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Rozpoãet na rok 2015 byl schválen, 
nav˘‰ení dozná kultura i sport

Nové jízdní fiády 2014/2015 – odjezdy 
autobusÛ a vlakÛ z R˘mafiova

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ ocenil dárce 
krve i z na‰eho regionu

V sociálnû terapeutické dílnû Bufiinka 
vytvofiili multismyslovou místnost

Ve Staré Vsi se bûÏel 10. roãník 
populárního závodu ·tûpánská desítka

ročník  XVI I .
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Jarmark pod vánočním stromem

Sdružení obcí Rýmařovska a rýmařovské muzeum uspořádaly 18. pro-
since na náměstí vánoční jarmark, jako součást projektu Bavme se na
Rýmařovsku, který spolufinancuje Fond mikroprojektů Euroregionu
Praděd a město Rýmařov. 

Na jarmarku bylo možno načerpat vánoční atmosféru, doplnit záso-
by pochutin, koupit či vyrobit si dárek ve výtvarné dílně ZUŠ...

Po celé odpoledne se náměstím rozléhaly koledy a jiné melodie –
v podání klientů Buřinky nebo polské dechovky

...některé postavy bylo možno si i pohladit, třeba tele Valentýnu

Děti a feministky potěšila pohádka divadla Keltik o inteligentní
princezně, která přelstila čerta Ve finále náměstí rozezněl mocný hlas z hor – sbor Vox montana ZN

Vánoční písně trochu jinak zazněly v recitálu saxofonového kvarteta
z Olomouce

...nebo třeba u uměleckého kováře

Občanské sdružení Stránské se na jarmarku proměnilo v živý betlém,...
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Pár slov... o půstu

Začátek nového roku, nové výzvy, nová očekávání, plány, předse-
vzetí. Pro někoho samozřejmost, pro jiné nesmysl. Nemíním to
soudit. 
Rád bych psal o jednom ze svých novoročních předsevzetí. I když
je to spíše přání vytrvat, protože s každoměsíčním jednodenním od-
řeknutím jídla a pití krom vody jsem začal již v roce minulém.
Nemám žádnou ambici obecné otázky půstu široce rozebírat nebo
snad odříkání stravy doporučovat. Je to totiž věc složitá, velmi roz-
manitá a veskrze osobní. 
Na půst můžeme nahlížet různě. Můžeme jej vnímat z pohledu člo-
věka věřícího a jeho cesty k Bohu. Tento pohled ale určitě nelze
spojovat právě s novoročním předsevzetím. Nastartovat půst v prv-
ní den nového roku je ale určitě možné z důvodu zdravotního. Dát
tělu, a to zvláště trávící soustavě, odpočinout. 
Neméně vhodným důvodem k dočasnému odmítnutí stravy je i sna-
ha o duševní očistu. Vědomí, že člověka neovládá nezřízená chuť
k jídlu, je jistě velkým vítězstvím. Volba počtu dnů „o hladu“ je 
pak asi otázkou vůle. Herec Jaroslav Dušek v jedné ze svých knih
píše, že při jednom ze svých obvyklých jednodenních úplňkových
půstů pocítil chuť si vše protáhnout o den, pak další, další… Skončil
po dvaceti sedmi dnech! Tedy takové nutkání od sebe určitě neoče-
kávám. 
Své důvody k půstu si nechám pro sebe, podělím se však o nesná-
ze, se kterými se přitom musím potýkat. Překvapením pro mě je, že
pocit hladu není vůbec tak silný, jak jsem čekal. Zato absence ritu-
álů s jídlem a pitím spojených, je, podle mého, daleko větším oříš-
kem. Taková svačina během pracovní doby je vítanou příležitostí
chvíli nepracovat. U oběda zase člověk přijde o příležitost popoví-
dat si s kolegy. Nebo když tak doma pobíhám mezi dětmi, zvířaty,
péčí o dům či zahradu, je zase káva nezpochybnitelným důvodem si
chvíli sednout. A představa, že půjdu s kamarády na pivo a dám si
sklenici čiré vody, taky není z nejlákavějších. 
Pokud ovšem chcete půst zkusit, nenechte se tím odradit. A neče-
kejte na příští 1. leden, další úplněk je 4. února. VB

Foto na titulní straně:

Vladimír Lehký – Západ slunce
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města

Ve středu 17. prosince se konalo v malém sále Střediska volného ča-
su Rýmařov na Okružní ulici třetí řádné zasedání zastupitelstva v no-
vém volebním období. 
Na programu jednání byl rozpočet města na rok 2015, aktuální zprá-
va o hospodaření města a rozpočtová opatření, plán zasedání rady 
a zastupitelstva města na rok 2015, majetkové záležitosti a bod růz-
né. Zastupitelé přijali celkem pětatřicet usnesení.

Rozpočet města na rok 2015 by schválen

Starosta Petr Klouda seznámil zastupitele v úvodu projednávání rozpo-
čtu města s některými důležitými body. Uvedl, že rozpočet na rok 2015
je navržen jako mírně přebytkový, s rezervou na budoucí investice ve
výši 1,533 milionu Kč. Zastupitelé oproti minulosti zvýšili příspěvek
na kulturu a sportovní činnost o 1 milion Kč a byla také vyčleněna část-
ka 350 tisíc Kč na nově plánovanou kulturní akci Dny města, která by
se měla konat v červnu. Rozpočet dále věnuje 15 milionů Kč na opra-

Ilustrační foto
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vy komunikací, což umožní vysoké tempo postupu oprav a rekon-
strukcí komunikací. Největší investicí by měla být rekonstrukce
Hornoměstské ulice. 50 milionů Kč věnuje rozpočet na investice, 
z nichž nejdůležitější bude rekonstrukce budovy Radniční 1, 3, 5, 7 
a plánovaná rekonstrukce autobusového nádraží, která je ale podmíně-
na ziskem dotace z evropských peněz. Rozpočet sanuje veškeré potře-
by chodu města a jeho příspěvkových organizací. Na údržbu a správu
bytů je určena celá částka nájemného z bytových a nebytových prostor. 
Následovala poměrně dlouhá debata, ve které zazněly připomínky za-
stupitelů k některým položkám rozpočtu, zejména co se týče sportu 

a bytové politiky. V závěrečném hlasování o přijetí návrhu rozpočtu na
rok 2015 byl tento bod převážnou většinou hlasů přijat a zastupitelstvo
města rozpočet na rok 2015 schválilo dle předloženého návrhu.

Zastupitelé se shodli na plánu zasedání

Zastupitelé schválili jednomyslně plán zasedání zastupitelstva města
na rok 2015 podle předloženého návrhu. V roce 2015 se uskuteční
šest řádných zasedání zastupitelstva města a dvanáct řádných zasedá-
ní rady města.

Majetkové záležitosti a bod různé
Převážnou část usnesení tvořily majetkové záležitosti – záměry nebo
prodeje pozemků či jejich částí. V bodu různé zastupitelé projedná-
vali některé důležité záležitosti, které nejsou předmětem schválených
návrhů usnesení. Zastupitel Jaroslav Kala se zajímal, jakým způso-
bem jsou zabezpečeny školy proti vniknutí nežádoucích osob. Vlas-
timil Baran ujistil, že zabezpečení jsou provedena v souladu s dopo-
ručením ministra školství a ředitelé škol jsou náležitě poučeni. Na
podnět zastupitele Marka Bociána bylo přislíbeno, že počet členů ve

finančním výboru bude upraven ze sudého na lichý. Zastupitel Jaro-
slav Kala vznesl požadavek na zasílání zápisů z komisí města v elek-
tronické podobě. Člen zastupitelstva Ferdinand Šopík se zajímal,
proč město nepožádalo o dotace na opravy městských komunikací.
Starosta Petr Klouda odpověděl, že na rekonstrukce městských ko-
munikací neexistuje prozatím žádný dotační program. V závěru jed-
nání zastupitelstva starosta informoval, že na konci ledna by měl
Rýmařov pracovně navštívit ministr školství Marcel Chládek. JiKo

Slovo krajského zastupitele

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se
konalo 12. zasedání zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Zastu-
pitelé schválili rozpočet kraje na
rok 2015. Jeho prioritou je zajistit
chod krajských příspěvkových 
organizací, dopravní obslužnost 
a realizovat plánované akce spolu-
financované z EU. Důraz bude
kladen na maximální využití fi-
nancí z EU z končícího progra-
movacího období 2007–2013.

V letošním roce bude Moravsko-
slezský kraj hospodařit se schod-
kovým rozpočtem. Příjmy by
měly činit 8,561 miliardy korun 
a výdaje 9,697 miliardy korun.
Schodek rozpočtu 1,136 miliardy
korun bude pokryt z přebytku
z minulých let. Rozpočet kraje se
bude ještě upravovat v závislosti
na rozpočtu státním. V porovnání
s rokem 2014 vzrostou díky ev-
ropským dotacím příjmy o cca
23 procent a také se počítá s vyš-
ším příjmem v daňové oblasti.
Zvýšení výdajů rozpočtu Morav-
skoslezského kraje na rok 2015
je důsledkem snahy využít ev-
ropské prostředky k financování
akcí, jak se zavázala rada kraje
ve svém programovém prohláše-
ní na roky 2012–2016. Jen do
konce roku 2015 by se mělo rea-
lizovat 105 akcí za 6,6 miliardy
korun a v programovacím období
2007–2013 musí být dokončeno
278 projektů za 15,2 miliardy ko-
run. V novém programovacím
období na léta 2014–2020 budou

zahájeny nové projekty, na něž je
v rozpočtu kraje vyčleněno 122
milionů korun. Bude záležet na
městech a obcích, jak tuto mož-
nost využijí. Štěstí v minulosti
přálo dobře připraveným.
V letošním roce bude vyhlášen
dotační program v sociální oblas-
ti na zajištění některých sociál-
ních služeb, kde je počítáno
s částkou 82 milionů korun.
Příspěvkovým organizacím, kte-
ré poskytují sociální služby, bude
poskytnuta návratná finanční vý-
pomoc v celkové výši cca 70 mi-
lionů korun.
V letošním roce 2015 bude dále
Moravskoslezský kraj pokračovat
v investičních akcích, např. „Sil-
nice 2014 I. – IV. etapa“ v celko-
vém objemu 905 milionů korun.
Pokračovat se bude v 21 projek-
tech na zateplování školních bu-
dov v celkové výši 494 milionů
korun. V letošním roce se počítá
s částkou 382 milionů korun.
V tomto projektu je i Gymnázium
a Střední odborná škola Rýma-

řov, dílny v Jamarticích a tělo-
cvična na Sokolovské ulici. 
Pro oblast životního prostředí
kraj v rozpočtu vyčlenil 34,5 mi-
lionů korun. Dotačními tituly
chce podpořit rekonstrukce vo-
dovodních řadů, kanalizačních
sítí, budování čistíren odpadních
vod a úpraven pitné vody. Na
podporu hospodaření v lesích je
připraveno 18 milionů korun.
Tato dotace je určena vlastní-
kům, nájemcům i podnájemcům
lesů. Kraji jde zejména o postup-
nou přeměnu druhotné skladby
lesů na svém území. Spojeným
lesům, s. r. o., Rýmařov byla
schválena dotace pro lokality
Rýmařov, Uničov, Moravsko-
slezský Kočov, Václavov a Mi-
rotínek ve výši 61 768 Kč.
Zastupitelé podpořili dotací
všechny okresy Moravskoslez-
ského kraje v rámci plošného vy-
šetření včelstev na mor včelího
plodu. Český svaz včelařů, o. s.,
okresní organizace Bruntál, ob-
drží 202 500 Kč.
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Zdravotnictví

Školství

Pro zkvalitnění práce jednotek
sboru dobrovolných hasičů Mo-
ravskoslezský kraj daroval deseti
vybraným obcím, mezi nimi i Rý-
mařovu, hydraulické vyprošťova-
cí sady.

Zastupitelé schválili návrh výbo-
ru pro dopravu, týkající se změny
zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, jehož cílem
je řešit problematiku údržby sil-
niční vegetace v průjezdních úse-

cích obcí. Zastupitelstvo návrh 
úpravy zákona schválilo a nyní
by měl být předložen Parlamentu
ČR k projednání. S žádostí o po-
moc při prosazování zákona se
obrátím na našeho poslance

Ladislava Velebného.
Závěrem mi dovolte, abych po-
přál čtenářům RH v novém roce
2015 hodně zdraví, štěstí a lásky. 

Ing. Jaroslav Kala, 
krajský zastupitel

Český červený kříž ocenil dárce krve
V pátek 28. listopadu 2014 prozáfiila
chodby a sály bruntálského zámku
slavnostní atmosféra. âesk˘ ãerve-
n˘ kfiíÏ s podporou Transfuzní sluÏby
zde ocenil bezplatné dárce krve 
a krevní plazmy. Nárok na ocenûní
plaketou prof. MUDr. Jana Janského
letos získalo 229 dárcÛ. 
Zlatou plaketu za 40 bezplatných
odběrů krve získalo 45 dárců,
stříbrnou plaketu za 20 odběrů 
81 dárců a bronzovou plaketu za
10 odběrů 80 dárců. Uděleny by-
ly také zlaté kříže, které za 80 od-
běrů získalo 23 dárců. Organizá-
toři akce připravili pro dárce ne-
jen plakety, ale také občerstvení,
drobné dárky a příjemný kulturní
program – vystoupení žáků Zá-
kladní umělecké školy Bruntál.
Dárcům krve přišel osobně podě-
kovat 2. viceprezident Českého

červeného kříže MUDr. Petr Vlk,
starosta Bruntálu Ing. Petr Rys,
MBA, místostarostka Rýmařova
Mgr. Marcela Staňková, DiS., 
a samozřejmě také vedení Tran-
sfuzní služby, která je členem
skupiny Agel. 
„Obdivujeme dárce, neboť při-
jdou na naši výzvu darovat krev
téměř kdykoliv. Nesmírně si váží-
me jejich přínosu i pomoci ostat-
ním. Víme, jak moc je darování
krve důležité. Jsme proto rádi, že
jsme se mohli podílet na této
slavnostní formě poděkování,“
uvedla vedoucí lékařka odběrové-
ho střediska Bruntál Transfuzní
služby MUDr. Jana Vaštíková. 
A nešlo rozhodně o prázdná slo-
va, neboť do systému bezplatného
darování krve se zapojují i za-
městnanci Transfuzní služby. 

Krev a plazmu na Transfuzní sta-
nici v Bruntále daruje pravidelně
starosta Staré Vsi Karel Stržínek.
Držitel stříbrné plakety má za se-
bou už kolem třiceti odběrů.
„Darovat krev jsem chtěl už na
vojně, ale tehdy mě odmítli.
Znovu jsem to zkusil na radu ka-
maráda před pěti lety a od té do-
by daruji krev jednou za měsíc.
Dárcovstvím chci vrátit zdravot-
nictví to, co mi při několika ope-
racích v minulosti dalo,“ vysvět-
luje Karel Stržínek.
Mezi oceněnými dárci byla řada
dalších obyvatel Rýmařovska,
k nejvytrvalejším patří Jiří Jaroš,
který daruje krev už patnáct let 
a má na kontě více než sto odbě-
rů. V Bruntále převzal zlatý kříž
třetího stupně.
Každý dárce krve a plazmy na
Transfuzní službě v Bruntále zís-

kává pracovní volno s náhradou
mzdy, proplacené jízdné, lékařské
vyšetření, vitamíny od své zdra-
votní pojišťovny, občerstvení či
odpočet ze základu daně z příjmu,
a to za každý odběr 2 000 Kč.
Dárci krve a plazmy se mohou stát
lidé ve věku od 18 do 60 let. Pro
darování krve musí být naprosto
zdraví. Zda je dárce způsobilý
k odběru, posoudí individuálně
odborný zdravotnický pracovník
přímo v odběrovém středisku. Den
před odběrem by měl dárce hodně
pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol
a ráno může lehce posnídat.
Zájemci se mohou objednávat te-
lefonicky na čísle 724 612 667,
554 700 660 nebo elektronickou
poštou na adrese evidence.brun-
tal@tslspk.cz. Foto a text:

Mgr. Radka Miloševská, 
tisková mluvčí, Agel, a. s., JiKo

Základní škola Rýmařov obstála v pětiboji
Po květnovém fantastickém ví-
tězství naší školy v krajském fi-
nále a 7. místě na republikovém
finále odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů se tři ško-
ly našeho okresu dohodly na 
uspořádání pětiboje, neboť kon-
kurence nespí, úroveň této sou-
těže stoupá a pětiboje se roz-
jely v mnoha městech a ško-
lách po celé republice. A tak se
17. prosince uskutečnilo první
klání tří škol v krásné nové tě-
locvičně ZŠ Lichnov za účasti

žáků z Rýmařova a Zátoru.
Pětiboj byl vypsán jako soutěž
jednotlivců pro ročníky narození
2004-2000. Každá škola mohla
přihlásit až 10 jednotlivců, do-
mácí až 16. Všechny školy toho
plně využily, a tak soutěžilo 
36 dětí. Naši školu reprezentova-
li žáci šesti tříd navštěvující
sportovní kroužek zaměřený na
atletiku a OVOV. 
Soutěžilo se v trojskoku, hodu me-
dicinbalem, přeskoku přes šviha-
dlo, lehu-sedu a driblingu. Vzhle-
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dem k tomu, že spolu soutěžili žá-
ci s věkovým rozdílem až čtyř let,
dívky a hoši dohromady, vytvořil
ředitel školy a hlavní organizátor
soutěže Ing. Ladislav Pleva speci-
ální tabulku se vzorečkem na pře-
počítání věku a pohlaví tak, aby
v této soutěži mohli být hodnoceni
všichni společně. Každou disciplí-
nu hodnotil dvojnásobným počtem
bodů z oficiální tabulky OVOV,
takže žáci mohli virtuálně získat
odznak zdatnosti, jako by plnili
všech deset disciplín tohoto pro-
jektu. A skutečně kromě jednoho
žáka, který pětiboj nedokončil
kvůli nevolnosti, by odznak získali
všichni. Jen těch nejtěžších, dia-
mantových, získalo 23 žáků, z naší
školy osm z deseti soutěžících. 

Soutěž proběhla svižně za velké
snahy všech zúčastněných a s ně-
kterými opravdu mimořádnými
výkony. Jak jsme dopadli? 
V absolutním pořadí skončila na
druhém místě Karolína Ryšková,
od šestého po osmé místo se seřa-
dila děvčata Petra Motalová,
Helena Továrková a Lucie To-
mečková, třináctá skončila Tereza
Altmanová, sedmnáctá Domini-
ka Jirušová, na 20. a 21. místě
Rostislav Kotlár a Ladislav Ošťá-
dal a na 25. místě Lukáš Vyrou-
bal. Karolína Ryšková výkonem
310 přeskoků navíc skončila v té-
to disciplíně druhá. Vzhledem
k tomu, že to pro mnohé byly
první závody na 2. stupni mezi
„velkými“, jsou výsledky a hlav-

ně výkony příslibem do budouc-
na. Zároveň je třeba všechny vy-
brané reprezentanty naší školy
pochválit za přístup k soutěži 
a slušné chování. Velký dík patří

ZŠ Lichnov za skvělé závody. Už
se všichni těšíme na další pětiboj,
který se bude konat na ZŠ Zátor.

Mgr. Miloslav Slouka, 
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Studenti gymnázia bojovali za práva mladého novináře
Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci vyhlásila
v říjnu soutěž zvanou Street Law
Moot Court Junior Competition,
kde se v simulovaném soudním
procesu utkala družstva střed-
ních škol z různých koutů repub-
liky. Týmy mladých adeptů prá-
va tvořené třemi studenty vždy
koučoval jeden ze studentů práv-
nické fakulty, který se s nimi
průběžně scházel a pomáhal jim

při přípravě na soudní klání
(ovšem právně jim radit nesměl). 
Fiktivní případ se týkal žaloby
slavného fotbalisty na novináře,
který o něm zveřejnil kontro-
verzní článek. Klíčovým kon-
fliktem celého případu byla svo-
boda projevu versus ochrana 
osobnosti a soukromí. Nelehkého
úkolu obhajoby práv mladého
novináře se ujali studenti oktávy
Gymnázia a Střední odborné

školy Rýmařov Eva Havelková,
Martin Bigas a Adam Špicera
pod vedením absolventky rýma-
řovského gymnázia a studentky
práv Terezy Tauferové.
Moot court competition má koře-
ny v prostředí americké výuky
práv a spočívá v tom, že si každý
tým studentů nastuduje zadání
fiktivní právní kauzy, na které
potom deset týdnů pracuje 
a schází se se svým koučem. 
V juniorské verzi této soutěže je
předem losem vybrána půlka 
zúčastněných týmů, které budou
zastupovat žalobce, druhá polo-
vina je na straně žalovaného.
Výsledkem jejich snažení je pí-
semné podání v podobě žaloby
nebo vyjádření žalovaného (pod-
le toho, kterou stranu má tým lo-
sem určenou k zastupování) a ná-
sledný ústní projev (speech) v si-
mulované soudní síni. Studenti
tak mají ojedinělou příležitost
postavit se před soud (složený 
z praktikujících právníků, soudců
a lidí z praxe), zkusit si „nanečis-

to“ obhájit práva svého klienta 
a poznat na vlastní kůži, co obná-
ší těžká role právníka v praxi.
Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci tuto sou-
těž vyhlásila již podruhé a po le-
tošním velmi úspěšném klání,
které se konalo 28. listopadu 2014
v prostorách fakulty, hodlá vy-
hlásit tuto soutěž i v nadcházejí-
cím semestru, pravděpodobně 
v únoru. Souboj letos přihláše-
ných devíti týmů (např. z gymná-
zia ve Frýdku-Místku, Třebíči,
Kojetíně, Slovanského či hejčín-
ského gymnázia v Olomouci), 
v němž rýmařovským studentům
unikly stupně vítězů velice těsně,
byl nesmírně vyrovnaný a argu-
mentačně hodný spíš stávajících
studentů právnické fakulty než
„pouhých“ středoškoláků. Pevně
věřím, že tato soutěž přinesla bu-
doucím mladým právníkům tu
správnou iniciační zkušenost 
s právnickým prostředím a že se
s nimi potkám po maturitě u nás
na fakultě! Tereza Tauferová

Akademie gymnázia a střední odborné školy – poprvé společně
Ve středu 17. prosince 2014 se
v sále SVČ uskutečnila akade-
mie Gymnázia a Střední odbor-
né školy Rýmařov, letos poprvé
obohacená o vystoupení našich
spolužáků ze SOŠ. Program 
akademie byl skutečně nabitý,
přispěly do něj téměř všechny
třídy gymnázia a třída oboru ho-
telnictví.
V přeplněném sále se divákům
představilo například oblíbené
černé divadlo režírované profeso-
rem Janošťákem, studentská roc-
ková skupina, břišní tance, ruská
verze pohádky o Popelce nazva-

ná Zoluška, připomínka celoži-
votního díla Karla Kryla, módní
přehlídka s nečekaným zvratem,
krátký výčet sousedů, po kterých
opravdu nikdo netouží, odvážné
taneční vystoupení studentů obo-
ru hotelnictví, tříjazyčná pohád-
ka O veliké řepě v moderním po-
jetí a mnoho dalšího. Představení
stínového divadla nás dojalo 
a „finské“ pěvecké vystoupení
roztleskalo celý sál. Asi největší
ohlas si vysloužilo vystoupení
třídy druhého ročníku vyššího
gymnázia, při kterém se celé je-
viště zalilo vodou. Legraci ne-

Foto: Ivana Procházková

Fota: ZŠ Rýmařov

Foto: archiv gymnázia a SŠ
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Gymnaziální přípravka pokračuje
V měsíci lednu gymnaziální pří-
pravka rozehrála svou třetí třeti-
nu. Jak vypadaly první dvě?
Klání začalo v říjnu, kdy zájem-

ci o studium na víceletém gym-
náziu během úvodního setkání
provedli několik biologických
pokusů, zahráli si kombinační

matematickou hru a naučili se
symbolický zápis čísel. První li-
stopadová přípravka patřila spor-
tu, děti změřily své síly v růz-
ných disciplínách (vyzkoušely si
i méně známý sport slackline –
tedy balancování, chození a ská-
kání na popruhu upevněném me-
zi dvěma body). Druhá pak žáky
zavedla do učebny výpočetní
techniky a odtud rovnou do jazy-
kové učebny, kde na ně čekaly
hrátky s angličtinou. Děti si zá-
bavnou formou osvojily slovní
zásobu o Vánocích, procvičily
svá ouška doplňováním textů
písniček a rytmizovanými říkad-
ly si ověřily libozvučnost dnes
oblíbené angličtiny.
V prosinci se žáci proměnili
v mladé chemiky, a proto umí

vyrobit domácí limonádu nebo
chemickou lávovou lampu a vě-
dí, jak vypadají bengálské ohně.
Ve výtvarné výchově dokázali
svůj talent i tvořivost a vyrobili
živý betlém. V lednu pronikli do
tajů dalších tří cizích jazyků.
V únoru jim zbývá přesvědčit se,
že mateřský jazyk, zeměpis a dě-
jepis mají rovněž své kouzlo.
A protože děti na přípravku do-
cházejí poctivě, jsou zvídavé, se
zájmem o získávání nových po-
znatků jako skuteční studenti,
zaslouží si odměnu. Tou jim bu-
de ve finále celodenní program
na sněhu v blízkém lyžařském
středisku pod vedením lyžař-
ských a snowboardových in-
struktorů – samozřejmě zdarma. 

Mgr. Karla Havlíková

zkazila ani třídní profesorka
Ondrová, která statečně přijala
roli čestné účastnice. Ve finále
došlo na tradiční anglické písně

pod vedením profesora Galandra.
Maturitní třída si pak na úplný
závěr připravila milé překvapení
– písničku na rozloučenou. 

Atmosféra celé akademie byla
velmi příjemná, diváci se „na
střídačku“ smáli a tleskali. Jak
by taky ne, když letošní ročník

vstoupí do paměti jako ten, kdy
vystupovalo méně děvčat než
chlapců převlečených za dívky. 

Marie Klívarová, septima

Foto: Marie Novotná

Tanec pod stromeček
Tûsnû pfied vypuknutím vánoãních
prázdnin (20. 12.) se v tûlocviãnû
na Národní ulici se‰li pfiíznivci mla-
dého tance v kaÏdoroãním vánoãním
programu taneãního oboru ZU·
R˘mafiov. Vedoucí oboru a hlavní
choreografka Alena Tome‰ková na
parket uvedla Ïáky v‰ech roãníkÛ
ve skladbách pro skupiny, sóla 
i dvojice.
Sólovou premiéru si hned v úvo-
du odbyla Adriana Casciani ze
4. ročníku, kromě ní se během
pásma představily sólistky Mi-
chaela Blašková, Julie Bršťá-
ková, Ivana Němcová a jediný, 
a tudíž maximálně vytížený
mužský tanečník Jakub Slovák
s choreografií, která získala 
11. místo na nedávném taneč-

ním mistrovství světa v Praze.
Jakub se společně s Michaelou
Blaškovou představil i jako pá-
rový tanečník ve skladbě
Zpívám všem bláznům.
Svou příležitost zazářit na par-
ketu dostali ale i ostatní taneční-
ci – od nejmenších dětí z pří-
pravky až po juniory. Program
tentokrát hlavní choreografka
sestavila z ukázek techniky ve
stylu moderního i streetového
tance, ale i z odlehčených retro
kousků – Vilém peče housky,
Babeta šla do světa nebo skla-
deb z muzikálu Rebelové.
Vánoční koncert byl malým dár-
kem pro rodiče žáků tanečního
oboru a zároveň tečkou za bez-
starostnou částí taneční sezóny.

Tanečníky nyní čeká náročná
příprava na soutěže, v nichž se

pokusí obhájit své medailové
úspěchy z předchozích let. ZN
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Za vrácení batohu 
chtěli odměnu

Dva muži z Rýmařova ve věku 31 a 24 let
jsou podezřelí z přečinu neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění platební-
ho prostředku ve formě spolupachatelství.
Mladší z nich loni v listopadu nalezl batoh 
s mobilním telefonem, osobními doklady 
a platební kartou. Telefon používal a na kon-
ci listopadu ho předal i s dalšími věcmi své-
mu švagrovi. Ten kontaktoval majitele bato-
hu a dohadoval se s ním na vyplacení odmě-
ny za nalezené věci. Policisté oba „nálezce“
vypátrali a všechny věci vrátili majiteli.
Podezřelým hrozí až dvouletý trest.

Pronajaté zařízení bytu prodali 
a odletěli do Anglie

Bruntálští kriminalisté vedou trestní řízení
proti dvojici z Břidličné podezřelé ze zpro-
nevěry. 49letá žena a 55letý muž si v místě
bydliště pronajali byt vybavený nábytkem 
a elektronikou. Vybavení v hodnotě přes 50
tisíc korun včetně kuchyňské linky, myčky,
sporáku a pračky měli rozprodat a se získa-
nými penězi odletět do Anglie.

Na přelomu roku se bouralo
Počasí komplikovalo na přelomu roku dopra-
vu na Rýmařovsku. Mezi Dětřichovem nad
Bystřicí a Lomnicí havaroval 37letý řidič 
s nákladním vozem Iveco. Na namrzlém 
a zasněženém povrchu dostal v zatáčce
smyk, sjel do příkopu a převrátil se na bok.
Způsobená škoda činí 150 tisíc korun.

Zasněžená a zledovatělá silnice způsobila
problémy i 47letému řidiči vozu Volkswagen
Golf, který 3. ledna projížděl mezi Křížovem
a Sovincem. V zatáčce dostal smyk a čelně
narazil do stromu.

Další nehoda se stala v neděli 4. ledna na že-
lezničním přejezdu ve Velké Štáhli. 35letý ři-
dič ve škodovce chtěl před přejezdem zasta-
vit, ale dostal na uježděném sněhu smyk 
a zůstal stát přední částí auta v kolejišti.
Přestože se snažil vycouvat, projíždějící 
osobní motorový vůz do něj narazil. Při ne-
hodě nebyl nikdo zraněn.

Z pastviny zmizelo sedm krav
O sedm kusů dobytka plemene Charolais při-
šel místní zemědělec na konci loňského ro-
ku. Neznámý pachatel je odvezl z pastviny 
u Dolní Moravice a způsobil tak škodu za ví-
ce než 120 tisíc korun. 

Uhodil pěstí manželku 
na vozíku

Rýmařovští policisté 21. prosince vyjížděli do
Lomnice k rodinnému incidentu. 38letý opilý
muž napadl svou manželku – udeřil ji pěstí do
hlavy a shodil ji z invalidního vozíku. Ženě
nadával ještě po příjezdu hlídky. Při dechové
zkoušce mu policisté naměřili 2,28 promile
alkoholu a odvezli jej na záchytnou stanici.

Zaplatili zálohu, nábytek nemají
Policejní komisař z oddělení hospodářské
kriminality zahájil trestní stíhání 37letého
muže pro přečin zpronevěry. Muž uzavřel se
dvěma zákazníky v Rýmařově smlouvy na
zhotovení a montáž nábytku a převzal od

nich zálohu. Vestavěné skříně ani kuchyň-
skou linku však nedodal a oběma zákazní-
kům dluží bezmála 30 tisíc korun. Muž poli-
cistům sdělil, že se dostal do druhotné pla-
tební neschopnosti. Nyní mu hrozí trest od-
nětí svobody až na dva roky. 

Zloděj odnesl šperky a peníze
Večer 30. prosince se vloupal zloděj do ro-
dinného domu na ulici Julia Fučíka v Rýma-
řově. Z domu odcizil šperky a finanční hoto-
vost v celkové hodnotě 67 tisíc korun.
Jakékoli informace, které by vedly ke zjiště-
ní osoby pachatele nebo k nálezu odcizených
věcí lze i anonymně sdělit na telefonní číslo
rýmařovské policie 974 731 751. 

Odcizení lyží
Sněhové nadílky a začátku sezóny využívají
lyžaři, ale i zloději lyží. Láká je sportovní vy-
bavení odložené před restauracemi, ale i v za-
jištěných hotelových lyžárnách. K první krá-
deži lyží došlo v Malé Morávce na přelomu
roku. Pachatel se dostal do zajištěné odkláda-
cí místnosti na lyže místního hotelu a odcizil
pár lyží zn. Blizzard v hodnotě 7 tisíc korun.

Opilý ležel ve sněhu
V pondělí 5. ledna večer byli rýmařovští po-
licisté přivoláni na Horní ulici k muži ležící-
mu bezvládně ve sněhu. Hlídka zjistila, že
33letý muž není zraněn, ale silně opilý. Při
dechové zkoušce mu naměřila 3,6 promile 
alkoholu. Vzhledem ke svému stavu byl za-
jištěn a převezen na záchytnou stanici. Je po-
dezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku.

Z chaty vzal jídlo, boty 
a nářadí

Nemilé překvapení čekalo 6. ledna na majitele
chaty v Mirotínku. Zjistil, že se během dvou
měsíců, kdy na chatě nebyl, dovnitř dostal zlo-
děj. Odcizil hlavně jídlo, boty, různé drobné
předměty a nářadí. Kromě toho poškodil zaří-
zení chaty a způsobil škodu 2 700 korun.

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

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

Fota: PČR

-01-2015:-01-2015.qxp  14.1.15  15:24  Page 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2015

9

Kulturní okénko města Rýmařova
Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dosta-
nou ke korytům. George Orwell

Známá i neznámá výročí
19. 1. Výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969

20. 1. 1930 nar. Egon Bondy (vl. jm. Zbyněk Fišer), básník, filosof
(zemř. 9. 4. 2007) – 85. výročí narození

20. 1. 1910 nar. Joy Adamsonová, spisovatelka, malířka a ochránky-
ně zvířat (zemř. 3. 1. 1980) – 105. výročí narození

21. 1. 1945 zemř. Karel Poláček, spisovatel, humorista a novinář
(nar. 22. 3. 1892) – 70. výročí úmrtí

21. 1. 1950 zemř. George Orwell, britský novinář a spisovatel (nar.
25. 1. 1903) – 65. výročí úmrtí

22. 1. 1900 nar. Jan Slavíček, malíř (zemř. 5. 4. 1970) – 115. výročí
narození

23. 1. 1890 založena Česká akademie věd a umění – 125. výročí

26. 1. 1950 nar. Ivan Hlinka, hokejový reprezentant a trenér (zemř.
16. 8. 2004) – 65. výročí narození

27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu

28. 1. Den ochrany osobních údajů

28. 1. 1910 nar. Adina Mandlová, herečka (zemř. 16. 6. 1991) 
– 105. výročí narození

28. 1. 1930 zemř. Ema Destinnová (vl. jm. Emilie Pavlína Kittlová),
operní pěvkyně - sopranistka (nar. 26. 2. 1878) – 85. vý-
ročí úmrtí

29. 1. 1860 nar. Anton Pavlovič Čechov, ruský spisovatel a lékař
(zemř. 15. 7. 1904) – 155. výročí narození

31. 1. 1785 nar. Magdalena Dobromila Rettigová, spisovatelka 
a vlastenka, autorka Domácí kuchařky (zemř. 5. 8. 1845)
– 230. výročí narození

Středisko volného času Rýmařov
pořádá

Jarní výtvarné
sympozium

2. – 6. února 2015

Program od 9.00 do 15.00

Program:
práce s hlínou, malba, kašírovaná plastika

vaření a pečení dobrot
jarní ubrus – sypaná batika

plstěné kuřátko
pobyt v přírodě

Obědy ve školní jídelně
Cena: 600 Kč

Kapacita: 10 dětí

Přihlášky do 22. ledna 2015
Eva Kudláková - 554 254 372

Citát:
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Kino Rýmařov
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Marie Kodovská monumentální
Galerie Octopus r˘mafiovského mu-
zea zahajuje novou sezónu uÏ tfietí vel-
kou v˘stavou dûl inzitní malífiky a bás-
nífiky Marie Kodovské. Polozapome-
nutou autorku, která velkou ãást své-
ho Ïivota proÏila v R˘mafiovû, pfied-
stavuje velkoformátov˘mi malbami 
a pracemi, v nichÏ Kodovská spojila
obraz a slovo.
Obdivuhodné a rozsáhlé výtvarné
dílo Marie Kodovské (1912–1992)
začalo vznikat teprve v jejích dva-
apadesáti letech. Textilní dělnice
ochrnutá na pravou ruku, žena bez
uměleckého vzdělání, matka tří
dětí a nepříliš šťastná manželka
v něm otevřela hloubku svého
vnitřního světa. Neškoleným pro-
jevem, ale o to upřímněji a auten-
tičtěji ztvárňovala výjevy své bo-
haté představivosti, pohádkové
postavy a snové, podmořské a ne-
beské krajiny, ležící za hranicí
všedních starostí, mimo každo-
denní úkony a povinnosti. Tato
vnitřní krajina její bytosti je na-
vzdory pohnutým událostem au-
torčina života naplněná harmonií,
prozářená sluncem, kouzelná 
a přívětivá, prodchnutá prostou
moudrostí.
Odborníci Kodovskou pro její ne-
školenost zařazují do oblasti inzit-
ního, dříve též naivního umění,
zvaného moderněji art brut neboli
umění v surovém stavu. Fantas-
tičnost jejích námětů imponovala
surrealistům, kteří ji objevili pro
svět. V místě svého životního pů-
sobiště, ve městě, jehož obyvatelé

dennodenně procházejí kolem
domku stařenky Kodovské, je
však stále známou neznámou.
„Milá paní Kodovská, jsem pře-
svědčen, že kdyby se v jakémkoli
jiném kulturním městě objevil od-
kaz polozapomenuté osobnosti,
odkaz tak obrovský a překrásný
jako ten váš, během deseti let by
tato osobnost měla svoji galerii 
a centrum. Jistě nejsem daleko od
pravdy, když řeknu, že Rýmařov je
v tomto jiný,“ oslovil autorku
symbolicky kurátor výstavy Mi-
chal Vyhlídal při vernisáži, s kri-
tickým důrazem na všeobecnou
místní ignoraci: „Stydím se za
město, že na Marii Kodovskou za-
pomnělo (nebo ji ignoruje)?“
Marie Kodovská je předmětem
širšího nezájmu, ale není zapome-
nuta úplně. V posledních letech se
k jejímu odkazu jednotlivci vrace-
jí a usilují jej zviditelnit i pro oko-
lí. Osobní setkání s dílem Kodov-
ské je totiž fascinující. Ukázky
z něj představilo Sdružení Octo-
pus výstavami v letech 2012,
2013 a tou letošní. Prezentovat dí-
lo Kodovské stálou expozicí chce
také současný majitel jejího dom-
ku na Mlýnské ulici Ing. František
Orság, který provádí náročnou re-
konstrukci budovy. Připomenout
autorčino jméno se od roku 2004
snaží i naše výtvarná a literární
Soutěž Marie Kodovské.
Část rýmařovské veřejnosti tuší,
že dílo světově známé malířky 
a básnířky by mohlo do města při-

lákat turisty, podobně jako Port-
moneum v Litomyšli vyzdobené
freskami Josefa Váchala nebo tře-
ba pražská Vila Františka Bílka.
Marie Kodovská je kvalitou a roz-
sahem svého díla skutečně zako-
paným pokladem. „Odkryl se ten

poklad?“ Máme-li odpovědět
upřímně, můžeme konstatovat, že
za posledních deset let se pouze
poodkryl. Víme o jeho existenci 
a víme, kde leží. Teď je potřeba ho
vyzvednout na světlo. 

ZN

Exponát měsíce
Leden: Strusková tvárnice z domu ve Staré Vsi (2. pol. 19. století)

Můžeme se divit nebo se i smát,
ale skutečně jedním z vystavených
předmětů v expozici Městského
muzea Rýmařov je tvárnice. Je ne-

smírně zajímavá svým složením –
vznikla odlitím strusky (odpado-
vého materiálu při tavbě železa)
do formy. 

Obrovský kolos železáren ve Staré
Vsi (Anenské, Tereziny a Ferdi-
nandovy) odpadový materiál vy-
užil na výrobu tvárnic, ze kte-

rých někdy v druhé polovině 
19. století nechal postavit domy
přináležející k fabrice. Do dneš-
ních dnů se dochoval hlavní
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správcovský dům a dvojdům, 
v nichž bydleli zaměstnanci že-
lezáren.
Tzv. struskové domy působí v zá-
stavbě, ve které převažuje typ do-

mu jesenického (sudetského),
poněkud exoticky. Formu těchto
architektonických památek totiž
vytváří kombinace barev neomít-
nutého zdiva černých, na slunci

namodrale se lesknoucích tvár-
nic, šedých kamenů a oranžo-
vých cihel. Jako bychom se ocit-
li v Anglii či v Holandsku. 
Využití struskových tvárnic na
stavbu domů ve Staré Vsi je však
světovým unikátem. Není zde za-
jímavá pouze tendence ekono-
mická (či ekologická) ve využití
odpadu, ale také tendence pří-
slušnosti, kdy se architektura
svým vzhledem hrdě hlásila
k celku, ke kterému patřila, tudíž
i lidé obývající tyto domy dávali
jasně najevo, že pracují v žele-
zárnách, jejichž majitelé tyto do-
my nechali postavit (něco jako
Baťova obytná část Zlína). 
Kolos výrobních hal starove-
ských železáren byl v 50. letech

minulého století zbourán, zatím-
co struskové domy zůstaly na-
štěstí zachovány a jsou nyní obý-
vány občany či chalupáři. Přijďte
si do muzea prohlédnout strusko-
vou tvárnici, jak na slunci krásně
mění zabarvení v namodralý ná-
dech. Michal Vyhlídal, 

Městské muzeum Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov

IČ 750 379 47                               e-mail: muzeum@rymarov.cz                       tel. 554 211 770

O z n á m e n í    o   v y h l á š e n í   v ý b ě r o v é h o   ř í z e n í
na místo 

Odborný pracovník – historik, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

Místo výkonu práce: Městské muzeum Rýmařov, nám. Míru 6,
795 01 Rýmařov

Předpokládaný nástup: květen 2015
Pracovní poměr: na dobu určitou, zástup za mateřskou dovo-

lenou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platová třída: 9. platová třída v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění
pozdějších předpisů, s nařízením vlády 
č. 224/2014 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě

Požadavky:
• požadované vzdělání: vysokoškolské v oboru historie, archeologie, 

etnografie apod.,
• dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• schopnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů) a rozhodování,
• aktivní znalost angličtiny / němčiny,
• morální a trestní bezúhonnost,
• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru,
• profesionální vystupování,
• spolehlivost, odpovědnost a preciznost,
• vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• manuální zručnost.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
Správa sbírky: 
a) tvoření a správa sbírek a mobiliárních fondů, správa muzejní sbírky,

chronologická a systematická evidence sbírkových předmětů, 
b) stanovování postupů, způsobů a výběru sbírkových předmětů pro pre-

parování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včet-
ně dohledu nad prováděnými pracemi,

c) zajišťování zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních
fondů včetně zpracování výpůjčních smluv,

d) zprostředkování sbírkových předmětů badatelům a prezentace sbírek
veřejnosti,

e) terénní výzkum včetně zajišťování nálezů, vytváření nálezových
zpráv a archeologického sběru,

f) analýza a zápis sbírkových předmětů, samostatná dokumentace vý-
sledků průzkumu památek či památkového fondu,

g) spolupráce s ústavy památkové péče a Archeologickým ústavem,
h) konzervační práce.

Práce historika: 
a) práce v oboru regionální a obecné historie i pomocných historic-

kých věd podle kvalifikace, 
b) studium archivních pramenů,
c) povinná publikační činnost v populárně naučném a odborném tis-

ku,
d) badatelská činnost v oboru regionální historie v rozsahu kvalifikace,
e) odborná spolupráce s ostatními českými, moravskými i zahraniční-

mi muzei, vysokými školami,
f) vytváření libret expozic a s nimi spojené výtvarné práce.

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče, 
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu 

u cizího státního příslušníka,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce zájemce přiloží: 
• motivační dopis,
• životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a o odborných znalos-

tech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
osobně v Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov
nebo poštou s datem odeslání nejpozději 27. 2. 2015.

Lhůta pro podání přihlášky:  27. 2. 2015

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených 
uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude 
uchazečům oznámeno elektronickou poštou – emailem, popř. telefo-
nicky. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude
pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Bližší informace v případě dotazů podá ředitelka Městského muzea
Rýmařov Bc. Růžena Zapletalová na tel.: 554 211 770, mobilu: 731
101 859 či emailu: muzeum@rymarov.cz.

Fota: archiv muzea
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Připomínáme si

Sekyrova Antarktida
Antarktida. Pro naprostou většinu
z nás něco tak vzdáleného jako
Měsíc, Mars nebo třeba Jupiter.
Něco neznámého, pro život na-
prosto nepřijatelného, nepřátel-
ského. Krajina neuvěřitelně bílá 
a čistá, snová, záhadná, fascinují-
cí prázdnota bez možnosti ji 
„uchopit“, svým způsobem děsi-
vá, nepřátelská… A to vše, a ješ-
tě mnohem víc, je pravda. 
Antarktida unikala a dlouho odo-
lávala objevitelským snahám 
a zájmům. Ačkoliv Aristoteles už
ve 4. století před naším letopo-
čtem usoudil, že „tam dole“ musí
být pevnina, která „vyvažuje kon-
tinenty severní polokoule“, šlo 
o pouhou spekulaci. Teprve po-
čátkem 19. století Antarktida do-
volila lidem, aby ji poprvé za-
hlédli. Odvážný mořeplavec Ja-
mes Cook v 70. letech 18. století
sice překročil jižní polární kruh,
ale usoudil, že „dál za ledovými
krami již nic není“. Prvními lid-
mi, kteří Antarktidu spatřili, byli
ruský baron von Bellingshausen
v únoru 1820, pak anglický poru-
čík Bransfield a americký kapitán
Palmero. Nikdo z nich na pevni-
nu nevstoupil. Skutečně první,
kdo se o existenci Antarktidy pře-
svědčil „na vlastní nohy“, byl až
v lednu 1895 Nor Carsten Borch-
grevin. Následovala řada dalších
expedic, z nichž nejznámějšími
se staly výpravy k Jižnímu pólu
na přelomu let 1911 a 1912.
Britskou vedl kapitán Robert 
F. Scott, norskou Roald Amund-
sen. Úspěšnější byl zkušený po-
lárník Amundsen, který k Jižní-
mu pólu dorazil před 103 lety,
14. prosince 1911. Scottovi se ta-

ké podařilo k pólu dorazit, ale až
o měsíc později. Cesta zpět se mu
však stala osudnou. Výpravu za-
stihla sněhová vánice a došly jí
zásoby. Vyčerpáním a vysílením
zahynuli všichni členové expe-
dice 29. nebo 30. března 1912 jen
18 km od velkého zásobovacího
skladu potravin a paliva. Jejich tě-
la byla nalezena až o osm měsíců
později.
Antarktida má o polovinu větší
rozlohu než Evropa. Její průměr-
ná nadmořská výška je takřka 
2 000 m a nejvýše se vypíná hora
Vinson Massif (4 892 m n. m.).
Kontinent je z 97 % pokryt ledem
o průměrné mocnosti přes 1 800 m.
Uvnitř území jsou místa s bezob-
lačnou oblohou, nejsušší na světě.
Nesněží tam, sníh je přinášen vět-
rem, který může dosahovat rych-

losti až 320 km za hodinu. Te-
plota vzduchu ve vnitrozemí se
pohybuje v létě od -10 do -40 °C,
v zimě od -40 do -70 °C. Nejnižší
teplota -89,2 °C byla naměřena
v roce 1983 na stanici Vostok.

V Antarktidě nežijí žádné
organismy s výjimkou me-
chů, hub a bakterií, kruté
podmínky přežívají v po-
břežních částech pouze tři
druhy kvetoucích rostlin.
Antarktida nepatří žádné-
mu státu. Má bohaté záso-
by nerostů a ryb v příbřež-
ních vodách, takže si na ni
různé země dělaly nárok.
Dvanáct států přijalo v ro-
ce 1959 smlouvu na pod-
poru vědeckého výzkumu
a míru na Antarktidě. Tuto
smlouvu dosud podepsalo
pět desítek států včetně
České republiky. S cílem
uchovat tuto divočinu ne-
porušenou činností člově-

ka zde byla roku 1991 na dobu
50 let zakázána těžba.
Prvním Čechem, který 27. ledna
1929 navštívil Antarktidu, byl
historik s touhami polárního ba-
datele Václav Vojtěch. O třicet let
později, v roce 1959, to byl astro-
nom Antonín Mrkos, účastník so-
větské výpravy. Prvním Če-
chem, který s americkou expe-
dicí Deep Freeze stanul na
Jižním pólu, byl geolog Josef
Sekyra. Stalo se tak před 45 lety,
26. prosince 1969. 
Geolog, polárník, speleolog a ho-
rolezec doc. RNDr. Josef Sekyra,
CSc., se narodil v roce 1928, od
roku 1952 pracoval v Českém ge-
ologickém ústavu. Přednášel na
Karlově univerzitě v Praze, věno-
val se výzkumu oblastí s extrém-
ními klimatickými podmínkami,
jako jsou velehory, vyprahlé pou-
ště, podzemní prostory a polární
oblasti. Zabýval se zejména pro-
blematikou zvětrávání hornin
v extrémních klimatických pod-
mínkách a zařadil se mezi vý-
znamné světové geomorfology. 
V roce 1961 překonal českoslo-
venský horolezecký rekord, když
v Pamíru zdolal horu vyšší než 
7 000 metrů nad mořem. V roce
1963 pracoval při speleologické
expedici do tehdy druhé známé
nejhlubší jeskyně světa Antro di
Gorchia v Itálii, poté se v letech
1966–1967 podílel na výzkumu
vulkánu Stromboli. V Antarkti-
dě působil v letech 1966–1967
v rámci sovětské vědecké expedi-
ce a v letech 1969–1970 v expedi-
ci americké. V letech 1974–1981
se zúčastnil několika akcí mapo-
vání a pouštních výzkumů v cent-
rální části Sahary, v Západní pou-
šti v Iráku a v Syrské poušti. Byl
odborníkem na vyhodnocování
leteckých a satelitních snímků 

a NASA ho přizvala ke studiu
snímků povrchu Marsu. 
Za svého života nashromáždil
zcela unikátní geologickou sbír-
ku, která minimálně v Evropě ne-
má obdoby, a napsal více než
stovku odborných prací.
Docent RNDr. Josef Sekyra zem-
řel 10. listopadu 2008. 
V roce 1989 vznikla pod vedením
Jaroslava Pavlíčka (1943), čes-
kého polárníka, dobrodruha a spi-
sovatele, který se celý svůj život
zaměřuje na výzkum v oblastech
přežití v divočině a harmonické
soužití člověka s přírodou, první
československá základna na ost-
rově Nelson v souostroví Jižní
Shetlandy. Zapojila se do antark-
tického ochranářského programu
a zároveň učí a testuje schopnost
zájemců přežít v drsné přírodě.
Pobyt na stanici má pracovní cha-
rakter. Dobrovolníci nejsou za
svou práci honorováni, naopak ce-
lý pobyt včetně dopravy si hradí 
z vlastních prostředků. Jednou 
z podmínek návštěvy polární sta-
nice na Nelsonově ostrově je ab-
solvování třídenního kurzu přežití
„Moře-řeka-ledovec“, který pro-
věří psychické a fyzické schop-
nosti účastníků. Na provoz stanice
Jaroslav Pavlíček používá příjmy
z prodeje příruček Trosečníkem 
v drsné přírodě, které už vyšly 
opakovaně v několika jazycích. 
O pobyt na základně je značný
zájem a zúčastnily se jej již více
než dvě stovky lidí včetně dětí
z nejrůznějších zemí, mezi jinými
Tomáš Halík, Dagmar Havlo-
vá (manželka Ivana Havla), český
biolog a kněz Marek Orko Vácha,
kytarista Lubomír Brabec a další.
Čeští vědci dlouho pracovali na
vědeckých stanicích patřících ji-
ným státům. První stanice České
republiky byla dobudována v ro-

Podoba Antarktidy bez ledové pokrývky 
(www.Wikipedia.cz) 

Fota: zdroj www.ceskatelevize.cz
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ce 2006 v severní části ostrova
Jamesse Rosee. Vznikla z inicia-
tivy brněnské Masarykovy uni-
verzity a jméno dostala pro gene-
tikovi Gregoru Mendelovi.

Kromě klimatologických, geolo-
gických, botanických, zoologic-
kých a chemických témat je sou-
částí jejího programu i ubývání
ledu v dané oblasti. 

Antarktidu by určitě stálo za to
navštívit; stále ještě o ní platí to,
co říká Jaroslav Pavlíček: Tam
člověk nevystřelil na člověka 
a zvěř se nebojí lidí.

Ale já tam přesto nemusím… 
M. Marek

(Zdroj: Bílé nekonečno, M. Ho-
molová, Víkend Dnes, 29. - 30. li-
stopadu 2014)

Organizace a spolky

Uživatelé Buřinky budou relaxovat v multismyslové místnosti
R˘mafiovské stfiedisko Diakonie âCE
pfiipravilo do nového roku pro handi-
capované uÏivatele sociálnû terapeu-
tické dílny Bufiinka pfiekvapení. Vy-
tvofiilo tzv. Snoezelen místnost, kte-
rá bude slouÏit mentálnû postiÏen˘m
k relaxaci a smyslové stimulaci.
Koncept Snoezelen vznikl na po-
čátku 70. let v Nizozemí jako te-
rapeutická metoda aktivizace těž-
ce postižených klientů ústavu De
Hartenberg a v 90. letech se roz-
šířil i do České republiky. Jeho
podstatou je vytvoření klidného 
a příjemného prostoru s vybave-
ním působícím na zrak, sluch,
čich i hmat. Součástí takové mul-
tismyslové místnosti je pohodlný
měkký nábytek, polštáře, balóny,
aromalampy, přehrávač relaxační
hudby a nejrůznější světelné 
efekty navozující příjemnou at-
mosféru. Pobyt ve Snoezelen
místnosti, přizpůsobený, indivi-
duálním potřebám návštěvníka,
přispívá podle psychologů k cel-
kovému uvolnění, posílení smy-
slového vnímání a komunikace,
odstranění stresu, zlepšení nála-
dy i fyzické kondice. Jeho pozi-
tivní účinky se využívají v ne-
mocnicích, dětských domovech 
i na školách, třeba u dětí s ADHD.

Pracovníci střediska Diakonie
ČCE se při vytváření Snoezelen
prostoru pro mentálně handica-
pované uživatele dílny Buřinka
inspirovali články v časopise
Sociální práce. Snoezelen míst-
nost vznikla v prostorách Buřin-
ky na Okružní ulici z prostředků
Diakonie a místního sdružení ro-
dičů handicapovaných SPMP
Rýmařov. K dispozici bude uži-
vatelům dílny dvakrát týdně. „Ve
Snoezelen místnosti mohou uži-
vatelé jednotlivě relaxovat bě-
hem pracovní činnosti. Budeme
pozorovat, jak reagují na světel-
né a další vybavení a následně
jednotlivcům tuto relaxaci při-
způsobíme, aby pro ně byla pří-
jemná a uklidňující. Vybavení
chceme samozřejmě dál doplňo-
vat,“ shrnuje vedoucí dílny Bu-
řinka Nela Habanová.
Multismyslovou místnost slav-
nostně otevřela místostarostka 
a dosavadní ředitelka Diakonie
ČCE – střediska v Rýmařově
Marcela Staňková spolu se sta-
rostou Petrem Kloudou v pondě-
lí 5. ledna. Uživatelé sociálně te-
rapeutické dílny si ji mohli při té
příležitosti poprvé prohlédnout 
a vyzkoušet. ZN

Organizace podporující mentálně postižené změnila název
V předvánočním čase (12. 12.)
proběhla v kavárně Buřinka
slavnostní členská schůze rý-
mařovské organizace Společnosti
pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice
(SPMP ČR). Schůze měla zno-
vuzakládající charakter. Členové

organizace, vesměs rodiče a blíz-
cí handicapovaných z Rýmařov-
ska, reagovali na ustanovení
nového občanského zákoníku, 
kterým se ruší, případně mění
forma občanských sdružení.
Členové odhlasovali návrh zůstat
součástí celostátní organizace

SPMP ČR jako její pobočný
spolek. Nový název tedy zní
SPMP ČR, pobočný spolek
Rýmařov.
Během schůze byl zároveň zvolen
nový výbor spolku, jehož předsed-
kyní zůstává Lucie Camfrlová,
dalšími členkami jsou Marcela

Staňková, Anežka Přikrylová,
Marcela Pavlová a Nela Habano-
vá. Členové si zvolili i novou kon-
trolní a inventarizační komisi.
Stanovy a cíle spolku zůstaly ste-
jné, a to pomoc mentálně pos-
tiženým lidem a jejich rodinám
zařadit se co nejlépe do většinové
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Z okolních obcí a měst

Horní Město renovuje kulturní dům
Obec Horní Město využila jedné
z výzev Operačního programu
Životní prostředí, zaměřených na
úspory energie v plánovacím ob-
dobí 2007-2014, a realizuje za-
teplení poslední veřejné budovy
v obci. V předcházejících letech
již bylo díky tomuto progra-
mu provedeno celkové zateple-
ní včetně výměny oken, dveří 

a otopného systému v budově
mateřské školy, základní školy,
obecního úřadu a zdravotního
střediska. 
V kulturním domě probíhá za-
teplení stropů a obvodových
stěn, výměna oken a dveří a vý-
měna ventilů otopného systému.
Projekt by měl být ukončen nej-
později v červnu 2015. Jeho vý-

sledkem by měly být především
úspory energie a snížení provoz-
ních nákladů objektu. V nepo-
slední řadě ale rekonstrukce při-
spěje k estetizaci dominantní bu-
dovy v obci. 
Po ukončení tohoto projektu 
opravíme i interiéry kulturního
domu tak, aby mohly naše spor-
tovní a kulturní spolky všechny

prostory využít k rozvoji své čin-
nosti. Rovněž bychom zde chtěli
vytvořit hornické muzeum, in-
formační centrum a zázemí pro
činnost hornického spolku jako
doplňkovou nabídku vybudova-
né geostezky, hornického skan-
zenu a v budoucnu zpřístupně-
ných podzemních štol. 

Eva Machová, starostka

Tóny radosti
I tak by se dalo nazvat vánoční set-
kání žáků ZŠ Břidličná s obyvate-
li Domova odpočinku ve stáří 
v Dolní Moravici. To letošní se 
uskutečnilo již potřetí a děti i seni-
oři se na ně moc těšili. S myšlen-
kou mezigeneračních setkávání
přišli v roce 2012 členové Stu-
dentského klubu Břidličná, kteří
k nim pravidelně přispívají vynalo-
ženým časem i zajišťováním fi-
nančních prostředků na dopravu 
a nákup i výrobu drobných dárků.

Žáci z Břidličné opět seniorům
zazpívali koledy i modernější pís-
ničky s vánoční tematikou. Ne-
zůstalo však jen u zpěvu. Žákyně 
z třídy 9. A dobrovolně ve volném
čase a ve své režii nastudovaly di-
vadelní pohádku Zlá macecha ver-
sus Popelka. Dívky z šesté třídy
pro změnu předvedly pohybo-
vé vystoupení i sólovou hru na
flétnu. V závěru setkání rozdala
děvčata každému z obyvatel do-
mova malý dárek v podobě vlast-

společnosti. S touto myšlenkou
spolek působí na Rýmařovsku už
od roku 2007. Založil volno-
časové centrum pro handicapo-
vané Kouzelná buřinka a připra-

vuje program pro mentálně pos-
tižené, jehož prostřednictvím se
mohou rozvíjet, vzdělávat i bavit.
V roce 2014 spolek uspořádal
devatenáct akcí, z nichž nejvýz-

namnější byl Koncert pro Kou-
zelnou buřinku, spojený s tříden-
ní návštěvou přátel z Ozimku, 
kteří překonávají podobný nebo
stejný osud. Kromě toho se čle-
nové spolku mohli vydat na výlet
do Zoo ve Dvoře Králové nebo se
zúčastnit turnajů v pétanque 
a fotbálku.
K pravidelným celoročním čin-
nostem centra pro handicapované
patří kurz logopedie s Miladou
Suchou, cvičení s Helenou Te-
sařovou, fotbálek a kuželky s Lu-
cií Camfrlovou, počítače s Jaku-
bem Valou, plavání s Miroslavem
Hanušem a keramika s Evou
Kudlákovou. Tyto aktivity spolek
pořádá za podpory pracovníků
Diakonie ČCE a SVČ Rýmařov. 
Žádná z aktivit by se nemohla
uskutečnit bez významné pod-

pory města Rýmařova a spon-
zorů: Barum Continental, Ing.
Bjalek, Teplo Rýmařov, Fran-
tišek Filip, René Škarupa, Klem-
pířství Pipa, Ing. Zdeněk Chmela
Moravský Beroun, RD Mont,
KSI Filtertechnik, Lasto Rý-
mařov, Infini, Eurointermetall,
Tvrdkovská zemědělská farma,
Jan Hořák Janovice, Stas, Hotel
Praděd, Katr Stará Ves, RD
Rýmařov, MOS, s. r. o., Břidličná
a Svět zvířat p. Valíček. Výbor
spolku jménem rodičů a opatro-
vníků mentálně handicapova-
ných lidí za podporu a pomoc
děkuje. Zároveň připojuje po-
děkování zakládajícím členkám
Bc. Leoně Pleské a Ivě Václa-
víkové, které ukončily působení
ve výboru spolku. 

Anežka Přikrylová, ZN

Fota: archiv OU H. Města
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noručně vyrobeného přání a vá-
nočního světýlka na baterii. Na 
oplátku dostali žáci od seniorů
sladkou pozornost.

Společně strávené odpoledne se
všem moc líbilo a děti se již nyní
domlouvají na přípravě nového
pásma, tentokrát s jarní tematikou

a velikonočním programem.
Příslibem toho, že bude možné 
v setkáních pokračovat i v budouc-
nu, je čerstvě navázaná spolupráce

SK Břidličná s Nadací Agrofert,
která projekt finančně podpořila.
Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, 

vedoucí SK Břidličná

Děti z Břidličné na Žákovské ekologické konferenci
O ekologii se stále hovoří. Je to
oblíbené téma různých diskusních
setkání, jenže samotné řeči nic ne-
vyřeší. To si uvědomují i žáci ze
ZŠ Břidličná.
Proto se rozhodli přejít od slov
k činům a rozvinuli hned několik
dlouhodobých projektů. Mezi ty
opravdu zajímavé a prospěšné

patří projekt Víc než slova, 
v němž se žáci zabývají ochran-
nou živočichů, nebo Deváťáci 
a jejich EVVO prográmky, je-
jichž prostřednictvím žáci před-
stavují ekologicky významné ak-
tivity malým dětem. 
Vzhledem k tomu, že se již dosta-
vují první kladné výsledky, jezdí

se účastníci projektů pravidelně 
o své poznatky i výsledky podělit
s ostatními. Skupina žáků naší
školy se 5. prosince rozjela do
Prahy na Žákovskou ekologickou
konferenci, pořádanou Klubem 
ekologické výchovy Praha. Zde
podobně jako v předchozích le-
tech prezentovali zmíněné projek-
ty a nutno říct, že se mezi účastní-

ky z celé ČR rozhodně neztratili.
Nejenže svým vystoupením oslo-
vili ostatní a poskytli jim náměty
pro jejich činnost, ale sami získali
mnoho inspirativních poznatků.
Nezbývá než doufat, že jim elán 
a chuť dělat něco užitečného pro
přírodu dlouho vydrží. 
Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, 

koordinátorka EVVO

Osadní výbory informují

V Ondřejově se na Štědrý den sešli pod rozsvíceným stromem
Na Štědrý den odpoledne se
obyvatelé Ondřejova sešli
pod rozsvíceným stromem na
autobusové točně ke společ-
nému zpěvu koled. Večerem
se nesly tóny písní Tichá noc,
Nesem vám noviny a dalších.
Letošní účast byla opět veli-
ká, schází se nás každoročně
víc a víc a přicházejí i koled-
níci z Rýmařova, což tuto
krásnou tradici i její organizá-
tory posiluje. Doufáme, že se
napřesrok sejdeme v ještě
větším počtu. 

Pro dospělé byl připraven
punč a malí koledníci byli ob-
darováni ovocem a sladkost-
mi. Rozdávali jsme vánočku 
a buchtičky polité ořechovou
polevou. Po koledách zbyl čas
na krátké popovídání, a než
jsme se rozešli ke štědrove-
černí večeři, popřáli jsme si
navzájem krásné Vánoce.
Chtěla bych touto cestou i čte-
nářům popřát hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2015. 

Za Osadní výbor Ondřejov 
Anežka Továrková

Foto: archiv osadního výboru Ondřejov

-01-2015:-01-2015.qxp  14.1.15  15:24  Page 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2015

17

-01-2015:-01-2015.qxp  14.1.15  15:24  Page 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2015

18

-01-2015:-01-2015.qxp  14.1.15  15:24  Page 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2015

19

-01-2015:-01-2015.qxp  14.1.15  15:24  Page 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2015

20

-01-2015:-01-2015.qxp  14.1.15  15:24  Page 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2015

21

otevřený dopis

odpovídá Ing. Aleš Stejskal, jednatel společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o.

Správa železniční dopravní cesty Praha
Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás, protože se stále nic neděje
se stavem osobní vlakové přepravy na trati
Rýmařov – Valšov, s přípoji k vlakům na
Olomouc a Opavu. Je nelogické, aby cestující
čekali 59 minut ve Valšově na přípoj do
Olomouce nebo opačně. Stále se mluví o tom,
že jezdí málo cestujících, ale proč, to nikdo ne-
řeší a asi nechce. Stálé zdražování jízdného,
různých slev, in-karet, přepravy zboží a nynější
jízdní grafikon se současnými jízdami autobu-
sových spojů s vlakem odebírá osobní přepravě
nemálo cestujících. K čemu jsou in-karty a sle-
vy, když k ceně jízdenky musíme „vyhodit“
další peníze za autobus z Valšova, aby se ne-
muselo čekat hodinu, protože pak v Rýmařově
ujíždí další přípoje autobusů. Z Rýmařova do
Olomouce vlakem je to 71 km a jedou se s če-

káním 2,5 hodiny. Za tu dobu je vlak IC, EC
v Praze a rychlík téměř také. To už můžeme na-
sadit rovnou koňskou dráhu jak za Rakouska-
Uherska.
Je tohle logické? Z předchozích ministrů do-
pravy, a už jich tedy bylo, mně odpověděl ten
poslední, že dráha musí vydělávat, a ne doto-
vat osobní dopravu a opravy nádražních bu-
dov. Na vedlejších tratích budou postupně
rušeny po dokončení rekonstrukce hlavního
koridoru Praha – Ostrava, ale šest let se nic
neděje. Když chce mladý člověk po vyučení
nastoupit do opravny železničních vozů
v Krnově, tak po něm chtějí praxi, i když by-
li předem domluveni na přijetí. Jak mají vy-
učení nebo absolventi škol získat praxi, když
je nikdo nechce? Jen přibývají další lidé na
pracovním úřadě a stát přichází o peníze.

Pracoval jsem téměř třicet let na dráze u mo-
stařů – TD Olomouc, ale co se dnes na dráze
děje, je nad chápání zdravého rozumu.
V Čechách obnovili trať a cestujících tam při-
bývá, ale na Moravě to asi nejde. Autobusy cel-
kem nic neřeší. Většinou nenavazují na vlakové
přípoje a při zpoždění vlaků nečekají a ani ne-
můžou. Lidé nyní raději jezdí auty, pokud je
mají, kvůli kratší době jízdy, více lidí v autě má
menší náklady i za cenu pohodlí. Co tomu říká
ekologie, to nikoho nezajímá. Ve světě se vrací
k vlakové dopravě a osobní doprava se stále do-
tuje daleko více než u nás. Třeba na Slovensku!
V Česku by nejraději tratě zavřeli nebo omezi-
li. Je to škoda, protože v železniční dopravě je
veliký kus historie a nostalgie. Kdy začneme
používat zdravý selský rozum?

S pozdravem Rostislav Kubis, Rýmařov

Vážený pane Kubisi,
důvodů, které vedly ke změně dopravního kon-
ceptu vlakové dopravy na trati Valšov –
Rýmařov, bylo několik. Především šlo o reakci
na fakt, že se tato trať již delší dobu zabydlela
na chvostu seznamu tratí Moravskoslezského
kraje s nejhoršími ekonomickými výsledky
(společně např. s tratěmi Třemešná ve Slezsku
– Osoblaha, Opava východ – Jakartovice). Pro
několik takto podobně „prosperujících“ tratí
byly zpracovány projekty možného dalšího vý-
voje. Byly posuzovány alternativní možnosti
obsluhy autobusovou dopravou, popř. ale také
možný potenciál a podmínky jeho naplňování.
Proti zachování provozu na trati Valšov –
Rýmařov hovořily především dva fakty, a to
zcela postačující rozsah autobusové dopravy
jak do Bruntálu, tak do Olomouce, a to po celý
týden. Tj. nebylo by takřka vůbec zapotřebí za-
vádět nové autobusové spoje. Za této situace by
byl tedy scénář vývoje naprosto jasný – zasta-
vení provozu bez náhrady! Dopravními prů-
zkumy bylo zjišťováno množství cestujících
přestupujících ve Valšově na rychlíky směrem
do Olomouce a zpět (neboť v té době takto by-

ly časové polohy vlaků orientovány) a počty ta-
kových cestujících v žádném případě neodů-
vodňovaly potřebu zachování provozu na trati
v tehdejším provozním režimu. A jelikož hyb-
nost obyvatel na Rýmařovsku je oproti jiným
lokalitám kraje velmi nízká (i vytíženost auto-
busových spojů na Rýmařovsku je podprůměr-
ná) a není předpoklad jejího významnějšího ná-
růstu v dohledné době, byl z iniciativy naší spo-
lečnosti a s podporou Moravskoslezského kra-
je i města Rýmařova změněn koncept s tím, že
možná nové a přímé spojení nejen s Bruntá-
lem, ale až s Krnovem (a také s Opavou, i když
tady existuje také přímé autobusové spojení)
může poptávku mírně oživit. S odstupem času
můžeme konstatovat, že počet cestujících na
„Rýmařovce“ sice nenarostl (asi opravdu není
koho dalšího vozit), ale provoz byl integrován
do širšího konceptu organizace vlakové dopra-
vy v rámci kraje, a trať je tak alespoň na něja-
kou dobu uchráněna před radikálními myšlen-
kami a kroky. Jaký bude další vývoj, lze těžko
předpokládat, Moravskoslezský kraj rozhodně
nemá v úmyslu likvidovat drážní dopravu, a tak
jedině ekonomické podmínky mohou v kraj-

ním případě rozhodnout. A že na řadě lokálek
tvoří nezanedbatelnou část cestujících režisté,
ekonomickou bilanci nevylepší. Toto si, pro-
sím, neberte nijak osobně, ale prostě je to fakt.
Z našeho pohledu vnímám jako úspěch, že se
vedle postupného zkvalitňování železniční do-
pravy na řadě tratí v našem kraji (Bohumín –
Jeseník nad Odrou, Bohumín – Mosty u Ja-
blunkova, Ostrava-Svinov – Opava východ, ny-
ní Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, příští rok
například Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod
Radhoštěm a další) podařilo udržet železniční
dopravu s jedinou výjimkou na všech tratích, 
a nakonec i ty Jakartovice slouží nyní lépe než
dříve, protože právě turistika je dnes jediným
rozumným smyslem pro tuto trať.

Pozn. red.: V podobném duchu odpověděl pisa-
teli Rostislavu Kubisovi zástupce Správy želez-
niční dopravní cesty Praha Ing. Miloš Houska,
vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras a za
Koordinátora integrovaného dopravního systé-
mu Olomouckého kraje ředitel Mgr. Jaroslav
Tomík.

Stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Rýmařov
Problematikou vlakového i autobusového spojení
se v současné době zabývá také odbor životního
prostředí Městského úřadu Rýmařov. „Připra-
vujeme materiál, který bude předložen do komisí
rady města, následně radě a zastupitelstvu a z vý-
sledků jednání pak vzejde požadavek nebo názor
města, co by se v této oblasti mohlo změnit nebo
upravit k lepšímu,“ sdělil vedoucí odboru život-
ního prostředí František Čermák.
Na jedné straně podle něj stojí požadavek na co
možná nejhustší síť dopravní obslužnosti, na
straně druhé jsou v provozu linky, které nejsou
vytížené. Kraj přitom přispívá pouze na základní
dopravní obslužnost, nadstandardní dopravní ob-
služnost u specifických spojů v našem regionu

by muselo ze svého rozpočtu hradit město
Rýmařov. 
„Jde o výchozí podmínky, ze kterých bude nová
koncepce dopravy na Rýmařovsku zpracovává-
na. To znamená na jedné straně požadavek ob-
čanů, na druhé straně možnosti dopravce a na
straně třetí možnosti města případné vícenákla-
dy hradit,“ poznamenal dále vedoucí odboru ži-
votního prostředí. 
Každoročně se před přípravou nového jízdního
řádu zpracovává statistika potřeb potenciálních
cestujících. K tomuto kroku přistupuje město
Rýmařov na popud Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a lidé tak mají mož-
nost případné nedostatky, potřeby či změny při-

pomínkovat. „Každoročně výzvu na připomínko-
vání ke změnám v dopravní obslužnosti zveřej-
ňujeme na webové stránce města, obesíláme ško-
ly, organizace a další subjekty ve městě a shro-
mažďujeme jejich požadavky na případné změny
v dopravní obslužnosti, které pak při projedná-
vání nového jízdního řádu uplatňujeme,“ doplnil
František Čermák. 
V současné době se již připravují podněty pro
vznik jízdního řádu pro období 2015/2016.
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Rýmařov přivítá jakékoliv podnětné názory ob-
čanů města i celého regionu týkající se případ-
ných změn v autobusové i železniční dopravě. 

JiKo
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Výluka na trati mezi Opavou východ a Krnovem
Z důvodu modernizace železniční tratě bude od 1. května do poloviny
prosince letošního roku zastaven veškerý železniční provoz mezi
Opavou východ a Krnovem. České dráhy budou zajišťovat náhradní
autobusovou dopravu ve dvou základních linkách: první mezi Opavou
a Krnovem, druhou z Opavy do Bruntálu. „V současnosti běží soutěž

na autobusového dopravce a konkrétní informace k výluce přineseme
přibližně měsíc před plánovaným začátkem výluky,“ sdělila tisková
mluvčí Českých drah pro oblast Moravy Kateřina Šubová. Na hlavním
nádraží v Olomouci bude po celý rok 2015 probíhat optimalizace sta-
nice, ovšem bez zásadního dopadu na vedení vlaků. JiKo

pondělí 9.00 – 18.00 úterý 9.00 – 18.00
středa zavřeno čtvrtek 9.00 – 17.00
pátek 9.00 – 17.00 sobota zavřeno

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY

Z kapsáře tety Květy

Být raději zticha?
Máme dvě přísloví: Mluviti stříbro, mlčeti
zlato a Co na srdci to na jazyku. Jsou moud-
rá, ale jak s nimi naložit? Kdy je lepší mlčet
než mluvit a jak tyto situace rozeznat?
Musíme vnímat vlastní pocity, vnímat a po-
slouchat člověka, se kterým mluvíme, brát
v úvahu celkovou situaci.
„Bylo to vážné, chtěla jsem si s ním promlu-
vit, ale mlčel jako zařezaný.“
„Neřekla ani slovo, asi jsem jí nestál za od-
pověď.“
Kdy nemluvit? Dokud situace trochu „nevy-
šumí“, než emoce opadnou. Je lepší nezranit
city druhého, nevyhrknout první, co nám sli-

na přinese na jazyk. Naše reakce by nás ne-
měla zahnat do obrany. Porušení mlčenlivos-
ti může také prohloubit hněv druhého, lepší
je poskytnout mu prostor a vyslechnout ho.
Ještě víc ho naštvete, rudne mu obličej, tep
stoupá, ruce se chvějí a v žaludku se třepetají
motýli? Máte chuť druhého roztrhat na kous-
ky? Zdá se to nemožné, ale mlčte, počítejte
do dvaceti. Nenechejte se zatáhnout do cizí
hry. Jak to řekl Mark Twain? „Nikdy se nepři
s hloupými lidmi. Budou tě chtít stáhnout na
svou úroveň a pak tě s přehledem porazí.“
Malé děti využívají křiku a vzteku jako způ-
sobu získání pozornosti a vývoje situace

podle jejich představ. Je dobré to takticky ig-
norovat, nepovolovat opratě, vydržet.
Nechoďme také na ruku škodolibému člo-
věku, nereagujme na kohokoliv, kdo na nás
útočí nebo se nám vysmívá. Je to plýtvání
energií. Mlčet není projevem zbabělosti ne-
bo slabosti.
Je mnoho okamžiků, kdy být raději zticha. Je
to těžké, ale pronesené slovo se nedá vzít
zpět. Važme tedy slova.
PS: A nediskutujme s opilým. Přitom je jed-
no, čím se opil, zda alkoholem, penězi nebo
mocí.

Si
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Rozloučili jsme se

Marie Vybíralová - Horní Město .................................... 1939 
Ludmila Totková - Malá Morávka .................................. 1929 
Josef Pokorný - Janovice ................................................ 1951 
Ladislav Dorotík - Horní Město ..................................... 1938 
Josef Beránek - Mirotínek .............................................. 1950 
Eduard Šubčík - Rýmařov .............................................. 1944 
Josef Daněk - Horní Město ............................................. 1957 
Edmund Casciani - Janovice .......................................... 1929

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Emilia Stašová - Rýmařov .................................................. 80 let 

Marie Volková - Rýmařov .................................................. 80 let 

Eva Hájková - Rýmařov ..................................................... 81 let 

Anežka Schreiberová - Rýmařov ........................................ 81 let 

Václav Šumpolec - Rýmařov .............................................. 82 let 

Marie Šomanová - Rýmařov .............................................. 82 let 

Věra Mahovská - Rýmařov ................................................ 82 let 

Štefan Štefaňák - Rýmařov ................................................. 83 let 

Marta Viravcová - Rýmařov ............................................... 83 let 

Bohumila Kolářová - Rýmařov .......................................... 83 let 

Helena Valová - Rýmařov ................................................... 84 let 

Marie Nesibová - Rýmařov ................................................. 85 let 

Vlastimil Kokeš - Janovice ................................................. 85 let 

Bedřiška Zapletalová - Rýmařov ....................................... 86 let 

Štefan Dobrovič - Rýmařov ............................................... 86 let 

Žofie Vlachová - Rýmařov ................................................ 87 let 

Anna Jágerová - Rýmařov .................................................. 88 let 

Vlasta Kremerová - Rýmařov ............................................ 90 let 

Richard Kopčil - Rýmařov ................................................. 94 let

Osud nevrátí, co již si vzal,
zanechal jen vzpomínky, bolest a žal.

Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 28. ledna vzpomeneme 
15. smutné výročí,

kdy nás náhle a navždy opustil
náš milovaný tatínek, manžel, bratr, strýc,

švagr,

pan Petr Pek z Tvrdkova.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka, synové Petr a Pavel, 

rodina Harenčákova, Adámkova a Bandíkova 
a ostatní přátelé z Tvrdkova.

Dceru Kačenku už máš u sebe.

První občánek roku 2015
Prvním rýmařovským miminkem letošního roku je Eliška Trčková,
která se narodila 2. ledna v porodnici ve Valašském Meziříčí. První
vítání nově narozených občánků se uskuteční v březnu v sále Základ-
ní umělecké školy na Divadelní ulici.

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

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 sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v prvním pololetí 2015
(každý lichý týden v úterý):

27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.,
16. 6., 30. 6. 2015.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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

Neděle 13.00 - 20.00

Aerobik: Plavecký oddíl:
Pondělí 18.45 - 19.45 Pondělí 17.00 - 18.30
Čtvrtek 18.45 - 19.45 Středa 17.00 - 18.30

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

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

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

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

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

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

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Sport

Desetibojaři podávali na kuželně skvělé výkony
V předvánoční náladě se v sobotu 20. prosince 2014 sešla parta spor-
tovních nadšenců na místní kuželně ke čtvrté disciplíně Rýmařovského
desetiboje – kuželkám. Tato disciplína je poslední, kterou lze využít
k absolvování kompletního desetiboje a ovlivnit tak celkové hodnocení
(počítá se sedm nejlepších disciplín). Do letošního ročníku se zapsalo
73 sportovců a potěšitelné je, že kuželek se zúčastnilo 69 z nich. O sto-
procentní účast v této disciplíně nás připravilo onemocnění a pracovní
zaneprázdnění zbývajících.
Kuželky jsou časově náročnější akcí a většina desetibojařů využila této
možnosti a poseděla na kuželně. Rozhodně se však nenudili. Pohled na
ty, co kuželky umí, i na ty, co je hráli poprvé, stál za to. Kuželkářští no-
váčci našli v hledišti plno trenérů ochotných bezplatně poskytnout své
rady. Mnozí „radilové“ se později dočkali i odměny v podobě panáka.
Nejlépe naladil formu Pavel Konštacký, který naskočil do rozjetého
desetibojařského vlaku a naplněním hesla „přišel, viděl, zvítězil“ do-
sáhl nejlepšího výkonu dne 253 poražených kuželek. V ženách nejlé-
pe zúročila poctivou tréninkovou přípravu Marie Pitorová výkonem
234 kolků. 
Za hladký průběh soutěže patří poděkování mému pomocníku Rudolfu
Heisigovi a dále všem, kteří se zapojili a pomohli se zapisováním hry.
Také touto cestou děkuji Evě a Ivanu Sovišovým, kteří při doplňování
kalorií spálených při hře v místním restauračním zařízení mysleli i na
pořadatele a přinesli jim „něco teplého do břicha“. Jejich sympatické

gesto mě úplně dostalo. Děkujeme i službě zajištěné oddílem kuželek,
jmenovitě Věrce Tomanové.
A jak vše dopadlo?

Muži A: Ženy A:
Konštacký Pavel - 253 kolků Žáková Marcela - 232 kolků
Štěpaník Bedřich - 240 kolků Sekáčová Jana - 220 kolků 
Nenutil Petr - 229 kolků Hřívová Karolína - 162 kolků

Muži B: Ženy B:
Jaroš Jiří - 246 kolků Pitorová Marie - 234 kolků
Egida Miroslav - 232 kolků Nesrstová Blanka - 232 kolků
Pán Vladimír - 229 kolků Míčková Markéta - 200 kolků

Muži C: Ženy C:
Hofman Jaroslav - 224 kolků Jurášová Alena - 204 kolků
Horáček Jan - 217 kolků Sovišová Eva - 187 kolků
Přecechtěl Jaroslav - 210 kolků Šopíková Irma - 172 kolků

Celkové pořadí Rýmařovského desetiboje po čtyřech disciplínách
(turistika, běh na 1 000 m, střelba ze vzduchovky, kuželky):

Muži A: Ženy A:
Soviš Ivo Mácková Eva
Holub Pavel Hřívová Karolína
Gromus Tomáš Sekáčová Jana

Muži B: Ženy B:
Štanglica Jiří Míčková Markéta
Pán Vladimír Továrková Andrea
Glacner Miroslav Grenarová Eva

Muži C: Ženy C:
Hofman Jaroslav Sovišová Eva
Soviš Ivan Jurášová Alena
Smetana Vojtěch Birasová Eva

Další disciplínou je plavání, které se uskuteční v sobotu 17. ledna 2015
od 10 hodin na bazénu v Břidličné. Foto a text: Alena Jurášová

Desátý ročník Štěpánské desítky
Ve Staré Vsi se na Štěpána 
(26. 12.) běžel již desátý ročník
populárního závodu. Počasí, které
v tu dobu nebylo zrovna zimní,
nasvědčovalo tomu, že na jubilej-
ní ročník přijede velké množství
běžců z širokého okolí. Běžecká

obec je z internetu dobře informo-
vaná o závodech, Štěpánská desít-
ka má své informace na serveru
www.behej.com. 
Poprvé měl závod zázemí v nově
opraveném kulturním domě ve
Staré Vsi a byla to opravdu dobrá

volba, protože se zaregistrovalo
celkem 94 běžců všech věkových
kategorií. Jak je v tomto závodě
zvykem, mohou se jej zúčastnit i
prarodiče s vnoučaty. Pořadatel-
ský oddíl CK Stará Ves – Běžci
z Rya přichystal pět délkových

tratí pro patnáct kategorií od ben-
jamínků až po seniory. Žákovské
kategorie běžely na vzdálenost od
1 do 4 km, trasa hlavního závodu
měla délku 8,2 km. 
Někteří se pozastavují nad tím,
proč se závod jmenuje „desítka“?

Fota: Karel Stržínek
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Galavečer pro milovníky koní
V sobotu 20. prosince 2014 se ve
velkém sále Stfiediska volného ãasu 
v R˘mafiovû uskuteãnilo jiÏ druhé
slavnostní vyhlá‰ení osobností jez-
deckého sportu Severomoravské ob-
lasti âeské jezdecké federace.
Společenský sál zcela zaplnili ná-
vštěvníci, mezi nimi řada úspěš-
ných jezdců nejen v oblastním, ale
i celorepublikovém měřítku. Ze se-
verní Moravy totiž pocházejí např.
mistři České republiky ve skocích
Jiří Hruška a Josef Kincl, vítěz
Českého skokového poháru Marek
Klus nebo vítěz Zlaté podkovy ve
všestrannosti Lubomír Vrtek. 
Oficiální částí večera provázel di-

váky Radovan Šalek, který v úvo-
du ceremoniálu uvítal na pódiu
nejlepší jezdce v kategorii pony.
Poté následovalo ocenění pro jezd-
ce od juniorského až po seniorský
věk, kteří se věnují nejrůznějším
disciplínám pod hlavičkou České
jezdecké federace. 
Součástí slavnostního večera byl 
i zajímavý doprovodný program 
v podobě ukázky bojového umění
zvaného capoeira týmu ze Štern-
berka a tanečního vystoupení sku-
piny Move2you ze SVČ Rýmařov.
Galavečer pořádaný Stájí Kincl ze
Skal u Rýmařova se opět vydařil. 

Jaroslav Kincl

První ročník měl totiž obrátku
přesně po 5 km na lesní cestě za
Škaredou jedlí. Tehdy pořadatele
ovšem nenapadlo, že mohou být 
i takové zimy, kdy se k této obrát-
ce nebude moct běžet. To se také
stalo, a proto vznikla alternativa
s obrátkou u motorestu Zastávka,
která se ujala dodnes.

Pořadatelům závodu každoročně
vychází vstříc obec Stará Ves 
a Středisko volného času Rýma-
řov, které dodává svého PC speci-
alistu. Na bezproblémovém prů-
běhu závodu mají podíl jak závod-
níci, tak sponzoři: Starp, Euro-
intermetall, Sivo, Autodoprava 
F. Horáček, Harvestor R. Jurdič,

Elektro Šatka, Steelbak.
Počasí závodníkům přálo,
a tak si mnozí z nich v le-
tošním ročníku vylepšili
své časy. 
Již nyní můžeme prozra-
dit, že 11. ročník dozná
změn a trasa se bude čás-
tečně měnit, takže se zá-
vodníci mají na co těšit. 
Nejrychlejší závodníci
v jednotlivých katego-
riích: benjamínky - Kvě-
tuška Synáčková, ben-
jamíni - Filip Čepelák, nej-
mladší žačky - Barbora
Nedopilková, nejmladší
žáci - Brian Škoda, mladší
žačky - Kristýna Gromu-
sová, mladší žáci - Vojtěch Ger-
hard, starší žačky - Barbora Šes-
táková, dorostenky - Kateřina Di-
višová, dorostenci - Mikuláš Ber-
nárd, ženy (4 km) - Romana Šes-
táková, ženy ml. - Lenka Poklo-

pová, ženy st. - Marcela Hlouš-
ková, muži A - Tomáš Bednář, 
B - Radim Šesták, C - Lubomír
Knápek, D - Pavel Podešva. Kom-
pletní výsledky na www.behej.cz.

Karel Stržínek

Foto: Josef Marek

Štěpánský volejbalový turnaj smíšených družstev
Poslední volejbalovou akci kalendáfi-
ního roku 2014 v R˘mafiovû pfiichy-
stal „Kouã“ Petr Nûmeãek a jeho ro-
dinn˘ t˘m. KaÏdoroãní ·tûpánsk˘
turnaj se odehrál 26. prosince v ha-
le r˘mafiovského gymnázia. 
Letos se do turnaje přihlásilo
osm družstev, každé minimálně
se dvěma ženami na soupisce.
Kromě domácích a hráčů z Břid-
ličné a Bruntálu se opět objevily
týmy z Krnova, Opavy, Brna,
Ostravy, Šumperku a Přerova.
Bonusem byla sympatická pre-
miéra rýmařovských dorostenců,
kteří si v prvním turnajovém mě-
ření sil s dospělými vedli velmi
dobře.
Nalosovány byly dvě základní
skupiny, v nichž se bojovalo ve
dvou hraných setech do 15 s dvou-
bodovým rozdílem. Turnaj poté

pokračoval pavoukem, v němž 
o vzájemném nasazení družstev
rozhodovalo jejich umístění v zá-
kladní skupině. V prvních zápa-
sech pavouka se rozhodlo o čty-
řech semifinalistech a v následují-
cích kolech o celkovém pořadí. 
Skalní bruntálští Bertíci vybojo-
vali vítězství, druhé místo patřilo
neméně tradičním Kopretinkám
z Břidličné a třetí skončil domá-
cí Bořkův tým, bez jehož nepře-
hlédnutelného zakladatele a jme-
novce Bořka Kobolky se v okolí
neobejde žádný pořádný volej-
balový podnik. 
Volejbalu si užili hráči vrchova-
tě, neboť během dne bylo ode-
hráno 17 náročných zápasů.
Hladem a nedostatkem tekutin
však díky organizátorům nikdo
netrpěl. Pohodovou atmosféru

nenarušily ani vypjaté momenty
vyrovnaných utkání a společen-
ská část akce byla uzavřena přá-
ním všeho dobrého v novém ro-
ce. Volejbalisté tímto děkují

Petru Němečkovi i všem jeho
pomocníkům. Dalším volejbalo-
vým turnajem pořádaným na do-
mácí půdě bude červnový
RyoCup 2015. Karel Toman

Foto: archiv K. Tomana

Benjamínky Foto: Jakub Vala

Kategorie A
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Mladší dorost Jiskry je halovým přeborníkem
V prvním leto‰ním mládeÏnickém
pfieboru OFS Bruntál 2015 v halové
kopané se v nedûli 4. ledna ve 
sportovní hale v Bruntále utkali 
mlad‰í dorostenci o nejlep‰í halov˘
t˘m okresu pro leto‰ní rok, ale také
o tfii postupová místa do opavského
semifinále Poháru MS KFS.
Systémem každý s každým zápo-
lilo na palubovce bruntálské spor-
tovní haly od ranních hodin cel-
kem sedm mužstev. Výborně si
vedli naši mladí fotbalisté a také
Sokol Vrbno pod Pradědem. Mezi
těmito týmy se také rozhodlo
o celkovém vítězi turnaje a jas-
ných postupujících. Po slabém za-
čátku se postupně zlepšil mimo
soutěž Poháru MS KFS hrající FC
Slavoj Olympia Bruntál a dosáhl
v halovém přeboru OFS na pěkné
třetí místo. Dobré výkony odváděl
Horní Benešov, který obsadil
čtvrté místo a smolně zaostal za
postupem do pohárové soutě-

že. Situace v tabulce se zamíchala
ve prospěch Juventusu Bruntál,
který si i přes konečné páté místo
vybojoval postup do Opavy.
Nezklamali ani šestí světlohorští
fotbalisté a zkušenosti na turnaji
sbíral Zátor.
Výsledky: SO Bruntál - H. Be-
nešov 0:1, SO Bruntál - Juventus
5:0, SO Bruntál - Rýmařov 4:2,
SO Bruntál - Sv. Hora 3:2, SO
Bruntál - Vrbno 2:5, SO Bruntál -
Zátor 7:0, H. Benešov - Juventus
1:2, H. Benešov - Rýmařov 2:3,
H. Benešov - Sv. Hora 4:0, H. Be-
nešov - Vrbno 2:4, H. Benešov -
Zátor 9:0, Juventus - Rýmařov
1:8, Juventus - Sv. Hora 2:2,
Juventus - Vrbno 2:4, Juventus -
Zátor 6:1, Rýmařov - Sv. Hora
6:2, Rýmařov - Vrbno 3:2, Rý-
mařov - Zátor 9:0, Sv. Hora - Vrb-
no 3:5, Sv. Hora - Zátor 8:0, Vrb-
no - Zátor 10:0.
Při závěrečném vyhlášení výsled-

ků byl oceněn David Kaluža
z Horního Benešova jako nejlep-
ší brankář, nejlepším hráčem se
stal Martin Kováč z Rýmařova 
a s dvanácti góly získal cenu pro
nejlepšího střelce Denis Darmo-
vzal z Vrbna pod Pradědem.
Druhým letošním mládežnickým
turnajem v halové kopané O pře-

borníka OFS Bruntál bude v ne-
děli 18. ledna opět ve sportovní
hale v Bruntále klání starších do-
rostenců.
Sestava TJ Jiskra Rýmařov:
Kubját - Pavel Kopeček, Kováč,
Hleba, Sudek, Seifert, Daniel
Kopeček, Vajdík. Trenér: Tomáš
Durna. Jiří Stanovský

Dorostenci Jiskry vybojovali finále
Po okresních kolech pokraãoval turnaj v halové kopané mlad‰ích dorostencÛ
O pohár VV MS KFS, tentokrát semifinálov˘m kolem mezi postupujícími 
z okresÛ Opava a Bruntál, které se uskuteãnilo ve stfiedu 7. ledna v mûstské
sportovní hale v Opavû.
Postup do šestičlenné semifinálové skupiny z okresního kola vybojo-
vali mladí fotbalisté Jiskry Rýmařov, Sokola Vrbno pod Pradědem 
a Juventusu Bruntál. Bruntálští zástupci zápolili systémem každý
s každým o dvě postupová místa do krajského finále v Ostravě 
s opavskými týmy FK Kylešovice, FK Bolatice a Sokol Kobeřice.
Celému turnaji jasně dominovali fotbalisté Jiskry Rýmařov ve slože-
ní Ondřej Kubját, Martin Kováč, Jan Seifert, Daniel Kopeček, David
Hleba, Adam Vajdík, Stanislav Sudek, Pavel Kopeček a Radek Sacký,
kteří se stali suverénními vítězi s plným počtem patnácti bodů 
a úctyhodným poměrem branek 36:6. 
Druhé postupové místo bohužel promarnili jinak dobře hrající fotbalisté
Sokola Vrbno pod Pradědem. Ti v rozhodujícím utkání podlehli Kobe-
řicím 3:6 a obsadili tak nepostupové třetí místo. O co nejlepší výsledky
bojoval také Juventus Bruntál, který nakonec skončil na páté příčce. 
Výborné vystoupení zástupců okresu Bruntál potvrdilo i vyhlášení nej-
lepších individualit turnaje. Cenu pro nejlepšího hráče obdržel náš
Martin Kováč z Jiskry Rýmařov a nejlepším střelcem se stal s jedenácti
góly věkem ještě žák Denis Darmovzal ze Sokola Vrbno pod Pradědem.

Pořadí turnaje:
1. Jiskra Rýmařov 5-0-0 36:6 15
2. Sokol Kobeřice 4-0-1 22:20 12
3. Sokol Vrbno p. Prad. 3-0-2 22:14 9
4. FK Bolatice 1-1-3 20:22 4
5. Juventus Bruntál 0-2-3 16:27 2
6. FK Kylešovice 0-1-4 9:26 1 Jiří Stanovský

Hokejový servis
Na zimním stadionu v Rýmařově proběhl 28. prosince přátelský zá-
pas Slovanu Rýmařov a HK Krnov. Hosté přijeli posíleni několika
hráči A týmu, který hraje krajský přebor. Přestože rýmařovští hokeji-
sté byli oslabení o několik hráčů základní sestavy, bylo na co koukat.
Hrál se pěkný, rychlý hokej. Výsledek zápasu 12:6 (1:3, 2:4, 3:5) pro
hosty z Krnova není tak špatný, vzhledem k tomu, že rýmařovští ho-
kejisté začínají teprve budovat nové družstvo, které by mohlo 
v Rýmařově tento krásný sport pozvednout.
Sestava Slovanu: Karel Matocha, Vlastimil Samson, Zdeněk Golinář,
Jan Vlásek, Martin Lašák, Marek Ryška, Miroslav Mušálek, Jaroslav
Slováček, Ondřej Krupa, Pavel Merva, vedoucí družstva Bohumil
Mořkovský, trenér Miroslav Merva.
V sobotu 3. ledna proběhlo na zimním stadionu v Bruntále třetí kolo
okresního přeboru. V prvním zápase zvítězili hokejisté SK Slovan
Rýmařov nad HC Staré Město 9:2 (5:1, 3:0, 1:1). Hokejisté Slovanu

Foto: Zdeněk Kudlák

Foto: archiv TJ Jiskra

Foto: Miroslav Škoda
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Rýmařovská hokejová liga
Konečná tabulka skupiny B po prvním kole:
1. SK Slovan Rýmařov 5 4 0 1 21:17 8
2. HC Kovošrot Rýmařov 5 3 1 1 31:16 7
3. SK Medvědi Rýmařov 5 3 0 2 20:19 6
4. HC Horní Město 5 1 2 2 16:13 4
5. TJ M. Morávka 5 2 0 3 15:29 4
6. HC Vikingové Rýmařov 5 0 1 4 11:20 1

Neúplná tabulka skupiny A po prvním kole:
1. SK Slovan Rýmařov 4 3 1 0 19:9 7
2. HC Hazardéři Bruntál 3 2 0 1 19:10 4
3. HC Stars Rýmařov 4 2 0 2 19:20 4
4. HC Predators Břidličná 3 1 0 2 14:11 2
5. HC Železná 4 0 1 3 4:25 1
Dohrávka prvního kola mezi HC Hazardéři a HC Predators bude 
odehrána v nejbližším termínu, který bude včas určen. V průběhu
soutěže odstoupily týmy HC Grizzlies Rýmařov a po dvou odehra-
ných zápasech HC Staré Město. Od 2. ledna probíhá druhé kolo ligy.

Skupina A – 2. kolo
HC Železná - HC Predators Břidličná 3:6
Slušný pěkný hokej předvedla obě družstva. Mírnou převahu před-
vedli hokejisté HC Predators, kteří zaslouženě zvítězili.
HC Železná - HC Hazardéři 3:3
Hokejisté Železné se do Hazardérů pustili s chutí, hráli soustředěně 
a bruntálským hokejistům nic nedovolili. Remíza je spravedlivá.
HC Stars - HC Predators Břidličná 8:2
Od prvního hvízdnutí se hokejisté HC Stars značně posílení hráči
z Uničova, kteří ještě před dvěma lety hráli za rýmařovský klub 
v okresním přeboru, pustili do svého soupeře. Predators dlouho odo-
lávali tvrdé hře. Po odehrání druhé třetiny hráči Břidličné opustili le-
dovou plochu a do poslední třetiny nenastoupili. Případ bude řešit ve-
dení Rýmařovské hokejové ligy.
HC Hazardéři - SK Slovan A 7:1
Krutou porážku utrpěl favorizovaný Slovan A. V zápase se Slovanu
dařilo pouze v první a druhé třetině. Poslední třetina byla pro Slovan
krutá, obdržel pět branek. Brankář Michal Kaláb mužstvo nepodržel.

Průběžná tabulka skup. A
1. HC Hazardéři Bruntál 6 4 1 1 29:14 9
2. SK Slovan Rýmařov 5 3 1 1 20:16 7
3. HC Stars Rýmařov 5 3 0 2 27:21 6
4. HC Predators Břidličná 5 2 0 5 22:22 4
5. HC Železná 6 0 2 4 10:34 2

Skupina B – 2. kolo
HC Kovošrot - HC Vikingové 3:3
Tento zápas byl velkým překvapením pro hráče HC Vikingové, kteří
hráli velmi disciplinovaně. HC Kovošrot nastupoval na ledovou plo-
chu značně posílen hráči HC Grizzlies, kteří se ze soutěže odhlásili.
Remíza byla pro HC Kovošrot velkým zklamáním.
SK Slovan B - TJ M. Morávka 3:3
Rovněž zde došlo k překvapení ze strany TJ M. Morávka. Jako první
porazila SK Slovan, který byl v prvním kole v čele skupiny B.
SK Medvědi - HC Kovošrot 2:2
Hned od první minuty se hráči HC Kovošrot do svého soupeře za-
kousli, jelikož mu měli co oplácet. V prvním zápase Medvědi totiž
HC Kovošrot porazili 8:1.
HC H. Město - HC Vikingové 5:4
Hráči Horního Města v poslední třetině vedli už 5:2 a vypadalo to, že
výsledek udrží, ale Vikingové se do soupeře zakousli a málem se jim
podařilo výsledek zvrátit na svou stranu.
TJ M. Morávka - SK Medvědi 6:1
V tomto zápase po všech stránkách vyhořeli hokejisté SK Medvědi,
kterým se tentokrát nevedlo. I přes veškerou snahu, kterou vkládali
do hry, byla porážka krutá.

Průběžná tabulka skup. B
1. SK Slovan B 6 4 1 1 24:20 9
2. HC Kovošrot 7 3 3 1 36:21 9
3. SK Medvědi 7 3 1 3 23:27 7
4. TJ M. Morávka 7 3 1 3 24:34 7
5. HC H. Město 6 2 2 2 21:17 6
6. HC Vikingové 7 0 2 5 18:28 2

Martin Ftáček

Rýmařov hráli velmi pěkný hokej. Značně omlazené družstvo před-
vádělo rychlou kombinační hru. 
Sestava Slovanu: Michal Kaláb, David Klíč, Tomáš Žakovčík, Jakub Ča-
da, Miroslav Mušálek, Martin Lašák, Marek Ryška, David Čada, Domi-
nik Šašinka, který kvůli zranění nedohrál, Radek Šašinka, Pavel Merva,
Jan Vlásek, vedoucí družstva Bohumil Mořkovský, trenér Miroslav
Merva. Střelci: Merva 3x, Lašák 2x, Žakovčík 2x, Šašinka R., Klíč.
Druhé utkání okresního přeboru mezi HC Staré Město a HC
Hazardéři Bruntál skončilo výsledkem 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Největším zklamáním byla absence TJ Horní Benešov B, případ
bude řešit Výkonný výbor Okresního sdružení ledního hokeje
Bruntál.
Tabulka po 3. kole:
1. SK Slovan Rýmařov 5 3 1 1 24:12 7
2. HC Hazardéři Bruntál 5 3 0 2 19:16 6
3. TJ Horní Benešov B 4 2 1 1 16:4 5
4. HC Staré Město 5 1 0 4 23:31 2
Další kolo okresního přeboru bude včas zveřejněno. Martin Ftáček

Přání
Výkonný výbor OSLH Bruntál přeje všem hráčům i vedoucím tý-
mů v soutěžích bruntálského a krnovského regionu do nového ro-
ku mnoho štěstí a úspěchů v osobním i sportovním životě. Totéž
přeje všem fanouškům a divákům, kteří mají rádi lední hokej.

Za Okresní sdružení ledního hokeje Bruntál Martin Ftáček

Soukromá řádková inzerce
Prodám soubor čtyřiapadesáti mysliveckých trofejí – v celku nebo
jednotlivé kusy. Informace o ceně a seznamu trofejí na tel. kontaktu:
737 554 269.

Český pohár staršího žactva v běhu na lyžích  – nejnovější disciplíny jedině v Rýmařově
V rýmařovském běžeckém areálu v zahradě
Hedvy, takzvané Flemda aréně, se o víkendu
31. ledna a 1. února 2015 uskuteční jedineč-
ná první část Českého poháru staršího žactva
v běhu na lyžích. Přívlastek „jedinečná“ není
ve spojení s připravovanou sportovní událostí
jen přehnanou reklamou, ale naopak nejvýstiž-
nějším označením dvou novinek, které na ce-
lorepublikové úrovni dosud neproběhly. Tou
první je závod v lyžařské obratnosti, druhou
pak závod volnou technikou, kterému bude

předcházet centrální, tedy společné mazání.
Závod v lyžařské obratnosti, který je napří-
klad v Norsku často využívaným zpestřením
závodní sezóny, je spojením rychlostních,
technických, silových a obratnostních prvků
běhu na lyžích. Závodníky na trati čekají pře-
kážky, jako slalom, skoky, umělé terénní vlny,
otočky nebo sjezdy s klopenými zatáčkami.
Tento podnik proto bude výzvou nejen pro ši-
kovné starší žáky, ale také pro pořadatelskou
technickou četu. V neděli 1. února čeká kluky

a holky ročníků narození 2001 a 2002 tří-,
čtyř- a pětikilometrová bruslařská trať. Ještě
než ale první závodníci odstartují, proběhne již
zmíněné společné mazání. Znamená to, že
všem zúčastněným aplikuje tým vybraných
servismanů stejný parafín, čímž bude zajištěna
co nejvyšší objektivita dosažených výsledků.
Volba správné kombinace vosků totiž rozho-
duje mnoho závodů a díky centrálnímu mazá-
ní se ukáže, kteří závodníci jsou opravdu ti nej-
rychlejší. Tato metoda byla již v předchozích

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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Redakční soutěže

Známe jména úspěšných soutěžících
Redakce Rýmařovského horizontu předala věc-
né ceny účastníkům soutěže Historické pozoru-
hodnosti manželům Bezpalcovým, Lence Me-
telkové z Rýmařova a Josefu Švejdíkovi z Hor-
ního Města a také třem luštitelům vánoční sou-
těže Miladě Suché, Anně Batouškové a Fran-

tišku Němcovi z Rýmařova, kteří byli v pondě-
lí 12. ledna vylosováni členy redakční rady.
Ceny do soutěží věnovali sponzoři: Lékárna
Avion, Elektro Bernátek, PC servis Michala
Ihnáta a Jana Elšíka, Knihkupectví a sklo por-
celán Jarmily Laštuvkové, prodejna Madax

Marty Bahulíkové, Hračky a papírnictví paní
Podlasové, Elektro nábytek Icha a Hračky 
a papírnictví paní Vepřekové. Úspěšným vý-
hercům blahopřejeme. Ti, na které se letos ne-
usmálo štěstí, mohou soutěžit opět v letošním
roce. JiKo

Správné odpovědi z redakčních soutěží
Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska – rok 2014 Vánoční soutěž 

o cenyKupon č. 1 RH 8/2014 Rýmařov – centrální kříž na hřbitově
Kupon č. 2 RH 9/2014 Rýmařov – sousoší u kaple V Lipkách, r. 1812
Kupon č. 3 RH 10/2014 Rýmařov – kříž na kopci „U Křížku“, 500 m vsv. od kaple 

V Lipkách, r. 1800
Kupon č. 4 RH 11/2014 Stará Ves – u cesty západně od kostela Povýšení sv. Kříže, r. 1895
Kupon č. 5 RH 12/2014 Horní Město – Skály – kříž naproti statku u odbočky na Stříbrné 

Hory, r. 1827
Kupon č. 6 RH 13/2014 Ruda – u silnice z Rudy do Tvrdkova, 200 m severně od okraje 

obce, u odbočky turistické stezky k Rešovským vodo-
pádům, r. 1872

Kupon č. 7 RH 14/2014 Mirotínek – dřevěný kříž u silnice z Tvrdkova do Břevence, 
500 metrů jižně od jižního okraje obce

Kupon č. 8 RH 15/2014 Rešov – kříž u kostela sv. Kateřiny, r. 1820 
Kupon č. 9 RH 16/2014 Rýmařov – kříž u silnice z Rýmařova do Ondřejova, na východním 

okraji města
Kupon č. 10 RH 17/2014 Stránské – sousoší před kostelem sv. Kateřiny, r. 1810
Kupon č. 11 RH 18/2014 Ondřejov – kříž na jižním okraji obce u silnice do Valšovského 

Dolu, 1892
Kupon č. 12 RH 20/2014 Dětřichov nad Bystřicí – kříž před obecním úřadem, r. 1879
Kupon č. 13 RH 20/2014 Ryžoviště – hřbitov, centrální kříž, r. 1891
Kupon č. 14 RH 21/2014 Malá Morávka – kříž u hospody „U Křížku“ ve střední části obce, 

1,5 km severně od kostela Nejsvětější Trojice, r. 1862 
Kupon č. 15 RH 23/2014 Rýmařov – dřevěný kříž u silnice č. 11 u továrny Hedva, u odbočky

do Harrachova 

J – Praděd (rozeta)
O – Barborka (řetězová rámcovka)
S – Ovčárna (přesmyčková výpustka)
E – Vysoká hole (švédská křížovka)
F – Kamzičník (švédská křížovka)
Í – Velký Máj (švédská křížovka)
N – Jelení studánka (ornamentovka)
K – Břidličná hora (osmisměrka)
A – Skřítek (přesmyčková výpustka)

Výsledný název lovecké chaty zní:
Josefínka

Ceny a gratulace převzali za účast ve vánoční soutěži vylosovaní vý-
herci – zleva Anna Batoušková, František Němec (v zastoupení Milan
Kropáč) a Milada Suchá

Redakce odměnila úspěšné účastníky soutěže Historických pozoru-
hodností – zleva Josef Švejdík z Horního Města, Lenka Metelková 
a manželé Milena a Jaroslav Bezpalcovi

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 8. 1. 2015. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Redakce: Mgr. Jiří Konečný, Mgr. Zdenka
Přikrylová. Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Vlastimil Baran. Adresa redakce:
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vyšlo dne: 16. 1. 2015. 
Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 22. 1. 2015. Další číslo vyjde 30. 1. 2015. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál,
Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR 
pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

letech vyzkoušena na závodech v biatlonu.
Ski klub RD Rýmařov zve všechny fanoušky
běžeckého lyžování na jedinečnou podívanou,
ke které jistě přispěje i příroda, která nám snad
nadělí bohatou sněhovou pokrývku nebo ales-

poň teploty pod nulou, díky nimž budeme moci
vyrobit dostatek sněhu umělého. Více aktuál-
ních informací budeme průběžně nabízet na
klubovém webu www.skiklubrymarov.cz.
Závod se uskuteční za podpory města Rýmařo-

va, místních firem RD Rýmařov, BP design,
Fermacell, Lamont, Pipa klempířství, Prádelna
Šopík, Svazu lyžařů ČR a jeho partnerů.

Za organizační výbor ČP staršího žactva
v běhu na lyžích Pavel Kolář
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 30. 1. 2015

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 
22. 1. 2015 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfi íspûvky !

2/2015
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