Z okolních obcí a měst

Kam až doletěl drak z Jiříkova aneb Oslava adventu u Halouzků
V jifiíkovské Pradûdovû galerii
U HalouzkÛ vyvrcholí zanedlouho ná-
v‰tûvní sezóna. K jejímu zavr‰ení
pfiispûje advent a pochopitelnû
Vánoce a konec roku.
Dnes již světoznámá jiříkovská
galerie U Halouzků, která se
proslavila zejména zápisem nej-
většího betlému světa do
Guinessovy knihy rekordů, se
připravuje na oslavu nejkrásněj-
ších svátků v roce - Vánoc.
Některé betlémy, jež řezbář Jiří
Halouzka zapůjčuje městům

a obcím, již odjely na svou pouť
do Českých Budějovic, Hlučína,
Olomouce nebo Brna. Na nádvo-
ří řezbářské galerie stojí asi dva-
cet nedokončených soch.
„Až přijedeš na Vánoce, tak ty
sochy budou hotovy,“ přesvěd-
čuje řezbář. A já vím, že pokud
to prohlásí právě on, tak to bude
zaručeně pravda.
Už jsem tady nebyl hodně dlou-
ho, proto mě překvapuje i drob-
ná změna ve vstupu do řezbářo-
vy galerie. Hned za hlavní bra-

nou se prochází vpravo po nové
dřevěné lávce do pokladny gale-
rie a dál do útulné stylové res-
taurace. Nedaleko od zadní stěny
vyzařuje do místnosti teplo pras-
kající krb. V zadní části restaura-
ce je malý ateliér, kde mohou ná-
vštěvníci spatřit, jak se dokonču-
jí nejrůznější řezbářské výtvory.
Teď zde stojí několik soch v ži-
votní velikosti, nedávno natře-
ných speciálními barvami.
Nechybí ani dřevěná Ježíškova
schránka na dopisy, která byla
o jisté detaily vylepšena.
Procházím s řezbářem galerii
a nelze si nevšimnout přístřešku
s půlkulatým stolem a masivní-
mi dřevěnými křesly, na jejichž
opěradlech jsou vyřezány hlavy
jakýchsi šlechticů. „Teď stojíme
u venkovního posezení, které
představuje krále Artuše a jeho
rytíře. Tady si rodiče mohou po-
sedět při kávičce a přitom mají
své děti na dohled, protože opo-
dál je dětské hřiště s houpačka-
mi, kolotočem, skluzavkou a dal-
šími atrakcemi, kde se mohou
děti vydovádět,“ přibližuje dět-
ský koutek Jiří Halouzka.

Pokračujeme v prohlídce a vchá-
zíme do hlavní velké galerie.
Hned za dveřmi stojí socha v ži-
votní velikosti a najednou, k mé-
mu údivu, začne hovořit o vysta-
vovaných řezbářských exponá-
tech. „To zíráš, co? A to není
všechno. Mluvících soch tady bu-
de daleko více. V podstatě každý
výstavní prostor bude mít samo-
statnou mluvící sochu. Svůj ná-
pad chci dovést ještě k větší doko-
nalosti, vždyť mě znáš, že jsem re-
cesista. Všechny sochy budou ho-
vořit šesti světovými jazyky, včet-
ně japonštiny a čínštiny, co kdyby
nám sem zavítal nějaký Japonec,
a my neměli výklad v jeho řeči,“
řekl řezbář zcela vážně.
Celá galerie je nasvícena a od ad-
ventu až do Tří králů v ní znějí vá-
noční koledy. Hlavní expozici do-
minuje největší betlém světa.
Ptám se, zda-li se počet figur 
ustálil na konečných 236 nebo
snad nějaká přibyla? „Zařekl jsem
se, že tento betlém již rozšiřovat
nebudu, ale to víš, nedá mi to,
a v poslední době k němu přibyly
další tři sochy, teď je jich celkem
239. Vyřezal jsem další tři slony,

Osadní výbor v Ondřejově zve všechny občany na tradiční
zpívání koled u vánočního stromu, které se uskuteční 

24. prosince v 16 hodin na autobusové točně v Ondřejově.
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samce, samici a malé slůně, na
které se mohou posadit i děti, po-
hladit si ho. I toto je jeden z důvo-
dů, proč tuto práci dělám,“ dopl-
ňuje s úsměvem řezbář.
V menší výstavní expozici v pat-
ře lze spatřit více jak třicet obra-
zů výtvarníků otce Josefa a syna
Pavla Šlechtových, kterým Jiří
Halouzka nesmírně fandí, ve
druhé části jsou vystaveny téměř
tři desítky moravských betlémů
od řezbářů Euroregionu Praděd.
K raritám mezi betlémy patří vy-
řezávaný betlém z uhlí. Jiná ex-
pozice nabízí výjevy křížové
cesty nebo vyřezávaný obraz
Poslední večeře Páně, kde jsou

hlavy svatých vyobrazeny troj-
rozměrně. Novější expozice
představuje Svatou rodinu v jes-
kyni, která je také nasvícená.
„Chtěl bych veřejnost pozvat na
1. ročník adventního koncertu,
který se uskuteční v sobotu
3. prosince zde v prostorách
u betlému od 14 do 17 hodin.
Hrát a zpívat gospely a vánoční
písně bude skupina Karla
Soukupa Welcome Drink z Vá-
clavova u Bruntálu,“ doplňuje
řezbář Jiří Halouzka.
Postupně přecházíme do dračí
sluje, kde jsou nově instalovány
plastiky mladých dráčků - mlá-
ďat velkých draků, kteří jsou vy-

staveni ve venkovní expozici.
„Teď putoval do Brna jeden de-
setimetrový drak, kterého bude
během adventu před sebou tlačit
na speciální plošině historická
tramvaj a drak bude po okružní
cestě Brnem chrlit oheň. V bu-
doucnu bude v dračí sluji insta-
lováno také hnízdo s dračími vej-
ci, která budou uvnitř svítit,“ do-
dal Jiří Halouzka.
Řezbář je znám svými dřevěný-
mi výtvory nejen u nás, ale
i v zahraničí. Připomeňme si šest
dřevěných medvědů v životní
velikosti, z nichž čtyři absolvo-
vali cestu na Svatý Kopeček
u Olomouce, kde jsou vystaveni

v zoologické zahradě nedaleko
pavilonu svých živých kolegů.
Další dva putovali do Velkých
Karlovic k soukromé rekreační
chatě. Řezbář je znám i tím, že
dřevěné výtvory, jako například
krokodýly, beránky, kočky nebo
lišky, vyřezává pro dětská hřiště,
zoologické zahrady či parky, a ty
pak slouží jako lavičky pro do-
spělé nebo prolézačky pro děti.
Svými dalšími plány chce Jiří
Halouzka podpořit hlavně rozvoj
turistického ruchu v našem regi-
onu. Pradědova galerie v Jiříko-
vě je otevřena celoročně denně
včetně svátků od 9:00 do 18.00. 

JiKo

Vítání nových občánků ve Staré Vsi
V úterý 15. listopadu proběhlo ve Staré Vsi 
opět po dvou letech vítání nových občánků.
Akci organizovala paní Jana Horáčková, člen-
ka obecního zastupitelstva mající na starosti
věci kulturní a společenské. Tentokráte se slav-
nostní akt uskutečnil v prostorách místní školy,

která přislíbila spoluúčast.
Žáčci ze základky i mateřinky nakreslili spous-
tu krásných, tematicky laděných obrázků, vy-
zdobili jimi jednu z učeben, kde nechyběla pro
novorozeňátka symbolická kolébka a pro starší
děti, které už dovedly sedět, nebo dokonce cho-

dit, i plastová motorka. Děti připravily pro ma-
minky drobné dárečky a členové hudebního
kroužku secvičovali pod vedením učitelek
Mirky Štěpánové a Jany Grobarové kulturní
program. Skládal se z veselých písniček, říka-
del a především z pestré směsice vystoupení
s hudebními nástroji, kytarami, bubínky, ozvu-
čenými tyčemi nebo flétničkami, na něž se na-
še děti učí hrát.
Na vítání nových občánků dorazila skutečně
spousta lidí. Samozřejmě šťastní rodiče, starší
sourozenci, babičky, tety a jiné příbuzenstvo,
starosta obce, zastupitelé a v neposlední řadě
i místní zvědavci, kteří chtěli vidět slavnost ne-
bo první vystoupení hudebního kroužku, nebo
obojí najednou.
Aco hlavní aktéři a hosté? Některá miminka po-
zorně poslouchala, jeden malý rošťák chtěl se-
brat paličky ke xylofonu a ti nejmenší spokoje-
ně spali u maminek. A protože se všichni při žá-
kovském vystoupení usmívali, tak si myslíme,
že akce proběhla na jedničku. Občerstvení chut-
nalo skvěle, proslov starosty obce byl něžný
a prostředí vyzdobené školičky ve Staré Vsi pří-
jemné a plné pohody. Foto a text: Eva Staňková

Informace Základní a mateřské školy Stará Ves
Naše asistenční fena Tisa opět do-
razila do školy. Říkám „naše“,
i když tento nádherný novofound-
landský pes patří ve skutečnosti
paní Vlaďce Dudkové ze
Stránského. Ale myslím, že jsme
si ji tak nějak adoptovali mezi
školáčky.
Tisa se účastní běžné výuky v ma-
teřské škole pravidelně jedenkrát
týdně. Každá společná lekce je ji-
ná. Zprvopočátku byly některé
děti poněkud zaskočeny velikostí
a mohutností psa, který se vřítil do
učebny školky, ale obavy a nejis-
tota rychle vyprchaly. Další dvě
setkání se uskutečnila na školní
zahradě, kde se Tisa projevila ja-
ko výborná kamarádka a společ-
nice pro dětské hry se psím smys-
lem pro humor. V následující ho-

dině se děti učily, jak s pejskem
zacházet a jak se o něho postarat.
Přišlo na řadu hlazení, vodění, pé-
če o tlapky a srst, krmení a napá-
jení. A při další společné vycház-
ce Tisa bravurně předvedla své
dovednosti asistenčního vodícího
psa pro slepce. Prťata se zaváza-
nýma očima musela spoléhat jen
a jen na svého chlupatého průvod-
ce a učit se vnímat řeč jeho těla.
A potom následovalo relaxační
cvičení, společný odpočinek.
Abyste si nemysleli, Tisa zvládá
i jiné věci, například lekci první
pomoci pro děti i zvířata, instruk-
táž, jak se chránit před zlým
psem, nebo dokonce módní pře-
hlídku. A jak jí zapůjčené oblečky
slušely! Viděla jsem hodně psů,
ale Tisa je první, která opravdu

zbožňuje děti a pobyt s nimi.
Kňučí a sápe se na zamčené dve-
ře školy, sprintuje do třídy a od-
chází nerada. Přála bych takovou

kamarádku i dětem z jiných ško-
lek. Nechcete canisterapii taky
vyzkoušet? 

Foto a text: Eva Staňková
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Podzim končí, zima přebírá svou
vládu a v tomto období trampo-
vé hledají způsob, jak ukončit
sezónu společným setkáním
v teple, aby zavzpomínali na
prožité víkendy, výlety, výpravy,
vandry, festivaly, které během
jara, léta či podzimu podnikli.
Ani v Břidličné tomu není jinak.
I její obyvatelé se vždy těší, že
místní trampská osada Zlomená
podkova a její kamarádi uspořá-
dají ve Společenském domě svůj
tradiční sraz ve stylu country.
Letos už třináctý. A že byla ta
třináctka šťastná, se během veče-
ra jenom potvrdilo.
Country bálu se zúčastňují nejen
tancechtiví obyvatelé Břidličné,
ale je hojně navštěvován i tramp-
skými kamarády z mnoha míst

Moravy i ze Slovenska. Premié-
rově se zde coby provázející ka-
pela představil krnovský Wagon,
který většina návštěvníků slyšela
vůbec poprvé a rozhodně předčil
i očekávání pořadatelů.
V krátkých přestávkách mohl pl-
ný sál zhlédnut i stylové vystou-
pení tří párů tanečníku z olo-
moucké skupiny Stopa. O další
ukázku country tanců se nad rá-
mec plánovaného programu po-
starali tanečníci z opavské sku-
piny Stopaři, kteří si na vyhláše-
ný countrybál přijeli zatancovat
jako běžní návštěvníci a se svým
uměním se rozhodně mezi taneč-
níky neztratili.
Zpestřením večera byla ukázka
práce s americkým a australským
bičem v podání mistra biče pana

Ladislava Šína a jeho dcery. Toto
kvalitní vystoupení se opět setka-
lo s obrovským ohlasem a bylo
odměněno zaslouženým bouřli-
vým potleskem. Pan Šín věnoval
ukázku pořadatelům zdarma.
Podával se jelení guláš a jelení
pečeně s červeným zelím. Bohaté
občerstvení se totiž při břidličen-
ském countrybálu stalo vyhláše-
ným a spousta lidí Společenský
dům navštívila jen za účelem 
ochutnání zvěřinových pochou-
tek. Někteří z nich si odnesli ve-
čeři v kastrůlkách i domů.
O bohatou půlnoční tombolu se
samozřejmě zasloužila velká řa-
da stálých sponzorů, mezi něž
patří především město Břidličná
a firma PRO-SOLO, dalšími by-
li pan Šíma z Bruntálu (vodo-to-

po-plyn), pan Cyril Malec - in-
stalatérství, pan Karel Krajsa -
UNIST, pan Miroslav Duhonský
z pivnice Práce, prodejna Kvě-
tinka paní Cabákové, večerky
pana Bergra i pana Koutného,
mototechna pana Antonína
Juráně, střelnice pana Jindřicha
Juráně. Věříme, že výherci se
z bohatých cen těšili a sponzoři
jim udělali radost.
Pořadatelé byli s úspěšností akce
spokojeni a těší se, až příští rok
zahájí plesovou sezónu opět ve
stylu trampské a country písně.
Děkuji tímto všem kamarádům,
kteří přiložili ruku k podařené-
mu dílu a věnovali svůj čas 
a energii ve prospěch dobré věci.

Foto a text: 
Radomír Čert Kovářík
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Trampský countrybál
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Máme dostatek sluníčka, máme dostatek polí, jen kdyby bylo více lásky mezi námi
Musím vám povědět, s jakou radostí kupuji
Rýmařovský horizont. První vyhledám vese-
lé povídání naší milé pisatelky Si, u kterého
se pořádně zasměji. Smíchu je přece tak má-
lo mezi námi. Je to žena s velkým „Ž“ a moc
si ji vážíme! Třeba článek o těch krásných 
trpaslících v minulém čísle. To psalo! Chtěla
bych jí nabídnout posezení u mě na Opavské
8, to bychom se spolu nasmály! Trpaslíky,
šmouly, smajlíky mám také moc ráda.
Vánoce, advent, Velikonoce, Mikuláš jsou
souzněním po celý rok. Ale to není vše, pro-
to by mě potěšila i Sněhurka a sedm trpaslí-
ků. Třeba i v rohu obýváku, na zahradě by mi
je někdo mohl ukrást. Jsem člověk vážící si
všech darů Božích. I pohádky stvořil Bůh
pro nás dospělé a pro naše děti.
Víc mě trápí ničení laviček vhozených do
Podoláku, poškozování autobusové čekárny,
toho, co pro nás bylo vytvořeno třeba měst-
ským úřadem, Městskými službami, ne
s Boží pomocí, jak my věřící tomu říkáme.
Víra se vytratila v roce 1948, tak už se ne-
musíme ničeho bát. Můžeme rozbíjet na po-
svátných místech našich zemřelých, můžeme
se i vyčurat v kostele sv. archanděla
Michaela, však Pán Bůh neexistuje, není, ne-

byl a nebude, čeho bychom se měli bát?
Naše krásné městečko v podhůří Jeseníků je
krásně vybudované, můžeme na něj být hrdí
a nezávidět cizině. Jen kdyby... Kdyby lidé
udržovali čistotu, kontejnery a odpadkové
koše jsou všude, ale lidé jdou z Penny, odho-
dí obaly od pití, flašky, papíry, kam se jim
zlíbí. Totéž dělají děti. Ale proč by se chova-
ly děti jinak, když to dělají rodiče?
Rádi chodíme do našeho lomu, kde byl vy-
tvořen krásný rybník, v létě sloužící i jako
koupaliště. Na rybníku je plno divokých
kachňátek, ale také se můžeme setkat s čápy
z Janovic, kteří si kolem slavnostně vykraču-
jí. Jsem vděčna městu, že opraví janovický
komín, domov našich krásných čápů, aby
nám každý rok přilétali a vyváděli svá mlá-
ďata.
U rybníka je zatím i lavička. Na jak dlouho?
Na přírodu se moc nedá při procházce kou-
kat, abyste do něčeho nešlápli. Jak se jen vy-
hnout všem „voňavým“ exkrementům miláč-
ků pejsků, kterých je tady na každém kroku
spousta? Je to starost po celém městě, i když
dostanou páníčci pytlíky, kterými mohou po
psech uklidit, raději jdou, jako že nic nevidí.
Nejlepší je zapírat, zapírat, já nic, já muzi-

kant. Je to ostuda nás všech.
Jsou i další chyby, které také vůbec nepatří
do krásného jesenického kraje. Kravín a krá-
vy, které leží na pastvině u státní silnice ve
směru na Bruntál u Jamartic v bahně, špina-
vé. To člověku ubere chuť na maso i mléko.
Spíše se divím a je mně líto, že se na našich
jesenických kopcích nepasou krásné ovečky
se zvonečky jako v kraji Beskyd, kde jich
jsou stovky. Spasou i louky, které u nás ne-
jsou ošetřovány a jsou jen zdrojem klíšťat.
Jedna naše nedořešená starost jsou i stromy,
které rostou do nebe! Nevím, jak tohle mohl
nějaký architekt schválit. Ať se jde podívat
do bytu v přízemí na Příkopech 11. Jak to bu-
de vypadat za rok nebo za tři? Už teď mají
větve až v bytě i s hmyzem, tmu, a to má slu-
níčko léčit! Nemáme okrasné stromky a ke-
ře? Možná by to bylo dražší. Ale na to, co
máme vysázeno, by se měl přijít pan archi-
tekt podívat. Jestli by on tak chtěl bydlet.
„Nejde o život, jde o houby“ - krásný váš
článek, pravdivý, milá paní. Máme společ-
nou krevní skupinu, děkuji vám za radostné
články. Přijďte mě navštívit, vzácná ženo, 
opravdu bychom se společně zasmály. 

Olga Schreiberová
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Prostor pro firmy a podnikatele

Auto color Design, s. r. o., autorizovaný obchodník Škoda 
v Bruntále a Rýmařově, rozšiřuje nabídku služeb pro motoristy

Výstavní hala pro ojetá vozid-
la v Bruntále
V našem novém autosalonu pro
ojeté vozy na ploše 625 m2 si za
každého počasí a v příjemném
prostředí vyberete váš nový ojetý
vůz. Vozy Škoda, kategorie
„ROČNÍ VOZY“, u nás zakoupí-
te s prodlouženou tovární záru-
kou na 4 roky! Ostatní vozy na-
bízíme se zárukou 12 měsíců na
technický stav. Vozy jsou pečlivě
připraveny k prodeji, bez nutnos-
ti další údržby. Pouze u nás tak
máte jistotu, že po zakoupení 
ojetého vozu se nestanete obětí ná-
sledných drahých oprav. Měníme
podmínky prodeje ojetých vozi-
del, přijďte se k nám přesvědčit.
Servis vozidel Audi, VW a Seat
v Rýmařově i Bruntále
Provádíme výrobcem předepsané
servisní prohlídky vozů značek
Audi, VW a Seat za podmínek,
při kterých nepřijdete o tovární
záruku! Vždy jsou použity origi-
nální díly, výrobcem předepsané
postupy a autorizovaná diagnos-
tika VAS. A to v kompletním roz-
sahu od servisních prohlídek,
přes výměny rozvodů, karosář-
ské opravy, opravy elektroinsta-
lace, diagnostiky řídících jedno-
tek až po havarijní opravy. Za
příznivou cenu vám v Bruntále
poskytneme zázemí, za kterým

jste dosud museli jezdit minimál-
ně do Opavy, Olomouce či Šum-
perka.
Samozřejmostí je také prodej ori-
ginálních dílů a příslušenství pro
vozy Audi, VW a Seat. Dále
možnost zapůjčení náhradního
vozu po dobu opravy nebo služ-
ba přistavení a odvoz vozu ze
servisu. Využít můžete i služeb
pneuservisu s možností uložení
sezónních kol a půjčovny příslu-
šenství.
Navíc v rámci servisu vozu vám
nabídneme šetrné ruční mytí vo-
zu s navoskováním, za symbolic-
kou cenu!
Servis užitkových vozidel
v Bruntále
V našich nově vybudovaných
prostorách nabídneme servis 
užitkových vozidel až do váhy
pěti tun! Včetně seřízení geomet-
rie pro užitkové vozy s délkou do
sedmi metrů! Aktuálně provádí-
me výměny oleje, servis brzd,
výměny rozvodů, ale i složitější
opravy motorů či převodovek.
Využít můžete i služeb pneuser-
visu s možností uložení sezón-
ních kol, karosářské a lakýrnické
práce. Vše v odpovídající kvalitě
certifikované dle ISO 9001:2010,
navíc se zázemím vlastní karo-
sárny a lakovny.
Po dobu opravy vám nabídneme

zapůjčení náhradní vozidla, včet-
ně užitkového vozu!
Autolakovna s doživotní záru-
kou na lak
Naše autolakovna nyní disponuje
nejmodernější technologií pro la-
kování vozidel v jesenickém re-
gionu. Drobné opravy laku jsme
schopni udělat téměř na počkání!
Díky fotospektrometru dokáže-
me přesně namíchat jakýkoliv
odstín. Dodržujeme předepsanou
technologii oprav, používáme
výhradně vysoce kvalitní materi-
ály STANDOX, pouze u nás pro-
to obdržíte doživotní záruku na
vady laku COLOR FOR LIFE!
Rychloopravy havarovaných
vozidel, výměny čelních skel
Jsme smluvní opravna České po-
jišťovny, pojišťovny Allianz,
Generali, ČPP a Wüstenrot pojiš-
ťovny. Pomůžeme vám při zajiš-
tění likvidace pojistné události.
Díky nejmodernější technologii
v lakovně vám v případě havárie
nabídneme velmi krátký čas pro
opravu vašeho osobního či užit-
kového vozu a tím šetříme váš
čas a peníze. Zapůjčení vozidla
po dobu opravy je samozřejmos-
tí, v případě likvidace havárie
z titulu povinného ručení je zá-
půjčka zdarma! Opravujeme vo-
zy všech značek, bez rozdílu stá-
ří. U oprav z povinného ručení

nedoplácíte za amortizaci dílů.
Provádíme výměny čelních skel,
včetně oprav metodou scelování. 
Rychloservis
Drobné opravy vám nyní prove-
deme doslova na počkání!
Například olejový servis, výmě-
nu kapalin, baterie, pneuservis,
výměnu výfuku, změření a seří-
zení geometrie podvozku na
3D geometrii, brzdový servis
včetně srovnání kotoučů na sou-
struhu, čištění, případně výměnu
náplně klimatizace a k tomu
vždy možnost šetrného ručního
umytí vozu s navoskováním.
Mytí a čištění vozidel
Rozšiřujeme nabídku našich slu-
žeb o šetrné ruční mytí vozidel
a čištění interiéru. V rámci opra-
vy vozu si můžete za symbolic-
kou cenu nechat umýt vůz včetně
aplikace vosku pro déle trvající
účinek. Další služby jsou mokré
čištění interiéru, renovace za-
šlých laků, aplikace ochrany laku
s nanotechnologií, ale i vysátí
vozidla, čištění skel, impregnace
plastů a pneumatik či odstranění
zápachu. 
Navštivte nás a vyzkoušejte na-
še nové služby. Těšíme se na
vás.

Ing. Filip Komůrka,
zástupce ředitele společnosti

Zajímavosti z přírody

Rýmařovské labutě
Již sedmý týden se můžeme set-
kat se třemi labutěmi na nově
vybudovaném rybníku v Rýma-
řově. Labuť velká (Cygnus olor)
je naším největším a nejznáměj-
ším vrubozobým ptákem, pří-
buzným například s kachnou di-
vokou. Tento nádherný a ma-
jestátný pták se na území naší re-
publiky vyskytuje v hojném po-
čtu a zdržuje se zde celoročně.
O labutích je známo, že celý ži-
vot žijí v jediném partnerském
svazku. V hnízdní sezóně je mů-
žeme vidět na téměř každé vodní
ploše v hejnech nebo pouze v pá-
rech. Na zimu se labutě přesou-
vají na nezámrzné plochy, přede-
vším na hladiny velkých řek.
V tomto období se mohou obje-
vit i jedinci ze severských zemí,
kteří zde přečkávají zimu. V ta-

kovém hejnu se občas může ob-
jevit i vzácná labuť zpěvná, která
má sytě žluté ozobí, jež ji jasně
odlišuje od naší labutě velké.
Pro labutě je nutné, aby se v zimě
přesunuly právě na nezámrzné

plochy, protože jinak hrozí při
teplotách vzduchu pod -10 °C, že
v ledu zamrznou a mohou uhy-
nout. A právě taková situace mů-
že nastat i u našich tří rýmařov-
ských labutí. Jediná možnost, jak

přinutit naše labutě, aby poodlét-
ly na nejbližší vodní tok, kterým
bude pravděpodobně řeka Mo-
rava v okolí Olomouce, je nekr-
mit je! Pokud labutě zjistí, že zde
nemají potravu, instinktivně od-
létnou a tím se zachrání. Proto
bychom chtěli poprosit všechny
návštěvníky našeho rybníku, aby
labutě nekrmili a tím jim para-
doxně zachránili život. V případě
zamrznutí labutí je domluvena
s hasičským záchranným sborem
pomoc s jejich záchranou.
Labutě jsou pravidelně na rybní-
ku kontrolovány. Podle zbarvení
a tvaru zobáku se jedná o jeden
až dva roky staré ptáky, jednoho
samce a dvě samice.

Za Českou 
ornitologickou společnost 

Ing. Miroslav Glacner
Foto: archiv Miroslava Glacnera
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Sport

Turnaj volejbalistů probíhal ve skvělé atmosféře
Volejbalový turnaj k výročí 
17. listopadu je již zažitým po-
jmem u příznivců tohoto kolek-
tivního sportu. Ani na letošním,
již 34. ročníku nechyběly dlouhé
a dramatické výměny. Turnaj byl
zahájen v sobotu 19. listopadu
o půl deváté ráno předsedou vo-
lejbalového oddílu Pavlem

Ujfalušim a předsedou TJ Jiskra
Rýmařov panem Františkem
Pohankou. Turnaje se tradičně
zúčastnila družstva z blízkého 
okolí - Granitol Moravský
Beroun, Pumpaři Bruntál, Zubaté
žáby Břidličná, Krnov, KP Jiskra
Rýmařov a Bez Bořka team
Rýmařov. Letošní počet týmů 

umožnil hrát systémem každý
s každým.
Každoročním favoritem na tomto
turnaji je sehraný tým z Bruntálu
a letos, po vyrovnaných bojích,
jim prvenství uteklo o pouhý je-
den míč. Vítězství ukořistilo
družstvo KP Rýmařov. Domácí
tým, který hraje ve stejném slo-

žení i krajský přebor, si prvenství
po letech opravdu zasloužil. Na
třetím místě, o pouhé dva míče
za Bruntálem, skončilo družstvo
Břidličné.
O čtvrté místo bojovalo družstvo
Krnova a Bez Bořka team.
Souboj měl velmi vyburcovanou
atmosféru, kdy tým z Krnova ne-

obyčejně hlasitě podpo-
rovaly jeho fanynky. I dí-
ky této skvělé divácké
kulise se Krnovákům na-
konec podařilo obhájit
loňské čtvrté místo.
Výborná atmosféra toho-
to turnaje je také podpo-
řena kulinářským umě-
ním kuchařek Střední
školy Rýmařov, které
připravily delikátní bů-
ček a výborný guláš.
Tímto jim velmi děkuje-
me.
Pořadatelský TJ Volej-
balový oddíl Jiskra Rý-
mařov by rád srdečně po-
děkoval městu Rýma-
řov, Gymnáziu Rýmařov
a Střední škole Rýmařov,
p. o., za podporu při rea-
lizaci této dlouholeté
sportovní tradice. Věří-
me, že se opět podařilo
připravit krásný sportov-
ní zážitek nejen hráčům,
ale i divákům, a těšíme
se na příští, 35. ročník. 

Martina Ujfaluši
Fota: archiv Martiny Ujfaluši
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Novinky „na saku“ aneb Volejbalový deník

Rýmařovské Studio Sport a zdraví přivezlo dalších pět medailí
V sobotu 19. listopadu proběhl
v Ostravě-Pustkovci Ostravský
pohár - 6. kolo Moravskoslezské
ligy aerobiku 2011. Závodu se zú-
častnilo devět rýmařovských zá-
vodnic a tři děvčátka z přípravné-
ho družstva. Naše závodnice před-
vedly jako vždy výborný sportov-
ní výkon a všechny se umístily na
bodované pozici. Ziskem 2 zla-

tých, 2 stříbrných, 1 bronzové me-
daile a 4 finálových umístění se
SK Studio Sport a zdraví Rýma-
řov stal nejúspěšnějším klubem 
6. kola MLA 2011. Ostravský po-
hár byl posledním závodem MLA
2011, slavnostní ukončení celého
ročníku ligy 2011 a vyhlášení vý-
sledků proběhne 25. února 2012
v Palkovicích.

Výsledky 6. kola MLA 2011:

Kategorie 0 (5-7 let, přípravka
- nebodovaná kategorie)
Hořínková Ivanka
Tihelková Barborka
Tihelková Verunka

Kategorie 1N (8-10 let)
Tereza Človečková 2. místo
Šárka Pallová 3. místo
Tereza Šulíková 5. místo
Aneta Černíková 6. místo
Adéla Stržínková

finálové umístění
Kategorie 1P (8-10 let)
Jana Hamplová 1. místo
Kategorie 2N (11-13 let)
Michaela Bršťáková 2. místo
Lenka Hamplová 5. místo

Kategorie 2P (11-13 let)
Šárka Zapletalová 1. místo

Všem závodnicím děkujeme za
výborný výkon a dobrou repre-
zentaci sportovního klubu
a města Rýmařova. Poděkování
patří i trenérkám Lydii
Mihálové, Olze Človečkové,
Lydii Švédíkové, ale také rodi-
čům za výbornou spolupráci
a dopravu dětí na závody.
Průběh MLA 2011 a všech ostat-
ních závodů najdete na
www.studiosportazdravi.cz - zá-
vodní aerobik. 

Foto a text: 
Lydie Švédíková, 
předsedkyně SK

Volejbalové družstvo TJ Jiskra
Rýmařov v neděli 27. listopadu

2011 nastoupilo k dalšímu domá-
címu utkání. Tentokrát bojovali

s týmem TJ Nový Jičín B, který se
letos pyšní prozatím 42 body (ital-
ské bodování), a tudíž prvním mís-
tem v tabulce soutěže KP II.
Prozatím družstvo Nového Jičína
ztratilo v letošních bojích pouhé 
3 sety a domácí tušili, že zápas ne-
bude vůbec jednoduchý.
Oba zápasy by se daly srovnat
s notovým zápisem, kdy v prvních
setech hrály dramatické tóny ve
zvučných akordech, a souhra týmů
na obou stranách byla nepopsatel-
ná. Docházelo pouze k drobným
chybám a adrenalin rostl nejen na
hracím poli, ale i v diváckých řa-
dách. Druhý set se v prvním zápa-
se zvolna dostal do molových tó-
nin, a to zejména v domácím druž-

stvu, kdy chyběly promyšlené ná-
hry, projevily se chyby v postave-
ní, slabé bloky a chyby na podání.
Další sety již byly vyrovnanější.
Až neuvěřitelná se zdála podání
Václava Svobody, který v obou zá-
pasech zaznamenal nečisté podání,
ve volejbalové hantýrce známé jako
„prase“, a to několikrát v řadě za se-
bou a týmu tak zapsal důležité body.
Rýmařovští v konečném součtu
prvnímu družstvu v tabulce hrdě
urvali 2 sety a zápasy skončily shod-
ně 1:3, 1:3. Nemůžeme opomenout
výraznou diváckou kulisu, kterou
volejbalisté zdraví a děkují.
Poslední letošní zápas se uskuteční
10. 12. 2011 s družstvem Kozlovic.

Foto a text: Martina Ujfaluši
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Zápasy hokejové ligy
Dne 27. listopadu byl odehrán další mistrov-
ský zápas mužů v ledním hokeji okresního
poháru mužů skupiny A na zimním stadionu
v Bruntále.
TS Slavoj Bruntál x HC Rýmařov 3:4

(1:1, 1:1, 1:2)
V typickém počasí zvaném „Sibiř“ se ode-
hrál vyrovnaný duel. Již první třetina utkání
začala velice zostra. Ve druhé minutě rýma-
řovský tým skóroval, ale rozhodčí gól neu-
znal. Domácí TS Slavoj se ujal vedení 
v 11. minutě. Na tuto výzvu dokázal hostují-

cí HC Rýmařov odpovědět za tři minuty stře-
lou Barboříka po přihrávce Dvorníka.
Ve třetí minutě druhé třetiny se za hostující HC
Rýmařov trefil po 20 sekundách přesilovky
Jeřábek díky přihrávce Klíče a do vedení se do-
stali hosté. Domácí se však po chybě hostí po-
starali čtyři minuty před koncem třetiny o vy-
rovnání. Přestože se hrál pohledný a kombi-
nační hokej, zakončení hostujících hráčů bylo
bezzubé. V této třetině měli ve hře navrch.
Efektní na pohled, ale ne efektivní ve výsledku.
Stejná hra pokračovala i v poslední třetině,

utkání nebylo rozhodnuto. Nejprve v polovi-
ně třetiny prostřelil domácího gólmana Čada
po přihrávce Jeřábka. Za další 4 minuty zvy-
šoval náskok hostí Pekr. Domácímu týmu se
podařilo zvýšit tlak na hostující tým a něko-
likrát nebezpečně zahrozil. Tato taktika vyšla
tři minuty před koncem, kdy domácí skóro-
vali. Do konce utkání se stav již nezměnil.
Hokej byl pěkný, ale diváci ho „meteorolo-
gicky“ protrpěli.
Střelci Rýmařova: Pekr, Čada, Barbořík,
Jeřábek

Výsledkový servis týmů 3. tříd
Turnaj v Prostějově dne 27. listopadu:

1. Uničov x HC Rýmařov 12:2 (5:1, 4:0, 3:1)
Na první pohled patrný rozdíl mezi výkonností.
2. Šumperk A x HC Rýmařov 11:1 (3:0, 5:0, 3:1)
Výsledek odpovídal předvedené hře. Jiří Slováček

Ski klub RD Rýmařov nabízí
dle § 659 - 662 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku,

• dlouhodobou a bezplatnou zápůjčku lyžařské chaty ve Strá-
leckém údolí u Rýmařova k vlastnímu soukromému rekre-
ačnímu využívání.

• Chatu lze využívat celoročně, a to včetně vybavení a přileh-
lých pozemků a doplňkových staveb.

• Vypůjčitelem může být výhradně fyzická osoba.
• Materiálové náklady spojené s opravou, obnovou a údržbou

objektů bude hradit klub. Údržbu bude provádět vypůjčitel.
• Požadavky na vypůjčitele: bezúhonnost, manuální zručnost,

svědomitost.

Nabídku i s dotazy 
předkládejte do 31. 1. 2012 elektronicky na adresu:

rdry@skiklubrymarov.cz nebo telefonicky na č. 775 295 599.

Soukromá řádková inzerce
Prodej

• Prodám samostatnou polovinu rodinného domu k možnému nastě-
hování. Velikost 2+1 + podkroví, garáž, zahrada. Cena dohodou.
Stará Ves, Mlýnská 22, tel.: 776 199 714.

• Prodám dvě garáže na ulici Okružní (u kotelny), v osobním
vlastnictví i s pozemkem, nové střechy, nová el. instalace v mědi.
Garáže jsou vedle sebe, možná úprava na dvojgaráž, nyní průchozí
(futra 70 cm). Garáže je možné prodat samostatně. V jedné z nich je
montážní jáma a kolejnice s pojezdem na manipulaci např. s motory.
Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.

Pronájem
• Pronajmu byt 3+1 s balkónem v osobním vlastnictví včetně komplet-
ně zařízené kuchyně na ulici Větrná v Rýmařově. Tel.: 602 526 289.

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 13. 1. 2012
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 5. 1. 2012 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
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V Knihkupectví U Radnice se bude 22. 12. 2011 v 17.30 ko-
nat autorské čtení Terezy Václavkové, autorky knihy pro děti
Jůlinka z veselé zahrádky. Děti i dospělí budou seznámeni se
vznikem a tvorbou knihy. Prosíme zájemce o rezervování míst.
Pro děti bude připraveno sladké překvapení.
Knihkupectví U Radnice, nám. Míru 13, Rýmařov, 
kontakt: 775 702 712 nebo 603 354 118

placená inzerce

Máte příjem a chcete půjčit?
Půjčujeme 3 - 50 tisíc, 10 - 166 tisíc Kč. Bez registrů!

Klepe vám na dveře exekutor? Oddlužíme vaši nemovitost,
zbavíme vás vašich dluhů a o nemovitost nepřijdete.

Jednáme s exekutory, vše za vás vyřídíme!

Dále nabízíme povinné ručení, úrazové, životní pojištění,
penzijní připojištění. Pojištění domácností i nemovitostí.
Vypracujeme nezávazný návrh, záruka skvělé nabídky.

Nově nabídka energií (zemní plyn, elektřina)
za výhodnějších podmínek.
Pracuji pro více věřitelů.

Volejte: 774 343 278; Pište: leonstars @ seznam. cz

POTŘEBUJETE PENÍZE?

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

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Reklama

v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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