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Aktuálně z města

Ministryně Ludmila Müllerová navštívila Rýmařovsko
V pondûlí 7. ledna pfiijela na pracovní
náv‰tûvu okresu Bruntál ministrynû
práce a sociálních vûcí Ing. Ludmila
Müllerová (TOP 09), kterou na její
cestû doprovázel poslanec Pavol
Luk‰a (TOP 09) spoleãnû se zástupci
regionální samosprávy.
Na jednodenní návštěvu okresu
Bruntál zavítala v pondělí 7. ledna
ministryně práce a sociálních věcí
Ludmila Müllerová. Byla to její
první pracovní cesta ve funkci mi-
nistryně. První zastávkou byl
Krnov a návštěva tamní pobočky
Okresní správy sociálního zabez-
pečení. Odtud zamířila ministryně
do Bruntálu, setkala se s předsta-
viteli města a navštívila úřad prá-
ce, kde byla během rozhovoru
s ředitelem Mgr. Milanem Hor-
nou obeznámena se statistikou ne-
zaměstnanosti v okrese Bruntál.
Odtud ministryně Ludmila Mülle-
rová a poslanec Pavol Lukša s do-
provodem odjeli do Dolní Mora-
vice, aby navštívili Domov odpo-
činku ve stáří (DOS), na jehož 
uvedení do chodu se ministryně
ještě ve funkci náměstkyně minis-
tra práce a sociálních věcí vý-
znamně podílela. Přivítala se
s klienty domova, od kterých ob-
držela pamětní přání s malým,
vlastnoručně vyrobeným dárkem.
Ministryně se dále setkala se za-
městnanci a v neformálním roz-
hovoru s ředitelkou Diakonie
ČCE Rýmařov Mgr. Marcelou
Staňkovou hovořila mimo jiné
o chodu tohoto zařízení a jeho ka-
pacitním využití.
„Na Bruntálsko jsem přijela ze-
jména proto, že je to jeden z regi-
onů s největší nezaměstnaností
a ruku v ruce s ní jdou i sociální
problémy. Statistika nezaměstna-
nosti v tomto okrese je skutečně

alarmující a dá se snad přirovnat
už jen k situaci států jižní Evropy.
Některé obce na Bruntálsku mají
dokonce nezaměstnanost vyšší než
40 %, což je opravdu zoufalé.
Nezaměstnaní lidé postupně ztrá-
cejí pracovní návyky a chuť vůbec
něco podnikat. Na druhou stranu
jsem velmi potěšena, že vedení
měst Krnova, Bruntálu a bruntál-
ského úřadu práce své snažení ne-
vzdávají, aby ti, co ztratili práci
nebo ji nemohou najít, měli příle-
žitost k lepšímu zaměstnání,“ sdě-
lila Ludmila Müllerová.
Po asi hodinové návštěvě Domo-
va odpočinku ve stáří se ministry-
ně s doprovodem vydala do
Podhorské nemocnice v Rýmařo-
vě, kde na ni čekali starostové
Bruntálu a Rýmařova Ing. Petr Rys
a Ing. Petr Klouda, ředitel Pod-
horské nemocnice MUDr. Marián
Olejník, MBA, společně s pracov-
níky ředitelství a dalšími zaměst-
nanci. Po krátkém přivítání zaví-
tala ministryně Müllerová na od-
dělení sociální hospitalizace Pod-
horské nemocnice v Rýmařově,
jehož posláním je poskytovat 
dlouhodobou individuální péči 
osobám, které potřebují z důvodu

svého závažného zdravotního sta-
vu či vysokého věku 24hodino-
vou péči. Oddělení zajišťuje poby-
tovou službu osobám s lehkou,
středně těžkou nebo úplnou závis-
lostí, u kterých již pominuly dů-
vody zdravotní hospitalizace, ale
ještě nejsou vytvořeny podmínky
pro propuštění do domácí péče.
Zde se ministryně zajímala o spo-
kojenost klientů s péčí. Na její
další otázky odpovídala vedoucí
oddělení sociální hospitalizace
Mgr. Alexandra Šrutková.
„Jsem potěšena, že jsem se mohla
setkat se členy místní samosprávy

i nemocnice a vést diskusi napří-
klad k otázkám financování soci-
álních lůžek,“ uvedla ministryně.
Rozhovory se dotýkaly také soci-
ální politiky, sociálního systému,
zaměstnanosti a jejich regionál-
ních specifik.
„Návštěvy paní ministryně v Pod-
horské nemocnici si samozřejmě
velice vážíme. Potěšilo nás, že se
ministryně o nemocnici a region
zajímá a také že kladně ocenila
naše oddělení sociální hospitali-
zace,“ dodal ředitel Podhorské ne-
mocnice MUDr. Marián Olejník.

JiKo

Město ocenilo úspěšné studenty

Zleva Matěj Červeňák, Michael Morávek, Lucie Hiemerová, Nela
Brulíková, Markéta Ptáčková, Adéla Švikruhová a Barbora Šopíková

Zleva Klára Jančíková, Lukáš Pavlásek, Matěj Rampula, František
Jurča a Marie Brůžková
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Mimofiádné studijní úspûchy ÏákÛ
a studentÛ vût‰inou oceÀuje mûst-
sk˘ ãi obecní úfiad, pfiípadnû kraj.
·est˘m rokem tak ãiní rovnûÏ mûs-
to R˘mafiov.
Třináct oceněných žáků základ-
ních škol a středoškolských stu-
dentů pozvali zástupci města
v pátek 7. prosince na radnici,
aby je odměnili za výborné stu-
dijní výsledky, kterých dosáhli
nejen svou pílí ve škole, ale pře-
devším reprezentací města na
nejrůznějších soutěžích v okres-

ním, krajském či celostátním
měřítku. Starosta Petr Klouda
poděkoval oceněným žákům
a studentům za vzornou repre-
zentaci města a popřál jim mno-
ho úspěchů a další skvělé vý-
sledky v mimoškolních aktivi-
tách. Studenti pak v diskuzi de-
batovali o svých studijních zá-
měrech a zajímali se o aktuální
záležitosti a plány města, probí-
rána byla také maturitní témata
a blížící se maturitní zkoušky. 

JiKo

ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1:

Vladimír Kistan (7. C) za 3. místo v okresním kole matematické 
olympiády, za výborné výsledky v Pythagoriádě a Klokanu, stálý vý-
borný prospěch (vždy s průměrem 1,0), pochvala ředitele školy za re-
prezentaci školy v matematických soutěžích (pozn. red.: Ocenění si ne-
mohl osobně převzít z důvodu nemoci.)
Barbora Šopíková (8. B), Adéla Švikruhová (9. A), Markéta
Ptáčková (9. A) - záslužná práce ve školním parlamentu, reprezentace
školy při mimoškolních akcích, pomoc při organizování školních akcí,
pomoc ostatním spolužákům, vynikající prospěch, pochvala ředitele
školy za výrazný podíl na životě školy

ZUŠ Rýmařov

Nela Brulíková (klavíristka) - reprezentace v koncertu Talenty regionu
na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu Ostrava, účast v soutěžích na
krajské úrovni

SSOŠ Prima Rýmařov, s. r. o.

Lucie Hiemerová (4. roč. oboru Cestovní ruch) - 4. místo v celostátní
Literární soutěži o cenu Filipa Venclíka
Michael Morávek (3. roč. oboru Masér sportovní a rekondiční) - účast

na mistrovství republiky v bojových uměních, dosáhl úspěchu v jiu-jit-
su 5. kyu (žlutý pásek)

Střední škola Rýmařov
Matěj Červeňák (4. roč. oboru Hotelnictví) - vzorný přístup ke studiu,
tříměsíční stáž v Řecku v rámci odborné praxe, spolupráce při organi-
zaci projektových dnů, vstřícná komunikace se seniory a žáky ZŠ, účast
na Memoriálu Jana Koňaříka
Marie Brůžková (4. roč. oboru Hotelnictví) - výborné studijní výsled-
ky, 1. místo v jazykové soutěži Středoškolák, reprezentace školy v de-
batní lize, spoluorganizátorka Běhu na Praděd o pohár starosty města
Rýmařova

Gymnázium Rýmařov
František Jurča (oktáva) - dobré umístění v předmětových soutěžích,
1. místo v okresním kole matematické soutěže Klokan
Matěj Rampula (sekunda) - účast na okresních i krajských soutěžích
zeměpisných olympiád, 1. místo v okresní zeměpisné olympiádě 
a 6. místo v matematické olympiádě
Lukáš Pavlásek (tercie) - 5. místo v krajské soutěži matematické 
olympiády, 1. místo v okresní zeměpisné olympiádě a 1. místo v okre-
sním kole matematické olympiády
Klára Jančíková (oktáva) - účast v předmětových soutěžích, 
1. a 2. místo v celostátní fotosoutěži

Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 se
konalo druhé zasedání Zastupi-
telstva Moravskoslezského kra-
je. Na programu jednání bylo 82
bodů.

Nejdůležitějším bodem jednání
byl rozpočet MSK na rok 2013,
ke kterému proběhla nejdelší
rozprava. Návrh rozpočtu byl
zpracováván v úzké vazbě na
rozpočtový výhled na roky 2013
až 2014 a koresponduje se
Strategickým dokumentem Mo-

ravskoslezského kraje na roky
2009 až 2020. Při zhoršeném 
ekonomickém vývoji ekonomi-
ky v ČR je to tak trochu věštění
z křišťálové koule. Prioritou to-
hoto rozpočtu však je garantovat
financování příspěvkových or-
ganizací kraje, zajištění dopravní
obslužnosti kraje a hlavně reali-
zace zamýšlených akcí, které bu-
dou spolufinancovány z evrop-
ských peněz.
Příjmy rozpočtu pro rok 2013 či-
ní 6 280 193 tis. Kč a jsou tvoře-
ny hlavně vlastními příjmy ve
výši 4 302 000 tis. Kč a dotace-
mi ve výši 1 706 993 tis. Kč.
Dalšími příjmy jsou nedaňové
příjmy z návratných finančních
výpomocí, kapitálových příjmů
a nájmů. Kraj bude v roce 2013
na částečné pokrytí plánovaného
salda příjmů a výdajů využívat
dva aktivní úvěry, a to od
Evropské a investiční banky
z roku 2010 a kontokorent od
ČSOB.

Výdaje rozpočtu na rok 2013 by-
ly navrženy a schváleny ve výši
7 609 322 tis. Kč. Běžné výdaje
poklesly oproti roku 2012 o 2,4 %
na 4 674 368 tis. Kč, kapitálové
o 30,6 % na 2 934 954 tis. Kč.
Hlavní vliv na pokles má sníže-
ný objem výdajů na akce spolu-
financované z prostředků EU.
Ten byl snížen o 1 046 mil. Kč,
tj. o 29 %.
Na akce spolufinancované ze
zdrojů EU jsou v rozpočtu kraje
na rok 2013 zařazeny pouze ty,
které již zastupitelstvo schválilo,
dále akce projekčně připravené
a ty, které byly již do výzev o do-
taci přihlášeny.
Po skončení rozpočtového roku
2012 rada kraje provede rozpo-
čtová opatření, přičemž část pře-
bytku hospodaření za rok 2012
zařadí hlavně na akce z roku
2012, u nichž zastupitelstvo kra-
je odsouhlasilo čerpání do konce
roku 2013. Týká se to i někte-
rých obcí a měst v našem okrese.

Doufám, že přebytek za rok
2012 bude v desítkách milionů.
Budu usilovat o to, aby se ales-
poň částečně naplnily dotační ti-
tuly, které fungovaly v minulém
období.
Zastupitelé schválili finanční
prostředky na poskytnutí dotací
v oblasti životního prostředí -
lesního hospodářství v částce
1 604 090 Kč. Z této částky ob-
drží 137 872 Kč Spojené lesy, 
s. r. o., Rýmařov na lokality
Ryžoviště, Dobřečov, Horní
Město a Stříbrné Hory. Obec
Lomnice obdrží dotaci ve výši
46 800 Kč. Obci Valšov byl
schválen dodatek ke smlouvě
z dotačního titulu Program ob-
novy a rozvoje venkova MSK
2012, který prodlužuje termín 
ukončení akce.
Závěrem mi dovolte, abych čte-
nářům RH popřál úspěšný nový
rok 2013.

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta
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Pár slov... o přímé volbě
V minulém týdnu jsme měli poprvé možnost volit hlavu státu. Tentokrát
za nás prezidenta republiky nevolili poslanci a senátoři, ale my sami
v tolik diskutované přímé volbě. Napoprvé nebyl zvolen nikdo, neboť
žádný z kandidátů nezískal více jak 50 % hlasů oprávněných voličů,
a tak nám nezbývá, než si vybrat ze dvou nejsilnějších v kole druhém.
Kandidátů se i přes peripetie s vyřazením Tomia Okamury a Vladimíra
Dlouhého sešlo devět. V naší vlasti se přímé volby prezidenta v prvním
kole zúčastnilo 61,31 % oprávněných voličů, což je ve srovnání napří-
klad s posledními volbami do krajských zastupitelstev (účast 36,89 %)
velký skok. Zájem voličů je zajisté spojen s přímou volbou, při níž si
občan může sám vybrat svého favorita, svou osobnost. Přes síto první-
ho kola se dostal „jezevec z Vysočiny“ Miloš Zeman a „spící kníže“
Karel Schwarzenberg, kteří budou usilovat o hlasy voličů v kole dru-
hém 25. a 26. ledna 2013.
Volba bez ohledu na míru svobody, kterou stávající politický režim vo-
liči poskytuje, není samozřejmě jediným způsobem výběru zástupců.
Existuje řada dalších, které představují alternativu k přímé či nepřímé
volbě. Volební právo samotné není ani příliš staré. Všeobecné volební
právo pro muže se uplatnilo při volbě zástupců třetího stavu ve Francii
v roce 1789, nejdelší nepřerušenou tradici na národní úrovni má od ro-
ku 1848 Švýcarsko. Ač se všeobecné volební právo pro muže postupně
rozšiřovalo, přetrvávala různá omezení. Výkon volebního práva byl vá-
zán na vlastnictví majetku, resp. na odvádění přímých daní v určité vý-
ši, prokazování gramotnosti, rasová omezení atd., a to až do 20. století.
Několik desítek let také trvalo, než se ke všeobecnému volebnímu prá-
vu dostaly i ženy. Základní otázkou při boji za zrovnoprávnění výkonu
volebního práva u mužů a žen bylo, zda jsou ženy vůbec považovány za
občany - americká Deklarace nezávislosti a francouzská Deklarace práv
občana s ženou jako občankou ještě nepočítaly. Poprvé bylo volební
právo pro ženy zavedeno ústavou ve Wyomingu (tehdy ještě teritoriu)
v roce 1889, na celostátní úrovni jej jako první zavedl Nový Zéland
v roce 1893. V Evropě bylo první zemí Finsko v roce 1906.
Každý volební systém má své výhody a nevýhody. Asi největší výho-
dou přímé volby je posílení přímé demokracie jako takové a silnější
mandát od občanů. Pokud má prezident sehrávat integrující roli ve spo-
lečnosti, je lepší, když reprezentuje většinu občanů, a ne většinu v par-
lamentu. Jeho úlohu by měla podpořit charismatická síla osobnosti, kte-
rá dokáže oslovit občany napříč politickým spektrem. Prezidentem by
naopak neměla být osobnost populistická s nadstandardní majetkovou
základnou, popř. velkým mediálním zázemím.
Nevýhodou přímé volby je její finanční nákladnost, fakt, že k volbám
do zastupitelstev krajů a obcí, evropského a našeho dvoukomorového
parlamentu přibývá volba další. A pak skutečnost, že zvýšená legitimi-
ta prezidenta bez zvýšení pravomocí nic neznamená.
Někteří neúspěšní kandidáti i stávající prezident Václav Klaus se již vy-
jádřili, kterou ze dvou postupujících osobností podpoří. Občané mají
ještě týden na to, aby zvážili, koho by rádi viděli na Pražském hradě,
vždyť funkční období dosavadní hlavy státu končí 7. března 2013. Všem
voličům přeji šťastnou ruku! Boci
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Výsledky prezidentských voleb za Rýmařovsko - 1. kolo

První kolo prezidentských voleb je rozhodnuto
Hlasy z prvního kola prezidentské vol-
by jsou seãteny, finalisty od sebe dûli-
lo necelé procento. O PraÏsk˘ hrad se
ve druhém kole „popere“ Milo‰
Zeman s Karlem Schwarzenbergem.
Představa o budoucím českém
prezidentovi je už poněkud jas-
nější. Do druhého kola první pří-
mé prezidentské volby, které se 
uskuteční ve dnech 25. a 26. led-
na, postoupili Miloš Zeman a Ka-
rel Schwarzenberg. Jejich výsled-
ky se lišily v méně než jednom
procentu, v závěsu za nimi skonči-
li Jan Fischer a Jiří Dienstbier.
Nabízíme podrobný přehled vý-

sledků voleb na Rýmařovsku.
Nejvyšší volební účast z obcí

měla Malá Štáhle (69,92 %)
a nejnižší Jiříkov (40,16 %).

V Rýmařově se volilo ve 12 vo-
lebních okrscích, celková účast
byla 52,21 % a odevzdáno bylo
celkem 3732 platných hlasů.
V Rýmařově zvítězil Miloš
Zeman, který od voličů obdržel
celkem 1025 hlasů, na druhém
místě skončil Jiří Dienstbier
s 831 hlasy a třetí Jan Fischer
s 693 hlasy. Nejvyšší volební 
účast zaznamenal okrsek č. 9 -
Ondřejov (71 %), naopak nejniž-
ší účast byla v okrsku č. 4 - ná-
městí Míru, Školní náměstí, ulice
Horní, Jungmannova, Národní 
2 - 15 a Příkopy (35,76 %).

Miloš Zeman (24,2 %) Karel Schwarzenberg (23,4 %)

V Rýmařově přišlo k volbám 3763 voličů, tj.
52,21 %, a odevzdalo 3732 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 1025 27,46
Dienstbier Jiří 831 22,26
Fischer Jan Ing. CSc. 693 18,56
Schwarzenberg Karel 453 12,13
Franz Vladimír Prof. JUDr. 254 6,8
Roithová Zuzana MUDr. MBA 177 4,74
Bobošíková Jana Ing. 139 3,72
Fischerová Taťana 92 2,46
Sobotka Přemysl MUDr. 68 1,82

V Břidličné přišlo k volbám 1530 voličů, tj.
52,38 %, a odevzdalo 1525 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Dienstbier Jiří 392 25,7
Zeman Miloš Ing. 381 24,98
Fischer Jan Ing. CSc. 330 21,63
Schwarzenberg Karel 125 8,19
Franz Vladimír Prof. JUDr. 111 7,27
Bobošíková Jana Ing. 64 4,19
Roithová Zuzana MUDr. MBA 52 3,4
Fischerová Taťana 41 2,68
Sobotka Přemysl MUDr. 29 1,9

V Dětřichově nad Bystřicí přišlo k volbám 189
voličů, tj. 52,21 %, a odevzdalo 186 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 71 38,17
Dienstbier Jiří 58 31,18
Fischer Jan Ing. CSc. 32 17,2
Schwarzenberg Karel 8 4,3
Franz Vladimír Prof. JUDr. 6 3,22
Bobošíková Jana Ing. 4 2,15
Roithová Zuzana MUDr. MBA 3 1,61
Fischerová Taťana 3 1,61
Sobotka Přemysl MUDr. 1 0,53

V Dolní Moravici přišlo k volbám 216 voličů, tj.
64,29 %, a odevzdalo 216 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Dienstbier Jiří 59 27,31
Zeman Miloš Ing. 53 24,53

Fischer Jan Ing. CSc. 52 24,07
Schwarzenberg Karel 15 6,94
Roithová Zuzana MUDr. MBA 10 4,62
Bobošíková Jana Ing. 10 4,62
Franz Vladimír Prof. JUDr. 8 3,7
Fischerová Taťana 6 2,77
Sobotka Přemysl MUDr. 3 1,38

V Horním Městě přišlo k volbám 374 voličů, tj.
48,13 %, a odevzdalo 373 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 150 40,21
Dienstbier Jiří 66 17,69
Fischer Jan Ing. CSc. 52 13,94
Schwarzenberg Karel 35 9,38
Franz Vladimír Prof. JUDr. 33 8,84
Roithová Zuzana MUDr. MBA 12 3,21
Fischerová Taťana 12 3,21
Bobošíková Jana Ing. 10 2,68
Sobotka Přemysl MUDr. 3 0,8

V Jiříkově přišlo k volbám 98 voličů, tj. 
40,16 %, a odevzdalo 98 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Fischer Jan Ing. CSc. 29 29,59
Zeman Miloš Ing. 28 28,57
Dienstbier Jiří 16 16,32
Schwarzenberg Karel 16 16,32
Roithová Zuzana MUDr. MBA 4 4,08
Franz Vladimír Prof. JUDr. 3 3,06
Fischerová Taťana 2 2,04
Bobošíková Jana Ing. 0 0
Sobotka Přemysl MUDr. 0 0

V Lomnici přišlo k volbám 228 voličů, tj.
54,42 %, a odevzdalo 226 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 88 38,93
Fischer Jan Ing. CSc. 52 23
Dienstbier Jiří 40 17,69
Schwarzenberg Karel 16 7,07
Bobošíková Jana Ing. 9 3,98
Roithová Zuzana MUDr. MBA 8 3,53
Fischerová Taťana 7 3,09
Franz Vladimír Prof. JUDr. 6 2,65
Sobotka Přemysl MUDr. 0 0

V Malé Morávce přišlo k volbám 368 voličů, tj.
58,23 %, a odevzdalo 365 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 89 24,38
Schwarzenberg Karel 79 21,64
Dienstbier Jiří 72 19,72
Fischer Jan Ing. CSc. 62 16,98
Roithová Zuzana MUDr. MBA 17 4,65
Franz Vladimír Prof. JUDr. 17 4,65
Fischerová Taťana 14 3,83
Sobotka Přemysl MUDr. 10 2,73
Bobošíková Jana Ing. 5 1,36

V Malé Štáhli přišlo k volbám 86 voličů, tj.
69,92 %, a odevzdalo 84 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 26 30,95
Fischer Jan Ing. CSc. 23 27,38
Dienstbier Jiří 15 17,85
Schwarzenberg Karel 9 10,71
Bobošíková Jana Ing. 5 5,95
Fischerová Taťana 2 2,38
Sobotka Přemysl MUDr. 2 2,38
Franz Vladimír Prof. JUDr. 2 2,38
Roithová Zuzana MUDr. MBA 0 0

V Ryžovišti přišlo k volbám 278 voličů, tj.
53,15 %, a odevzdalo 278 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 103 37,05
Dienstbier Jiří 57 20,5
Fischer Jan Ing. CSc. 49 17,62
Franz Vladimír Prof. JUDr. 21 7,55
Schwarzenberg Karel 21 7,55
Bobošíková Jana Ing. 3,95
Fischerová Taťana 9 3,23
Sobotka Přemysl MUDr. 7 2,51
Roithová Zuzana MUDr. MBA 0 0

Ve Staré Vsi přišlo k volbám 277 voličů, tj.
60,35 %, a odevzdalo 270 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 80 29,62
Fischer Jan Ing. CSc. 44 16,29
Franz Vladimír Prof. JUDr. 44 16,29
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Dienstbier Jiří 37 13,7
Schwarzenberg Karel 37 13,7
Roithová Zuzana MUDr. MBA 16 5,92
Fischerová Taťana 5 1,85
Bobošíková Jana Ing. 4 1,48
Sobotka Přemysl MUDr. 3 1,11

V Tvrdkově přišlo k volbám 130 voličů, tj.
64,36 %, a odevzdalo 129 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 44 34,1
Fischer Jan Ing. CSc. 23 17,82
Dienstbier Jiří 21 16,27
Schwarzenberg Karel 14 10,85
Franz Vladimír Prof. JUDr. 13 10,07

Bobošíková Jana Ing. 5 3,87
Sobotka Přemysl MUDr. 4 3,1
Fischerová Taťana 3 2,32
Roithová Zuzana MUDr. MBA 2 1,55

Ve Václavově u Bruntálu přišlo k volbám 201
voličů, tj. 50 %, a odevzdalo 195 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 60 30,76
Dienstbier Jiří 41 21,02
Fischer Jan Ing. CSc. 30 15,38
Bobošíková Jana Ing. 20 10,25
Schwarzenberg Karel 20 10,25
Franz Vladimír Prof. JUDr. 12 6,15
Roithová Zuzana MUDr. MBA 7 3,58

Sobotka Přemysl MUDr. 4 2,05
Fischerová Taťana 1 0,51

Ve Velké Štáhli přišlo k volbám 186 voličů, tj.
63,7 %, a odevzdalo 186 platných hlasů.

Platných celkem
hlasů v %

Zeman Miloš Ing. 63 33,87
Dienstbier Jiří 53 28,49
Fischer Jan Ing. CSc. 40 21,5
Schwarzenberg Karel 8 4,3
Bobošíková Jana Ing. 7 3,76
Roithová Zuzana MUDr. MBA 5 2,68
Fischerová Taťana 5 2,68
Franz Vladimír Prof. JUDr. 5 2,68
Sobotka Přemysl MUDr. 0 0

Oznámení
o dni a místě konání volby prezidenta republiky

Podle § 34 odst. 1 a 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,
oznamuji

Druhé kolo volby prezidenta republiky se v Rýmařově uskuteční:
dne 25. ledna 2013 od 14 do 22 hodin

dne 26. ledna 2013 od 8 hodin do 14 hodin

1. Místem konání volby prezidenta republiky je:

2. Volič je povinen při hlasování prokázat svou totožnost a občanství České republiky.
3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové vo-

lební komise.
4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hla-

sování neumožní.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Ing. Petr Klouda, starosta města Rýmařova
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Krátce z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 20. prosince se konalo v sále
Střediska volného času na Divadelní ulici
šestnácté řádné zasedání zastupitelstva města,
poslední v roce 2012. Na programu jednání
byla zpráva o stavu školství ve městě za škol-
ní rok 2011/2012, rozpočet města na rok

2013, aktuální zpráva o hospodaření města
včetně rozpočtových opatření, stav plnění
věcného rámce akcí (integrovaného doku-
mentu), plán zasedání rady a zastupitelstva
města na rok 2013, zpráva o činnosti kontrol-
ního a finančního výboru za 2. pololetí 2012,

plán práce kontrolního a finančního výboru na
rok 2013, majetkové a bytové záležitosti.
Zastupitelé přijali celkem čtyřicet usnesení.
V úvodu jednání zastupitelstva popřál staros-
ta Ing. Petr Klouda k jubileu zastupiteli 
Ing. Josefu Žižkovi.

Gymnázium Rýmařov a Střední škola Rýmařov se budou slučovat
Zastupitelé diskutovali o problematice střed-
ního školství, zejména pak o plánovaném
sloučení Gymnázia Rýmařov a Střední školy
Rýmařov. Podle starosty Petra Kloudy za tím-
to krokem stojí pokles počtu studentů a s tím
související nízká efektivnost výuky. Starosta
dále uvedl, že ačkoliv je zřizovatelem obou
škol Moravskoslezský kraj, město rozhodnutí,
které připravilo vedení těchto dvou subjektů,
vítá. Jak dále poznamenal starosta Petr
Klouda, z demografického hlediska bude po-
čet obyvatel našeho města neustále klesat, stu-

dentů bude ubývat a sloučení gymnázia se
Střední školou je jediným východiskem, jak
zachovat střední školství v Rýmařově.
Ředitelka Gymnázia Rýmařov Zdena Kova-
říková sdělila zastupitelům, že opravdu ke
sloučení gymnázia a Střední školy dojde, a to
již v červenci 2013, kdy by měla vzniknout
dvě pracoviště - maturitní a pracoviště učeb-
ních oborů. Diskusi shrnul svým názorem za-
stupitel Ing. Josef Žižka, který prohlásil:
„Vytvořme podmínky v rámci všech škol, ne-
hrajme si každý na vlastním písečku, nevytvá-

řejme si vlastní ambice a jednejme v rámci ce-
lého školství města Rýmařova.“
Zastupitelé přijali usnesení, ve kterém vzali
na vědomí zprávu o stavu školství ve městě za
rok 2011/2012, vyslovili souhlas se sloučením
Gymnázia Rýmařov a Střední školy Rýmařov,
podpořili osmileté studium na Gymnáziu
Rýmařov a pověřili místostarostu přípravou
koncepce školství v Rýmařově. Podrobnou
zprávu o stavu školství ve městě lze najít na
webových stránkách města Rýmařova. JiKo

Předběžný výsledek hospodaření města za rok 2012
Město Rýmařov skončilo své hospodaření za
rok 2012 mírným přebytkem ve výši 2,2 mil.
Kč, když jeho celkové příjmy dosáhly 203,5
mil. Kč a výdaje 201,3 mil. Kč.
Minulý rok byl opět ve znamení vysoké in-
vestiční aktivity města. Celkové investice
dosáhly 53 mil. Kč. Překročily tak schopnost
města spolufinancovat společně s dotacemi
svoje investice, a město tudíž muselo čerpat
úvěr. Největší investicí byla probíhající re-
konstrukce Střediska volného času (37,2 mil.
Kč), následovaly akce Cyklostezka směr
Jamartice (6,3 mil. Kč), Brownfield Janovice
(4,6 mil. Kč), zateplení bytových domů (5,8
mil. Kč) a opravy komunikací (4,3 mil. Kč).

Mimořádným výdajem byla půjčka ve výši 
4 mil. Kč sportovní organizaci TJ Jiskra
Rýmařov na profinancování rekonstrukce
hřiště č. 3.
Chod celého úřadu stál 37,1 mil. Kč, z toho
na platy šlo 19,6 mil. Kč. Mezi největší běž-
né roční výdaje města patří tradičně platba za
odpady občanů (9,2 mil. Kč, na poplatcích
vybereme 3,9 mil. Kč), zimní a letní čištění
komunikací (6 mil. Kč), údržba veřejné zele-
ně (5,1 mil. Kč) a opravy komunikací 
(4,3 mil. Kč). Město splatilo v roce 2012 ta-
ké 6,3 mil. Kč úvěrů a nově čerpalo 10,5 mil.
Kč úvěrů na spolufinancování investic (část
úvěrů čerpaných na koupi a zateplení budov

splácí Byterm ze svých příjmů z nájemného).
Mezi největší příjmy města patří tradičně da-
ně (70,6 mil. Kč), dotace na investice 
(26,9 mil. Kč), dotace státu na výkon státní
správy (12,6 mil. Kč) a poplatky (10,9 mil.
Kč). Výsledek hospodaření se může po za-
účtování všech dokladů ještě mírně změnit.
Hospodaření města kontrolovali průběžně
auditoři z krajského úřadu a neshledali žádné
významné závady. Výsledek hospodaření je
také každoročně zevrubně projednáván na
zasedání zastupitelstva města. Výsledky jsou
pak společně s podrobnou zprávou a dopro-
vodnými údaji zveřejněny na webových
stránkách města. Ing. Petr Klouda

Statistika obyvatel města za rok 2012
Počet obyvatel města Rýmařova dosáhl 
k 31. prosinci 2012 čísla 8 694. To znamená, že
v loňském roce ubylo celkem 57 obyvatel.
Úbytek způsobila jak nepříznivá bilance naro-
zení (přibylo 80 nových občánků města) a úmr-
tí (96 obyvatel zemřelo), tak i bilance stěhování
- 105 obyvatel se do města přistěhovalo a 146
z něj odstěhovalo.

Loňský rok tak potvrdil dlouhodobý a poměrně
strmý trend úbytku obyvatel města, okresu
Bruntál i Moravskoslezského kraje. V našem
kraji má kladnou bilanci obyvatel pouze okres
Frýdek-Místek, a to z důvodu přílivu občanů,
kteří v blízkém a snadno dostupném podhůří
Beskyd hledají vhodné místo pro bydlení mimo
nepříznivé podmínky ostravské aglomerace.

Politika státu bránící úbytku obyvatel vlivem
snížené porodnosti a vylidňování venkova
prakticky neexistuje a postižené regiony si
s problémem nevědí rady. Naše republika do-
sahuje malého přírůstku obyvatel jen díky
kladné bilanci stěhování cizinců především do
velkých měst a Středočeského kraje.

Ing. Petr Klouda
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Kolik budeme platit za teplo při vyúčtování za rok 2012?
I když se v posledních dnech motoristé radují -
ceny benzinu a nafty po dlouhé době klesly - ze
všech stran se na nás spíše valí zprávy o zdra-
žování z nejrůznějších příčin. Přestože se naší
zemi ve srovnání s mnoha jinými daří lépe pře-
konávat důsledky stále útočících příznaků eko-
nomické krize, snaha po úsporách vede ke zvy-
šování daní a dalším nepříznivým dopadům na
ceny pro konečného spotřebitele, tedy občany.
Projevuje se to i na cenách tepla a teplé vody
pro domácnosti, cenách služeb apod. Mezi ro-
ky 2001 a 2011 v naší republice například pod-
le údajů Energetického regulačního úřadu
(ERU) vzrostla průměrná cena tepla pro ko-
nečného spotřebitele o neuvěřitelných 71,5 %!
Vývoj cen tepelné energie je ovlivněn přede-
vším změnou cen paliv, nárůstem stálých ná-
kladů a zisku v souladu se závaznými podmín-
kami pro kalkulaci ceny tepelné energie, ale
rovněž poklesem objemu dodávek tepelné 
energie. V roce 2008 byly ceny tepelné energie
ovlivněny také zvýšením sazby DPH z 5 % na
9 % a zavedením ekologické daně. K dalšímu
nárůstu sazby DPH u tepelné energie z 9 na 
10 % došlo od 1. 1. 2010 a z 10 % na 14 % od
1. 1. 2012. Na cenu tepelné energie má vliv
rovněž inflace, která podle údajů Českého sta-
tistického úřadu v období 2004 až 2011 činila

kumulovaně 22,6 %.
V roce 2011 průměrná cena za jeden GJ tepla
pro konečného spotřebitele (tedy i občany) či-
nila 547 Kč, nejvyšší byla cena v krajích
Libereckém (683 Kč) a Jihomoravském (631
Kč), nejnižší ceny (pod 500 Kč za GJ) platili
občané v kraji Pardubickém a Královéhradec-
kém, ve všech ostatních krajích to bylo více
než 500 Kč (údaje převzaty z webových strá-
nek www.eru.cz). V našem městě se cena blíži-
la průměrné ceně v republice a představovala
561 Kč za jeden GJ včetně daně z přidané hod-
noty.
Pro občany Rýmařova zásobované teplem
z centrální výtopny má vedení společnosti
Teplo Rýmařov, s. r. o., dobrou zprávu. V dů-
sledku zdravého hospodaření společnosti
bude na základě dosavadních kalkulací
s největší pravděpodobností použita pro ko-
nečné vyúčtování za rok 2012 cena bez DPH
o 10 Kč nižší, než byla za rok 2011, tzn. 500
Kč. Konečná cena je samozřejmě odvozena od
výše daně z přidané hodnoty pro dané období -
pro rok 2011 s daní ve výši 10 % to bylo zmí-
něných 561 Kč/GJ, pro rok 2012 s DPH ve
výši 14 % pak cena bude představovat
570 Kč za jeden gigajoul spotřebované te-
pelné energie.

Společnost Teplo Rýmařov zajišťuje výrobu
a rozvod tepla ve více než 120 kotelnách
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Celková výroba tepla v roce 2012 je srovnatel-
ná s výrobou v roce 2011, ve kterém došlo
oproti předchozímu roku k poklesu o 16 %.
V našem městě jsou již z větší části vyměněny
všechny rozvody, čímž došlo k podstatnému
snížení tepelných ztrát; v roce 2013 se připra-
vuje rekonstrukce a obnova rozvodů z výmění-
kové stanice VST6, tedy na Jungmannově uli-
ci a na sídlišti Příkopy, s náklady ve výši 6 mi-
lionů korun. Důležité je, že společnost dodržu-
je všechny předepsané emisní limity ve všech
kotelnách. V roce 2012 byla činnost společnos-
ti podrobena celkem sedmi státním kontrolám,
ani v jednom případě nebylo zjištěno porušení
zákona a nebyla udělena žádná sankce.
Přestože dochází ke zdražování zejména cen 
uhlí, které představuje v případě centrální vý-
topny v Rýmařově 60 % spotřebovaných zdro-
jů, a k všeobecnému zdražování vstupů, vede-
ní společnosti předpokládá, že i pro rok 2013
by mohla být udržena stávající úroveň ceny te-
pelné energie bez DPH pro občany, což by při
nedávno schváleném zvýšení daně o 1 % zna-
menalo nárůst konečné ceny pouze o 5 Kč na
575 Kč za GJ. Ing. Miloslav Marek

Odbory MěÚ informují
odbor finanční

Zvýšení daně z převodu nemovitostí Finanční úřad mění název

Majetek města k prodeji
Město Rýmařov nabízí k prodeji následující majetek: terminál TTXS
- 29 ks (cena 350 Kč/ks); monitor LCD 15“ - 35 ks (cena 100 Kč/ks);
elektrický varný kotel ALBA Hořovice 85L (cena doho-
dou). Informace k prodeji uvedených věcí podá Zdenka Panochová,
tel. 554 254 155. www.rymarov.cz

Dne 1. ledna 2013 došlo ke změně názvu Finančního úřadu
v Bruntále na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pra-
coviště v Bruntále. S touto změnou nastala i změna účtů pro placení
daní. V tabulce uvádíme čísla účtů pro nejčastěji placené daně.

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zá-
konů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mi-
mo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani da-
rovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Touto novelou se k 1. 1. 2013 zvyšuje sazba daně z převodu nemovi-
tostí ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na pří-
pady změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od 1. 1. 2013.

Zdenka Panochová, finanční odbor MěÚ

odbor školství a kultury
Vyhlášení Programů podpory sportu v Rýmařově

Rada města bude i v letošním roce rozdělo-
vat příspěvky v rámci Programů podpory
sportu. Programy slouží k podpoře veřejně
prospěšných činností subjektů, které mají ve
svých stanovách jako jednu z hlavních čin-
ností provozování sportovních a tělovýchov-
ných činností. Organizace, které získávají fi-
nanční prostředky přímo prostřednictvím
rozpočtu města, nemají na podporu v rámci
těchto programů nárok. Do konce ledna le-
tošního roku tak mohou jednotlivci a spor-
tovní organizace podávat žádosti o dotaci

z rozpočtu města Rýmařova v rámci těchto
programů:

Program I
- Sportovní talent, sportovní reprezentace
Cílem programu je podpora sportovní přípra-
vy reprezentantů města, zvláště sportovců
žákovské, dorostenecké a juniorské katego-
rie, a jejich účasti na významné mezinárodní
soutěži nebo sportovní soutěži regionálního
či celostátního významu. Z příspěvku lze
hradit sportovní vybavení, startovné, cestov-

né, náklady na dopravu a ubytování při spor-
tovních soustředěních, soutěžích a závodech.
Z příspěvku nelze proplácet občerstvení ne-
bo dary třetím osobám (s výjimkou darů hos-
titeli při zahraniční cestě), zájezdy, prázdni-
nové a rekreační pobyty, které nemají cha-
rakter tréninkových táborů. Příspěvek je po-
skytován konkrétním osobám s trvalým po-
bytem v Rýmařově.
V žádosti je nutno uvést účel využití přís-
pěvku a zdůvodnit výši požadovaného přís-
pěvku, v případě tréninkových pobytů a sou-
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středění náplň pobytu a počet účastníků,
v případě účasti na soutěži popsat akci a do-
ložit způsob nominace na akci (postup z niž-
šího kola soutěže, nominace na základě před-
chozích výsledků, prostá přihláška). K žá-
dosti musí být doložen prokazatelný doklad
o účasti v daném seriálu soutěží (licence, di-
plom, výsledková listina apod.).

Program II - Celoroční činnost
Cílem programu je podpora pravidelných
sportovních aktivit mládeže a seniorů. Pří-
spěvek může být využit pro nákup materiál-
ního vybavení sportovního oddílu, na zajiště-
ní provozu a údržby nemovitostí nebo jiného
majetku, který oddíl vlastní, má v pronájmu
nebo ve výpůjčce, z příspěvku lze také hradit
nájemné sportovišť, odměny trenérů mláde-
že, pojištění majetku. Nelze proplácet občer-
stvení při členských schůzích nebo jiné po-

hoštění, mzdové náklady (s výjimkou odměn
trenérům mládeže), dary třetím osobám a ho-
vorné za telefony. Příspěvek je poskytován
organizacím se sídlem v Rýmařově.
V žádosti je nutno uvést roční plán činnosti,
počet členů, počet členů v oddílech dětí
a mládeže, případně v oddílech seniorů, ori-
entační roční rozpočet příjmů a výdajů, účel
využití příspěvku, zdůvodnění žádosti a výši
požadovaného příspěvku.

Program III - Soutěž, závod, turnaj
Cílem programu je podpora jednorázových
nebo celoročních sportovních soutěží, závo-
dů a turnajů. Příspěvek může být použit na
nájemné sportovišť, náklady na výkon roz-
hodčího včetně cestovného, náklady spojené
s propagací, materiál k zajištění konkrétní
sportovní akce, ceny do soutěží. Nelze pro-
plácet občerstvení nebo pohoštění, mzdové

náklady nebo dary třetím osobám (s výjim-
kou cen do soutěží), hovorné za telefony
a odměny pořadatelům. Příspěvek je před-
nostně poskytován organizacím se sídlem
v Rýmařově.
V žádosti je nutno uvést název akce, ročník,
místo a termín konání akce, cílovou skupinu,
předpokládaný počet účastníků a počet pořa-
datelů, předpokládaný rozpočet akce.

Žádosti o poskytnutí dotace se předkládají na
formulářích, které jsou k dispozici na odboru
školství a kultury Městského úřadu
v Rýmařově, náměstí Míru 1, nebo na webo-
vých stránkách města www.rymarov.cz. Žádost
musí být řádně vyplněna, podepsána statutár-
ním orgánem žadatele a doložena dokladem
o zřízení bankovního účtu nebo prohlášením,
že subjekt nemá bankovní účet a žádá o po-
skytnutí příspěvku v hotovosti. V případě opa-

kovaného podání žádosti o dotaci
stačí čestné prohlášení statutárního
orgánu žadatele o platnosti výše u-
vedených údajů. K žádosti musí být
doloženy požadované přílohy, nebo
zdůvodnění, proč tyto přílohy ne-
jsou součástí žádosti.
Po projednání v komisi pro vý-
chovu a vzdělávání budou tyto žá-
dosti předloženy Radě města
Rýmařova ke konečnému rozhod-
nutí. Příjemce dotace pak podepí-
še s městem standardní smlouvu
o poskytnutí dotace. 

Odbor školství a kultury
MěÚ Rýmařov

Dálkový výslech

Miloslav Slouka
Věk: střední
Povolání: učitel
Záliby: sport, četba, detektivní seriály

V čem jste nejsilnější?
Nejsilnější jsem v tom, že vše, co dělám, dě-
lám na 100 % a nic neošidím, neodfláknu.
Snažím se, aby výsledek byl perfektní, což mě
na druhou stranu stojí někdy příliš mnoho sil
a energie, která mi pak zase někde chybí. Zdá
se, že znamení, ve kterém jsem se narodil, zde
hraje dost velkou roli.
Kdy jste netrpělivý?
Když něco dělám a nemůžu se dobrat konce,
protože stále nacházím nějaké nedostatky

a chyby. A pochopitelně když se mi něco ne-
daří či na něco nemůžu přijít. To už pak ne-
jsem jen netrpělivý, ale přímo nervózní a na-
štvaný.
Co je pro vás největší odměna?
Největší odměnou je, když práce, kterou dě-
lám, je úspěšná a dobře udělaná. Nebo když
nápad, jak něco udělat lépe, je realizován a při-
nese pozitivní výsledky nejen mně, ale i dru-
hým.
Jste „rýmařovská duše“?
Jsem, i když jsem se v Rýmařově nenarodil
a žil dlouhá léta v Břidličné. Na obě města ne-
dám dopustit a cítím se v nich dobře.
V Rýmařově žiji zhruba od svých 35 let, a pře-
stože jsem po Břidličné pobýval nějakou dobu
v Plzni, v Praze a v Německu, toto menší měs-
to mi nyní vyhovuje mnohem více než velko-
města či pobyt v cizině.
Jakou knížku máte rozečtenou na nočním
stolku?
Sfingu od Robina Cooka. Rád čtu knihy nejen
od tohoto autora, ale i od Gordona Noaha či
Jefferyho Deavera.
Kterou známou knihu jste nedočetl?
Kdysi jsem se pokusil číst Hlavu XXII od
Josepha Hellera. Četl jsem ji, když jsem byl na
vojně, ale zřejmě to pro mě nebyla ta nejvhod-

nější doba, po pár stránkách jsem ji odložil
a vrátil.
Koho byste pozval na večeři / Od koho byste
přijal pozvání na večeři?
Určitě bych pozval všechny tři naše výborné
olympioniky, kteří jsou se mnou vyfoceni na
obrázku z letošního pražského finále odznaku
všestrannosti. Od nich bych samozřejmě po-
zvání i s velkou ctí přijal. Rozhodně by mě za-
jímaly postřehy z letošní olympiády
v Londýně od výborného judisty Lukáše
Krpálka, moderního pětibojaře a olympijského
vítěze Adama Svobody či zlatého paralympio-
nika, cyklisty Jiřího Ježka.
Můžete se vždycky upřímně podívat do očí
svému psovi?
Psa sice nemám, ale má ho moje matka. Pes je
jako další člen rodiny. Když se mu upřímně
podívám do očí, je to pro něho okamžitě výzva
k hraní. Následuje velká série házení balónků
nebo tahání se s hadrou či uzlem. Já se mu
vždycky rád podívám do očí, protože si s ním
i rád hraju.
Čemu jste se naposledy nahlas zasmál?
Naposledy jsem se zasmál některým kandidá-
tům na prezidenta naší republiky. Doufám, že
mi úsměv nezhořkne a některý z nich se prezi-
dentem skutečně nestane.Miloslav Slouka, druhý zleva
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Jedna paní povídala

Zdravotnictví

V této rubrice reagujeme na podněty občanů a za-
býváme se citlivými tématy, jež se stávají náplní
hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle svých
mluvčích nedostatečně řešeny. Rubrika by měla
sloužit tomu, aby byly problémy občanů, které ne-
jsou doceněny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům,
pokud budou slušné, neurážející, nevulgární, ne-
budou porušovat tiskový zákon a budou v souladu
se ctí, morálkou a důstojností. Anonymitu lze za-
chovat před veřejností, redakci však musí být pi-
satel znám.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpracová-
vat a řešit s pověřenými a kompetentními osoba-
mi. Čtenářské příspěvky mohou být redakci zasí-
lány prostřednictvím e-mailu rymhor@seznam.cz
nebo na adresu redakce Bartákova 21, 795 01
Rýmařov, případně mohou být vhozeny do schrán-
ky redakce u vchodu do Střediska volného času na
téže adrese.

Bude vhodnější autobusové spojení do Uničova?
V našem městě se mnohé mění k lepšímu. Jen au-
tobusové spojení do nedalekého Uničova zůstává
stejné a nevhodné. Čím dál častěji tam dojíždíme
za lékaři, například do ambulance ORL, oční ne-
bo na gynekologii. Nelze opomenout ani studují-

cí mládež, která by změnu též jistě uvítala.
Autobus vyjíždí z Rýmařova časně ráno ve 4.30.
Nestálo by za zamyšlení a přehodnocení vhodněj-
ších spojů, aby se nám lépe cestovalo? Řešením
by byl i mikrobus. Děkuji, Vaše čtenářka

odpovídá místostarosta Ing. Jaroslav Kala
Dopravní obslužnost závisí na množství peněz
a na využití spojů. Iniciativu vítám a prověřím
všechny možnosti spojů. První jednání do-
pravního výboru se konalo 13. prosince 2012,
kdy se řešil rozpočet MSK v kapitole doprava.

Ve čtvrtek 20. prosince pak zastupitelstvo kra-
je schválilo rozpočet MSK na rok 2013, od
kterého se bude vyvíjet i dopravní obslužnost.
Řešení mikrobusem na tomto spoji považuji za
nereálné.

Podhorská nemocnice otevře v Rýmařově nový digitální rentgen
Radiodiagnostické oddûlení Podhor-
ské nemocnice v R˘mafiovû, která je
ãlenem skupiny Agel, pro‰lo v závûru
roku 2012 zásadní modernizací.
Nemocnice investovala do vybudová-
ní nového bezbariérového pracovi‰-
tû, nákupu radiodiagnostické techni-
ky ãi propojeného informaãního
systému digitálního zpracování sním-
kÛ (systém PACS) témûfi 3 milióny ko-
run. V˘sledky modernizace se pozi-

tivnû promítnou v péãi o pacienty. Ti
díky novému rentgenovému pfiístroji
získávají kvalitnûj‰í spektrum vy‰et-
fiení a vzhledem k realizované digita-
lizaci nemusejí navíc ãekat na rentge-
nové snímky. Do plného provozu bude
pracovi‰tû uvedeno v lednu 2013.

„Bezbariérové radiodiagnostické
pracoviště se bude nově nacházet
v budově A, a to v těsné blízkosti
chirurgické ambulance. Příno-
sem přemístění z budovy C bude
lepší přístupnost vyšetření pro
pacienty,“ vysvětluje ředitel Pod-
horské nemocnice MUDr. Marián
Olejník, MBA.
Pacientům i lékařům pak ušetří
čas již zmiňovaná digitalizace ra-
diodiagnostického systému. „In-
formace získané při vyšetřování
pacientů na RTG přístroji se ve
velmi krátkém čase uloží v digi-
tální formě do centrálního dato-
vého systému. Přes počítačovou
síť pak budou k dispozici i pro
ostatní oddělení v Rýmařově.
Doby, kdy pacienti běhali se svý-
mi snímky mezi jednotlivými od-
děleními, jsou nenávratně pryč,“
vysvětluje s úsměvem primář 
radiodiagnostického oddělení
MUDr. Tomáš Martínek.
Systém PACS také poskytuje lé-

kařům stálý a okamžitý přístup ke
všem archivovaným snímkům
a relevantním údajům o pacien-
tech. Oprávněný personál tak
může prostřednictvím digitální
sítě radiologické snímky snadno
vyhledávat, vyhodnocovat, pro-
cházet data z různých zdrojů
i sdílet informace s ostatními od-
borníky.
Nový rentgen s polohovatelným
lůžkem patří mezi špičková zaří-
zení nové generace umožňující
rychlé a kvalitní vyšetření pacien-
ta. „Pomocí nového přístroje
jsme nyní schopni provést kvalit-
nější snímky celého těla.
Modernizace pracoviště zásad-
ním způsobem zkvalitnila péči
o pacienty,“ dodává MUDr.
Tomáš Martínek.
Modernizaci nemocnice uskuteč-
nila za plného provozu a ohledu-
plně vůči pacientům.

Hana Szotkowská
tisková mluvčí skupiny Agel

Místní skupina
Českého červeného
kříže v Rýmařově,
Palackého ulice 11

Sběr a výdej
čistého, obnošeného

a zachovalého
ošacení 2013

STŘEDA ČTVRTEK

9.00 - 15.00 9.00 - 14.00

23. ledna 24. ledna

20. února 21. února

20. března 21. března

24. dubna 25. dubna

22. května 23. května

19. června 20. června

24. července 25. července

21. srpna 22. srpna

25. září 26. září

23. října 24. října

20. listopadu 21. listopadu

4. prosince 5. prosince

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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Školství

Úspěchy Základní školy Jelínkova 1 ve šplhu
Již pátý rok po sobě se žáci
Základní školy Jelínkova 1 účast-
ní okresního finále ve šplhu
v Krnově. A opět potvrdili, že pat-
ří v této silové i koordinační dis-
ciplíně mezi nejlepší v našem 

okrese. Všechny naše čtyřčlenné
týmy si vedly výborně nejen
v soutěži družstev, ale i v jednot-
livcích, kde naši žáci získali velké
množství individuálních úspěchů.
Závody se již tradičně konaly na

Střední pedagogické a střední
zdravotní škole v Krnově, za
velmi slušné účasti základních
a středních škol. Soutěžilo se
o diplomy, sladké ceny a také
postup do krajského finále.
V soutěži družstev jsme dvakrát
zvítězili (mladší žáci a starší žá-
kyně), jednou skončili druzí
(mladší žákyně) a jednou těsně
pod stupni vítězů na 4. místě
(starší žáci). I v jednotlivcích na-
še škola dominovala třemi první-
mi, jedním druhým a třetím mís-
tem. V kategorii mladších žákyň
(6.-7. třída) zvítězila Monika
Trvalová a na 3. místě skončila
Natálie Lachnitová. V mladších
žácích zvítězil suverénně Patrik
Král a zbývající naši závodníci
se umístili do 6. místa. I v kate-
gorii starších dívek (8.-9. třída)

získala naše škola dvě umístění
na stupních vítězů, první místo
Lenky Machalíčkové a druhé
Martiny Ohrádkové. I dvě zbý-
vající starší žákyně šplhaly skvě-
le a obě se v celkovém hodnoce-
ní umístily do 6. místa. Katego-
rie starších hochů byla nejsilněji
obsazena a startovalo v ní nejví-
ce škol. Dva naši nejlepší závod-
níci zde obsadili 5. a 6. místo.
Družstvo starších dívek se vítěz-
stvím kvalifikovalo do krajského
finále.
Všem našim reprezentantům je
třeba poděkovat za výborné vý-
kony, vzornou reprezentaci
a slušné chování. Opět pomohli
zviditelnit naši školu ve sportu
v okrese Bruntál.

Mgr. Miloslav Slouka,
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Akademie - přehlídka studentského umu a veselí
Do dvouhodinového víru tance,
zpěvu a divadelních scének po-
zvali ve středu 19. prosince své
kamarády a rodiče i veřejnost stu-
denti Gymnázia Rýmařov. V rý-
mařovském kinosále se konala 
akademie s pásmem krátkých vy-
stoupení pod taktovkou profesora
Štefana Janošťáka. Prostor měly
divadelní skeče, pěvecká čísla
v různých světových jazycích, ta-
nec moderní, orientální i spole-
čenský a na své si přišli také příz-
nivci černého divadla. Průvod-
covského slova se ujali moderáto-
ři Dan Kamenský a Radek Šem-
nický.
V úvodu maratónu se představila
školní rocková kapela Asshole,
která své vrstevníky v hledišti
pěkně rozparádila. Záhy sál po-
temněl a přišlo na řadu černé diva-
dlo, které v režii Štefana Janošťáka
pracuje ve Středisku volného času.

A bylo opravdu na co se dívat.
Souhra všech protagonistů byla té-
měř dokonalá a každý si jistě do-
káže představit, co dokáže s čer-
nými postavami a bílými rukavič-
kami ultrafialové jevištní světlo.
Lze soudit, že představení pod ná-
zvem Entity útočí, konec světa se
blíží aneb Akademie začíná se za-
řadilo k nejzdařilejším vystoupe-
ním pásma.
Studentské divadelní počiny
zhlédli diváci v průběhu akademie
ještě třikrát, a to ve skeči Cesta za
bájným pokladem, který se stu-
denty připravila profesorka Karla
Havlíková, podruhé se diváci ocit-
li v příběhu „komediální“ pohád-
ky o Karkulce, jež byla deklamo-
vána v němčině, a do třetice se di-
váci bavili u Zimní pohádky, kte-
rou studenti ztvárnili na motivy
známého Mrazíka v originálním
ruském znění.

„A zpívalo se a tančilo se, a bylo
dobře na tom světě“, řekl by Jan
Werich. A měl by pravdu, protože
tanečníci to uměli vzít opravdu za
dobrý konec i začátek, zejména
taneční skupina Move2you Stře-

diska volného času Rýmařov pod
vedením Petry Čechové. Když to
tihle tanečníci „rozjedou“, divák
se ani nestačí nadechnout, a je ko-
nec. Takový je to fofr. Naproti to-
mu skupina břišních tanečnic

Sheilla si to uměla pěkně vy-
chutnat při choreografii s ná-
zvem Duo Sahara Dream.
A zpívalo se. Bylo slyšet, že
to Jarmila Slavičínská, Minie
Rapouchová a František
Škuta se studenty opravdu
umí připravit. Písničky zněly
v ruštině, dokonce i v latině
a anglické písně, které se stu-
denty připravil profesor Milan
Galandr, celou akademii do-
vedly do finále.
Co více dodat? Příjemná, ve-
selá, nápaditá a originální, ta-
ková byla Akademie Gymná-
zia Rýmařov 2012. 

JiKo

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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29. ledna 2013 od 10.00 do 17.00
☺ přijímací zkoušky nanečisto, test z českého jazyka a matematiky

přijímací zkoušky
☺ pondělí 22. dubna 2013, úterý 23. dubna 2013, uchazeč si

vybere jeden ze dvou termínů
☺ testy jsou společné pro všechny střední školy v Moravsko-

slezském kraji pro čtyřleté studium
☺ přijímací zkoušky pro všechny obory jsou písemné z české-

ho jazyka a matematiky
☺ v kritériích přijímacího řízení bude také kladen důraz na pro-

spěch ze základní školy
☺ termín odevzdání přihlášek je do 15. března 2013, formulá-

ře jsou k vyzvednutí i na gymnáziu

příprava na přijímací zkoušky
Od 6. března 2013 budou na gymnáziu probíhat každou středu

zdarma přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
www.gymnaziumrymarov.cz

Gymnázium Rýmařov informuje
Den otevřených dveří

Nenapravitelný zloděj
Policie zadržela 26letého muže
z Rýmařovska podezřelého z krá-
deže. Šestého prosince měl v res-
tauraci na Sokolovské ulici
v Rýmařově využít krátkého oka-
mžiku nepřítomnosti obsluhy,
vniknout za bar a z příruční po-
kladny odcizit hotovost přes 50 ti-
síc Kč. O dva dny později měl
okrást také majitele domu, u nějž
si vyzvedával uložené osobní vě-
ci. Při té příležitosti mu vzal kože-
nou brašnu, ve které se nacházel
deštník a dioptrické brýle za cca 
3 tisíce Kč. Podezřelý byl přitom
za krádež krátce předtím odsou-
zen Okresním soudem v Bruntále
k trestu obecně prospěšných pra-
cí, který dosud nevykonal. Po
svém zadržení skončil v policejní
cele a 13. prosince byl eskortován
do vazební věznice v Ostravě. 

Vánoční krádeže
Rýmařovští policisté šetří případ
krádeže v baru na ulici Julia
Sedláka, která se odehrála 
22. prosince v noci. Neznámý pa-
chatel odcizil z odložené pánské
bundy peněženku s finanční hoto-
vostí okolo 4 tisíc Kč, platební
kartou a osobními doklady. 
Během vánočních svátků zaútočil
zloděj také na rodinný penzion
v Rýmařově. Využil nepřítomnos-
ti majitelů a pomocí kladiva pře-
konal vstupní dveře. Z domu pak

odcizil jízdní kolo, LCD televizor,
DVD přehrávač, videokameru,
mobilní telefon a další věci. Z ku-
chyně si odnesl parní hrnec, mik-
rovlnou troubu a indukční vařič.
Majiteli způsobil škodu za více
než 200 tisíc Kč.

Alkohol za volantem
Policisté prováděli 22. prosince
na Rýmařovsku silniční kontroly,
při nichž dopadli několik řidičů
pod vlivem alkoholu. Na ulici 
8. května v Rýmařově zastavili ři-
diče osobního vozidla Peugeot
a naměřili mu 0,58 promile alko-
holu v dechu, druhé měření vyká-
zalo hodnotu 0,61 promile. Řidiči
byl zadržen řidičský průkaz.
Přibližně o hodinu později policie
zachytila na silnici mezi Skalami
a Rýmařovem řidiče fiatu, který
nadýchal hodnotu 0,75 promile
(druhé měření vykázalo 0,81).
Také on přišel o řidičský průkaz.
Třetího hříšníka hlídka odhalila
v Dolní Moravici za volantem
traktoru. Tomu naměřila dokonce
2,33 promile alkoholu v dechu.

Zmizelo nářadí
V noci z 2. na 3. ledna vnikl ne-
známý pachatel do objektu dře-
vozpracující firmy ve Staré Vsi.
Z dílny odcizil zámečnické nářadí
v hodnotě přes 4,5 tisíce Kč a sa-
du výstružníků v ceně okolo 10 ti-
síc Kč.

Podvody přes internet
Rýmařovští policisté šetří tři pří-
pady podvodu při nákupech zbo-
ží prostřednictvím internetu.
V jednom případě byl již odhalen
viník - 39letý muž z Karlovarska,
který měl v červenci 2012 nabíd-
nout do dražby na internetovém
portálu horské kolo. To v aukci
získal muž z Rýmařovska. Dle
dohody s podezřelým zaslal
obratem na uvedený účet vydra-
ženou částku 23 400 Kč, horské
kolo však do současné doby ne-
dostal. Po urgencích ze strany
kupujícího se podezřelý vymlou-

val na problémy s přepravou.
Další dva případy oznámil 25letý
mladík z Rýmařovska, který si bě-
hem listopadu 2012 na interneto-
vém portálu objednal zboží
u dvou různých prodejců. V jed-
nom případě se jednalo o note-
book za 7 600 Kč, ve druhém
o pevný disk a další dva noteboo-
ky v celkové ceně 9 600 Kč.
Kupující peníze včetně poplatků
za poštovné zaslal na účty oběma
prodejcům, objednané zboží však
zatím neobdržel ani od jednoho.

komisař
por. Ing. Ivana Křištofová

Narazil do zábrany
Jízda na namrzlé silnici se vymstila řidiči vozidla Audi, který 
4. ledna brzy ráno projížděl mezi Břidličnou a Valšovem. Při
průjezdu zatáčkou dostal smyk, přejel do protisměru a narazil do
dřevěné zábrany proti sesuvu kamení. Na vozidle vznikla škoda
za cca 150 tisíc Kč.

Foto: archiv PČR Bruntál
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Rozloučili jsme se
Marie Pinďáková - Janovice .............................................. 1917
Marie Vaňková - Malá Štáhle ............................................ 1940
Jiřina Hanslianová - Rýmařov ........................................... 1930
Anna Mlčůchová - Rýmařov .............................................. 1933
Juliana Smitková - Rýmařov .............................................. 1921
Marie Martinčeková - Rýmařov ......................................... 1961
František Šťastný - Horní Město ........................................ 1943
Ladislav Šiška - Stříbrné Hory ........................................... 1961
Eva Boháčová - Horní Město ............................................. 1970
Zdenka Cingelová - Tvrdkov .............................................. 1932
Růžena Kozmérová - Malá Morávka ................................. 1953
Zdeněk Podrazil - Malá Morávka ...................................... 1972

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Jáchym Hudec ........................................................... Rýmařov
Natálie Janská ............................................................ Rýmařov
Radim Kouřil ............................................................. Rýmařov
Zdeněk Kramařík ....................................................... Rýmařov
Nelly Léblová ............................................................. Rýmařov
Valerie Pospíšilová ..................................................... Rýmařov
Daniel Ryšavý ............................................................ Rýmařov
Agáta Suchá ............................................................... Jiříkov
Lucie Valová .............................................................. Stará Ves
Tomáš Venclík ............................................................ Janovice
Elena Miliánová ......................................................... Malá Štáhle

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Šomanová - Rýmařov ............................................... 80 let
Václav Šumpolec - Rýmařov .............................................. 80 let
Věra Mahovská - Rýmařov ................................................. 80 let
Štefan Štefaňák - Rýmařov .................................................. 81 let
Marta Viravcová - Rýmařov ................................................ 81 let
Bohumila Kolářová - Rýmařov ............................................ 81 let
Helena Valová - Rýmařov ................................................... 82 let
Marie Nesibová - Rýmařov ................................................. 83 let
Vlastimil Kokeš - Janovice ................................................. 83 let
Bedřiška Zapletalová - Rýmařov ......................................... 84 let
Štefan Dobrovič - Rýmařov ................................................ 84 let
Žofie Vlachová - Rýmařov .................................................. 85 let
Jaromír Všianský - Rýmařov ............................................... 85 let
Anna Jágerová - Rýmařov ................................................... 86 let
Jiřina Tomanová - Rýmařov ................................................ 86 let
Anna Stejskalová - Rýmařov ............................................... 87 let
Vlasta Kremerová - Rýmařov ............................................. 87 let
Richard Kopčil - Rýmařov .................................................. 92 let
Štěpán Brenkus - Rýmařov ................................................. 93 let

Dne 11. ledna oslavila své 60. narozeniny

paní Jarmila Frančáková.
Hodně štěstí, zdraví a osobní pohody

do dalších let jí ze srdce přeje
manžel, rodina Zahradníkova,

Frančákova a Jurášova.

Dne 27. ledna 2013 by se dožila 80. narozenin 
naše milovaná maminka a babička,

paní Inge Bahníčková, roz. Casciani.
Zároveň vzpomínáme 25. výročí dne, kdy nás navždy opustila.

Stále vzpomínáme na chvíle s tebou, na tu radost bezbřehou.
Byla jsi nám vždy oporou a ty jsi zase věděla, jak máme rádi tebe.

Syn Jaroslav s rodinou

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Plavání pro veřejnost v lednu
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 15.00 - 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.

Krytý bazén Břidličná

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 ve 13.30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sa-

mi nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):
29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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

Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Historické detaily 2012
Určili jste správně všechna místa a historické detaily?

Do čtvrtku 10. ledna přijímala naše redakce ku-
póny se správnými odpověďmi na soutěž
Historické detaily 2012. Soutěž velice zaujala,
svědčí o tom několik pochvalných dopisů, kte-
ré do redakce přišly od našich čtenářů.
Děkujeme všem soutěžícím za odhodlanost za-
pojit se do soutěže a ujišťujeme, že pro letošní
rok redakce připravuje opět podobnou soutěž.
Jména soutěžících se správnými odpověďmi

byla v pondělí 14. ledna vložena do osudí, z ně-
hož losovali členové redakční rady společně
s vydavatelem Rýmařovského horizontu.
Vylosovány byly tyto výherkyně: Jitka
Teuchmannová, Květoslava Hánečková
a Alena Jurášová, všechny z Rýmařova. Obdrží
od nás věcné ceny a také roční předplatné
Rýmařovského horizontu zdarma. Blahopřeje-
me a všem ostatním soutěžícím přejeme, aby

měli příště větší štěstí.
Redakce Rýmařovského horizontu děkuje tou-
to cestou také sponzorům, kteří věnovali ceny
do soutěže: PC servis Michal Ihnát a Jan Elšík,
Elektro Kováčová a Kotrla, Elektro Bernátek
a Machačová, Potraviny CA&VA a Knihku-
pectví a sklo porcelán Jarmila Laštuvková.

Soutěž připravili JiKo
a Ing. Miloslav Marek

Správné odpovědi ze soutěže Historické detaily 2012
1. Boží muka u silnice č. 11 na vý-
chodním okraji Rýmařova.

2. Domovní dveře chalupy
v Jamarticích č.p. 80, dům byl po-
staven v roce 1903.

3. Dřevěná starokatolická zvonice
z konce 19. století, spíše však z 20.
let 20. století. Důvodem její výstav-
by byla údajně skutečnost, že míst-
ní katolický farář odmítal zvonit
starokatolíkům umíráčky. Sloužila
potom nejen ke zvonění při po-
hřbech, ale ozývala se i ráno, v po-
ledne a k večernímu klekání.

4. Soška ve výklenku bývalé školy
ve Staré Vsi.

5. Pískovcový kamenný kříž, lidová
plastika z počátku 19. století ve
Skalách.

6. Socha Panny Marie Immaculaty
u římskokatolické fary v Rýmařo-
vě. Plastika původně stála u jano-
vického zámku, kde byla poničena
vandaly. Po restaurování byla umís-
těna na nově upraveném prostran-
ství u fary. Jde s největší pravděpo-
dobností o napodobeninu barokní
sochy z tzv. litavského (mušlového)
vápence, kterou si pořídili majitelé
janovického zámku na počátku 
40. let minulého století.

7. Nefunkční malá kašna pod po-
mníkem padlých v první světové
válce v Malé Morávce se jmény 43
padlých z Malé Morávky a 19
z Karlova. Po obou stranách původ-
ního pomníku jsou umístěny žulové
desky se 185 jmény označenými ja-

ko oběti války a násilí v letech 1930
- 1945/49.

8. Pískovcová socha Panny Marie
Immaculaty v životní velikosti na
toskánském sloupu z roku 1764 
v areálu bývalé papírny u silnice
z Dolní Moravice do Malé Štáhle.

9. Pomník padlých ve Velké Štáhli
pod kostelem Nejsvětější Trojice.

10. Barokní pískovcový sloup
Nejsvětější Trojice z roku 1752
v Dolní Moravici s bohatou reliéfní
výzdobou podstavce.

11. Pomník padlých v první světové
válce se jmény 21 obětí v Jiříkově.

12. Kaple sv. Jan Křtitele v Malé
Štáhli z roku 1759, značně utrpěla
rekonstrukcí v roce 1960.

13. Boží muka u silnice z Nového
Pole směrem na Stříbrné Hory.

14. Pomník padlých v první světo-
vé válce v Sovinci, dnes pod ná-
zvem „Na paměť padlým obětem za
osvobození a očistu našeho pohra-
ničí“ a s pamětní deskou se jménem
Vincenta Gilberta, kapitána fran-
couzské armády, válečného zajatce,
který v Sovinci zemřel v roce 1941.

15. Litinové kříže na hřbitově ve
Staré Vsi u kostela Povýšení sv.
Kříže z konce 18. století.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: I ten největší filosof se často nějaké blbosti neubrání. 

Jaroslav Hašek
Známá i neznámá výročí

2013 ROK CYRILA A METODĚJE
1. 1. Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného českého

státu (vznik samostatné České republiky v roce 1993)
1. 1. 1863 nar. Pierre Fredi de Coubertin, francouzský filosof,

historik, iniciátor obnovení olympijských her (zemř. 
2. 9. 1937) - 150. výročí narození

1. 1. 1913 nar. Vladimír Vokolek, spisovatel a kritik (zemř. 23. 7.
1988) - 100. výročí narození

3. 1. 1923 zemř. Jaroslav Hašek, prozaik a publicista (nar. 30. 4.
1883) - 90. výročí úmrtí

8. 1. 1943 zemř. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, spisovatel,
sportovní funkcionář, propagátor olympijského hnutí
(nar. 23. 1. 1861) - 70. výročí úmrtí

8. 1. 1713 zemř. Arcangelo Corelli, italský skladatel a houslista
(nar. 17. 2. 1653) - 300. výročí úmrtí

10. 1. 1883 nar. Alexej Nikolajevič Tolstoj, ruský prozaik (zemř.
23. 2. 1945) - 130. výročí narození

15. 1. 1923 nar. Jan Vladislav, vl. jm. Ladislav Bambásek, spisova-
tel a překladatel (zemř. 3. 3. 2009) - 90. výročí narození

19. 1. Výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
20. 1. 1873 nar. Johannes Wilhelm Jensen, dánský spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemř. 25. 11. 1950) - 140. výročí narození
23. 1. 1783 nar. Stendhal, vl. jm. Marie Henri Beyle, francouzský

prozaik a publicista (zemř. 23. 3. 1842) - 230. výr. nar.
27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu - vyhlá-

silo OSN roku 2005 k 60. výročí osvobození kon-
centračního tábora v Osvětimi v roce 1945

31. 1. 1923 nar. Norman Mailer, americký prozaik a publicista
(zemř. 10. 11. 2007) - 90. výročí narození

31. 1. 1933 zemř. John Galsworthy, anglický spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 14. 8. 1867) - 80. výročí úmrtí
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Organizace a spolky
Kouzelná buřinka tančila v Buřince

Ve stfiedu 19. prosince pozvalo r˘mafiovské
sdruÏení Spoleãnosti pro podporu mentálnû po-
stiÏen˘ch v âR své ãleny a pfiíznivce na pátou vá-
noãní diskotéku Kouzelné bufiinky. Poprvé se sta-
la dûji‰tûm kaÏdoroãní závûreãné schÛzky ãlenÛ
SPMP R˘mafiov nedávno otevfiená kavárna
Bufiinka.
V úvodu shrnula předsedkyně sdružení
Anežka Přikrylová průběh roku 2012, bě-
hem nějž centrum Kouzelná buřinka připra-
vilo pro své uživatele na dvacet sportovních

a kulturních akcí. Mentálně handicapovaní
mohli díky příspěvkům sponzorů např. nav-
štěvovat kurz keramiky ve Středisku volné-
ho času Rýmařov, zúčastnit se letního tábo-
ra v Karlově, vyrazit na výlet do Prahy spo-
jený s velkým koncertem hvězd populární
hudby nebo na megakoncert do Ostravy.
Po celý rok také vyjížděli klienti Kouzelné
buřinky na sportovní soutěže, především
v bowlingu a plavání, a v létě poměřili síly se
svými vrstevníky ze spřátelených center na

krajském turnaji v petanque na domácí půdě.
Za svou účast a výsledky na jednotlivých
kláních získávali body do soutěže O dort
předsedkyně sdružení, jejíž vítěz byl vyhlá-
šen na vánoční schůzi SPMP Rýmařov. Jako
nejlepší a nejaktivnější sportovec celého tý-
mu Kouzelné buřinky byl pro rok 2012 oce-
něn František Vašíček.
Zbytek svátečního odpoledne v kavárně
Buřinka patřil vánoční diskotéce pod taktov-
kou DJ Stanleyho. Klienti Kouzelné buřinky

i pozvaní hosté
z bruntálské Po-
lárky brzy zaplni-
li parket. Pro ty,
které taneční ma-
raton unavil, byla
připravena lekce 
enkaustiky, nebo-
li malování ba-
revným voskem,
pod vedením kr-
novské lektorky
Gity Hrbolkové. 

ZN

Poděkování Kouzelné buřinky
Celoroční snaha smysluplně vyplnit volný
čas mentálně handicapovaných obyvatel
Rýmařova a okolních obcí by se neobešla
bez podpory ostatní společnosti. Zvláštní po-
děkování za trvalou spolupráci s naším sdru-
žením si zaslouží Středisko volného času
Rýmařov a Diakonie ČCE - středisko
v Rýmařově. Velký dík směřuje také všem
institucím a sponzorům, kteří aktivity

Kouzelné buřinky podporují věcně i finanč-
ně. V roce 2012 jimi byli: Moravskoslezský
kraj, město Rýmařov, Gymnázium Rýmařov,
Střední škola Rýmařov, OS Stavby RD
Rýmařov, Rýmařovský horizont, Teplo
Rýmařov, Barum Continental, Klempířství
Pipa, KSI Filtertechnik, Stas, Aquacentrum
Slunce, Škarupa - voda, teplo, Zábavní cent-
rum Viktorie, Eurointermetall, Kovošrot

Moravia, Papírnictví Vepřeková, Hotel
Praděd, Lékárna Avion, Truhlářství Lachnit,
Kotrla - Kováčová, Květinářství Filip, Jan
Hořák - Janovice, Lamont, RDmont, Antonín
Kolárik, TJ Jiskra - kuželkářský oddíl,
Rýmařovská pekárna, INFINI Rýmařov,
Duo Akord, Stanislav Stacho.

Anežka Přikrylová,
předsedkyně SPMP Rýmařov

Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové pomáhá i rýmařovským seniorům
Diakonie âCE - stfiedisko v R˘mafiovû
mohla díky finanãní podpofie V˘boru
dobré vÛle - nadace Olgy Havlové po-
fiídit ãtyfii elektrická lÛÏka do domo-
va pro seniory v Dolní Moravici.
Domov odpočinku ve stáří v Dol-
ní Moravici, který vybudovalo
rýmařovské středisko Diakonie

ČCE, je v provozu od roku 2005.
Ačkoliv jsme se snažili zajistit je-
ho obyvatelům co největší kom-
fort, byli jsme limitováni výší fi-
nančních prostředků, které se
nám podařilo obstarat. Proto jsme
pokoje vybavili mechanickými
polohovacími lůžky, jež sice ský-

tala pohodlný odpočinek, ale ma-
nipulace s nimi vyžadovala spo-
lupráci ošetřovatele. Vzhledem
k faktu, že průměrný věk uživate-
lů našich sociálních služeb vzros-
tl a úměrně tomu se snížila i je-
jich mobilita, stoupla fyzická ná-
ročnost obslužných činností, kte-
ré musí personál vykonávat.
Protože pečovatelky a ošetřova-
telky jsou výhradně ženy, je pro
ně manipulace s ležícími klienty
a stávajícím typem postelí velmi
komplikovaná a namáhavá.
Z těchto důvodů jsme v roce
2010 začali s obměnou mecha-
nických lůžek za elektrická, jež
může ovládat uživatel služeb
sám, bez cizí asistence. Zatím se
nám podařilo vyměnit 11 postelí,
čímž se výrazně snížil výskyt de-
kubitů a vzrostl komfort poskyto-
vaných služeb.
Velkou pomoc nám v tomto
směru poskytl Výbor dobré vůle
- nadace Olgy Havlové, který

náš projekt výměny mechanic-
kých lůžek za elektrická podpo-
řil částkou 100 tisíc Kč. Díky to-
mu bylo možno pořídit čtyři 
elektrická lůžka vybavená mat-
racemi i antidekubitními podlož-
kami a předat je do užívání seni-
orům v Domově odpočinku ve
stáří v Dolní Moravici.
Tohoto informačního článku vy-
užíváme zároveň k tomu, aby-
chom Výboru dobré vůle - nada-
ci Olgy Havlové vyjádřili hlubo-
ké poděkování za projevenou
štědrost, za to, že i v našem kra-
ji podporuje ty nejpotřebnější
a snaží se jim zpříjemnit závěr
života. Věříme, že s pomocí dal-
ších dárců se nám podaří v nej-
bližší době celou akci přivést
k úspěšnému konci a všichni uži-
vatelé služeb DOS Dolní
Moravice budou mít k dispozici
nadstandardní ubytování.

Diakonie ČCE
- středisko v Rýmařově

Foto: archiv Diakonie ČCE Rýmařov
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Nové jízdní řády
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Kdo byl kdo
Příběh rýmařovské rodiny v zlomovém čase

konce 19. a první poloviny 20. století (2. část)
Franz Kühnel

Nakonec, jako všechny špatné vě-
ci, i válka dospěla ke konci,
a i když rozpadnuvší se Rakou-
sko-Uhersko bylo na straně pora-
žených, nově vzniklé Česko-slo-
vensko stálo na straně vítězů.
Zmatek a nejistotu německého 
obyvatelstva Rýmařova umocňo-
vali i postupně se vracející vojáci
z prohrané války, kde bojovali
bok po boku s Čechy i proti
Čechům. Situaci neprospělo ani
vyhlášení čtyř německých auto-
nomních celků požadujících při-
členění k Německu nebo nově
vzniklému Rakousku (Deutsch-
böhmen, zahrnující severozápad
a sever Čech, s centrem v Liberci;
Sudetenland, zahrnující severový-
chod Čech včetně Orlických hor,
severozápad Moravy a západ 
bývalého Rakouského Slezska,
s centrem v Opavě; Böhmerwald-
gau, zahrnující jihozápad, jih a ji-
hovýchod Čech, s centrem v Pra-
chaticích; Deutschsüdmähren, za-
hrnující jih Moravy, s centrem ve
Znojmě). Také okres Rýmařov
spadal do tohoto území, do tzv.
provincie Sudetenland.
Všem pokusům českých, morav-
ských a slezských Němců o odtr-
žení udělala přítrž nová českoslo-
venská armáda. Do Rýmařova
přijel 22. listopadu 1918 zvláštní
ozbrojený vlak a obsadil město
zcela bez odporu a podle kroniky
také bez většího zájmu německé-
ho obyvatelstva. Vojáci vyslechli
na náměstí československou
hymnu a po vypáčení dveří radni-
ce byla z radniční věže vyvěšena
československá vlajka, patrně ješ-
tě bíločervená bikolóra, neboť

trojbarevná vlajka s modrým klí-
nem, za jejíhož autora je považo-
ván Jaroslav Krusa, byla zavede-
na až v roce 1920. Nakonec se
150 vojáků a pět důstojníků uby-
tovalo v tělocvičnách dívčí měš-
ťanské školy a reálky.
Jak tyto události vnímala rodina
v Rýmařově naturalizovaných
Švýcarů, zvyklých na čtyřjazyčný
kantonální systém, nevíme. Co
však rodinu Zuppingerů zaručeně
zasáhlo, byl tzv. nostrifikační zá-
kon, jímž měla Československá
republika možnost úředně nařídit,
aby se zahraniční sídla a hospo-
dářská vedení podniků působících
na území Československa přesu-
nula na území republiky. Zuppi-
gery, kteří měli svá aktiva rozese-
ta po celé střední Evropě, tak více
připoutal k Československu; při-
nejmenším rodinu Alfreda Zup-
pingera. Avšak nejen nostrifikační
zákon jej poutal k Rýmařovu
a Československu jako takovému.
V roce 1922 se jeho dcera provda-
la za jistého Franze Kühnela
z Ryžoviště (něm. Braunseifen,
do roku 1947 Brunzeif). Stalo se
tak 23. září v evangelickém koste-
le v Šumperku.
I když se Herta Zuppingerová
a Franz Kühnel brali v evangelic-
kém kostele a jejich budoucí děti
byly také evangelíky, Kühnelovi
z Ryžoviště byli katolickou rodi-
nou, ostatně jako naprostá většina
rýmařovského okresu od doby re-
katolizace. V první polovině 
20. století byla konfese stále ještě
schopna rozdělit sousedy a věřící
jednotlivých církví na sebe mnoh-
dy pohlíželi s neskrývaným de-

spektem. Smíšená manželství by-
la často problémem, který museli
řešit hlavně budoucí manželé se
svými rodinami, obzvláště pokud
byl v rodině někdo konzervativní.
V tomto případě se manželé, mož-
ná s přihlédnutím ke švýcarské
rodinné protestantské tradici Zup-
pingerů, rozhodli pro protestantis-
mus, patrně luteránství. Luterán-
ství mělo na Rýmařovsku dlou-
hou tradici, před rekatolizací 
v 17. století zde vyznávala velká
většina obyvatel právě luterskou
konfesi. Jestli však mladý pár zo-
hledňoval i hledisko tradičního
německého luteránství, nevíme.
Rodina Kühnel byla v Ryžovišti
poměrně rozrostlá. Jedni Kühne-
lové vlastnili velký, patrně nájem-
ní dům na náměstí Ringpaltz 105,
kde žilo osm rodin dohromady
o 28 členech. Další bydleli na
Ringgasse 120, nejspíše se jedna-
lo o Franzova staršího bratra
Johana, jenž měl pět dětí, a v do-
mě s nimi žila ještě rodina
Schnaubelt. A konečně Franz
Kühnel se s největší pravděpo-
dobností narodil do čísla popisné-
ho 126 na Klostergasse Johanu
Kühnel a Karolíně, rozené Sko-
laut. Byl to doslova vánoční dá-
rek, neboť se narodil 25. prosince
1889, a byl tedy o deset let starší
než jeho budoucí žena Herta. To
však nebylo nijak výjimečné,

a dokonce některé dobové časopi-
sy obsahující rady pro „zaručeně“
šťastné manželství považovaly
rozdíl deseti i více let jako ideální.
Mladý Franz Kühnel zřejmě jevil
ve škole nadání pro studium
a technické vědy, a tak v devate-
nácti letech odešel do Brna, kde
byl přijat na C. k. vysokou školu
technickou v Brně (K. K. technis-
che Hochschule in Brün). Tam byl
6. listopadu 1908 imatrikulován
jako řádný posluchač fakulty
strojního inženýrství (Maschinen-
bau-schule). Zajímavostí může
být, že Franz Kühnel studoval na
fakultě ve stejnou dobu, kdy se
zde habilitoval Ing. Dr. Viktor
Kaplan, slavný vynálezce Kapla-
novy turbíny, a právě začínal s po-
kusy na Francisových turbínách.
Podle dochovaného studijního in-
dexu však Franz Kühnel u nově
habilitovaného docenta Kaplana
žádnou zkoušku neskládal. Školu
dokončil roku 1912, avšak to už
se jmenovala C. k. německá vyso-
ká škola technická Františka
Josefa v Brně (K. K. deutschen
Franz-Josepf-technischen Hoch-
schule in Brün), aby se odlišila od
české techniky, jež od roku 1911
nesla také jméno Františka Josefa.
Rok 1912 byl pro Franze Kühnela
i další absolventy, jež čekala po-
vinná vojenská služba, výjimečný
změnou branného zákona z roku

-01-2013  16.1.2013 15:38  Stránka 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2013

21

1868. Branec už nemusel sloužit
tři roky, nýbrž pouze dva (nejed-
nalo-li o speciální druhy zbraní,
kde se sloužilo nadále tři roky, 
anebo námořnictvo, kde byla
služba čtyřletá). Tato pro brance
zajisté dobrá zpráva o zkrácení
služby však dostává poněkud iro-
nický ráz, když si uvědomíme, že
branci, kteří se těšili na kratší
službu a nastoupili v letech 1912
až 1913, si ji naopak prodloužili
o další čtyři brutální válečné roky.
To byl i případ Franze Kühnela,
který zřejmě nastoupil základní
výcvik roku 1912. Nástup na zá-
kladní vojenskou službu je
u Franze Kühnela nejasný, neboť
podle Seznamu odvodem povin-
ných osob narozených r. 1889 byl
odveden 20. 7. 1912, avšak v da-
ňovém potvrzení kvůli výpovědi
ze Škody Plzeň uvádí, že zde byl
zaměstnán od 1. 1. 1913, zatímco
dovolenkový list uvádí rok odvo-
du 1914. Základní službu si od-
sloužil v Sedmihradsku. Ve foto-
albu, jež se nám zachovalo, vidí-
me horské výstupy v okolí dneš-
ního rumunského Sibiu, Marma-
rošské Sihoti, ale i pózování při
práci s polním telefonem nebo při
rozdělování „menáže“. Vidíme ta-
ké vojáky při zimních radován-
kách s lyžemi či slavení Štědrého
večera u prostřeného stolku s lah-
ví vína.
Tato „vojenská idyla“ však skon-
čila velmi rychle vypuknutím vál-
ky. Franz Kühnel měl to štěstí, že
coby vystudovaný strojní inženýr
byl pro válečnou mašinérii pro-
spěšnější jako vedoucí provozu na
dílně v plzeňské Škodovce. Byl
tedy zařazen k třetí rotě C. k.

Zeměbraneckého pracovního pra-
poru č. 1. (K. k. Landsturmar-
beitsbataillon N.1 3. Kompagnie)
a podílel se na výrobě kvalitních
zbraní pro c. k. armádu. Díky to-
muto zařazení nakonec bez úhony
přestál celou válku a později byl
v nové československé armádě
přiřazen k Popradskému horské-
mu pěšímu pluku č. 3. Zajímavé
je, že jako inženýr měl pouze hod-
nost vojína v záloze.
V plzeňské Škodovce nakonec
zůstal i po válce a pracoval jako
vedoucí provozu lisovny střel.
Plzeňská Škodovka po vzniku re-
publiky začala vést i vnitřní admi-
nistrativu v češtině a je obdivu-
hodné, jak rychle se Franz Kühnel
přizpůsobil. Alespoň základní
znalost češtiny mohl získat už za
studií v Brně, byť bylo Brno stále
více jak z poloviny městem ně-
meckým a německy mluvící
Moravané v něm měli velmi sil-
nou pozici. V Plzni, patrně i při
práci s českými kolegy, si češtinu
mohl ještě vylepšit a na pracov-
ních dokladech z roku 1919 už vi-
díme, že s jazykem pracuje na
velmi dobré úrovni. Očividně si
uvědomoval význam češtiny
v novém státě i ve své budoucí
profesní kariéře.
V září roku 1922, jak bylo zmíně-
no výše, se oženil s Hertou
Zuppingerovou a 8. května 1924,
již jako asistent ve výrobním od-
dělení Velká kovárna, v osobní
zprávě Škodových závodů „ozna-
muje přírůstek rodiny, a to: dce-
rušky Helgy, nar. 17. 4. 1924
v Plzni“. O tři roky později ozna-
muje ještě narození syna Waltra,
jenž byl Kühnelovým dárkem pod

stromeček a tatínkovi zároveň
k narozeninám, neboť se narodil
26. 12. 1927; Kühnelovi pak měli
vánoční svátky nejspíš plné oslav.
Obě dítka byla pokřtěna v němec-
kém evangelickém kostele v Plzni.
Franzi Kühnelovi se v plzeňské
Škodovce dařilo, neboť po přeřa-
zení z výrobního oddělení Velká
kovárna do oddělení Malá kovár-
na, které s sebou neslo jak zvýše-
ní platové třídy, tak měsíčního
platu z 3116 Kčs na 3336 Kčs, za-
čal být vysílán i na služební cesty.
Cestovní zprávy pak podával ge-
nerálnímu řediteli v češtině.
Dochovaná cestovní zpráva z ro-
ku 1931 z cesty za účelem pro-
hlídky továrny Premier v Chebu,
která vyráběla motocykly a další
jízdní prostředky, byla již psána
bezvadnou a krásnou češtinou. Ze
zprávy vyplývá, že měl Franz
Kühnel zjistit, zdali má být v tom-
to podniku pokračováno ve výro-
bě motocyklů, respektive jak tuto
výrobu udělat ziskovou. Ve zprá-
vě kritizuje velké množství nedo-
statků ve výrobě a organizaci vý-
roby, také zastaralé typy vyrábě-
ných motocyklů a nakonec dodá-
vá: „Reorganisace, za účelem sní-
žení výrobních nákladů, by vyžá-
dala mimo potřebných prací i vět-
ší investice.“ Firma Premier pak
opravdu v roce 1933 ukončila vý-
robu „velkých“ motocyklů a dále
se zde montovaly již jen mopedy,
motokola, jízdní kola, kočárky
atd. To byl Franz Kühnel již za-
městnancem této firmy.
Právě v roce 1931, po jeho kritice
výrobních postupů v továrně, ho
firma „Premier-Werke“ A. G.
Cheb „přetáhla“ z plzeňské Ško-

dovky patrně s cílem zkvalitnit
výrobu a snížit náklady. Rodina se
tedy přestěhovala na počátku pro-
since 1931 do Chebu. I zde měl
v kolektivu české spolupracovní-
ky, pokud se dá usuzovat podle
jmen, dokonce se v jeho skupině
jednalo o tři z pěti. V listu adreso-
vaném Franzi Kühnelovi od firmy
„Premier“ z 28. 1. 1932 jsou jako
jeho kolegové uvedeni Jedlinský,
Mašída, Hötzl a Novotný. Jinak
byl Cheb město téměř zcela ně-
mecké - k české národnosti se hlá-
silo jen asi něco kolem 11 % oby-
vatelstva - navíc později ovládané
značnými protičeskými náladami
a vzmachem německých naciona-
listů. Mgr. Martin Samson,

Městské muzeum Rýmařov
Fota: archiv muzea

(Prameny: Archiv Městského mu-
zea Rýmařov, depozitář D8, kar-
ton Zuppinger/Kühnel familie,
složka Franz Kühnel; Archiv
MMR, karton Zuppinger/Kühnel
familie II, inv. č. 21096, ob.
č. D/849; Archiv MMR, depozitář
D21, inv. č. 21083, ob. č. F/1378;
Kronika města Rýmařova 1945-
1955; Martin Koťa: Proměny
města Brna v letech 1848-1914.
Diplomová práce: Masarykova
univerzita, Pedagogická fakulta
2010, s. 32-33; Státní okresní ar-
chiv Bruntál se sídlem v Krnově,
fond OU Rýmařov, inv. č. 658,
kart. 375, 376; SOkA Bruntál,
fond OU Rýmařov, inv. č. 71, knih.
Stellungliste; Zákon o podnicích,
které mají sídlo mimo území
Československého státu; zákon
č. 12/1920 Sb. z. a n.; http://www.ver-
waltungsgeschichte.de/sud_roe-
merstadt.html.)
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Městské muzeum a Galerie Octopus
Legendy Kodovská a Krásné nové stroje

Loni v lednu se po čtyřiceti letech
vrátila do výstavních prostor
v Rýmařově díla místní naivistic-
ké malířky a básnířky Marie
Kodovské (1912-1992). Sdružení
Octopus ve spolupráci se sdruže-
ním Svět Marie Kodovské uspo-
řádaly v galerii muzea výstavu je-
jích maleb a koláží u příležitosti
100. výročí autorčina narození
(medailon malířky uveřejnil Rý-
mařovský horizont v č. 1/2012).
Letos se Kodovská do galerie
městského muzea vrací podruhé,
v pokračování, které přibližuje
další část jejího bohatého výtvar-
ného odkazu. V současné době
probíhá paralelní výstava děl
Marie Kodovské také v Galerii
Jiřího Jílka v Šumperku.
Výstava, která byla v rýmařovské
Galerii Octopus zahájena v sobo-

tu 5. ledna a bude otevřena až do
konce měsíce, nabízí v malém sá-
le výběr z rozměrnějších, barevně
výrazných maleb Kodovské, s ty-
pickými náměty podvodního či
nebeského světa a pohádkových
bytostí, v malém sále pak mimo
jiné ukázku subtilnějších pastelů
s náměty květinových zátiší
a snových krajin.
Během vernisáže vystoupil také
současný opatrovník rýmařovské
sbírky děl Marie Kodovské a ma-
jitel jejího domku na Mlýnské uli-
ci Ing. František Orság. Představil
svůj projekt renovace domku
Kodovské, v němž plánuje vytvo-
řit stálou galerii s expozicí jejích
obrazů. Občanské sdružení Svět
Marie Kodovské, které Ing.
František Orság založil spolu se
synem malířky Vladimírem

a Alexou von Alemannovou v ro-
ce 2007, již získala na projekt ga-
lerie dotaci z programu Leader
a nyní usiluje získat zbytek fi-
nančních prostředků na jeho reali-
zaci.
Na vernisáž lednové výstavy na-
vázal večerní koncert domácí ka-
pely Sibérija a hlavního hosta, le-
gendární skupiny Krásné nové
stroje. Jejím frontmanem je malíř
a hudebník Stanislav Diviš, který
se jako výtvarník představil
v Galerii Octopus loni v létě.
Kapela, jejíž vznik sahá až do do-
by před třiceti lety, vystoupila
v Rýmařově vůbec poprvé a pub-
likum doslova nadchla.
Úvodní Sibériji a její hutný, tem-
ný proud z hlubin hudebního pod-
zemí vystřídala strhující směsice
jazzu, funky a rock’n’rollu v po-

dání Krásných nových strojů
s Divišem jako zpěvákem a své-
rázným dirigentem v čele.
Početný ansámbl složený (už od
pohledu) z výrazných osobností
předvedl precizní souhru, z níž
vystupovaly kytarové, klávesové,
vokální, bubenické i dechové par-
ty beze stopy hráčské exhibice,
zato s velkou energií a expresivi-
tou. S tou si nejvíce pohrává prá-
vě Diviš jako zpěvák, který texty
v podobě zlomků a hesel napůl
zpívá a napůl rytmicky „hlásí“
a navíc doprovází výraznou mi-
mikou a gestikulací.
Výstava i koncert v režii Sdružení
Octopus otevřely nový kulturní
rok v Rýmařově ve velkém stylu
a - pro nás konzumenty kulturních
zážitků - s jistou dávkou optimis-
mu, že je stále co objevovat. ZN

Moravskoslezská alej roku 2012 roste v Janovicích
Celorepublikovou soutěž Alej ro-
ku vyhlašuje nezisková organiza-
ce Arnika, jejímž cílem je zlepšení

stavu životního prostředí a ochra-
na přírody. Zabývá se řadou pro-
blémů z této oblasti, mimo jiné je-

jich popularizací. Jednou z popu-
larizačních akcí je právě soutěž
Alej roku, která má především 
upozornit na potřebu ochrany alejí
a na důležitost jejich přítomnosti
v krajině.
Do soutěže Alej roku 2012 bylo
přihlášeno celkem 71 alejí nachá-
zejících se na území celé České re-
publiky. Z Moravskoslezského
kraje bylo přihlášeno osm alejí
a mezi nimi také jedna nacházející
se v katastru Janovic, místní části
Rýmařova.
Tato téměř 500 metrů dlouhá alej
tvořená převážně lipami a javory
se nachází nedaleko obce v trati
nazývající se V Alejích. Její exi-
stence je dokumentována již ve

druhém vojenském mapování
z první poloviny 19. století. Alejí
vede turistická i naučná stezka,
takže ji možná znáte ze svých vý-
letů.
Hlasování probíhalo od října do
konce listopadu 2012. Díky celko-
vému počtu 201 hlasů se janovic-
ká alej umístila v rámci republiky
na celkovém sedmém místě
a v Moravskoslezském kraji do-
konce na místě prvním.
Kdo tuto alej zná, jistě souhlasí, že
stojí za to ji projít. Pro toho, kdo ji
nezná, bude třeba její úspěch
v soutěži inspirací k procházce. 

Foto a text: Petra Malá,
Městské muzeum Rýmařov

Oprava chybného údaje v celobarevném vydání RH
Hluboce se omlouvám čtenářům Horizontu, neboť jsem omylem uvedl v posledním loňském čísle jako kupce rýmařovského pivovaru
(1873) tříletého Františka Harracha. Samozřejmě jím byl jeho otec hrabě Karel Alfréd. Jiří Karel

Krásné nové stroje
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V předvánočním čase, v pátek
14. prosince 2012, proběhla kaž-
doroční celorepubliková akce
Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi, ke které se letos
Rýmařov připojil již popáté.
Balónky byly vypuštěny pod ok-
ny muzea na náměstí Míru přes-
ně v 15.15 stejně jako na řadě
dalších míst České republiky.
Vznesly se k nebi se společným
přáním štěstí, spokojenosti
a zdraví pro všechny.
Neoddělitelnou součástí páteční-
ho odpoledne byl také minijar-
mark, kde bylo možno zakoupit
tradičně vyráběné zboží, dárky

či něco k snědku. Děti si také
mohly u kovářského stánku vy-
robit nějakou maličkost na pa-
mátku. Celým odpolednem pro-
vázel a vypouštění balónků od-
startoval moderátor Štěpán
Stoklasa, kulturní program dopl-
nily živé betlémy ZŠ Rýmařov
a Občanského sdružení Stránské,
které zahrálo také krátkou diva-
delní hru. Koledy zazpívali kli-
enti sociálně terapeutické dílny
Buřinka Diakonie ČCE.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se akce zúčastnili a přišli si
s námi vypustit balónek s přá-
ním. Také bychom chtěli podě-

kovat prodejcům, kteří i přes ne-
příjemné počasí vytvořili vánoč-
ní jarmark, a samozřejmě spon-
zorům.
Ačkoli rekord ve vypouštění ba-
lónků tentokrát nepadl, myslíme

si, že poslání akce se podařilo
naplnit a všichni zúčastnění byli
spokojeni a pohlceni vánoční at-
mosférou. Doufáme, že se příště
u podobné akce zase sejdeme. 

Městské muzeum Rýmařov

Přehled výstav v Galerii Octopus v roce 2013

Městská knihovna

Komiksy bez bublin Hany Maulerové
Galerie U Stromu poznání rýma-
řovské knihovny vstoupila do
nového roku výstavou komikso-
vé tvorby mladé výtvarnice
Hany Maulerové. Komiksy se
v galerii knihovny objevují po-
prvé, třebaže si nelze představit
příznačnější artefakty pro tento
výstavní prostor - obrázkové
knížky jako dokonalé propojení
kresby a příběhu.
Komiks má mnohem hlubší tradi-
ci a větší vážnost v Zámoří, u nás
je mu přičítána spíše role pokles-

lého žánru, vyhledávaného dětmi
a pubescenty. I v našem prostředí
přitom vznikají pozoruhodné ko-
miksy s tematikou vysoce přesa-
hující dobrodružství Čtyřlístku
nebo kosmických superhrdinů
(např. Rudišův a Švejdíkův Alois
Nebel). Zvláště mladší výtvarná
generace testuje možnosti žánru
a naplňuje ho neobvyklými téma-
ty, osobitým viděním reality a ta-
ké humorem.
Právě takové jsou komiksy „bez
bublin“ Hany Maulerové, čtyřia-

dvacetileté studentky oba-
lového a knižního designu
na Fakultě umění
Ostravské univerzity -
vtipné i kritické, inspiro-
vané vlastními zážitky
a mapující osobní život
autorky historkami, v ni-
chž není těžké se najít ani
pro diváka. Typický je
v tomto smyslu cyklus
Rodina, na výstavě zastou-
pený kolekcí panelů za-
chycujících návštěvu auto-
rky-studentky doma, ale

Foto: L. Žmolíková
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také „rodinným albem“, v němž
jsou fotky nahrazeny komikso-
vou kresbou.
Hana Maulerová se inspiruje ne-
jen osobně prožívanou realitou,
ale i zaslechnutými či smyšlený-
mi příběhy. V cyklu Bestiář zpra-
covává středověké motivy mýtic-
kých zvířat a hledá jejich moder-
ní analogie, ve Svatém Lorenzovi
zase nechává oživnout sochu sv.
Vavřince, jemuž je v její rodné
vsi každoročně věnována pouť.
Neživou hmotu probouzí také
v komiksu Co je v Emě, inspiro-
vaném ostravským kopcem strus-
ky zvaným Ema, který zevnitř žh-
ne. Motiv autorka zpracovala
i formou komiksového objektu.

Výtvarnice s velkým citem pro
spojování zdánlivě nespojitelné-
ho předvádí v galerii také ukázku
obalového designu - papírové
pytlíky na koblihy potištěné frag-
menty pohádky O Koblížkovi
střihnuté westernovou parodií
Limonádový Joe. „Když byste si
pravidelně kupovali koblihy,
mohli byste postupně sesbírat ce-
lou sérii, celý komiks,“ vysvětlu-
je Hana Maulerová.
Její komiksy jsou zatím ve fázi
školních prací a prototypů. Ve
všech je však patrný velký vyprá-
věcí talent, umění zkratky
a schopnost zaujmout (tolik smě-
jících se účastníků vernisáže se
jen tak nevidí), díky nimž by

mohly proniknout i do praxe.
Hana Maulerová mimo jiné na-
vrhla letošní podobu kapesních

kalendářů rýmařovské knihovny.
Její výstavu můžete navštívit do
konce ledna. ZN

Soutěž Marie Kodovské
Rýmařovský horizont a Středisko volného času

vyhlašují
Literární a výtvarnou soutěž Marie Kodovské 2013

v kategoriích: poezie, próza, ilustrace
Na počátku roku 2013 vyhlašuje-
me nový ročník literární a výtvar-
né soutěže, kterou na paměť nai-
vistické malířky a básnířky Marie
Kodovské pořádá čtrnáctideník
Rýmařovský horizont společně se
SVČ Rýmařov už popáté.
Jako v předchozích ročnících -
nultém 2004, prvním 2006, dru-
hém 2008 a třetím 2011 - mohou
amatérští básníci, prozaici a vý-
tvarníci zasílat na e-mailovou

adresu redakce rymhor@se-
znam.cz nebo na poštovní adresu
Rýmařovský horizont, Středisko
volného času, Bartákova 21, 795
01 Rýmařov, své dosud nepubli-
kované příspěvky - básně, po-
vídky a fejetony, kresby a foto-
grafie, z nichž budeme během
roku vybírat ty nejzajímavější
k otištění na stránkách našeho
periodika. Zasláním příspěvku
do soutěže autoři automaticky

vyjadřují souhlas s jeho případ-
nou gramatickou úpravou a zve-
řejněním. Nutnou podmínkou je
opatření každého příspěvku jmé-
nem autora a kontaktem.
V kategorii poezie přijímáme
básně a básnické cykly v rozsahu
max. 10 stran, v prozaické kate-
gorii texty v rozsahu max. 2 stran,
v kategorii ilustrace přijímáme
černobílé kresby, koláže a foto-
grafie (barevné pouze s vědomím

autorů, že se jejich charakter čer-
nobílou reprodukcí změní).
Věková ani další omezení se ne-
kladou. Nečitelné rukopisné texty
a jinde publikované práce budou
ze soutěže vyřazeny.
Soutěž bude otevřena do konce
září tohoto roku, během října bu-
dou zaslané práce vyhodnoceny.
Vítězové všech tří kategorií bu-
dou vyhlášeni při literárním veče-
ru na konci letošního roku. ZN

Z kapsáře tety Květy

Pojďte a poslyšte...
Pověsti dávných časů? Ty nám sepsal mistr
Jirásek. My se dnes vypravíme za legendou do
Bagdádu, tedy do Iráku.
Stará arabská legenda vypráví příběh sultánova
zbrojnoše. Ten mladý chlapec vpadl bez dechu
ke svému pánovi, který ho měl velmi rád, a pro-
sil ho, aby mu půjčil svého nejlepšího koně.
„A k čemu?“ zeptal se ho sultán.
„Zahlédl jsem v zahradě Smrt a ta dělala smě-
rem ke mně jakési znamení. Na koni jí uprchnu
do Bassory a tam se na tržišti schován. Smrt mě
nenajde.“
Sultán mu tedy půjčil svého skvělého koně
a zbrojnoš se s ním vydal na útěk. Zatím sultán
sešel do zahrady a uviděl Smrt, která na něj če-
kala.
„Proč jsi hrozila mému zbrojnoši?“ zeptal se jí.
„Já jsem mu nehrozila,“ odpověděla Smrt. „Já
jsem pouze zvedla zděšeně ruku. Říkala jsem si:
Jak to, že je ještě tady, když s ním mám schůz-
ku za tři hodiny na trhu v Bassoře...?“

A ještě jedno vyprávění: O dýňovém semínku.
Krajem putoval slavný učenec a doprovázel ho

dav nadšených žáků. Vešel do malé vsi a vtom
se k jeho nohám vrhla s pláčem zoufalá žena.
„K čemu je mi tvé učení a tvá moudrost? Právě
mi zemřelo jediné dítě. Udělej zázrak, vrať mi
je, pak teprve uvěřím tvé moudrosti!“
„Pokusím se ti pomoci. Potřebuji k tomu jedno

jediné dýňové semínko. Dones mi je a já udě-
lám zázrak. Ale pozor, to semínko nesmí být
z domu, kde někdo truchlí a oplakává něčí
smrt.“
Žena se rozběhla do vsi. Zabušila na první dve-
ře, vyslovila svou prosbu, sousedé jí však smut-
ně odpověděli:
„Litujeme, ale naše semínko ti nepomůže.
Nedávno nám zemřel otec a my pro něj pláče-
me.“
Také ve druhém domě ji přivítali v slzách:
„Cítíme s tebou. I nám přece zemřelo dítě.
Nemáme zázračné semínko.“
Z třetího domu právě vynášeli rakev, tam ani že-
na neklepala. Prošla ves od domu k domu a všu-
de se setkávala s bolestí a žalem. S úžasem zji-
stila, že není domu, který by nenavštívilo lidské
trápení. Pochopila, že to, co postihlo ji, patří
k údělu všech lidí, ke zkušenosti života. Už se
necítila ve svém bolu tak strašně sama. Bez se-
mínka se vrátila k mudrci.
„Děkuji za poučení. Už nechci žádný zázrak.“
Uklonila se, usmála skrze slzy a vracela se ke
svému domovu. Si
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Moudrost a skryté dary
ženské proměnlivosti

jednodenní seminář pro ženy
pořádá Občanské sdružení Děti a rodiče Stará Ves
Cyklická moudrost ženského těla skrývá mnoho paralel s uni-
verzální moudrostí světa. Je dostupná každé ženě, neboť její
tělo prochází svým cyklem každý měsíc a žena se tak celá

proměňuje pozvolna den po dni. Pochopením a znovupřijetím
menstruačního cyklu do života přestane být pro nás neustálá
proměnlivost ohrožující a nevyzpytatelná a vyjeví své dary.

V tomto jednodenním workshopu budeme v kruhu žen všech
generací společně navlékat pomyslnou šňůru perel ženské
moudrosti. Čeká nás sdílení, společné zvídavé objevování,

konstelační náhledy, práce s tělem i trochu tvoření. Ale přede-
vším dáme prostor tomu, co se v daný okamžik bude chtít dít.

Lektorka: Šárka Kotvalová
Vede ženské a rodičovské semináře zaměřené na osobní roz-
voj, spolutvoří projekt Měsíc v nás a Ženy ženám.
Více info na www.sarkakotvalova.cz a www.mesicvnas.cz
Datum a čas konání: 26. 1. 2013; 10.00 - 17.30
Místo konání: 1. máje č. 30, Školní družina ZŠ Rýmařov;
Cena: 500 Kč. Přihlášky: 777 684 511 Jarmila Kappelová

Ekologická konference v Praze
V září 2012 řešily děti ze 4. a 5.
ročníku základní školy ve Staré
Vsi ekologický projekt „Voda“.
Objížděly na kolech horské bystři-
ny a potoky v okolí, mapovaly je,
fotografovaly, zjišťovaly teplotu
vody, rychlost proudu, průtočnost.
Sledovaly oživení toků, pozorova-
ly vodní rostliny a živočichy pod
mikroskopem a vyhledávaly
o nich informace. Odebrané vzor-
ky vody posloužily k chemickým
rozborům, stanovení tvrdosti, ky-
selosti a obsahu některých mine-
rálních látek.

Protože projekt děti velmi zaujal
a zdařil se jim, rozhodli jsme se
přihlásit jej na Celostátní žákov-
skou ekologickou konferenci do
Prahy, kterou pořádá každoročně
Klub ekologické výchovy společ-
ně s českou sekcí UNESCO ve
velkém konferenčním sále
Ministerstva školství ČR. Naši žá-
ci z páté třídy byli vybráni, a pro-
to začali pod vedením Evy
Staňkové připravovat počítačovou
prezentaci, učili se vystupovat
před publikem, chystali anotace
včetně anglického překladu do sborníku. Dokonalá hra na mladé

vědecké pracovníky.
Den D byl plánován na 17. pro-
since, ale protože ze Staré Vsi je
to do Prahy velmi daleko, vypra-
vila se pětice žáčků na místo ur-
čení s předstihem - i proto, aby si
mohli prohlédnout naši zlatou,
stověžatou matičku, v níž mnozí
ještě nebyli, a samozřejmě oku-
sit předvánoční náladu velko-
města. Prohlédli jsme si naz-
dobené Staroměstské náměstí, 
ochutnali tradiční trdelníky, pro-
šli se po Karlově mostě, vydali
se na vánoční plavbu parníkem

Florentina po Vltavě a za odmě-
nu následovalo ještě představení
v 3D kině Imax.
Další den byl věnován žákovské
konferenci. Musím konstatovat, že
školáci ze Staré Vsi se po prvním
úžasu poměrně rychle aklimatizo-
vali, bez problémů ovládali multi-
mediální techniku, přednášeli na
mikrofon a diskutovali. Vystou-
pení se jim zdařilo na jedničku
a hlavně zaujali veřejnost. Možná
že příští rok porovnáme naše vý-
sledky se šetřením jiných mladých
ekologů z Mostu, Semil nebo
Hodonína. Eva Staňková

MÁTE DOMA P¤ED·KOLÁâKA?
·KOLIâKA VE STARÉ VSI JE TU PRÁVù PRO VÁS!

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
se koná 5. 2. 2013 od 14.00 do 17.00

Co nabízíme:
• poklidnou školu rodinného typu prosazující slušné chování a úctu
• kvalitní výuku ve třídách s menším počtem žáků, individuální přístup
• zajištění inkluzivního vzdělávání a reedukační péče pro děti s handi-

capem
• zkušený a plně kvalifikovaný personál
• služby asistentů pedagoga a logopedické preventistky (zdarma)
• nové a moderní metody výuky: projektové vyučování, rozšířenou vý-

uku výchov a jazyků, komplexní a interaktivní přístup
• Jsme úspěšní při získávání grantů a dotací. Poskytujeme řadu služeb

nadstandardně a zadarmo (školní projekty, výlety, příspěvek na
stravu):

• učební pomůcky a potřeby pro naše budoucí prvňáčky zdarma!
• školní družinu a zájmové kroužky zdarma, dozor nad žáky cestující-

mi autobusem na trase Rýmařov - Stará Ves
• komunitní akce, moderní vybavení, školní zahradu, dětské hřiště, fit

stezku
• Přijďte se podívat! Kontakty: tel: 554 283 002, 739 027 338,

www.skolicka-staraves.webnode.cz, stankova.ucitel@seznam.cz

Z okolních obcí a měst

Foto: archiv ZŠ Stará Ves
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Ohlédnutí za adventem a vánočními svátky
Vánoční koncerty nejen s Variacemi a Florianem

Stalo se již tradicí, že v době vá-
nočních a novoročních svátků
mají posluchači možnost vybrat si
z několika koncertů laděných ve-
skrze vánočně a pořádaných regi-
onálními i pozvanými hudebními
soubory.
Kdo měl zájem poslechnout si
varhanní koncert Základní umě-
lecké školy Rýmařov v kostele sv.
archanděla Michaela, mohl tak 
učinit ve čtvrtek 20. prosince.
V tomtéž chrámu uspořádala ve
středu 26. prosince svůj vánoční
koncert pod názvem Co se stalo

nenadále hudební skupina Vari-
ace. V jejich podání zazněly dvě
desítky skladeb převážně s vánoč-
ní tematikou - Co se stalo nenadá-
le, U Betléma, Vím já kostelíček,
Když je čas vánočních koled,
Děťátko se narodilo, Pastýři stáda
hlídali a další. Posluchačsky a-
traktivní jsou kánony, navíc po-
kud jsou zpívány latinsky, napří-
klad Salvator mundi, Dona nobis
pacem nebo Parvulus nobis nasci-
tur. Variace se při vánočních kon-
certech nevyhýbají ani spirituá-
lům a gospelům. Poslední píseň

jejich vystoupení Pojedzem, po-
jedzem byla zpívána ve slezském
nářečí.
O dva dny později, 28. prosince,
se rýmařovskému publiku před-
stavil v kapli V Lipkách Komorní
sbor Florian z Jeseníku pod vede-
ním Zdeny Blechtové. Poprvé
předstoupil před publikum v kapli
již v září s čistě vokálním předne-
sem renesančních, barokních
i současných písní, gospelů a spi-
rituálů, na vánoční koncert přijel
posílen o hosty z Jesenického
flautina, tedy čtyři hráče na různé

druhy fléten, a Martu Doubravo-
vou, která usedla k varhanám.
V jejich podání zazněly středo-
věké skladby, skladby mistrů 
19. století, ale i modernější sklad-
by století minulého. Převahu mě-
ly písně vánoční.
O velkém zájmu o sváteční kon-
certy svědčila i jejich návštěvnost.
Při koncertech Variací i Floriánu
byly kostel sv. archanděla Micha-
ela i kaple V Lipkách zaplněny té-
měř do posledního místa. Může-
me se tedy těšit na vánoční kon-
certy roku 2013. JiKo

Protančený advent
Na stříbrnou neděli připravil ta-
neční obor ZUŠ Rýmařov vánoční
přehlídku, určenou hlavně rodi-
čům a prarodičům žáků všech roč-
níků oboru. O den později vystou-
pili mladí tanečníci také před svý-
mi spolužáky ze základní školy.
Taneční koncerty pořádá vedou-
cí oboru a hlavní choreografka
Alena Tomešková dvakrát do ro-
ka - před Vánoci a na konci škol-
ního roku. Předvánoční přehlíd-
ka je ukázkou toho, co nového
mladí tanečníci od září nacvičili
a co připravují na jarní soutěže.
Nejstarší ročníky (4.-7.) se první
skladbou vrátily až do období
prázdninového tanečního sou-
středění, předvedly dvě choreo-
grafie ve stylu moderny a jazzo-

vého tance, které mohli domácí
diváci vidět už při nedávném
Koncertu na schodech, a přidaly
malou ochutnávku toho, co při-
pravují pro příští soutěžní sezó-
nu. Jediné sólo přehlídky zatan-
čila Míša Blašková.
Mladší děti do přehlídky přispě-
ly rozvernějšími skladbami na
známé melodie - 2. a 3. ročník
„pochodovou“ a „válecí“, prv-
ňáčci „cukrářskou“ a „shrekov-
skou“, nejmladší děti z příprav-
ky „žížalí“.
Alena Tomešková na závěr po-
děkovala svým pomocníkům,
Středisku volného času za tech-
nickou pomoc a s přáním krás-
ných svátků se rozloučila se vše-
mi svými svěřenci a jejich rodiči

před krátkou odpočinkovou pau-
zou. Po ní už bude následovat in-
tenzivní příprava na taneční sou-

těže, do kterých ZUŠ vyšle ta-
nečníky v dětské a juniorské ka-
tegorii. ZN

Advent v ZUŠ Rýmařov
Začal nový rok a ve školách nás
už brzy čeká hodnocení toho, jak
žáci v prvním pololetí pracovali,
co nového se naučili a jak všech-
no zvládli. O tom, jak dobře
a pilně pracují žáci naší ZUŠ, se
však mohli všichni, kdo sledují
dění na naší škole, přesvědčit už

v průběhu prosince, v čase ad-
ventním, který je přímo předur-
čen k tomu, abychom se mohli
chvíli zastavit a rozjímat třeba
při poslechu krásné hudby, zpě-
vu koled či při návštěvě zajíma-
vé výstavy.
To všechno a ještě mnohem více

obsáhla řada akcí, které si pro
všechny zájemce připravili
v předvánoční době naši žáci
pod vedením svých učitelů. Rádi
bychom zde některé z nich při-
pomněli.
Žáci hudebního oboru uskuteč-
nili hned několik hudebních vy-

stoupení, kterými zpříjemnili ad-
vent rýmařovským seniorům.
Nezapomněli jsme však ani na
naše nejmenší a s pásmem koled
a vánočních písní jsme ve školní
družině navštívili prvňáčky, kte-
ří si nejen pozorně vyslechli
koncert, ale s chutí a spontán-

Skupina Variace Komorní sbor Florian z Jeseníku s Jesenickým flautinem
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ností sobě vlastní si s námi kole-
dy také zazpívali.
O tom, že nejen děti rády zpíva-
jí, jsme se mohli přesvědčit 
19. prosince vpodvečer na vá-
nočně vyzdobeném a osvětle-
ném náměstí, kam vyrazil pěvec-
ký sbor dospělých přátel naší
ZUŠ. Pod rozzářeným stromem
zazněly nejznámější koledy
a vánoční písně, které si za půso-
bivého doprovodu trubky zazpí-
vali nejen naši sboristé, ale
i všichni posluchači, kteří měli
chuť se ke zpěvákům přidat.
Důstojným završením řady hu-
debních vystoupení byl pak 
20. prosince koncert žáků a uči-
telů ZUŠ v kostele sv. archandě-
la Michaela. Návštěvníci se při
něm mohli zaposlouchat do ma-
jestátních tónů varhan, vyslechli
si skladby pro hoboj, lesní roh,

flétnu či kytaru i pásmo lidových
koled v podání našich nejmen-
ších zpěváčků.
Stranou dění nezůstaly ani děti,
které navštěvují další umělecké
obory. Žáci literárně-dramatic-
kého oboru potěšili malé před-
školáky v mateřské škole miku-
lášskou nadílkou.
V knihovně byla až do konce
prosince k vidění výstava prací
našich výtvarníků s přiléhavým
názvem Ladovská zima. Za pou-
žití celé škály výtvarných tech-
nik zachytili žáci ve svých pra-
cích různé atributy tohoto roční-
ho období.
Své vánoční vystoupení si tra-
dičně připravili i naši tanečníci.
Pestrým pásmem zajímavých
a působivých choreografií potě-
šili jak rodiče a všechny své
příznivce, tak také žáky 1. stup-

ně rýmařovské základní školy.
Jak je patrné, prosinec byl v naší
škole opravdu hektický a přinesl
spoustu práce, ale jistě i mnoho
radosti z ní jak žákům, tak i pe-
dagogům, kteří s nimi všechny
akce připravovali. Všem by-

chom zde za jejich snažení ještě
jednou rádi poděkovali a popřáli
jim, aby se stejně vydařily
i všechny další akce, které pro
rýmařovskou veřejnost chystají
v novém roce 2013.

L. Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Vánoční bigbeat s beneficí
K VánocÛm neodmyslitelnû patfií
koncerty; uÏ bûhem adventu lákají
posluchaãe do kostelÛ a kaplí k po-
slechu koled a duchovních skladeb,
v R˘mafiovû se ov‰em o Vánocích
hraje i muzika podstatnû tvrd‰í.
Posledních ãtrnáct let jsou závûreã-
n˘m festivalem roku Bigbeatové
Vánoce s nabídkou aktuálních kapel
a ÏánrÛ.
Také tentokrát pozvala ZUŠ
Rýmařov fanoušky o prvním
svátku vánočním do sálu rýma-

řovského kina na ochutnávku to-
ho, co se v hudebním světě děje
zajímavého. Playlist hlavní orga-
nizátor Jan Jablončík složil až na
jednu výjimku z kapel hostují-
cích. „Při výběru kapel mi jde
především o pestrost žánrů. Aby
si přišel na své každý návštěvník,
pluje-li rád na vlnách bigbeatu,“
vysvětlil Jan Jablončík.
Nevděčné úlohy prvního účinku-
jícího se ujali domácí Key
Features se ctí a odehráli jeden

ze svých nejlepších koncertů. Po
nich se na pódiu naladili hosté
HC3 z Oder. Velmi aktivní
a plodná kapela, která se může
pochlubit koncertováním v USA,
předvedla svou verzi energické-
ho hardrocku.
Nalákat pod pódium větší chu-
mel fanoušků ovšem zvládli až
Koblížc!. Šumperská skupina
rozdováděných pubescentů, kte-
rou na vrchol zájmu vystřelila
nominace na objev roku v anketě

Český slavík, hraje tzv.
pop-punk, žánr pro skalní
příznivce punku nepřija-
telný, neboť punkový je
v něm snad jen základní
rytmus a vše ostatní je
popové stejně jako jiný
slavík Karel Gott. Nic-
méně Koblížc! si s po-
dobnými paradoxy hlavu
nelámou, na pódiu řádí
jako ztřeštění a hrají, co
chtějí (fanynky slyšet).
Nejzajímavější vystoupe-
ní následovalo teprve po
Koblížcích - ostravská
kapela The Truth Is Out

There (TTIOT) hrající

hardcore ozvláštněný elektroni-
kou. Jejich vystoupení předsta-
vovalo vzácný doklad toho, že
hardcore jako žánr není jen ška-
tulkou pro všechny řvouny, kteří
se rádi poslouchají přes mikro-
fon a nedostatek hudební inven-
ce schovávají za hlukovou barié-
ru. Projekt TTIOT, který vznikl
fúzí kapel Crashpoint a Pipi-
Dupu, si z hardcoru bere energii
a hutnost a šikovně je míchá se
samplováním, tanečním rytmem
a melodičností, proměňuje polo-
hy, strhává a ani na chvíli nenu-
dí.
Poslední kapelou Bigbeatových
Vánoc byli olomoučtí Zatrest.
Tři muži v černém dorazili vy-
tancované fanoušky kombinací
klasického hospodského punku
a rock’n’rollu. Slabší povahy
a žíznivci prchli k výčepu, ale
našli se i vytrvalci, kteří Zatrest
odměnili ovacemi.
Pořadatelé Bigbeatových Vánoc
ani tentokrát neporušili tradici
benefice a část z vybraného
vstupného i výtěžek veřejné
sbírky v hodnotě 4478 Kč věno-
vali nadaci Pomozte dětem. ZN

Adventní čas ve Staré Vsi
Očekávání narození Jezulátka
a svátků vánočních je prý nej-
krásnějším časem v průběhu ce-
lého roku. Abychom k jeho jedi-
nečnosti a křehkosti také něčím
přispěli, zastavili se v každoden-
ním shonu a vespolek poseděli,
připravila školička ve Staré Vsi
společně se Sdružením rodičů
a obcí několik zajímavých akcí.

První z nich byla určena přede-
vším dětem. Kdo by se netěšil na
mikulášskou besídku, na dáreč-
ky, tančení s čerty nebo andílky?
Program se uskutečnil 1. prosin-
ce a bylo přeplněno.
Obdobně tomu bylo o týden po-
zději, kdy se do kulturního domu
ve Staré Vsi scházeli návštěvníci
na adventní koncert. Hlavním lá-

kadlem bylo vystoupení Zuška-
bandu z Rýmařova a pěveckého
sboru dospělých. Na programu
se objevily zajímavé skladby
moderní i upravená díla klasiky.
A protože každé významné hu-
dební těleso musí mít tzv. před-
skokana, vystoupili vedle zkuše-
ných profesionálů začínající ma-
lí muzikanti z hudebního krouž-

ku místní školičky. Pod taktov-
kou své umělecké vedoucí Mgr.
Mirky Štěpánové děti předvedly,
že hrát se dá skutečně na všech-
no. A když ke svému programu
přidaly ještě žertovné vystoupe-
ní klaunů z cirkusu a tanečky
předškoláků, sklidily potlesk
skutečně veliký. 

Eva Staňková

Foto: Martina Mácová

Koblížc!
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Cesta k jesličkám
V posledním adventním týdnu již tradičně
chystají děti z mateřské a základní školy ve
Staré Vsi vánoční hru „Cesta k jesličkám“.
Letos se představily veřejnosti v pásmu vá-
nočních zpěvů, říkadel a tanečních vystoupe-
ní s nápaditou choreografií. Na přípravě vy-
stoupení se podíleli všichni pracovníci školy,
Sdružení rodičů a členky výtvarného klubu.

Hlavní odpovědnost za zdar akce však nesla
na svých bedrech Mgr. Mirka Štěpánová, ve-
doucí hudebního kroužku, která s dětmi na-
cvičovala prakticky každý den.
Maminky a babičky prosmýčily půdy a při-
pravily pro malé herce nápadité starodávné
kostýmy, plédy, vlňáky, kožíšky, suknice, be-
ranice a šátky, aby děti vypadaly jako

z Ladových obrázků. Nejvíce si daly
záležet na oblečení tří králů a svaté ro-
diny. Krásné tanečky předvedli bet-
lémští pastýři i chasa spěchající s ko-
šíčky k jesličkám. V sólových vstupech
se představili sourozenci Štěpánovi,
Demi Plíhalová, Danek Horáček,
Pavlík Dudek, Klárka Slováková a dal-
ší. Zazpíval si s námi i pan starosta.
Vznešenost a výborná akustika kostela
ve Staré Vsi, kde se hra konala, umoc-
ňovala příjemnou a pohodovou předvá-
noční náladu i svátečnost blížících se
chvil. Potlesk zaplněného kostela byl
odměnou pro malé účinkující i pedago-
gy ze školičky ve Staré Vsi. 

Foto a text: Eva Staňková

Předvánoční návštěva v dětském domově

Před Vánocemi, v úterý 18. prosince 2012, navštívili zástupci místních organizací ČSSD z Dolní Moravice a Rýmařova Dětský domov
v Janovicích. Dětem přinesli ovoce, sladkosti a peněžitý dar. Děti na oplátku přednesly své říkanky. Ing. Jaroslav Kala

Betlémy a koncert ve Stránském
Po většinu času poklidná ves-
nička Stránské u Rýmařova oži-
la v sobotu 15. prosince 2012

hned dvěma akcemi. Tou první
byl Advent v Nedělní škole 
aneb Stránské sobě, kterou po-

řádalo Občanské sdružení
Stránské. Nabídka byla opravdu
pestrá. Děti se seznámily s vá-

nočními zvyky, prohlédly si ži-
vý betlém a betlémské stáje,
měly možnost dát seno ovcím

Foto: archiv ČSSD Rýmařov

Dunibuch Kelt Grass Band
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Adventní zastavení,
aneb Chvíle mezi seniory

V době adventu se k sobě lidé cho-
vají přátelštěji, vstřícněji. Koná se
řada dobročinných akcí, koncertů,
divadelních představení či setkání
se známými osobnostmi. Vybrané
peníze jsou poté použity pro ty nej-
potřebnější.
Mezi námi je ale i řada lidí, kteří na
tom nejsou úplně špatně, a přece
jim chybí pohlazení, projev úcty či
obyčejná lidská empatie. To si uvě-
domila skupina pedagogů a žáků -
členů Studentského klubu Břidličná
z tamní ZŠ. Tak vznikl nápad udělat
pásmo nazvané Stromeček na kaž-
dý stoleček. Členové klubu pro tuto

akci napekli perníčky a vyrobili ma-
lé vánoční stromečky. Pod vedením
paní učitelky Györgyové se 20 dí-
vek pustilo do pilného zkoušení
kulturního pásma složeného z vá-
nočních písní za doprovodu flétnist-
ky a hráčky na klávesy.
Když bylo vše připraveno, rozjeli se
11. prosince žáci za seniory do
Domova odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici. Potěšili obyvatele domo-
va vystoupením a všem poté rozda-
li připravené dárky. Odpoledne se
stalo příjemnou sváteční chvilkou
pro všechny zúčastněné. 

Květa Děrdová, SK Břidličná

Zpívání v jamartickém kostele

Již od roku 2002 se vždy na Štědrý večer scházejí obyvatelé Jamartic
v místním kostele, aby si společně zazpívali koledy a vzájemně po-
přáli hezké svátky. Foto a text: Petra Pachovská

Štědrej večer nastal v Ondřejově
Nejen tato známá koleda se linu-
la v předvečer oslav narození
Ježíše Krista Ondřejovem. Již
tradičně se na Štědrý den sešlo
mnoho vánočně naladěných ob-
čanů Ondřejova a Rýmařova,
aby si u rozsvíceného stromečku
na autobusové točně zazpívali
koledy. Osadou se i přes nepříliš
dobré počasí rozléhalo Nesem
vám noviny, Tichá noc, Půjdem

spolu do Betléma a spousta dal-
ších písní. Koledníci byli pohoš-
těni punčem a děti sladkostmi.
Věříme, že se příští rok zúčastní
více koledníků, kteří si budou
chtít zpříjemnit čas před večeří
a rozbalováním dárků. Než se
tak stane, ať máte celý rok 2013
naplněný pohodou, zdravím
a úspěchy.

Za osadní výbor A. Továrková

a koníkům, vidět, jak se dojí
kráva, nebo si pohladit malé te-
le. Součástí adventní akce byla
výstava betlémů, kterých v Ne-
dělní škole shromáždili téměř
tři desítky - z perníku, dřevěné
i historické, papírové, z látky
i keramiky. Pořadatelé nezapo-
mněli ani na dospělé návštěvní-
ky, pro které připravili posezení
u vyhřáté pece s půllitrem zlata-
vého moku a houbovým kubou.
Vlastními písněmi atmosféru

v Nedělní škole zpříjemnila
Daniela Mašková, zpívající hla-
va místní folk-akustické kapely
Dunibuch.
Jen o pár metrů dále od Nedělní
školy se sešli příznivci a stálí
štamgasti, aby si v bývalé hos-
půdce poslechli zdejší kapelu
Kelt Grass Band pod vedením
Petra Schäfera. Jejich pravidelná
vystoupení každý poslední pátek
v měsíci láká množství poslu-
chačů. Koncert se konal výji-

mečně v sobotu a zazněly při
něm standardy i písničky z vlast-
ní tvorby. Kapela se zaměřuje na
lidovou hudbu s akcentem na
stopy keltské kultury, melodie
skotské, irské či americké, tra-
diční country a bluegrass kombi-
nuje s moravskou zpěvností ne-
bo nápěvy ze Smaragdového
ostrova či Skotské vysočiny.
„Možná je to spojení na první
poslech nelogické, ale věříme, že
právě Keltové ovlivnili více či

méně vývoj lidové hudby v těch-
to regionech. Snažíme se proto
jít proti proudu času a hledat po-
selství národa, který položil zá-
klady moderní civilizace ve
střední a západní Evropě,“ sdě-
lil šéf kapely Petr Schäfer. Jak se
to Kelt Grass Bandu daří, již mu-
sí posoudit sami posluchači, kte-
rým se z vytopené jizby od pís-
niček, hřejících kamen a svaře-
ného vína domů vůbec nechtělo. 

JiKo

Správné znění vánoční soutěže a úspěšní luštitelé
V Rýmařovském horizontu č. 24/2012, který vy-
šel 21. prosince, vyhlásila redakce vánoční sou-
těž o věcné ceny. Zde jsou správná znění křížo-
vek a rébusů, které pro naši redakci autorsky při-
pravil Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.:

Velká švédská křížovka:
1. tajenka: Janovice; 2. tajenka: Břidličná; 
3. tajenka: Stará Ves; 4. tajenka: Malá Morávka

Rozeta:
5. tajenka: Karlov

Přesmyčková výpustka:
6. tajenka: Jiříkov; 7. tajenka: Sovinec

Dvojitá řetězová rámcovka:
8. tajenka: Stránské; 9. tajenka: Moravice

Osmisměrka:
10. tajenka: Jamartice

Na adresu redakce přišlo osmadvacet správných
odpovědí. Členové redakční rady z nich vyloso-
vali tři výherce, kterými jsou: Lenka Metelko-
vá, Jaroslav Bartoš a Ivana Rechtoriková.
Výhercům, kteří kromě věcných cen získávají
také roční předplatné Rýmařovského horizontu
zdarma, blahopřejeme. Všem luštitelům děkuje-
me za to, že se vánoční soutěže zúčastnili, a těm,
na které se štěstí neusmálo, přejeme, aby to urči-
tě vyšlo příště! Redakce Rýmařovského hori-
zontu děkuje také sponzorům, kteří věnovali ce-
ny do soutěže: knihkupectví U Radnice a potra-
viny paní Lazarczykové. 

JiKo

Foto: archiv SK Břidličná
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Detektivem v Rýmařově
Jednoho chladného podvečera bylo nutno roznést
několik pozvánek. Překonám trochu lenosti, mé
oblíbené křesílko na chvíli osiří. Směle vyrážím.
Dát bílé obálky do schránek - to mám za chvilku,
za oka mžik.
První blok - hledám jména na schránkách, potom
i na zvoncích. Nejde někdo z nájemníků?

Schránky jsou dobité, vypáčené, šklebí se na svět.
Baterka svítí na zvonek, na byt, na tu proklatou
schránku... Nedaří se.
Nebudu to protahovat: Přátelé, Rýmařováci, označ-
te si své byty, zvonky i poštovní boxy. Ne snad
kvůli mně, ale kvůli sobě, svým návštěvám, svým
pošťačkám, ať si nemusí hrát na detektivy. Si

Velké poděkování za nádherný podvečer
Vánoční strom na náměstí svítil
13. prosince zvlášť slavnostně,
náměstí vypadalo zvlášť sváteč-
ně. Byla to hezká chvilka. Stoly
se svíčkami, vonící káva, cukro-
ví, koledy v podání dětí z 2. A,
ale především kolem třicítky se-
niorů, kteří přijali pozvání perso-
nálu jídelny pana Jaroslava
Podlase na náměstí.
Jaroslav Podlas a jeho „děvčata“
uspořádali tuto vánoční besídku,
aby ukázali, že mají srdečný
vztah k dříve narozeným a že rá-
di udělají něco navíc, než jen 

uvaří a rozvezou obědy svým
strávníkům. Pro každého měli
vlídné slovo, úsměv a také balí-
ček vánočního cukroví. Povídá-
ní, vzpomínání, veselé historky,
hudba. Čas se nachýlil a auta by-
la přistavena, aby rozvezla seni-
ory domů. S hezkými pocity
a blahopřáním do nového roku
s třináctkou na konci se hosté
spokojeně vrátili domů. 

Za všechny seniory
děkuje Květoslava Sicová

a Anežka Továrková

Poděkování
Děkuji paní Květoslavě Sicové
a Anežce Továrkové z komise pro
společenské záležitosti za blaho-
přání a dárek k mým 87. naroze-
ninám. Vlasta Kremerová

Proč ekologické zemědělství?
Česká republika je prameništěm střední
Evropy. Tento důležitý aspekt je jedním
z hlavních při rozhodování, jak hospodařit
v marginálních i submarginálních oblastech,
CHKO a pásmech hygienické ochrany vod.
Velmi neutěšený zdravotní stav obyvatel naší
republiky je další a rozhodující důvod pro po-
stupný přechod na slušné, ekologické země-
dělství. Kvalitní pitná voda a minimálně kon-
taminované potraviny jsou podmínkou při tzv.
primární prevenci zdravotního stavu celé po-
pulace. Je známou pravdou, že je lepší před-
cházet nemocem než je léčit za cenu stresu, ne-
štěstí celé rodiny a obrovských finančních pro-
středků.
Důležitá je rehabilitace zemědělství jako tako-
vého z celospolečenského hlediska. Ekologic-
ké zemědělství = zdravá půda = zdravé rostliny
= zdravá zvířata = zdravé potraviny = zdraví li-
dé. To je hlavní smysl budoucího zemědělství.
Spolu s údržbou krajiny a agroturistikou je to
obrovská šance naší republiky obstát v konku-
renci zemědělství zemí Evropské unie, protože
na společném trhu starého kontinentu má nadě-
ji na úspěch jedině produkce biopotravin.
Rád bych nyní čtenáře Rýmařovského hori-
zontu seznámil s odbornými a osobními peri-
petiemi, které zavádění ekologického země-
dělství na našem okrese provázely. Jak je vidět
dále, obojí je spolu těsně provázáno.
Po listopadu 1989 jsem se angažoval
v Občanském fóru (OF). Byl jsem zvolen
mluvčím OF Rýmařov a současně delegován
do Koordinačního centra OF Bruntál. V téže
době jsem podal trestní oznámení na komunis-
tického ředitele Státního statku Rýmařov za
protizákonné obohacování a v okamžiku ne-

smyslného vyhlášení JUDr. Pitharta „slyším
trávu růst“ jsem byl do týdne vyhozen ze za-
městnání.
26. listopadu 1990 jsem si podal přihlášku do
výběrového řízení na místo vedoucího země-
dělského referátu Okresního úřadu (OkÚ)
Bruntál. Vědom si toho, že zdravotní stav oby-
vatel okresu Bruntál je nejhorší v rámci býva-
lé ČSFR, vypracoval jsem ve spolupráci
s Výzkumným ústavem pro chov skotu
(VÚCHS) Rapotín program ekologického ze-
mědělství, který by radikálně ozdravil půdu ja-
ko nejdůležitější součást biosféry a následně
celou populaci.
Na základě této koncepce jsem byl 11. prosin-
ce 1990 přijat na nově vznikající zemědělský
referát OkÚ Bruntál. Počátkem roku 1991
jsem byl jmenován jeho vedoucím. Na okre-
sním shromáždění se mi podařilo přesvědčit
starosty měst a obcí, že je nezbytné zjistit pří-
činy neutěšeného zdravotního stavu našich ob-
čanů. O tom, že naše cesta je správná, nás pře-
svědčily výsledky rozborů, které u většiny
vzorků ukázaly desetinásobnou koncentraci
kadmia proti normě.
Současně náš referát navázal spolupráci s Ing.
Eduardem Pokorným, pracovníkem Agroche-
mického podniku Kroměříž, který vypracoval
projekt agroekologického monitoringu, sledu-
jícího kvalitu a stupeň zamoření půdy. K pro-
jektu ekologického zemědělství v podhůří
Jeseníků přistoupil i přednosta OkÚ Šumperk
Ing. Kopřiva. Garantem byla Vysoká škola ze-
mědělská Brno a VÚCHS Rapotín.
Další důležitou aktivitou zemědělského referá-
tu byla těsná spolupráce s Ing. Ludvíkem
Horáčkem, ředitelem VaK Bruntál, která smě-

řovala k nové koncepci řízení podniku a hlav-
ně ke zlepšení kvality vody a využití podzem-
ních vod pro kojence a nemocnice. Odměnou
za výše uvedené aktivity byl rozhodnutím
přednosty Stanislava Navrátila zemědělský re-
ferát k 1. lednu 1992 zrušen. Co předcházelo?
Pro odpověď se musíme vrátit k jednání u ku-
latých stolů okresního národního výboru, kam
jsem byl delegován KC OF Bruntál. Zde bylo
mou jedinou snahou obsadit vedoucí místa
špičkovými odborníky s jasnou koncepcí ve-
dení referátů. Jediný, kdo mne podpořil, byl
primář interního oddělení rýmařovské nemoc-
nice MUDr. Růžička. Do hry však vstoupil sa-
mozvaný vůdce KC OF Bruntál RNDr. Leo
Bureš. Tento dvojnásobný agent StB s krycím
jménem „Bříza“ navrhl spolu s manažerem OF
Janýškou do funkce přednosty OkÚ bývalého
komunistu Stanislava Navrátila. Současně si
založil firmu Ekoservis a v době obrovského
nedostatku financí na životně důležité záleži-
tosti v okrese (scházela koronární jednotka, 
umělá ledvina, 19 škol potřebovalo rekon-
strukci) inkasovala jeho firma za pochybné
činnosti statisícové částky ze státních peněz,
s čímž jsem vyjádřil nesouhlas. Hlavní důvod
pro zrušení našeho referátu však byla moje tvr-
dá kritika podnikatelských aktivit vedoucího
regionálního odboru Ministerstva zemědělství
a výživy ČR a současně předsedy oblastní ra-
dy ODS Ing. Josefa Červinky, který byl po-
zději odvolán spolu s dalšími úředníky minist-
rem zemědělství MVDr. Bohumilem Kubátem
z funkce. Kontrolní zpráva ministerstva země-
dělství potvrdila jen při prodeji zvířat na statku
Osoblaha ztrátu ve výši 18,6 mil. Kčs.
Na aktivity přednosty OkÚ vedoucí ke zrušení

Foto: archiv J. Podlase
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zemědělského referátu jsem reagoval dopisem
určeným starostům okolních měst a ředitelům
zemědělských podniků, ve kterém jsem popsal
skutečné důvody vedoucí k tomuto kroku. 
15. ledna 1992 následovala okamžitá výpověď
pro údajné zneužití kulatého razítka, jež jsem
v tomto dopise použil (paradoxně jsem tehdy
stejné razítko měl v občanském průkaze jako
zaměstnanecké a nikomu to nevadilo).
Idea slušného, ekologického zemědělství tak
byla zadušena hned ve svém zárodku, přitom
tento okres mohl spolu s okresem Šumperk
a dnes i Jeseník produkovat vysoce hodnotné
biopotraviny. Vzhledem k tomu, že naše re-
publika je pramennou oblastí střední Evropy,
bylo by ideální model rozšířit na celé její úze-
mí. Bohužel do dnešního dne se tak vinou ag-

rochemické lobby a nezájmu politiků všech 
úrovní o zdraví občanů nestalo.
Přesto jsem ve svých aktivitách jdoucích tímto
směrem nepolevil. Jako člen skupiny poradců
ekologického zemědělství jsem se podílel na
vypracování Akčního plánu ekologického ze-
mědělství do roku 2013. Vědom si toho, že 
ekologické zemědělství se týká všech rezortů
mimo silových, inicioval jsem na Úřadu vlády
prostřednictvím dr. Antošové vznik mezire-
zortní komise, která měla zajistit zdárnou rea-
lizaci Akčního plánu.
Současně jsem požádal poslance a senátory
Parlamentu ČR a ministry tehdejší vlády
o podporu projektu Biopotraviny pro děti, v je-
hož rámci měly být do škol a jejich jídelen di-
stribuovány produkty ekologického zeměděl-

ství. Tím by se zajistil jejich odbyt od prvový-
robců a hlavně děti by byly zdravější. Reakce
na moji žádost byla nulová, a tak jsem 24. li-
stopadu 2005 požádal prezidenta republiky
Václava Klause a kardinála Miloslava Vlka
o převzetí záštity nad projektem Postupného
zavádění biopotravin do předškolních a škol-
ních stravovacích zařízení jako součásti pri-
mární prevence zdravotního stavu našich dětí.
Smutnou skutečností zůstává, že tato žádost
byla oběma nejvyššími představiteli rovněž
odmítnuta!
Po zvolení nového, předpokládám slušnějšího
prezidenta, budu tuto žádost opakovat s nadě-
jí, že tentokrát nezůstane bez odezvy. 

Ing. Josef Švéda,
poradce ekologického zemědělství

Zajímavosti z přírody
Stehlíci opět nezklamali

Ani si nepamatuji, ve kterém roce se mě
zmocnila touha přilákat na zahrádku ke krmít-
ku krásně zbarvené stehlíky obecné. Při pod-
zimních vycházkách jsem vídal často hejnka
těchto drobných ptáků na loukách a při okra-
jích lesa, jak vyzobávají semínka z různých
lopuchů, bodláků a pcháčů. Koncem léta jsem
proto uříznul několik rostlin lopuchu, postavil

je opatrně do prázdného kbelíku, aby z „knof-
líků“ nevypadala zralá semínka a uschoval do
zahradního přístřešku. Před Vánocemi jsem
do země kolem krmítka nadělal díry a do těch
vsadil jednotlivé stvoly lopuchů. Hned příští
den objevilo lopuchy první hejnko pěti stehlí-
ků. Ptáci se čile pohybovali ve vrcholcích
rostlin a šikovně vybírali z kulovitých pichla-

vých plodenství drobná semínka.
V následujících dnech se hejno po-
stupně zvětšilo na 20-30 stehlíků.
Začali navštěvovat i krmítko a vra-
celi se k němu při každém zhoršení
počasí až do konce zimy. Z lákání
stehlíků na naši zimní zahrádku se
stala tradice a ani tuto zimu o Vá-
nocích nás stehlíci nezklamali.
Stejně jako v předešlých letech při-
letěli na oblíbená semínka lopuchů
a jejich přítomnost nás opět mile po-
těšila.
Stehlík obecný patří mezi naše nej-
pestřeji zbarvené pěvce. Na hlavičce
má kolem zobáku krásně červenou
masku, která je na hrdle a lících 

ohraničena bílým proužkem. Od zobáčku 
k očím je červená maska přerušena úzkou čer-
nou škraboškou a na horní a zadní části hlavy
je černá čepička. Záda jsou hnědá, kostřec bílý
a křídlo černé se žlutým proužkem. Jednotlivá
černá pera v křídle a v ocásku jsou zakončena
zřetelnými bílými skvrnami. Stehlíci jsou tak
specificky zbarveni, že si je u nás nemůžeme
splést s žádným jiným ptačím druhem.
V Přírodním parku Sovinecko hnízdí stehlíci
pravidelně. Svá hnízda si staví nejčastěji na
starých ovocných stromech v sadech a zahra-
dách, ale také na listnatých stromech v okra-
ji lesa, polních remízcích a zarostlých me-
zích. Hnízdo bývá postaveno na konci větve,
kde je velice dobře ukryto mezi listy stromu.
V době hnízdění se stehlíci chovají nenápad-
ně až skrytě, a tak je v tomto období většinou
neodhalí ani majitel zahrady.
V dřívějších dobách byli stehlíci s oblibou
chováni v klecích pro svoje pestré zbarvení
a příjemný zpěv, a proto je chovatelé často
křížili s kanárem. V současné době je u nás
stehlík obecný legislativně chráněn. 

Foto a text: Miroslav Král

Moravskoslezský kraj informuje
Zájemci mohou stále podávat žádosti o „kotlíkovou dotaci“

Zájemci o čtyřicetitisícový příspěvek na výmě-
nu ručně plněných kotlů za automatické, které
produkují výrazně méně emisí, mohou stále po-
sílat své žádosti Krajskému úřadu Moravsko-
slezského kraje. Finanční podpora je možná dí-
ky vyhlášené 3. společné výzvě o poskytnutí
dotace z programu Moravskoslezského kraje
a Ministerstva životního prostředí ČR.
Příjem žádostí ve 3. společné výzvě odstarto-
val 1. listopadu loňského roku, do začátku led-
na využilo této možnosti 120 domácností.
Žádosti o dotaci je možné podávat do letošní-
ho 28. června. Vyhlašovatelem programu je
Moravskoslezský kraj a ministerstvo životního
prostředí. Kraj pro tuto výzvu uvolnil ze svého
rozpočtu 20 milionů korun, stejnou částku po-
skytlo ministerstvo prostřednictvím Státního

fondu životního prostředí České republiky.
„Podíl malých zdrojů na celkové bilanci prachu
v kraji roste. Výměna jednoho kotle znamená
úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogra-
mů ročně,“ říká Miroslav Novák, hejtman
Moravskoslezského kraje. Dodává, že investice
do lokálních topenišť jsou ekonomicky výhod-
né, neboť každá vynaložená koruna je pětkrát 
efektivnější než u průmyslové investice a na
zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě.
V rámci 1. společné výzvy, která odstartovala
1. února loňského roku, podalo hned první den
žádost o dotaci na nový kotel 562 zájemců,
z nichž bylo podpořeno celkem 333 žádostí.
Tato výzva byla pokryta částkou 20 milionů
korun, přičemž dotace na jeden kotel činila 
60 tisíc korun. V současné době probíhá reali-

zace výměny kotlů. Ke konci minulého roku
proplatil MSK a Státní fond životního prostře-
dí 161 kotlů.
V rámci 2. společné výzvy, která byla vyhláše-
na 16. června a ukončena 31. října loňského
roku, přijal krajský úřad zhruba 950 žádostí
o dotaci, z nichž 83 bylo vyřazeno kvůli ne-
splněným podmínkám. Druhou výzvu podpo-
řil kraj spolu s ministerstvem životního pro-
středí finanční částkou 40 milionů korun, při-
čemž dotace na jeden kotel činila 40 tisíc ko-
run. V současné době probíhá administrace žá-
dostí spolu s realizací projektu. V rámci 2. spo-
lečné výzvy krajský úřad proplatil do této
chvíle zájemcům 24 kotlů.

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje
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Sport
Volejbal žil i v době sváteční

Volejbalový život nebyl sváteč-
ním stresem nikterak zasažen, ba
naopak, i přes vánoční přípravy si
hráči našli čas a sešli se v krás-
ném počtu na poslední turnaje
v roce 2012.
První prosincový víkend patřil
Mikulášskému „losovanému“
turnaji - Hami’s cup, kterého se
zúčastnilo 40 hráčů. Všichni
i přes nepřízeň počasí dorazili do
tělocvičny gymnázia, kde se po
rozlosování do sedmi družstev
a pod vedením sličných kapitá-
nek hrálo na dva hrané sety do
dvaceti bodů. V prvních utkáních
se hráči vzájemně seznamovali

a v průběhu dne doladili svou hru
ke krásnému volejbalu. Parádní
koncovky setů zvedaly přítomné
z laviček a v systému každý
s každým si účastníci volejbal ná-
ležitě užili.
Ke spokojenosti všech jistě při-
spěla i zrealizovaná myšlenka če-
povaného piva, a nezměrné díky
volejbalistů proto patří sponzoru
tohoto turnaje panu Michalu
Hámovi z Hotelu Praděd. O skvě-
lý catering ve spolupráci s pořada-
telem Pavlem Ujfaluši pečovaly
Michaela Mezihoráková a Ivana
Režná, kterým také velmi děkuje-
me za příjemnou obsluhu v baru.

V sobotu 15. prosince se pro změ-
nu sešli naši nejmladší hráči, kteří
pod vedením trenérek Věry
Kratochvílové a Květy Švédové
bojovali v prvním kole Okresní
volejbalové ligy žáků. Turnaj se 
odehrál v tělocvičně na Národní 
ulici a kromě hráčů se přišli podívat
i rodiče žáků, kteří fandili svým ra-
tolestem z plných plic. Turnaje se
zúčastnila družstva z Vrbna pod
Pradědem, Gymnázia Bruntál, ZŠ
Bruntál, Krnova a Rýmařova.
První zápas zahájil domácí tým
s družstvem ZŠ Bruntál. Průběh
zápasu byl hodně vyrovnaný,
v koncovkách se ale štěstí více
přiklonilo na stranu Bruntálu.
Rýmařov tak prohrál těsně 18:20
a 19:20. Dalším soupeřem
Rýmařova bylo Vrbno, které pat-
ří mezi favority. Výborné herní
kombinace a technika vrbenským
hráčům zajistila poměrně lehké
vítězství 2:0 po setech 20:4
a 20:13. V případě Krnova pano-

valo očekávání, že s tímto týmem
můžeme vyhrát. Nakonec přes
veškeré naše úsilí zvítězilo druž-
stvo Krnova, které je mimocho-
dem složené pouze z děvčat, vý-
sledkem 2:0 v setech 20:11
a 20:18. Poslední utkání s Gym-
náziem Bruntál ukázalo, že jsme
o něco lepší tým, a Rýmařov ko-
nečně vyhrál oba sety 20:4
a 20:17.
Zkušenému družstvu z Vrbna se
podařilo vybojovat prvenství
a beze ztráty setu vede tabulku li-
gy. Naši žáci se umístili hned za
stupni vítězů a z prvního turnaje
si odnášejí krásné čtvrté místo.
Rýmařov reprezentovali Adéla
Švikruhová, Nikola Kratochví-
lová, Martina Ohrádková, Vero-
nika Murínová, Kateřina Sekani-
nová, Zlatuše Zobalová a Adam
Kopsa.
Děkujeme všem žákům za skvě-
lou reprezentaci města a trenér-
kám za jejich přípravu.

Štěpánský volejbalový turnaj 2012
O tom, že se dají vánoční svátky
využít i k aktivnímu odpočinku,
svědčí další ročník Štěpánského
volejbalového turnaje. Soutěž

byla dlouho pořádána v Břidlič-
né, v posledních letech se však
přesunula na půdu Rýmařova,
kde se stala jednou z mnoha po-

pulárních akcí místního oddílu.
Ve středu 26. prosince dorazilo
do sportovní haly gymnázia se-
dm smíšených družstev hráčů
z Rýmařova i z širokého okolí.
Celkem bylo odehráno 21 zápasů
na dva hrané sety, a turnaj se tím
poněkud protáhl. Díky příjemné
atmosféře a bohatému občerstve-
ní to zúčastněným příliš nevadilo
a přestávky mezi zápasy si do-
vedli volejbalisté zpříjemnit po
svém.
Sedmé místo nepřipravilo o dob-
rou náladu Římany, zřejmě nejve-
selejší družstvo turnaje, šesté by-
ly Květušky, pátý skončil dlouho-
letý účastník Timur a jeho parta.
Čtvrtou pozici uchvátila Smečka

a na stupně vítězů jako bronzové
vystoupily Kopretinky. Kapitán,
jmenovec a ústřední postava
Bořkova týmu se sice občas potý-
kal s nepřesnou nahrávkou, pře-
sto své spoluhráče dovedl ke
stříbrné pozici, bodově těsně za
zlaté Bertíky. Den plný volejbalu
probíhal ke spokojenosti všech
a ukončilo jej večerní vyhlášení
výsledků, utužující neformální
společenská část a poděkování
realizačnímu kolektivu Petra
Němečka. Akce rýmařovského
oddílu odbíjené pokračují v nad-
cházejícím roce sérií mistrov-
ských utkání OLK-M a dalšími
turnaji. Martina Ujfaluši,
Věra Kratochvílová, Karel Toman

Rýmařovský desetiboj pokračoval kuželkami
V předvánoční sobotu 22. prosin-
ce 2012 se sešli desetibojaři u své
čtvrté disciplíny - kuželek. Hrálo
se na 60 hodů sdružených v ku-
želně TJ Jiskra Rýmařov. Celá
akce byla provázena výbornou
atmosférou na drahách i v hlediš-

ti. Objevily se výkony velmi
dobré i slabší. Jak již bývá pravi-
dlem, kuželky táhnou. V kuželně
se sešlo sedmašedesát sportovců.
Diváci a příznivci mohli vidět 32
dvoustovkových čísel. Nejlepší
výkon dne předvedl Jaroslav

Hofman s 268 poraženými kužel-
kami. Ženám kralovala Andrea
Továrková s 236 poraženými ku-
želkami. Je jisté, že jim forma
gradovala v pravý čas. Za hladký
průběh akce patří poděkování
všem, kteří pomohli s organizací.

Do letošního desetiboje je zapsá-
no čtyřiasedmdesát sportovních
nadšenců. Ze zkušeností z minu-
lých ročníků se dá očekávat, že
při další disciplíně, kterou je pla-
vání, se v plném počtu všichni
sportovci nesejdou. Kolik plavců

Foto: archiv volejbalového oddílu

Foto: archiv volejbalového oddílu
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se asi přijde potýkat s vodou le-
tos? Krytý bazén v Břidličné je
pro tyto účely pronajatý 19. led-
na od 10.00 do 11.00. Plave se na
50 m volným způsobem, muži
kategorie C na 25 m volným způ-

sobem. Je nutné přijít včas!
Neváhejte! Pokud vám nehrozí
přímo utopení, přijďte si zapla-
vat.
Sportu zdar a Rýmařovskému
desetiboji zvlášť!

Výsledky v kuželkách:
1. místo 2. místo 3. místo

Ženy A: Továrková Žáková Pitorová 
Andrea (236) Marcela (201) Jana (196)

Ženy B: Sovišová Egidová Škutová 
Eva (229) Jana (225) Blanka (224)

Muži A: Štěpaník Konštacký Metelka 
Bedřich (255) Pavel (239) Milan (230)

Muži B: Zoth Jaroš Buček 
Marek (241) Jiří (236) Augustin (227)

Muži C: Hofman Horáček Orlík 
Jaroslav (268) Jan (225) Václav (222)

Celkové pořadí po čtyřech disciplínách
(turistika, běh na 1000 m, střelba ze vzduchovky, kuželky):

Ženy A: Továrková Andrea Svatoňová Hana Mácková Eva
Ženy B: Jurášová Alena Egidová Jana Birasová Eva
Muži A: Holub Pavel Gromus Tomáš Soviš Ivo
Muži B: Svedoník Josef Jaroš Jiří Egida Miroslav
Muži C: Lachnit Jaroslav Smetana Vojtěch Hofman Jaroslav  

Alena JurášováFota: archiv Rudolfa Heisiga

Poslední výsledky hokejové obrligy
Rýmařovská obrliga pokračovala zápasy v obou skupinách. Diváci mohli vi-
dět několik zvratů v utkáních, např. mezi HC Železná a Hazardéry Bruntál,
kdy domácí vedli 3:0, ale nakonec prohráli 4:3, nebo v utkání Vikingů
a Slovanu B, kdy se zranil domácí gólman, kterého zastoupil útočník Stanislav
Kováč a vychytal svému týmu vítězství s těžkým soupeřem.

Podrobné informace, průběžné výsledky a individuální sta-
tistiky najdete na webových stránkách Rýmařovské obrligy
www.obrliga.cz. Jiří Slováček

Rýmařovský lední hokej
Dne 26. 1. 2013 od 8 do 14 hodin proběhne na Zimním
stadionu Rýmařov turnaj seniorů nad 40 let, který po-
řádá OS LH Bruntál.
Účastníci:
HC Kahox Šumperk
HC Ostrava-Poruba
HK Krnov B
SK Slovan Rýmařov
Tento turnaj bude rovněž vzpomínkou na bývalé hráče
a funkcionáře TJ Jiskra Rýmařov:
pana Josefa Blahuše a pana Petra Niessnera. Vstup
zdarma. Srdečně zvou pořadatelé OSLH Bruntál

Rozlosování turnaje mužů nad 40 let dne 26. 1. 2013:
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PÒJâKA OD NÁS?
BEZPEâNù, POHODLNù A RYCHLE...

pÛjãky od 5.000 do 50.000 Kã

Informace na tel.:
601 368 986
607 639 711

do 48 hodin po schválení

www.helpfinancial.cz

V prosinci začal okresní přebor v hokeji
V sobotu 15. prosince proběhlo na Zimním stadionu v Rýmařově 
1. kolo Okresního přeboru ledního hokeje, pořádaného OSLH
Bruntál. Do soutěže se přihlásilo pět družstev: TS Batex Bruntál, HK
Krnov B, SK Slovan Rýmařov, který nahradil HC Rýmařov, HC
Kašťák Lomnice a HC Predators Břidličná.
I přesto, že se před zahájením odhlásila družstva TS Batex Bruntál
a HC Predators Břidličná, přebor se uskutečnil a proběhl ve velmi
dobrém duchu.
1. zápas: SK Slovan Rýmařov - HC Kašťák Lomnice 6:16 (3:5, 1:7, 2:4)
2. zápas: HC Kašťák Lomnice - HK Krnov B 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
3. zápas: SK Slovan Rýmařov - HK Krnov B 1:12 (0:2, 1:1, 0:9)
Tabulka po 1. kole
1. HK Krnov B 2 2 0 0 19:6 4
2. HC Kašťák Lomnice 2 1 0 1 21:11 2
3. SK Slovan Rýmařov 2 0 0 2 7:28 0
Nejlepším střelcem 1. kola přeboru se stal Vrábel st. (HK Krnov B),
který vstřelil 8 gólů.
Druhé kolo přeboru proběhne 19. ledna 2013 opět na Zimním stadionu
v Rýmařově. Srdečně zvou pořadatelé z OSLH Bruntál. Martin Ftáček

V pátek 1. února 2013 se uskuteční od 16 hodin
veřejný závod v běžeckém lyžování pod názvem

„Koláčkový závod“
Podrobnosti jsou uvedeny v propozicích na strán-
kách klubu www.skiklubrymarov.cz.
Smyslem závodu je propagací podpořit a populari-
zovat běžecké lyžování. Každý účastník se tak sta-
ne aktivním propagátorem tohoto zimního sportu.
Přijďte, zapojte se, zasportujte si, užijte si le-
graci. Budete srdečně vítáni!

Za oddíl běžeckého lyžování Ing. Pavel Kolář
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Redakce Rýmařovského horizontu se omlouvá firmě Klempíř-
ství Pipa za chybné uveřejnění barevné vánoční reklamy ve vy-
dání č. 24/2012, ke kterému došlo technickým nedopatřením.
Děkujeme za pochopení. Redakce

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 1. 2. 2013
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 24. 1. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

2/2013

Tělesně postižení kuželkáři bodovali na mistrovství republiky
V Horním Benešově se v sobotu 15. prosince
2012 uskutečnilo Mistrovství České republiky
tělesně postižených kuželkářů. Na mistrovství
se z Rýmařova nominovali Zdeněk Dočkálek
a Jiří Polášek, z Břidličné kuželkáři Miroslav
Grebenár, Ivo Mrhal, Petr Švédík a Karel
Forcek. Celkem se MČR v Horním Benešově
zúčastnilo šestadvacet hráčů z celé republiky.
V kategorii LP2 si nejlépe vedl Ivo Mrhal, kte-
rý výkonem 415 kolků stanul na čtvrté pozici

za třetím Janem Pavloskem z Ostravy (420
kolků), druhým Bohumilem Bašným
z Blanska (421 kolků) a vítězem v této katego-
rii Jaroslavem Brázdou z Ostravy (432 kolků).
Jiřímu Poláškovi z Rýmařova se dařilo velmi
dobře a v kategorii LP1 dosáhl na stříbrnou
příčku výkonem 391 kolků. Bronz vybojoval
Oldřich Neuwirth z Ostravy (379 kolků) a ví-
tězství patřilo Petru Kumstátovi z Blanska
(413 kolků).

V poslední kategorii TP je zastoupen náš nej-
lepší hendikepovaný kuželkář, několikanásob-
ný mistr republiky a držitel několika vítězství
v Českých pohárech Zdeněk Dočkálek.
„Nevím, co se se mnou dělo, ale v úvodu zá-
pasu se mi na benešovské kuželně značně ne-
dařilo. Myslel jsem, že to projedu na celé čáře
a skončím druhý za Rudolfem Vávrou. Nějak
mě opouštěly síly, ale zkusil jsem zabojovat ze
všech sil a bodový rozdíl pomalu, ale jistě sta-
hovat. V posledních několika minutách se mi to
nakonec podařilo a vyhrál jsem rozdílem os-
madvaceti kuželek,“ komentoval svůj úspěch
v závěru roku 2012 Zdeněk Dočkálek. Druhý
se umístil Rudolf Vávra z Opavy-Kateřinek
a třetí pozici vybojoval Miroslav Grebenár.
Koncem minulého roku byl také završen tur-
naj Českého poháru 2012. Celkově se v něm
umístili Rýmařováci Zdeněk Dočkálek na prv-
ním místě v kategorii TP a Jiří Polášek na tře-
tím místě v kategorii LP1. Kuželkáři hrající za
Břidličnou dosáhli rovněž na skvělé pozice.
První místo v kategorii LP2 uhájil Ivo Mrhal,
Karel Forcek skončil v kategorii LP1 čtvrtý,
Miroslav Grebenár v kategorii TP také čtvrtý
a Petr Švédík ve stejné kategorii pátý. JiKo

Zleva Zdeněk Dočkálek a Jiří Polášek
Foto: archiv Z. DočkálkaZleva Miroslav Grebenár a Zdeněk Dočkálek

Poděkování
Děkuji všem sponzorům, zejména Jiřímu Ondrákovi a Pavlu
Gerhardovi,  za to, že mě sponzorovali po celou kuželkářskou
sezónu roku 2012. Zdeněk Dočkálek

Fredyho vánoční kuželka 2012
V sobotu 15. prosince 2012 probě-
hl na rýmařovské kuželně 6. ročník
tradiční soutěže Fredyho vánoční
kuželka. Tentokrát se turnaj hrál
novým systémem - nejdříve probě-
hla kvalifikace čtyřčlenných druž-
stev, v nichž mohl hrát s amatéry
jeden registrovaný hráč. O postup
bojovalo 29 družstev z Rýmařova,
blízkého i vzdálenějšího okolí
(Krnov, Horní Benešov, Přerov,
Blansko). Do sobotního finále se
z kvalifikace probojovalo deset
družstev z Rýmařova, dále druž-
stva z Přerova, Krnova, Lichnova,
Horního Benešova a Blanska.
Po celý den jsme byli svědky vý-
borných výkonů, někdy i mírného
zklamání proti výsledkům v kvali-
fikaci, ale všichni hráči dali do hry
vše.

Celodenní maraton ukončilo vy-
hlášení výsledků družstev a nejlep-
ších jednotlivců, předání cen, byla
udělena i „bramborová“ cena za 
4. místo a cena útěchy.
První místo obsadilo družstvo 
UZEL Přerov (1040 poražených
kuželek), se ztrátou 11 kuželek
skončilo druhé družstvo ERNA
Rýmařov a třetí místo získalo
družstvo KOS Krnov. Nejlepší vý-
kon celkově podala Andrea
Bučková (ERNA) - 302 poraže-
ných kuželek, z mužů byl nejlepší
Roman Anderle (KOS) - 281 kuže-
lek. Soutěž a ceny sponzoroval pan
Alfréd Heinisch, kterému touto
cestou děkujeme. Všichni se těší-
me na další ročník této příjemné
předvánoční soutěže.

KO TJ Jiskra Rýmařov
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