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Ani letos nezapomnûlo mûsto na na‰e 
dfiíve narozené obãany

Zástupci mûsta R˘mafiova ocenili 
nejlep‰í Ïáky a studenty

ManÏelé Casciani fiekli na zámku znovu 
své ano po 60 letech  

Ve Stránském vysvûtili dfievûn˘ 
obelisk svaté Katefiiny

Vicemiss a Miss Orient Sympatie se stala
Lucka La‰tÛvková z R˘mafiova

ročník XI .
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Světová premiéra v Rýmařově
Profesoru Jindřichu Štreitovi se
za jeho dlouhou kariéru podařilo
získat v oboru černobílé fotogra-
fie bezpochyby světové renomé.
Zpráva o tom, že obsahem jeho
další knihy, plodu cest po
Brazílii, budou fotografie barev-
né, proto jistě umělcovy přízniv-
ce velmi překvapila. Právě vy-
cházející publikace nese název
Braziliáni z Česka, a co je pro
naše město nejpodstatnější, její
slavnostní představení se dne 10.
11. konalo právě v Rýmařově,
konkrétně v prostorách gymná-
zia.
Základním tématem knihy, jak
už název napovídá, jsou osudy
českých emigrantů do Brazílie
a jejich potomků. Myšlenka na-
padla spoluautora knihy Kamila
Pilatíka, který je stejně jako
Jidřich Štreit bývalý rýmařovský
gymnazista, při práci na českém
konzulátě v Sao Paulu, kde se
s krajany a jejich výpověďmi
často setkával. Profesor Štreit
pořádal v tomto městě výstavu,
a tak vešli v kontakt. Fotograf

strávil v největší zemí jihoame-
rického kontinentu měsíc, při-
čemž společně příslušníky české
menšiny navštěvovali a pořizo-
vali záznamy o jejich minulosti
i současnosti.
Krátkou historii vzniku této pub-
likace jsme měli možnost vy-
slechnout právě na úterní verni-
sáži, kde se sešla početná skupi-
na hostů včetně zástupců města,
aby autorům k jejich práci po-
gratulovali. Na úvod účastníky
akce přivítala ředitelka Gymná-
zia Rýmařov Zdena Kovaříková,
která poté předala slovo samot-
nému fotografovi; ten hostům
přiblížil průběh celé spolupráce.
O vztahu obou autorů řekl:
„Spojovalo nás to, že jsme z jed-
noho kraje, chodili jsme do stej-
né školy, znali jsme se z tohoto
prostředí.“ Rýmařov se tak stal
uzlovým bodem, který spojil dva
lidi v daleké cizině. „Je to úžas-
né propojení - Brazílie, Rýmařov,
Čechy...“ kvitoval toto podivu-
hodné řízení osudu sám Jindřich
Štreit. Následně již kvinteto

kmotrů ve složení Jindřich Štreit
s manželkou Agnes, korektorka
Jaroslava Slavičínská, Petr
Polakovič z Bohemian Heritage
Center v Čelakovicích, které
českým krajanům s hledáním
kořenů pomáhá, a konečně ma-
minka Kamila Pilatíka, který
se akce bohužel nemohl zú-
častnit, mohlo přistoupit k polé-
vání novokřtěnce šampaňským.
Přejme tedy oslavenci dlouhý

a šťastný život plný úspěchů.
Na závěr je ještě třeba dodat, že
v prostorách gymnázia se v těch-
to dnech odehrává výstava, na níž
je možné alespoň zlomek z celko-
vého objemu brazilských fotogra-
fií shlédnout. Organizátoři rovněž
chtějí velice poděkovat zástup-
cům města Rýmařova, konkrétně
Iloně Pleské a Jaroslavu Kalovi,
za vstřícnost a pomoc při zajiště-
ní celé akce. JaPo

Vicemiss Orient 2009 se stala Lucka Laštůvková z Rýmařova
Slavnostní večer pátého ročníku
soutěže o titul Miss Orient tra-
dičně otevřelo společné vystou-
pení všech finalistek a úřadující
Miss Orient 2008 Michaely
Pličkové, která celou choreogra-
fii připravila a s tanečnicemi
v průběhu letní přípravy nacviči-
la. Na jevišti divadla Blaník se
v sobotu 7. 11. 2009 divákům
představilo celkem deset taneč-
nic, které se protančily regionál-
ními základními koly, semifiná-
lovým večerem až k večeru finá-
lovému. Soutěž o titul Miss
Orient byla poprvé vyhlášená
v roce 2005 a poměrně rychle si
vydobyla svoje místo mezi celou
řadou dalších soutěží krásy.

Možná to je tím, že se snaží uka-
zovat ženskou krásu ve spojení
s tancem bez ohledu na věk, mí-
ry nebo váhu. Za pět let prošla
soutěží dlouhá řada tanečnic
z nejrůznějších koutů České
i Slovenské republiky. Nejmlad-
ším soutěžícím může být 
17 let; horní věková hranice není
stanovena a z toho, že nejstarší
soutěžící bylo 64 let a prošla až
do semifinále, je vidět, že může
soutěžit opravdu každá tanečni-
ce, která najde odvahu a chuť
předvést své umění před diváky
a porotou.
Po úvodním představování přišla
na řadu hlavní soutěžní disciplí-
na, kdy první pětice soutěžících

předvedla svoje volné tance.
Každá finalistka má právo si vy-
brat vlastní hudbu a připravit si

vlastní choreografii, omezena je
pouze délka vystoupení, a to na
pět minut.

Fota: Mgr. Danuše Vanotová, Ivo Medek a redakce



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2009

3

Prvních pět soutěžících odtanči-
lo volný tanec a následovala 
nejméně oblíbená disciplína,
kterou je v každém kole rozho-
vor s moderátorem.
Po rozhovorech následovala
druhá pětice soutěžících, která
předvedla volné tance.
Závěr soutěže patřil opět roz-
mluvě. Přestávku využila řada
diváků v sále k hlasování o nej-

sympatičtější tanečnici večera
a porota se rozhodovala o umís-
tění soutěžících.
Napětí v divadle Blaník dostou-
pilo vrcholu a letošní finalistky
se vrátily na scénu, aby se do-
zvěděly, jak hlasovali diváci,
návštěvníci webových stránek
soutěže i porota. Prvním vyhla-
šovaným výsledkem byla volba
návštěvníků webových stránek.

Členka poroty Zuzana Uhlířová
vyhlásila Miss Orient Internet,
kterou se stala finalistka ná-
hradnice Alena Vyčítalová
z Brna. Druhá korunka byla pro
nejsympatičtější tanečnici veče-
ra. Miss Orient Sympatie 2009
se stala Lucie Laštůvková
z Rýmařova. Po diváckém hla-
sování následovalo vyhlašování
výsledků dle hlasování poroty.

Titul a korunku druhé vicemiss
Orient 2009 si odnesla tanečni-
ce s číslem tři Michaela
Dolejšová z Prahy. Titul a ko-
runku první vicemiss Orient
2009 si odnesla opět Lucie
Laštůvková z Rýmařova. Titul
a korunku Miss Orient 2009 zís-
kala Silvia Borovská z Kež-
marku. 

Zdroj: www.missorient.cz

rozhovor
Lucko, kam až sahají vaše po-
čátky orientálního tance? Kde
jste začínala a kolik vám bylo
v té době let? Kdo byl vaší první
lektorkou?
K orientálnímu tanci jsem se do-
stala náhodou. Bylo to asi před
třemi roky a přivedla mě k němu
maminka, která chodila do ori-
entálních tanců v SVČ Rýmařov.
V té době jsem tancovala ještě ve
skupině Move2You (TS Freeze-
dance) u Petry Čechové a nemě-
la jsem moc času na něco jiného,
ale když jsem orientální tanec
vyzkoušela, tak se mi nějak do-
stal pod kůži a zůstala jsem u ně-
ho. Začala jsem tancovat u Dáši
Gajdošové, která byla mojí první
lektorkou.
Co považujete pro dobré zvlád-
nutí orientálního tance za nej-
potřebnější a co je podle vás na
tomto tanci nejtěžší?
Nejhlavnější je, aby vás to bavi-
lo, cítili jste se v tom dobře 
a užívali si hudbu a všechno ko-
lem. V orientálním tanci jsou
různé prvky - kroky a variace,
které jsou docela těžké na nauče-
ní, ale spíše záleží na tom, jak ho
podáte. Vyzkoušela jsem už
mnoho tanečních stylů a přijde
mi, že pro ženu je tento tanec
nejpřirozenější, protože vyjadřu-
je ženskou krásu, energii a cítění.
Je nutné, aby břišní tanečnice
měly správné proporce? Je vi-

dět, že některé z nich mají bříš-
ko, jiné zase nikoliv, jak je to te-
dy?
Tady toto je jednou z největších
výhod orientálního tance. Žádné
vyhraněné meze tu nejsou.
Tancovat může každá a nezáleží
na tom, jak vypadá. Klidně může
být hubená a nevadí i nějaké to
kilo navíc, může mít velká i ma-
lá prsa, je to prostě jedno, hlav-
ně, že ji to baví a naplňuje.
Určitě hraje důležitou roli
i kostým s těmi, laicky řečeno,
cinkrlátky. Můžete našim čtená-
řům popsat, jak má vypadat ta-
kový správný kostým orientální
tanečnice?
Ano, kostým je hodně důležitou
součástí. Tanečnice se jím taky
vyjadřuje. Podle typu orientální-
ho tance máme různé typy kostý-
mů. Nejčastěji se ale setkáváme
se zdobenou podprsenkou a suk-
ní, která může být úzká, volná,
s rozparkem nebo bez. V dnešní
době je už mnoho speciálních
obchodů, kde můžeme takové
kostýmy pořídit. Takže si buď
kostým může tanečnice sama 
ušít, nebo koupit. Nejčastěji je
zdobený různými kamínky, ko-
rálky, penízky, flitry. Nedílnou
součástí jsou také doplňky (zá-
voj, náušnice, prstýnky atd.). Už
jsem viděla mnoho kostýmů a je
jen na představivosti tanečnice,
jak bude vypadat.

A teď se dostáváme k tomu nej-
podstatnějšímu. V Praze jste se
stala vicemiss Orient 2009.
Řekněte, jaké byly vaše první
pocity po vyhlášení výsledků?
A jaká byla podle vás konkuren-
ce?
Bylo to tam úžasné už od samého
začátku. Soutěž začala na jara le-
tošního roku, kdy probíhala před-
kola, základní kola, semifinále
a do finále se nás probojovalo de-
set nejlepších. Samotná účast
v soutěži byla pro mě splnění snu,
takže jsem na finále jela si to
hlavně užít a udělat show. Vlastně
už po odtančení své finálové
skladby a rozhovoru s moderáto-
rem byl pro nás konec a vyhlašo-
vání výsledků byla taková třeš-
nička na dortu. Konkurence byla
veliká. Sešly jsme se tu dívky
z Čech, Moravy a Slovenska.
Všechny finalistky byly na vyso-
ké taneční úrovni a všechny jsme
chtěly dopadnout co nejlépe. To
ale neznamená, že bychom si
vzájemně nepomáhaly. Nejdříve
vyhlašovali Miss Sympatie,
a když vyslovili moje jméno, ne-
mohla jsem uvěřit vlastním uším,
protože diváci volili dívku, která
je nejvíce zaujala jak tancem, tak
i celkovým projevem. A co teprve
potom, když jsem losovala vítěze
divácké soutěže, a viděla, kolik
jsem dostala hlasů. A pak první
vicemiss Orient, to byla další

bomba. Byl to neskutečný pocit,
cítila jsem se nesmírně šťastná, že
jsem něco takového dokázala.
A byla jsem hrozně ráda, když ví-
te, že se vaše tancování někomu
líbí. Dopomohla k tomu i ta at-
mosféra v sále, která byla plná 
energie a lidí, kteří tam se mnou
byli, podporovali mě a drželi pal-
ce. Za to bych jim chtěla moc po-
děkovat. Hlavně moji rodině, přá-
telům, Dáši Gajdošové, Heleně
Tesařové a všem tanečnicím
z Rýmařova. Děkuji moc.
Když se řekne Lucka Laštůvko-
vá a budoucnost, co se vám
v první chvíli vybaví? Jakou stu-
dujete školu a jaká je vize vaše-
ho dalšího působení? Chcete se
věnovat orientálnímu tanci i na-
dále?
V součastné době studuji prvním
rokem 3. lékařskou fakultu
v Praze. Tak doufám, že dostu-
duji a jednou si budu moct před
jméno napsat MUDr. Ale to je
teď ještě moc daleko. Orientál-
nímu tanci se chci určitě nadále
věnovat, ani bych si to nedoká-
zala bez něho představit. V Praze
jsem v kontaktu s lektorkami
z Centra tance, které zaštiťují 
orientální tanec v České republi-
ce. V Rýmařově pokračujeme
s holkama ze skupiny Neila a na-
cvičujeme novou skladbu, tak se
máte určitě na co těšit.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Fota: www.missorient.czFota: www.missorient.cz
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Pár slov... o pár metrech
„Ustřihla si vlasy,“ zděsil se pan farář při pohledu na paní slád-
kovou. „Je doba zkracování,“ vyhlašuje strýc Pepin a Francin si
koupí auto na převážení piva. Doba zkracování ale postihla ne-
jen postřižinský pivovar.
Spěcháme. Říká se, že žijeme v uspěchané době. Otázkou je, je-
li vždy kam spěchat a důvod spěchat. Asi ano, když při tom pře-
kračujeme zákony a porušujeme pravidla. Spěchající řidič při-
šlápne pedál a ohrozí nemálo lidí, ve výsledku ušetří pár minut.
Někdo zkrátí čas, někdo vzdálenost, další daně.
Mých pár metrů, co mi leží na srdci, je v parku před školou na
Jelínkově ulici. Napříč parkem, mimo vyznačené chodníky přes
trávu, vznikla zkratka. Zprvu úzká pěšina, v případě jejího za-
blácení bylo pochopitelně nutné jít po trávě vedle ní, a tak se
z pěšiny stala stezka. Nevíme, kdo ji začal ani jestli před pěti ne-
bo deseti lety. Vzhledem ke stáří parku je to každopádně doba
zanedbatelná. Vzal jsem si náš školní měřič vzdáleností a zjistil,
že tato pěšina lidem ušetří 10 metrů, 45 centimetrů a... 8 sekund
uspěchaného života. Přestávám věřit, že jde o čas, těch pár met-
rů za to nestojí. V čem to je, přemýšlím. Zprvu podezírám pu-
berťáky nerespektující a priori žádná pravidla. Pak se zaměřím
na důchodce a jejich potřebu šetřit síly. Posléze musím konsta-
tovat, že stezkou chodí zcela nespecifikovatelný vzorek lidí. Bez
rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Je to pár dní, kdy jsem v šoku
sledoval známého, jak touto stezkou projíždí na motorce.
Ztrácím jakékoliv iluze o respektu člověka k přírodě i sobě sa-
mému. Nerozumím tomu. Někomu mohu připadat jako podivín,
ale já rád ujdu o těch 10 metrů navíc. Jednak mi zatravněná plo-
cha připadá krásnější než rozblácená pěšina. Rád také vyjádřím
respekt vůči zahradnímu architektovi, který park navrhl, i všem
generacím, které jeho realizaci respektovaly a těšily se z ní. 

V. Baran
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Aktuálně z města

Zastupitelé jednali na mimořádném zasedání
Ve čtvrtek 19. listopadu se konalo v sále
SVČ na Divadelní ulici mimořádné zasedá-
ní zastupitelstva města. Hlavním progra-
mem tohoto jednání bylo stanovení koefici-
entu daně z nemovitosti (podrobný článek
starosty viz níže), záměry a vlastní prodeje
pozemků a také schválení postupu čerpání
dotací z programu Zelená úsporám, sezna-
mu navržených bytových panelových domů
k zateplení a konečně přijetí úvěru ke spo-
lufinancování programu Zelená úsporám.
Dále zastupitelstvo města schválilo zařazení
žádosti o dotaci na výstavbu sportoviště v a-
reálu Základní školy Rýmařov na ulici 1.
máje i kandidáty na přísedící Okresního

soudu v Bruntále a vzalo na vědomí závě-
rečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za
rok 2008.
V bodu různé pak starosta města Petr
Klouda informoval zastupitele a přísedící
veřejnost o tom, že opětovně kontaktoval
majitele rozestavěné banky na Husově ulici.
Ten se údajně nebrání tento rozestavěný ob-
jekt prodat, ovšem podle osobního názoru
starosty za přemrštěnou cenu tři miliony ko-
run. Tento objekt je podle starosty v této po-
době těžko využitelný. Problematika ruiny
na Husově ulici bude na základě vyjádření
starosty předmětem dalšího jednání v pří-
slušných komisích města Rýmařova. Sta-

rosta se také okrajově zmínil o vyhodnoce-
ní výzkumu Město pro byznys, který každo-
ročně mapuje podmínky pro podnikání ve
více než dvou stovkách obcí a měst v našem
kraji. Letos se podle tohoto výzkumu umís-
til Rýmařov dokonce na prvním místě v kra-
ji. Vloni nám patřilo čtrnácté místo a v rám-
ci republiky dokonce poslední, 205. místo.
Podle výzkumu stojí za výrazným posunem
v žebříčku zlepšující se přízeň místních
podnikatelů, zvyšující se kvalita lokality
a z hlediska podnikatelů i situace na pra-
covním trhu. Informoval o tom v Deníku
z 21. října mediální zástupce soutěže
Michal Kaderka. JiKo

Dopad krize na hospodaření města Rýmařova
Zastupitelé města schválili v loňském prosin-
ci vyrovnaný plán rozpočtu na rok 2009 s vý-
daji a příjmy na úrovni 235,5 mil. Kč.
Výdaje pokrývaly veškeré investiční záměry
zastupitelů, chod města a jím zřizovaných or-
ganizací, opravy a údržbu majetku, kulturu
a další. Rozpočet obsahoval i rezervu nece-
lých 10 mil. Kč, která měla sloužit na spolu-
financování investic, na něž město žádalo do-
taci z nejrůznějších evropských i národních
fondů. Rozpočet města byl ale schválen stej-
ně jako náš státní rozpočet ještě v době, kdy

tehdejší politická reprezentace předpovídala,
že dopady krize na náš stát budou zanedba-
telné a hrubý domácí produkt naopak poros-
te tempem 4,8 %. Tomu odpovídala i pro-
gnóza výběru daňových příjmů státu a obcí -
stát rozděluje obcím část vybraných daní
podle uzákoněného klíče. Jsou to podíly na
dani z příjmu fyzických a právnických osob,
DPH a daně z nemovitostí. Stát nerozděluje
obcím podíl na dani spotřební - z alkoholu,
cigaret a pohonných hmot. Listopadová
a prosincová prognóza tehdejšího ministra fi-

nancí Kalouska na letošní rok zněla: daňové
příjmy porostou v řádu 3-5 %, krize Českou
republiku nezasáhne. Rozpočet státu byl
schválen navzdory tvrzením opozice o jeho
nereálnosti. Ještě lednový a únorový výběr
daní dával za pravdu ministrovi, i když pro-
gnózy a průzkumy z podnikatelského sekto-
ru jasně avizovaly nástup krize. Nato vláda
schválila řadu opatření a úlev podnikatelské-
mu sektoru, aby usnadnila pozici podnikate-
lům v období nedostatku zakázek. Před-
pověď růstu HDP byla změněna na odhady
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Zpravodajský servis ve zkratce

jeho možného poklesu (nyní asi mínus 6,4 %
za letošní rok). Daňové příjmy státu a obcí
prudce poklesly. Stát řeší svůj deficit rozpo-
čtu postupným zadlužováním. Naše město
mělo v plánu rozpočtu příjem daní od státu
ve výši 82 mil. Kč. Předpokládaná skuteč-
nost na konci roku bude asi 66 mil. Kč. K to-
mu se přidává nemilý fakt, že dotace na řadu
probíhajících investic města neobdržíme
podle plánu v letošním roce, ale až v prvním
a druhém čtvrtletí roku 2010. To znamená
další výpadek (časový posun) asi 15 mil. Kč
příjmů zaviněný byrokratickými postupy
v administraci a vyúčtování dotací. Celková
ztráta příjmů asi 31 mil. Kč pohltila celou
rozpočtovou rezervu na investice, vynutila si
úspory v hospodaření města a také potřebu
překlenovacího úvěru na probíhající investi-
ce do doby inkasa přislíbených dotací.
Předpokládaná výše úvěru je 20 mil. Kč, má
charakter překlenovacího úvěru na předfi-
nancování investic s předpokládanou splat-
ností do jednoho roku. Úroky z něho zatíží
rozpočet města dalšími asi 600 000 Kč.

Státní rozpočet na rok 2010 sestavil ministr
financí Janota již bez růžových brýlí. Všichni
jsme mohli sledovat boj stran a ministra
o konečnou výši deficitu. Janotova prognóza
pro rozpočty obcí předpokládá nárůst daňo-
vých příjmů o 10,8 % oproti letošní skuteč-
nosti. Opírá se především o nárůst daně z ne-
movitostí (sazby většiny zdaněných parcel za
m2 byly zdvojnásobeny) a o nárůst daně fy-
zických osob. Návrh rozpočtu našeho města
projednávaný zastupiteli předpokládá z dů-
vodu opatrnosti nárůst jen 7,5 %. Návrh roz-
počtu města je vyrovnaný, ale musely být
sníženy příspěvky organizacím zřizovaným
městem, jsou kráceny výdaje na chod úřadu,
dotace sportu, kultuře a další. V rozpočtu se
podařilo vytvořit rezervu na spolufinancová-
ní investic ve výši asi 4 mil. Kč. To je ovšem
minimální částka na hranici chyby prognó-
zovaných příjmů a výdajů. Do roku 2010
přechází městu realizace a profinancování
jen tří investic - Rekreační areál zahrady
Hedvy, Rekonstrukce ulice Horní a Cyklo-
stezka Janovice v celkové výši asi 45 mil.

Kč, z toho předpokládané dotace činí asi 
41 mil. Kč. Čekáme ale na vyhodnocení dří-
ve podaných žádostí na zateplení čtyř měst-
ských objektů a připravujeme sérii žádostí na
investice obsažené v integrovaném doku-
mentu města v lednu 2010. Pokud budou žá-
dosti úspěšné, musíme zabezpečit naše fi-
nanční podíly na investicích novým úvěrem,
pokud nebude vývoj příjmů a výdajů města
natolik příznivý, že to nebude nutné.
Co říci závěrem? To, že finanční krize posti-
hla stejně jako všechny města a obce i to na-
še. Výpadek 16 mil. Kč daní spotřeboval re-
zervu města, nutí nás k řadě škrtů ve výda-
jích a k přijetí překlenovacího úvěru. Peníze
mohly být jistě smysluplně využity v mnoha
oblastech života města. Rozpočet příštího ro-
ku je také velmi úsporný, nutí zvažovat kaž-
dý výdaj, nedovoluje rozmařilost. Nutí zastu-
pitele hledat úspory a příjmy trvalého cha-
rakteru a provádět jen ty záměry a investice,
na které získá výraznou dotaci z fondů
Evropské unie a státu.

Starosta města Ing. Petr Klouda

Na jednání mimořádného zastupitelstva za-
zněla velmi pozitivní informace, která urči-
tě potěší všechny nájemníky nezateplených
obecních bytů v Rýmařově. Zastupitelé to-
tiž schválili postup čerpání dotací z progra-
mu Zelená úsporám a seznam navržených
bytových panelových domů k zateplení
a dále schválili přijetí úvěru ke spolufinan-
cování tohoto programu.
Program Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) Zelená úsporám doznal význam-
ných změn, na základě kterých lze žádat
o dotace i na projekty, kdy jedno z opatření
bylo dokončeno před vyhlášením programu,
lze žádat o dotace i na panelové domy, je
ovšem nutné dosáhnout snížení spotřeby
tepla o 55 kWh/m2. Dále dílčí zateplení ne-
ní podmíněno provedením dvou, respektive
tří opatření, ale pouze snížením spotřeby
tepla o 20, respektive o 30 % a nově je po-
skytována dotace i na energetické hodnoce-

ní a na projektovou dokumentaci.
Vzhledem k výše uvedeným změnám navr-
huje ředitelka Bytermu Lenka Vavřičková
provést v roce 2010 zateplení panelových
domů na ulici Příkopy č. 6, 9, 11, 13 a 15.
„Máme již ověřeno, že požadované spotřeby
tepla bude dosaženo výměnou oken, zatep-
lením fasády a střechy. Celkový náklad na
zateplení těchto domů je asi 14 milionů ko-
run. Poté bude prověřováno, zda lze vý-
měnou oken a zateplením fasád a střech
dosáhnout požadované spotřeby tepla
i u ostatních domů na Bartákově 19,
Národní 13, Radniční 1, 3, 5 a 7, na Větrné
ulici, v Janovicích a Jamarticích. Pokud
ano, bude v jejich zateplování pokračová-
no,“ sdělila ředitelka Bytermu k novým
skutečnostem vyplývajícím z programu
Zelená úsporám.
Starosta Petr Klouda dále na mimořádném
zasedání zastupitelstva konstatoval, že za-

teplování zděných domů bude probíhat pod-
le již schváleného plánu s následující změ-
nou - podle posledních informací SFŽP se
úspora tepla počítá ke stavu k 1. 4. 2009. To
znamená, že domy, ve kterých byla okna
vyměněna v roce 2007 a 2008, lze požado-
vané úspory dosáhnout jen při současném
zateplení fasády, sklepů a střechy. Protože
jsou ale ve všech těchto domech půdní ve-
stavby a zateplení střechy je za těchto okol-
ností nereálné nebo velmi nákladné, bude
upřednostněno zateplení domů s okny z ro-
ku 2009 nebo bez vyměněných oken, kde je
jistota úspory tepla ve výši 30 %. V roce
2010 bude na zateplení zděných domů vy-
naložena částka 16 milionů korun, z toho
z vlastních zdrojů asi 8 milionů korun.
Konkrétní domy, které se budou v jednotli-
vých letech zateplovat, budou schvalovány
radou města v rámci schvalování plánu hos-
podaření Bytermu. JiKo 

Obecní domy se budou zateplovat

Na ulici Julia Sedláka vyroste nové boulder centrum

Slavnostní podzim života v pestrých barvách
Podzim je roční období, které
mnozí z nás považují za nejkrás-
nější, možná pro jeho nejpestřej-
ší paletu barev. Ne nadarmo se
o podzimu říká, že je nejlepším
malířem.

O podzimu života se zase hovoří
v souvislosti s pokročilejším vě-
kem. Někteří senioři však o tom-
to údobí života hovoří neradi.
Snad proto, že nejlepší léta tvůr-
čí práce již vystřídala zasloužená

léta odpočinku. Nicméně pod-
zim jako roční období a podzim
života mají mnoho společného.
Dlouhé podzimní večery přímo
svádějí k posezení, k besedě
a popovídání s lidmi, kteří jsou

nám blízcí a se kterými máme
něco společného. A naši sváteč-
ně oblečení, upravení a naladění
spoluobčané něco společného
měli. Ptáte se co? Rok narození
1934 nebo 1939.

Na jaře příštího roku vybuduje město v pro-
storu mezi Střední školou Rýmařov a budo-
vou bývalé základní školy na ulici Julia
Sedláka boulder centrum - lezecký areál (ob-
doba již existujícího na dětském hřišti v za-
hradě Hedvy). Likvidací starého plotu mezi 
oběma školami se uvolnil dříve nevyužívaný
prostor vhodný pro podobu upraveného vol-

ného prostranství, jehož dominantou budou
tři třímetrové laminátové lezecké kameny.
Záměr bude dále obsahovat přístupový chod-
ník, upravenou plochu vysypanou drobnou dr-
tí, sestavu přírodních kamenů, lavičky a nově
vysázenou zeleň. Vznikne tak místo vhodné
k odpočinku a pro vyžití dětí, rodičů a mláde-
že v moderním sportu. Předpokládané nákla-

dy na projekt jsou 1,2 mil. Kč včetně DPH,
z toho dotace bude maximálně 877 000 Kč.
Konečnou cenu může ještě ovlivnit výběrové
řízení na dodavatele, které právě probíhá.
Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj v rámci
svého projektu „Podpora rozvoje mikroregio-
nu Rýmařovska“. 

Starosta města Ing. Petr Klouda
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Letošní setkání jubilantů se 
uskutečnilo v pátek 13. listopadu
v podvečer ve velkém sále Stře-
diska volného času a pořadate-
lem akce bylo tradičně město
Rýmařov ve spolupráci s komisí
pro občanské záležitosti a Stře-
diskem volného času Rýmařov.
Předsedkyně komise pro občan-
ské záležitosti Květoslava Sicová
přivítala oslavence a vyjádřila
jim poděkování za prospěšnou
práci, kterou pro naše město vy-
konali. Téměř sto jubilantů přija-
lo pozvání na slavnostní setkání
se zástupci města, starostou
Petrem Kloudou, vedoucí odboru
školství a kultury Leonou Ples-
kou či zastupitelkou a předsedky-
ní kulturní komise Boženou
Filipovou, která zdůraznila, že
ani v době, kdy téměř všichni již
využívají zaslouženého odpočin-
ku, město na naše dříve narozené
spoluobčany nezapomíná. Pří-
tomna byla také ředitelka Stře-
diska volného času Rýmařov
Marcela Pavlová. Starosta popřál
jubilantům pevné zdraví a hodně
optimismu a elánu do dalších let
života. Oslavencům přišly předat

pomyslnou kytičku prostřednic-
tvím hudebního pásma také děti
ze Základní umělecké školy
Rýmařov. Po slavnostním přípit-
ku následovala volná zábava se
skvělým pohoštěním, o které se
tradičně postarali učňové oboru
kuchař-číšník ze Střední školy
Rýmařov pod vedením svých
mistrových.
I letos si mohli oslavenci zatan-
covat při nestárnoucích melodi-
ích dua Akord Vladimíra Bulka
a Ludmily Sigmundové, které se
hrávaly v době jejich mládí.
O tom, že nemusel seniory nikdo
do tance dlouho pobízet, svědčí
fakt, že už při prvních tónech byl
parket plný.
Snad největším překvapením
večera byl návrat dlouholetého
zpěváka hudby Pedagog Fran-
tiška Karáska, který na pódiu
stanul po několika letech 
a zazpíval jubilantům společně
právě s hudbou Akord. Zpíva-
lo mu to věru stále hezky. By-
la zde sváteční a milá atmosfé-
ra, prostřené stoly, květiny, 
úsměvy, spousta známých, kte-
ří se mnohdy dlouho neviděli,

i když žijí ve společném městě.
Co dodat na závěr? Snad jen se
připojit k řadě gratulantů, zá-
stupců města i dalších organiza-
cí, a popřát, aby elán, životní po-
hoda a pevné zdraví našim dříve
narozeným vydržely ještě po
další dlouhá léta, a všem, kteří
tato tradiční setkání připravují,
vyslovit velký a upřímný dík.
Upřímné poděkování patří rov-
něž duu Akord a všem ochotným

lidem, kteří se podíleli na pořá-
dání večera - osobně roznesli po-
zvánky, zajistili a připravili sál,
přivezli jubilanty a postarali se
o chutné občerstvení.
Pořadatelé jsou upřímně rádi, že
naši spoluobčané oslavenci po-
zvání přijali, přišli a dokázali, že
jsou vnitřně stále mladí a životu
vděční za to dobré, co jim dal.
Uvědomili jsme si, že mládí je
skutečně stav ducha. JiKo

Nejúspěšnější žáci a studenti ocenění na radnici
V rámci státního svátku Dne boje studen-
tů za svobodu a demokracii ocenili 18. li-
stopadu zástupci města Rýmařova čtrnáct
nejlepších žáků a studentů základních
a středních škol.
V zasedací místnosti Městského úřadu
Rýmařov se uskutečnilo slavnostní setkání
čtrnácti nejúspěšnějších studentů základních
a středních škol, na kterém zástupci města
starosta Petr Klouda, vedoucí odboru kultury
a školství Leona Pleská, předsedkyně komi-
se pro společenské záležitosti Květoslava

Sicová a zastupitelka a členka rady města
Jaroslava Labounková předali čtrnácti nej-
lepším žákům a studentům našeho města pa-
mětní listinu, kytičku a poukázku na nákup
knihy dle vlastního výběru
Tímto počinem radnice a komise pro občan-
ské záležitosti pokračuje v nové tradici, kte-
rá podpoří studenty nejen v jejich aktivitách,
ale i v reprezentaci města. Ocenění si odnesli
za vynikající prospěch, úspěšnou reprezenta-
ci školy na soutěžích a přehlídkách nebo za
mimořádné výsledky v mimoškolních aktivi-

tách ve školním roce 2008/2009.
„Jsem velice rád, že v Rýmařově máme tako-
vé množství perspektivních studentů. Dnes
jsme ocenili skutečně zajímavé spektrum stu-
dentů s rozmanitými znalostmi, dovednostmi
a zaměřením,“ konstatoval starosta Petr
Klouda. Připojil i poděkování pedagogům za
jejich práci a mnohdy pevné nervy a rodičům
za poskytnuté zázemí. Po oficiálním aktu
předávání ocenění zůstal prostor i ke vzájem-
né diskusi s představiteli města u společného
stolu s občerstvením.

Ocenění převzali:

Ivana Kopečková, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Za výborný prospěch, zodpovědnost, reprezentaci školy v atletice,
gymnastice, přespolním běhu, volejbalu, tanci, hudebních, recitač-
ních a jazykových soutěžích a zpěvu a organizování družebních akcí.

Pavel Gerhard, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Za aktivní přístup k výuce a snahu, za organizování akcí školy a dru-

žebních akcí, za pravidelné dosahování dobrých výsledků v atletických
soutěžích, v přespolním běhu a za reprezentaci v oddílu lyžování.

Lenka Mrhalová, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Za reprezentaci školy ve sportu (2. místo v okrese ve skoku vysokém,
1. místo ve volejbalu) a za aktivní činnost v taneční skupině JES na
mezinárodní úrovni, dále za dobrý prospěch a práci v třídní samos-
právě.

Tereza Krywdová, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Za výborný prospěch, aktivní přístup ke škole a reprezentaci ve spor-
tu - 2. místo v atletice jednotlivců, 2. místo v družstvech.

Kateřina Bartková, ZŠ Rýmařov, Školní náměstí
Za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích - lehkoatle-
tickém čtyřboji žáků základních škol (běh 60 metrů, skok daleký
a hod kriketovým míčkem, v krajském kole získala 1. místo a po-
stoupila na mistrovství České republiky, kde v Karlových Varech vy-
bojovala rovněž 1. místo).

Pavel Žurek, SSOŠ Prima
Za dlouhodobě úspěšné působení v naukových soutěžích O pohár
českého a polského konzula (Slezské Ząbkowice), kde název jeho
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práce zněl Doba husitská ve Slezsku, a dále v soutěži Slezské hrady
a zámky a v zeměpisné soutěži Eurorebus.

Christiana Zápalková, SSOŠ Prima
Patří mezi dobré studenty školy, zapojuje se do naukových a spor-
tovních soutěží, v soutěži Moravská brána obsadila 2. místo a dále
pak 8. místo v soutěži Eurorebus. Dobrého umístění dosáhla také na
juniorském maratónu v Olomouci.

Ladislav Mička, Střední škola Rýmařov
Za kvalitní přípravu gastronomických akcí (obdržel uznání hotelu
Kurzovní a Avalanche), dále za reprezentaci školy v turnajích ve flor-
balu a odbíjené a za opakovanou aktivní účast v soutěži Studenti čtou
a píší MFD a také za práci předsedy studentské rady.

Barbora Pernicová, Střední škola Rýmařov
Za velmi dobré studijní výsledky (stále se vzdělává a zdokonaluje
v gastronomii) a za reprezentaci školy v kulinářských soutěžích (vý-
borně hodnocena na praxi) a za každoroční přípravu rautů pro rodiče
a společenské akce.

Martina Jarošová, Střední škola Rýmařov
Za úspěšnou reprezentaci v mnoha sportovních soutěžích (snahou
a pílí převyšuje své vrstevníky), za pečlivou práci v třídní samosprá-

vě (předsedkyni třídy ji zvolili spolužáci) a za kvalitní práci na praxi
(ocenění získala od hotelu Avalanche a penzionu Zátiší).

Radomír Šemnický, Gymnázium Rýmařov
Za získání titulu Mistr České republiky v rychlopalné pistoli a za
dobré studijní výsledky. (Byla udělena pochvala ředitelky školy.)

Magdaléna Žváčková, Gymnázium Rýmařov
Za úspěšnou reprezentaci školy v naukových soutěžích, zejména
v matematické olympiádě (zisk 1. a 2. místa v okresním kole).

Jaroslava Ježková, Gymnázium Rýmařov
Za úspěšnou reprezentaci školy v naukových soutěžích (1. místo 
v okresním kole zeměpisné olympiády), za úspěšnou reprezentaci ve
sportovní střelbě (2. místo na Mistrovství ČR 2009 ve střelbě ze spor-
tovní pistole) a za aktivní členství ve střeleckém kroužku a za podíl
na projektech s přírodovědeckou fakultou v Olomouci.

Marek Čermák, Gymnázium Rýmařov
Za úspěšnou reprezentaci v jazykových soutěžích (2. místo v okre-
sním kole soutěže v angličtině - pochvala ředitelky školy), za dobrou
práci předsedy studentské rady a za aktivní přístup při organizování
školních i mimoškolních akcí, dále za účast na mezinárodních pro-
jektech a za dobrou organizaci studentského filmového klubu. JiKo

Manželé Casciani se vydali po diamantové cestě
V sobotu 21. listopadu si v ob-
řadní síni janovického zámku
řekli po šedesáti letech své opě-
tovné „ano“ manželé Anežka
a Edmund Casciani a jejich sva-
tební obřad nesl diamantový
punc. Oba manželé se shodně na-
rodili v listopadu. Pan Edmund
šestého a paní Anežka šestnácté-
ho. A právě tehdejší skromná 
oslava narozenin v domečku na
Máchově ulici přivedla oba man-
žele k pozdějším zásnubám. Byla
to tenkrát jejich první láska a za-
líbení na celý život. Brali se na
Silvestra v kostele svatého
Michaela v 11 hodin. Najednou
byli dva na dobré i na to těžší, na
výhry i prohry. V harmonickém
manželství se to dobré násobí
a to horší dělí. Oba manželé ma-
jí dnes tři děti Dagmaru, Jiřinu

a Edmunda a také šest vnoučat
a osm pravnoučat. Celý jejich ži-
vot byl naplněn prací; domeček,
zahrádka, péče o domácnost.
Oba rádi chodili do společnosti
a rádi tancovali. Paní Anežka má
dodnes ráda četbu a tato její záli-
ba jí provází po celý život. Pan
Edmund měl rád sport - lyže, ho-
kej, ale také šachy, dnes, kdy už
nohy moc neslouží, sleduje spor-
tovní přenosy v televizi. Oba ce-
lý svůj život prožili v Jeseníkách.
„Milí jubilanti, diamantoví man-
želé Casciani, prožijte spolu ještě
mnoho hezkých chvil a snažte se
v každém dni najít nevšední oka-
mžiky štěstí. Vždyť život je dar,“
pronesl k jubilantům starosta
města Rýmařova Petr Klouda,
který je zároveň vyzval, aby ob-
novili svůj manželský slib. Z je-

jich úst zaznělo přesvědčivé
„ano“. A na dotaz, jaký recept
mají diamantoví manželé na
dlouhověké manželství, odpově-
děla paní Anežka slovy: „Lásku

a zdraví.“ A na tutéž otázku od-
pověděl pan Edmund slovy:
„Lásku a zdraví.“ A naše redak-
ce se připojuje slovy: ať každý je-
jich den je jenom dobrý. JiKo

Slovo krajského zastupitele
Dne 18. listopadu proběhlo v Ostravě osmé zasedání zastupitelstva
Moravskoslezského kraje.
Zastupitelé schválili obci Dětřichov nad Bystřicí účelově určenou dota-
ci z rozpočtu kraje na rok 2009 v rámci „Programu na podporu přípra-
vy projektové dokumentace 2009“ ve výši 90 000 Kč, tj. 75 % požado-
vané dotace na projekt rekonstrukce a dostavby vodovodního řadu.

Mezi sedm obcí v kraji, které obdržely
neinvestiční příspěvek, patří i Tvrdkov,
který na svou činnost obdržel dotaci ve
výši 208 500 Kč.
Spojené lesy, s. r. o., Rýmařov získají
z rozpočtu kraje příspěvek na letošní
hospodaření v lesích, tj. na obnovu, za-
jištění a výchovu porostů, ve výši 256
187 Kč.
Po jednání zastupitelstva kraje proběhl
seminář členů krajského zastupitelstva
k návrhu rozpočtu kraje na rok 2010.
Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas se-

známil přítomné s harmonogramem projednávání a schvalování návrhu
rozpočtu na rok 2010. V něm předpokládá, že 16. prosince bude rozpo-
čet schválen, a to jako vyrovnaný - zdroje kraje činí celkem 7,18 mili-
ard Kč, výdaje by tedy měly být rovněž 7,18 miliard Kč. Na akce spo-
lufinancované z evropských zdrojů je v rozpočtu počítáno s částkou 2,3
miliard Kč. Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo úvěr od ČSOB ve výši 1,5
mld. s úrokovou mírou 0,8 %, který bude použit na předfinancování vý-
dajů na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů.
Krajské zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy s Českými drahami
na roky 2010 až 2019 na zajištění dopravní obslužnosti a modernizaci
vozového parku; v oblasti dopravy bylo také schváleno memorandum
o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti.
Ve stádiu jednání je zatím rekonstrukce nedokončeného úseku silnice
Ondřejov - Valšovský Žleb, která si vyžádá částku cca 200 mil. Kč, a po-
kračování rekonstrukce střechy na tělocvičně Gymnázia Rýmařov v ob-
jemu cca 4 mil. Kč.
Věřím, že právě dvě posledně jmenované akce se mi podaří prosadit
a zařadit do rozpočtu kraje na příští rok. 

Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel, místostarosta
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Lidl otevře před Mikulášem
Na Okružní ulici v Rýmařově vy-
rostla v poměrně krátké době no-
vá prodejna řetězce Lidl.
Současně s ní byly zrekonstruo-
vány chodníky a přechody, které
jsou nyní nasvíceny, vyrostlo vel-
ké parkoviště pro dvaapadesát vo-
zidel a byla provedena rekon-
strukce části přilehající vozovky
s novým vodorovným značením.
V úterý 10. listopadu provedl od-
bor stavebního úřadu MěÚ
Rýmařov kolaudaci a ve čtvrtek
3. prosince by měla být tato pro-
dejna otevřena. Občané města
Rýmařova tady najdou kromě

standardní nabídky potravinář-
ského zboží také prodejnu řeznic-
tví a uzenářství, která je ovšem
soukromá a není součástí tohoto
řetězce, a také prodejnu čerstvého
pečiva, cukrovinek a lahůdkář-
ského zboží. Otevřením prodejny
se tak rozšíří občanům našeho
města možnost pohodlného náku-
pu v nově vzniklém zdravém
konkurenčním prostředí. 

Jak vnímají otevření nové pro-
dejny občané města a obchodní-
ci, na to jsme se zeptali na ulici
náhodných kolemjdoucích.

anketa
Vítáte otevření nového řetězce Lidl s povděkem, nebo vám toto obchodní centrum připadá zbytečné?

Josef Zimák, podnikatel
Určitě vnímám otevření Lidlu
s povděkem.

Jana Hol’ková, důchodkyně
Jsem sice z Ostravy, ale
v Rýmařově jsem od jara do pod-
zimu a vzhledem k tomu, že si vo-
zím nějaké nákupy s sebou a teď
bude Lidl u autobusového stano-
viště, tak jsem šťastná, že tady tu
prodejnu otevřou a já si můžu na-
koupit, co potřebuji, hned po vy-
stoupení z autobusu.

Jana Zeťáková, dělnice
Myslím, že je to dobré, že tady
Lidl bude. Nemusí se chodit ně-
kam daleko, bude větší výběr.

Petr Karajannis, lékárník
Výstavba a otevření Lidlu mi při-
padá zbytečné. Ohrozí to místní
podnikatele a domnívám se, že je
tady dost obchodů s potravinami.
Místo toho se mohlo postavit něja-
ké relaxační zařízení nebo se dala
plocha využít účelněji než k vý-
stavbě Lidlu.

Jarmila Stejskalová, uklízečka
Je to potřebné jako hrom. Vůbec
mi to nepřipadá zbytečné. Bude
tam každopádně levněji, bude vět-
ší výběr zeleniny a ovoce, pod jed-
nou střechou člověk nakoupí více
druhů potravin včetně masa. Už se
všichni těšíme, i kolegové v práci.

František Ziegler, důchodce
Jsem spokojený a rád, že tady ko-
nečně něco podobného bude.
Vznikne konečně zdravá konku-
rence. Když má u nás jeden ob-
chod položku za 13 Kč a druhý
obchod tutéž za 15 Kč, tak ten, co
ji měl za 13 Kč, ji má druhý den
taky za 15 Kč. Tomu se zdravá
konkurence neříká.

Alena Poláchová, podnikatelka,
V žádném případě to není zbyteč-
né. Otevření tohoto řetězce vítá-
me. Zdravá konkurence je dobrá
konkurence.

Michal Žigmund, student
Mně je to v podstatě jedno. Je dob-
ře, že je to v blízkosti autobusové-
ho stanoviště, lidé to budou mít za
nákupy alespoň blízko.

JiKo
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Proč jsem si ho vybrala
Protože je mladý, zajímavý a o jeho nevšedním
koníčku málokdo ví. Protože jsme spolu
v Pradivadle tvořili hlavní postavy jedné z nej-
zajímavějších divadelních her - Naše městeč-
ko. A protože je to kamarád, kterého si vážím
a obdivuju.

Chtěla bych se vrátit k prapůvodní otázce,
která měla pokaždé tuto štafetu otvírat a udr-
žela se jen pár kol. Takže, Marku, jdeš naším
městem. Co tě napadá?
Napadá mě, že je tu ticho a klid. Žádný spěch,
žádné prodírání se davy. Občas nějaké zamá-
vání na známého, šlápnutí do louže, zastavení
se u výlohy. Já to tady mám rád, nemůžu říct,
že by mi tu něco chybělo. Jistě, jsme malé
město, a to má pochopitelně i své nevýhody
(stejně tak je ovšem má město velké). Nelíbí se
mi proto přístup některých lidí, kteří tvrdí, že

„v Rýmáku přece nic není“ a že je to „pupek
světa“. Zvláště v poslední době se tu děje tolik
věcí a akcí, že pozvání na některé už musím
i odmítat. Myslím, že každý si tu může najít
něco pro sebe. Nemůžeme počítat s tím, že tu
vyroste obrovské nákupní středisko nebo mul-
tiplex kin. Musíme si uchovat to, co tu máme.
Je smutnou skutečností, že na jazzklubové
koncerty chodí někdy jen deset (!!!) lidí. To je
na skoro desetitisícové město trošku málo.
A tak je to s každou akcí pořádanou tady. Snad

vyjma plesů a podobných veselic je tu každá
akce pro pořadatele prodělečná. Možná by te-
dy místo nadávek prospělo trochu více se dívat
po plakátech a zúčastňovat se. Občas se tu bo-
hužel také dějí věci, nad kterými zůstává ro-
zum stát, to je pravda, ale z hlediska kulturní-
ho si nemůžu stěžovat. K posuzování ostatních
hledisek asi nejsem ten pravý, moc do nich ne-
vidím.
V úvodu jsem zmínila Pradivadlo. Jak vzpo-
mínáš na Naše městečko?
Vzpomínám. Ale spíš z té stránky, že už bych
do toho asi znovu nešel. Čím víc se zajímám
o herectví, tím víc obdivuju skutečné herce
a tím víc vím, že já rozhodně herec nejsem.
Tehdy jsem to chtěl zkusit, protože šlo o něco
nového. Teď už o herectví něco vím a nešel
bych do toho ze strachu, že nepodám stopro-
centní výkon. Opravdu bych si musel být jistý
sám sebou. Vždycky se mi líbila dramata, kde
se křičí, brečí a emoce doslova stříkají z jeviš-
tě. Nedávno dávali v televizi záznam divadel-
ního představení Zločin a trest. To bylo něco!
Většinu času trávíš ale za kamerou. Dokonce
jsi natočil několik krátkých filmů. Jak takový
film vzniká a kde hledáš inspiraci?
Už je to tuším deset filmů. Popravdě řečeno,
všechny jsou takové... natáčené pro legraci
a pro zabití volného času. Díru do filmového
světa bych ale s žádným neudělal. Jde nám
spíš o to, abychom si užili co nejvíc legrace,
vyzkoušeli nové věci a naučili se další postupy.
A tak to opravdu je, každý další film je tech-
nicky o krok lepší než ten předchozí. Snad jen
jeden z nich je i po filmové a herecké stránce
opravdu silný a jsem na něj pyšný. Jmenuje se
Spiknutí. Jde vidět ten kontrast: normální pat-
náctiminutový film máme napsaný, natočený
a sestříhaný za dejme tomu tři týdny. Tento má
pět minut a od první zkoušky až po závěrečné
vypálení uběhly tři roční období. Naše filmař-
ské sdružení příští rok oslaví čtyři roky a za tu
dobu na našich filmech spolupracovalo na čty-
řicet různých lidí. Inspirace většinou přichází
v hodině angličtiny nebo dějepisu. Na příští
rok plánuju natáčení dvou velkých a zajíma-
vých projektů. Nechci o nich zatím moc mlu-
vit, ale mělo by se jednat o vážné snímky, za-
chycující mladé lidi v těžkých životních situa-
cích. Tak drž pěsti.
Je pravda, že jsme mohli tvoje jméno vidět
v titulcích reportáží České televize?

Ne tak úplně. S Českou televizí spolupracuju,
mám na kontě několik desítek reportáží a vysí-
lání, ale moje jméno figuruje zatím jen na pa-
pírech, a ne ve vysílání. Měl jsem štěstí, že
jsem natrefil na opravdu hodné lidi, kteří mi
dali šanci se prosadit, a vyšlo to. Vzpomínám
si, jak to proběhlo úplně poprvé. Přijel kame-
raman, dal mi do ruky kameru a řekl: „Toč.“
Do té doby jsem televizní kameru nikdy nedr-
žel v ruce, takže to byly krušné chvilky. O to
větší překvapení bylo, když mi následující den
volali ze střižny: „Ty, Marku, ty točíš docela
dobře.“ A tak se to rozjelo.
Letos maturuješ. Jak vidíš svoji ideální bu-
doucnost?
Chci se věnovat filmové režii, ale to je celoži-
votní cíl a rozhodně nesplnitelný v nejbližších
letech. Připravuju se na to a snad se to někdy
povede. Ideální budoucnost si představuju mo-
mentálně tak, že budu obklopen blízkými lid-

mi a budu dělat to, co mě naplňuje. Ale mys-
lím, že bych ideální budoucnost nechtěl. Když
by vše šlo snadno, přestal bych se snažit.
Raději tedy trošku těžší cestu se zaslouženým
koncem.
Co tě v poslední době rozesmálo?
Já mám smích moc rád. A zvláště v poslední
době mě stále rozesmívá životní ironie.

Příště: Marek Čermák se bude ptát Davida
Růžičky.

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

Ludmila Ondrašíková se ptá Marka Čermáka

Zdravotnictví
Prasečí chřipka a děti aneb Je panika oprávněná?

Tak máme v hromadných sdělo-
vacích prostředcích novou sezó-
nu. Nyní nikoliv okurkovou, ale
chřipkovou. Neuplyne den ba

hodina, abychom se nedozvěděli
novou, většinou katastrofickou
zprávu týkající se tzv. prasečí
chřipky.

Předně je třeba říci, že název není
přesný. Naprostá většina chřipko-
vých virů je totiž tzv. prasečích,
protože mezi prasaty virus koluje

a z nich občas přeskočí na člově-
ka. Vhodnější název je mexická
chřipka (třeba jako v minulém
století tzv. španělská chřipka).
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Osadní výbory informují
Nejstarší občanka Ondřejova oslavila úctyhodné jubileum

Komise pro obãanské záleÏitosti pravidelnû gratulu-
je osmdesáti- a vícelet˘m spoluobãanÛm. Jednou
z nich je i nejstar‰í obãanka Ondfiejova paní Bedfii‰ka
Bernátková, k jejímuÏ v˘znamnému jubileu 91 let pfii-
‰li popfiát AneÏka Továrková z Osadního v˘boru
v Ondfiejovû spoleãnû se zástupci mûsta R˘mafiova.
Paní Bernátková se narodila v Pravčicích a do
Ondřejova se přistěhovala v roce 1948
z Němčic u Holešova. Do roku 1965 pracova-
la v zemědělství. S manželem se starali
o vlastní hospodářství s domácími zvířaty.
„U nás bylo práce vždycky dost a museli jsme
se pořádně ohánět, abychom to všechno zvlád-
li,“ říká dnes již jednadevadesátiletá čiperná

stařenka. Na dotaz, jaký je její recept na dlou-
hověkost, se jen šibalsky usměje a odvětí, že
práce, humor a optimismus. A jaké je její nej-
oblíbenější jídlo? „Měla jsem ráda všechno,
nevybírala jsem si. A tak se u nás ani vy ne-
styďte, jezte a nenechejte se dlouho pobízet. Já
se stydím až potom, co všechno sním,“ odvěti-
la s úsměvem Bedřiška Bernátková na adresu
gratulantů. Starosta města Petr Klouda s před-
sedkyní komise pro společenské záležitosti
Květou Sicovou a předsedkyní osadního vý-
boru Ondřejov Anežkou Továrkovou popřáli
oslavenkyni pevné zdraví, mnoho sil a humo-
ru do dalších let. JiKo

V čem je letošní chřipka jiná?
Jenom tím, že chřipkový virus
vyměnil kabát. Jinak zůstal 
„obyčejným“ chřipkovým vi-
rem. Avšak díky tomuto novému
kabátu jej náš organizmus, když
virus vstoupí do dveří (tedy nosu
nebo úst, popřípadě spojivek),
obtížně poznává. V důsledku to-
ho onemocní více lidí než obvy-
kle (v naší zemi asi 1 mil. oby-
vatel) a z toho vyplývá větší po-
čet komplikovaných případů (ti-
to pacienti jsou pak v médiích 
uvádění).
Strach je jedna z přirozených lid-
ských reakcí a ještě větší strach
máme o své děti. Je ale oprávně-
ná panika, kterou cítím v hlase
rodičů, když se dotazují, zda je-
jich dítě nemá právě prasečí
chřipku?
Jednoznačně odpovídám, že pa-
nika oprávněná není. I když nyní
chřipka napadá především děti
(hlavně školáky), přesto většinu
teplot a kašlů způsobují jiné viry.
Dospělé čeká vlna chřipky se
zpožděním - dle epidemiologů
koncem roku (no řekněte, jestli
se někdy stoná ideálněji než na
Vánoce). Děti většinou chřipku

snášejí lépe než dospělí. Při příz-
nacích chřipky u svého dítěte by
měli rodiče postupovat jako
v minulosti při výskytu chřipky
v populaci - dostatek tekutin,
klid na lůžku, přísun vitaminů,
snižovaní teploty léky a fyzikál-
ními prostředky (zábal, vlažná
sprcha), starší děti mohou klok-
tat. Pokud se však příznaky ne-
lepší nebo jsou netypické (prud-
ké bolesti hlavy, opakované
zvracení, podivné vyrážky, duš-
nost), je třeba lékaře navštívit ih-
ned. Stejně tak s nejmenšími dět-
mi je lépe se lékaři jít ukázat.
Ještě zodpovím častý dotaz rodi-
čů ohledně očkování proti nové
chřipce u dětí. Očkují se děti
vážně nemocné nebo s poruchou
imunity. U ostatních dětí není
očkování bezpodmínečně nutné
a dokonce si myslím, že nyní je
již i pozdní. Naopak i v budouc-
nu je vhodné očkování proti
pneumokokům, které způsobují
nejvíce komplikací.
Přeji všem rodičům a jejich rato-
lestem klidný konec roku 2009
bez prasečí chřipky i bez jiných
nemocí. MUDr. Richard Rýznar,

dětský lékař
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Školství
Rýmařovští gymnazisté úspěšní v Nitře

O víkendu 13.-14. listopadu 2009
se Jitka Ježková a Jaroslava Jež-
ková ze střeleckého kroužku Gy-
rym zúčastnily Mezinárodních zá-
vodů olympijských nadějí v Nitře.
V konkurenci národních reprezen-
tací šesti zemí (Ukrajina, Maďar-

sko, Bulharsko, Bosna a Herce-
govina, Rumunsko a Srbsko)
a nejlepších závodnic z Čech
a Slovenska bojovaly úspěšně.
V sobotu se obě ve své kategorii
dorostenek dostaly do finále, kde
Jitka obsadila druhé místo za

Maďarkou Adrienn Nemes.
Skvělé umístění Jitky podpořila
Jaroslava osmou příčkou. Společ-
ně s mladou talentovanou střelky-
ní Markétou Krykorkovou z Brun-
tálu vytvořily družstvo reprezentu-
jící Moravu a obsadily za Maďar-

kami rovněž druhé místo.
V neděli se střílelo ve sloučené ka-
tegorii dorostenek a juniorek. Ani
v konkurenci starších děvčat se
Jitka neztratila, postoupila do finá-
le a obsadila celkové sedmé místo.

Štefan Janošťák

Jitku porazila jen Adrienn Nemes z Maďarska, třetí skončila Maryna
Lukina z Ukrajiny. Fota: archiv Gymnázia Rýmařov Naše stříbrné družstvo

Pozvánka na vánoční koncert
Když se v Rýmařově objeví sku-
pina Reliéf z Prahy, vyvolá to ji-
stě u mnoha z vás vzpomínku na
několik koncertů v našem malém
městě. Ale pozor,
velká změna. Zatím-
co vždy šlo o špičko-
vý bluegrass sladěný
s výborným zpěvem
všech členů kapely,
tentokrát to bude pro
většinu příznivců to-
hoto typicky amerického hudeb-
ního stylu asi překvapení. Reliéf
přijede se svým vánočním pro-
gramem. V asi hodinovém kon-
certu zazní typické vánoční pís-
ně od autorů neznámých až po

skladby barokního skladatele
Adama Václava Michny z Otra-
dovic.
Krásné české koledy jsou větši-

nou ve čtyřhlasé 
úpravě nebo s do-
provodem flétny,
kytary a smyčco-
vého kontrabasu.
Soubor těchto ko-
led natočil Reliéf
na sklonku léta

2002. Vánoční CD s názvem
Reliéf - koledy vyšlo v listopadu
téhož roku (ukázky jsou na adre-
se www.relief-band.cz, záložka
diskografie, ukázky).
Pokud budete mít náladu na 

Foto: archiv Martina Čermáka
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opravdu krásné vánoční písničky,
přijďte do modlitebny Církve čes-
koslovenské husitské (na Okružní
ulici - naproti stavbě Lidlu) dne 5.
12. v 17.00. Koncert pořádá ZUŠ
Rýmařov a je zajištěn sponzor-

sky, takže vybrané dobrovolné
vstupné bude použito na nákup
vánočních dárků pro děti v dět-
ském domově v Janovicích.
Přijďte proto opravdu v hojném
počtu. Martin Čermák

Historie jednoho domu

Konec Radniční ulice
Jakkoli zejména prostor náměstí
překypuje zástavbou z konce
osmnáctého či ze začátku devate-
náctého století, toto období zdale-
ka nepředstavuje jediné architek-
tonicky plodné časy. Další roz-
mach výstavby se v našem městě
datuje počátkem století dvacátého
či nejpozději krátce po první svě-
tové válce. Z tohoto období po-
chází například i nedávno zmiňo-
vaná budova pošty. Stejně jako
v předminulém díle našeho seriá-
lu bude i dnes objekt našeho zá-
jmu plodem doby novější.
Výjimečně se zpronevěříme ná-
zvu rubriky a prohlédneme si do-
my dva, konkrétně číslo 13 na uli-
ci Radniční a číslo 1 na Pivovar-
ské. Ty se nacházejí na samém
konci Radniční ulice, která je
dnes na svém napojení do ulice
Pivovarské zahrazena a slouží ja-
ko pěší zóna. Hmotově i historic-
ky spolu tyto dvě budovy totiž úz-
ce souvisí.
Jak už bylo řečeno, jejich stavba
spadá do období modernismu, ne-
vznikly však zároveň. Původně se
na místě této dnes architektonicky

poněkud osamělé dvojice nachá-
zela běžná městská obytná zástav-
ba, jak to lze pozorovat na všech
obrazových dokladech v běhu dě-
jin. Ta však musela ustoupit prud-
kému stavebnímu rozmachu na-
stanuvšímu po první světové vál-
ce a na jejím místě se objevily
projekty esteticky aktuálnější,
mezi něž lze zařadit například
i přestavbu dnešní lékárny z měš-
ťanského domu na penzion. Tato
část náměstí tehdy mimochodem
vypadala úplně jinak, Pivovarská
ulice totiž vlastně neexistovala,
tvořil ji jen úzký průchod, a sou-
časná Radniční ulice pokračovala
plynule dál. Celá její jižní fronta,
od náměstí Míru přes náměstí
Svobody až po ulici 1. máje, bo-
hužel padla za oběť architektonic-
kým čistkám v průběhu šedesá-
tých let dvacátého století, které
naše dva domy přežily coby po-
slední Mohykáni v řadě padlých.
Třináctka na Radniční je v tomto
páru starší sestrou, navržena byla
již během dvacátých let, a sice jako
činžovní dům, v kterémžto zaměst-
nání vydržela dodnes. Nese proto

ještě znaky tehdy už pomalu od-
cházející secese. Vznikl zde tedy
mohutný obytný dům s obchody
v přízemí, který představuje velice
hodnotný doklad pozdně secesní
architektury, zejména proto, že se
mu podařilo si svou tvářnost z val-
né většiny alespoň v hrubých obry-
sech uchovat. Mimořádně hodnot-
ný prvek představuje portál jeho
hlavního vchodu s nádherným flo-
rálním dekorativním ostěním, po-
dobného ve městě není. Vstoupí-
me-li dovnitř, zaujme nás i původ-
ní uspořádání a vybavení interiéru,
například vnitřní dveře i s oskle-
ním či centrální schodiště se zdob-
ným zábradlím. Drobným překva-
pením je rovněž zachovalá dlažba.
Jakkoli to nebývá zvykem, mezi
hodnotné prvky patří i zadní fasáda
se soustavou uzavřených lodžií,
ještě nedávno zubem času nemilo-
srdně ohlodaná, dnes však svítící
novotou.
Na místě staršího měšťanského
domu byl zbudován i druhý ob-

jekt, nesoucí adresu Pivovarská 1.
Postaven byl o něco později, na
začátku třicátých let, kdy byl se-
cesní způsob vyjadřování již mi-
nulostí. Od svého staršího souro-
zence tak v jistém smyslu přejímá
štafetu v řadě architektonických
stylů, jež pomalu ale jistě přechá-
zela ve funkcionalistickou moder-
nu. Té jeho strohá, přísně se tváří-
cí fasáda jednoznačně odpovídá.
Ze zadní fasády budovy vystupu-
je oválná hmota schodiště, které
se uvnitř rovněž honosí původním
zdobeným zábradlím, přestože je
jeho tvarosloví zcela jiné než
v předchozím případě. Hmotovou
skladbu domu nápaditě graduje
rohový střešní vikýř.
Těmito dvěma zástupci poválečné
architektury náš seriál západní li-
nii náměstí Míru zakončuje.
V další jeho části, která se objeví
v prvním čísle nového roku, pro-
zkoumáme budovu historicky
přece jen hodnotnější - městské
muzeum. JaPo

Foto: archiv Martina Čermáka
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Napadal hosty,
personál

i policejní hlídku
V nočních hodinách dne 11. 11.
2009 na základě oznámení přijela
policejní hlídka do baru na ulici
Husova v Rýmařově. Muž ve vě-
ku asi 55 let zde obtěžoval hosty
a personál restaurace. Po příjezdu
hlídky neuposlechl výzvy policis-
tů a následně i hlídku urážel. Muž
nepředložil průkaz totožnosti. Na
základě těchto skutečností byl
policisty zajištěn, převezen na
OOP Rýmařov k provedení ne-
zbytných úkonů a následně do-
praven na PASZ v Olomouci.
Dechová zkouška ukázala hodno-
tu 2,77 promile. Jednáním podna-
pilého muže nedošlo ke zranění
osob ani ke škodě na majetku.

Odcizil vozidlo
a havaroval

Dne 15. 11. 2009 v Břidličné do-
sud neznámý pachatel odcizil 
osobní vozidlo Renault Megane,
které bylo zaparkováno na ulici
Dlouhá na vyhrazeném parko-
višti. Majitel krádež oznámil
a následně bylo po vozidle vy-
hlášeno pátrání. Ještě téhož dne
okolo jedenácté hodiny bylo od-
cizené vozidlo Renault nalezeno
havarované za Břidličnou ve
směru na Valšov. Škoda na vo-
zidle byla předběžně vyčíslena
na 30 000 Kč. Případ nadále šet-
ří OOP Rýmařov.

Hodil se mu stavební
materiál za více
jak 50 000 Kč

Dne 13. 11. 2009 v Rýmařově na
třídě Hrdinů si dosud neznámý
pachatel otevřel dřevěné dveře
a vnikl do sklepního prostoru do-
mu. Odtud si odnesl velké štíto-
vé okno a dvě přídavná okna
menší. Celková hodnota se po-
hybuje okolo 30 000 Kč.
Následně odcizil také komínové
vložky v ceně 10 000 Kč. Dále
pachatel rozbil tabuli skleněné
výplně a několik kusů kachlů
z rozložených kachlových ka-
men. Majiteli tak vznikla škoda
poškozením materiálu asi 17 000
Kč a odcizením věcí celková
škoda 40 000 Kč.

Poškození vozidla
Dne 15. 11. 2009 oznámil maji-
tel osobního automobilu Ford
Mondeo, že mu dosud neznámý
pachatel vozidlo, které měl od-
stavené na hřišti v Břidličné, po-
škodil. Pachatel na vozidle urazil
obě zpětná zrcátka, ulomil střeš-
ní anténu a poškrábal lak karose-
rie po celé délce obou stran.
Tímto jednáním způsobil celko-
vou škodu dosahující 31 000 Kč.

Přistižen při krádeži,
naměřeno přes

5 promile alkoholu
Dne 15. 11. 2009 v obchodním
centru v Rýmařově na ulici
Opavská odcizil třiadvacetiletý
mladík láhev s alkoholem. Při
tomto jednání byl přistižen ostra-
hou prodejny, kterou slovně i fy-
zicky napadal. Mladík jevil
známky silné podnapilosti.
Policejní hlídka jej zajistila a pře-
vezla na OOP Rýmařov, kde mu
byla dechovou zkouškou namě-
řena hodnota 5,5 promile. Na po-
licejním oddělení se výtržník za-
čal opět chovat agresivně, byl
proto převezen do PASZ Opava.

Krádež nafty
Rýmařovští policisté šetří případ
krádeže pohonných hmot z pra-
covního stroje. V době od 16. 11.
2009 do 17. 11. 2009 v obci
Stará Ves směrem na Skřítek do-
sud neznámý pachatel odstranil
visací zámek zajišťující palivo-
vou nádrž těžebního stroje, který
byl zaparkován v lesním porostu
asi 150 m od silnice. Ze stroje
odcizil okolo 250 litrů motorové
nafty v celkové hodnotě asi
6 000 Kč. Poškozením zámku
způsobil pachatel škodu ve výši
200 Kč. 

Narazil do zábradlí
mostu a utekl

V pondělí 16. 11. 2009 projížděl
po silnici v Janovicích dosud ne-
známý řidič osobním vozidlem
Nissan Sunny. Po projetí zatáčky
se řidiči vůz vymkl kontrole, na-
razil do zábradlí a sjel ze silnice.
Zde narazil do kamenné zídky
a následně do sloupu oplocení
rodinného domu. Po nehodě ne-
známý řidič utekl a vozidlo za-

nechal na místě. V havarovaném
automobilu zůstal přítomen čty-
řiapadesátiletý podnapilý muž,
který na místě nepodal k osobě
řidiče bližší informace. Byla
u něj naměřena hodnota 2,2 pro-
mile alkoholu. Následkem neho-
dy vznikla škoda na vozidle oko-
lo 10 000 Kč a na zídce, sloupu
a oplocení škoda asi 2 000 Kč.

Objasnění případu
krádeže z Rýmařovska
Dne 18. listopadu zahájil poli-
cejní komisař SKPV Bruntál
trestní stíhání dvou žen
z Rýmařovska pro trestný čin
krádeže vloupáním, kterého se
měly společně dopustit tím, že
v době od 4. do 5. října
v Janovicích vnikly po poškoze-
ní brány na pozemek místní fir-
my a odtud si odnesly záběrový

řetěz na kolo k lesní vyvážecí
soupravě v hodnotě 15 000 Kč.
Trestní stíhání obou žen je vede-
no na svobodě.

Z prodejny odcizili
alkohol, cigarety

a peníze
Z trestných činů krádeže a po-
škozování cizí věci byli v těchto
dnech obviněni dva mladí muži
ve věku kolem jednadvaceti let
z Rýmařovska. Svého trestního
jednání se měli dopustit tím, že
16. srpna rozbili cihlou výlohu
potravin na ulici Opavské
v Rýmařově. Vnikli dovnitř a od-
cizili cigarety, různý alkohol
a trezor s hotovostí 2 000 Kč.
Způsobená škoda činí 16 000
Kč. Zdroj:

tisková mluvčí PČR Bruntál

Řidič nedal přednost
Dne 16. 11. 2009 došlo k dopravní nehodě na křižovatce ulic tř.
Hrdinů a Okružní v Rýmařově. Řidič osobního vozidla Toyota
Celica při odbočování vlevo nedal přednost zprava jedoucímu
vozidlu Alfa Romeo. Na křižovatce došlo ke střetu. Po nárazu
vozidlo Toyota vyjelo za pravý okraj komunikace, kde čelně na-
razilo do sloupu veřejného osvětlení. Vozidlo Alfa Romeo bylo
po střetu odhozeno mimo komunikaci, kde čelně narazilo do
zděného rohu budovy. Při nehodě došlo k lehkým zraněním ři-
diče vozidla Toyota. Ve druhém vozidle byl lehce zraněn spolu-
jezdec a řidič. U řidičů byla na místě provedena dechová zkouš-
ka na alkohol s negativním výsledkem. Na vozidle Toyota
vznikla škoda ve výši 40 000 Kč a na vozidle Alfa Romeo 
60 000 Kč. Dále došlo k poškození elektrické rozvodné skříně
na sloupu veřejného osvětlení za asi 5 000 Kč, škoda na zdivu
domu bude dodatečně vyčíslena.

Foto: PČR Bruntál
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Muzikantská čajovna



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho,

kdo myslí. Jonathan Swift
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Známá i neznámá výročí
29. 11. 1924 zemř. Giacomo Puccini, italský operní skladatel (nar.

22. 12. 1958) - 85. výročí úmrtí
30. 11. 1874 nar. Winston Churchill, britský politik, předseda vlády

(zemř. 24. 1. 1965) - 135. výročí narození
3. 12. 1894 zemř. Robert Louis Stevenson, skotský romanopisec,

povídkář a básník (nar. 13. 11. 1850) - 115. výročí úmrtí
3. 12. 1919 zemř. Auguste Renoir, francouzský impresionistický

malíř (nar. 25. 2. 1841) - 90. výročí úmrtí
4. 12. 1944 zemř. Alberto Vojtěch Frič, český cestovatel, průzkum-

ník a etnograf (nar. 8. 9. 1882) - 65. výročí úmrtí
6. 12. 1994 zemř. Josef Bláha, český divadelní a filmový herec

(nar. 8. 6. 1924) - 15. výročí úmrtí
12. 12. 1999 zemř. Joseph Heller, americký spisovatel a dramatik,

autor Hlavy XXII (nar. 1. 5. 1923) - 10. výročí úmrtí

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Filip Skalník ......................................................... Tvrdkov
Petr Merva ........................................................... Rýmařov
Barbora Horáková ............................................... Dolní Moravice
Leontýna Fréharová ............................................. Rýmařov
Václav Ondra ........................................................ Jamartice

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Bedřiška Bernátková - Ondřejov ........................................ 91 let
František Svojanovský - Rýmařov ...................................... 88 let
Růžena Tlapalová - Rýmařov ............................................. 88 let
Marie Furišová - Janovice .................................................. 87 let
Božena Dobešová - Rýmařov ............................................. 87 let
Rosalie Viadanová - Rýmařov ............................................. 83 let
Drahomíra Dostálová - Rýmařov ........................................ 83 let
Jarmila Rajnohová - Janovice ............................................. 82 let
Ladislav Václavík - Rýmařov ............................................... 82 let
Žofie Vrbická - Rýmařov ..................................................... 82 let

Rozloučili jsme se
František Vánský - Rýmařov ................................................ 1935

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Pranostiky na měsíc prosinec
• Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
• Studený prosinec - brzké jaro.
• Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
• Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
• Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
• Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
• Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
• Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
• Na Adama, Evu čekej oblevu.
• Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
• Když Vánoce obílí stromy sněhem, posype je jaro květem.
• Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce.
• Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na ví-

na hrubé naděje.

1. 12. 09:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
1. 12. 08:30 SVČ Keramická dílna pro ZŠ Břidličná
3. 12. 08:30 SVČ Keramická dílna pro ZŠ Břidličná
4. 12. 20:00 SVČ Taneční lekce pro dospělé
5. 12. 14:00 SVČ Cvičení na míči
7. 12. 17:00 SVČ Mikulášský turnaj ve stolním tenisu 

žáků a dorostu
9. 12. 16:30 SVČ Kurz - Smaltovaný šperk

11. 12. 20:00 SVČ Taneční lekce pro dospělé
14. 12. 09:00 SVČ Keramika s Buřinkou
16. 12. 13:30 SVČ Vánoční PC herna
26. 12. 09:00 St. Ves Stěpánská desítka - běžecké závody
26. 12. 14:00 SVČ Střílí celá rodina

Středisko volného času Rýmařov
zve na vánoční kurz
Smaltovaný šperk

středa 9. prosince od 16.30, keramická dílna SVČ
lektorka: Zdena Čecháková, poplatek: 200 Kč

přihlášky: Eva Kudláková, SVČ Rýmařov, 554 211 410

Vzpomínka

Prázdné zůstalo místo mezi námi,

chybíš nám a nic tě nenahradí.

To, že se srdce zhojí, je jen zdání,

nám zůstala bolest a vzpomínání.

Dne 7. 12. 2009 vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička,

paní
Inge Bahníčková-Casciani

S láskou vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na besedu
V pondělí 30. 11. v 17 hodin se v Městské knihovně

Rýmařov
uskuteční poslední přednáškový cyklus

s Jindřichem Štreitem,
tentokrát na téma současná tvorba.

Půjčovní doba od 1. 9. 2009
Po 9-17 Út 9-17
St zavřeno Čt 9-17
Pá 9-17 So 8-11

tel.: 554 212 566
www.mekrymarov.info
e-mail: knihovna.rymarov@tiscali.cz

Sedmnáctý listopad v městském muzeu
Nedávno jsme si připomněli
dvacáté výročí památných listo-
padových událostí. Sedmnáctý
listopad se však netýká jen na-
šeho drahého hlavního města,
i na oblasti se psaly dějiny.
Výstava, která připomíná, že
v Rýmařově tomu bylo nejinak,
je právě k vidění v nově zrekon-
struované chodbě městského
muzea. Nepsaly se tu dějiny

velké, a proto není velká ani ta-
to výstava, avšak i malé ohléd-
nutí za střípky událostí celoná-
rodního významu nám pomáhá
vidět současnost v náležité per-
spektivě. Úvodní setkání k této
výstavě se konalo v pondělí 16.
11. v 16.00, přičemž celá akce
potrvá do 8. 12. Návštěvníky
vernisáže přivítal Mgr. Martin
Samson. Vzpomněl osobních

prožitků na onu dobu nepříliš
dávno minulou a připomněl, že
listopadové děje neprobíhaly
v historickém vzduchoprázdnu,
jejich rozbuškou byla demon-
strace studentů k padesátému
výročí popravy devíti účastníků
protinacistických demonstrací
po smrti Jana Opletala. Často se

hovoří o moci osmiček v histo-
rii tohoto národa, ale naše zlo-
mové okamžiky na ně zdaleka
nejsou omezeny. Doufejme te-
dy, že věčně se opakující dějiny
tentokrát chvíli posečkají. K to-
mu těžko může dopomoci něco
jiného než právě naše historické
povědomí. JaPo

Vánoce v muzeu
Srdečně vás zveme na vánoční
výstavu Od Adventu po Tři
krále aneb Vánoce u nás
i v Polsku, kterou můžete na-
vštívit ve dnech 1.-31. 12. 2009
v našem muzeu. K vidění bude
tradiční vánoční výzdoba od
konce 19. do poloviny 20. sto-
letí spolu s betlémy a seznámí-
me vás s vánočními a adventní-
mi zvyky u nás i v Polsku. Na
výrobě vánoční výzdoby a dob-
rot se podílely děti z místních
škol, Kouzelné buřinky a Stře-
diska volného času Rýmařov.

Ochutnat vánoční cukroví
a punč můžete na vernisáži 1. pro-
since v 16.00.
Celý projekt této společné čes-
ko-polské výstavy je spolufi-
nancován Operačním progra-
mem přeshraniční spolupráce
ČR - PR Překračujeme hranice,
a to prostřednictvím Euroregi-
onu Praděd.
Kromě výstavy bude od 1. pro-
since v informačním centru při
městském muzeu umístěna
Ježíškova schránka, kam děti
mohou házet svá vánoční přání

„...budu se sytit tvým zjevem.“
Ž 17,15b

Ladíme adventně
28. listopadu v 16.00 v Břidličné

kostel sv. Tří králů

29. listopadu v 15.00 v Rýmařově
kostel sv. archanděla Michaela

Zazní skladby J. S. Bacha, J. Pachelbela, J. Stanleye,
S. Wesleye a žalmy 12., 4. a 17.

Varhany a přednes: Tomáš Ulrich
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Ježíškovi, a to až do 10. prosin-
ce. V informačním centru bude
také od 1. prosince postaven vá-
noční strom splněných přání
pro děti z dětského domova
v Janovicích. Každý může dle
svých finančních možností spl-
nit přání konkrétnímu dítěti -

stačí jen utrhnout vánoční přání
některého dítěte ze stromečku,
zaregistrovat se v informačním
centru, dáreček koupit, zabalit
a nejpozději do 18. prosince jej
donést zpět do informačního
centra.
Vypouštění balónků s přáním

Ježíškovi je další naší vánoční
akcí. Tak jako v loňském roce
i letos jsme se zapojili do celo-
republikového klání o rekord
v hromadném vypuštění balon-
ků s vánočním přáním Ježíško-
vi. Zapojit se může každý, kdo
si 10. prosince v době od 15.00

do 15.35 vyzvedne před mu-
zeem balonek a v určený čas, tj.
v 15.40, ho společně s ostatní-
mi vypustí. Tentýž den vás zve-
me na malý minijarmark v pro-
storách muzea, který bude pro-
bíhat od 14.00. 

Městské muzeum Rýmařov

Historické detaily - 19. část

Jméno a příjmení

..........................................................................................................................................
Adresa
.......................................

.......................................

Telefonní kontakt

.......................................

Místo, kde se
objekt nachází

.......................................

.......................................

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 19Dennû procházíme v na‰em mûstû
R˘mafiovû kolem nejrÛznûj‰ích ar-
chitektonick˘ch pozoruhodností
a kulturních památek, historick˘ch
detailÛ, fascinujících fasádních ãi
dvefiních ornamentÛ, unikátních
a originálních korouhviãek, jeÏ zde
zanechali mistfii stavitelé, fiezbáfii,
tesafii, sochafii nebo umûleãtí ková-
fii. V dne‰ní uspûchané dobû,
protkané sítûmi mobilních operáto-
rÛ, kdy z kanceláfií a pokojÛ blika-
jí monitory poãítaãov˘ch sestav
a dûti si hrají ve virtuálním svûtû,
jen stûÏí zastavíme svÛj krok, po-
zvedneme hlavu vzhÛru a zamyslí-
me se napfiíklad nad tím, kter˘ 
umûlec obdarovan˘ fantazií dílo
pro dal‰í pokolení zanechal. (Zaãít
soutûÏit mÛÏete kdykoliv, i s jed-
ním ústfiiÏkem máte ‰anci na v˘-
hru.) SoutûÏ pfiipravil JiKo

✁
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Servis služeb

Objektivem rýmařovských fotografů

Provoz městského zimního stadionu
v Rýmařově - sezóna 2009-2010

Zahájení provozu:1. listopadu 2008

Rozpis bruslení pro veřejnost:
Večerní bruslení:

Večerní bruslení se upravuje vždy na týden, a to podle rozlosování
hokejových zápasů a tréninků. Proto není možné stanovit jednotný
čas na celou sezonu jako u odpoledního bruslení.

Denní bruslení:
PO: 14.00-16.30 ÚT: 14.00-16.30
ST: 14.00-16.30 ČT: 14.00-16.30
ČT: 14.00-16.30 PÁ: 14.00-16.30
SO: 13.00-16.30 NE: 13.00-16.30

Vstupné:
Cena je stejná jako v r. 2008

Vstupné po celou dobu denního i večerního bruslení:
děti do 15 let: 20 Kč, dospělí: 30 Kč

Mimo veřejné bruslení a využití umělé plochy pro tréninky a zápasy
hokejových družstev je zde možnost individuálního pronájmu ledové
plochy. Tento pronájem je možné si dohodnout s panem Mořkovským
na Městských službách Rýmařov (tel: 554 212 517 nebo
737 241 052).
Rozpis bruslení může být z provozních důvodů změněn.

Antonín Urbánek, jednatel společnosti

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

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

Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00.

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

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

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termín kavárniček na II. pololetí roku 2009:

Každé liché úterý v měsíci: 1. 12. a 15. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

,

pondělí-pátek: 9.00-12.00 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00 13.00-16.00

neděle:13.00-16.00

Podzim Foto: Marcel Daniel

Labutí píseň severského Pradivadla
Divácky úspěšnou premiérou amerického komorního muzikálu Neila
Simona Song pro dva aneb Každý má svého Leona završí rýmařovské se-
verské Pradivadlo své tříleté působení na amatérské scéně v Rýmařově.
Po předchozích hrách Naše městečko, Kráska a Zvíře, Holka odjinud a Song pro
dva autorů Thorntona Wildera, Františka Hrubína, Rudolfa Trinnera a Neila
Simona se principál, herec a režisér v jedné osobě Jiří Konečný rozhodl ukončit
práci v tomto souboru. „Mé rozhodnutí nebylo dílem okamžiku a není to pro mě
vůbec jednoduché. Od samého vzniku Pradivadla jsem se snažil dát hercům, ale
především lidem v hledišti, co bylo v mých silách. A také jsem věděl, že jednou
může nastat ta chvíle, kdy něco velmi pozitivního a inspirativního v životě člově-
ka skončí. Netušil jsem však, že to bude tak brzy. Chtěl jsem vyzkoušet, kam až se
mohou posunout hranice amatérského divadla. Zda se nám podařilo naplnit
očekávání diváků či nikoliv, to musí posoudit jiní. Mé rozhodnutí pramení z ryze
ekonomických důvodů. Tady totiž platí dvojnásob, že čím výpravnější a nároč-
nější je inscenace, tím více prostředků člověk potřebuje k její realizaci. Pokud při-
jedete do jiného města, kde vás nikdo nezná, musíte zaplatit ne zrovna lacinou
dopravu či gáži kulisákům a nemáte za sebou silného sponzora nebo uměleckou
agenturu a schopného manažera a na představení pak přijde čtyřicet diváků bez
toho, že by vám pořadatel uhradil smluvní cenu za představení, jak je to běžnou
praxí u profesionálů, zákonitě jdete do mínusu, a to je špatně. Neumím, ani ne-
chci vytvářet inscenace jen tak napůl s obehranými rekvizitami či kostýmy a s mi-
nimální výpravou. Ta doba je dávno pryč. Funguje to snad ještě stále ve vesnic-
kých ochotnických spolcích, které mohou se svou výpravou hrát i v malebných
hospůdkách. A zahrát hru dvakrát nebo třikrát na domácí scéně při značném tří-
nebo čtyřměsíčním úsilí celého týmu a plném hereckém nasazení mně připadá
nemorální. Odtud pramení tedy mé rozhodnutí a neříká se mi to lehce. Rovněž se
domnívám, že jeden ochotnický spolek s dlouholetou tradicí v našem městě, ja-
kým je Mahen, plně postačuje. Tímto také upřímně děkuji všem sponzorům, kte-
ří nás po dobu těch tří let drželi nad vodou a dopomohli k úspěšné realizaci všech
inscenací, zejména městu Rýmařov, Středisku volného času Rýmařov, Rodinným
domkům Rýmařov, Páté stavební a mnoha dalším. Pokud svým rozhodnutím zkla-
mu několik našich příznivců, je mi to od srdce líto a za své rozhodnutí se jim
omlouvám a věřím, že to pochopí. Těm ostatním to zcela určitě vadit nebude,“
sdělil k ukončení své režijní a herecké činnosti Jiří Konečný.
A pro ty, kteří měli Pradivadlo rádi, sledovali jeho vývoj a fandili všem jeho her-
cům a celému realizačnímu týmu, máme alespoň potěšující zprávu, že poslední
hru, americký komorní muzikál Song pro dva aneb Každý má svého Leona dra-
matika Neila Simona, uvede Pradivadlo naposledy v pátek 18. prosince v 19 ho-
din v Městském divadle Rýmařov. Předprodej vstupenek bude od 7. prosince
v Informačním centru na náměstí Míru v Rýmařově. JaPo
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Miroslav Donutil provázel Cestou necestou
Také máte rádi humor Miroslava Donutila?
Pro ty, kteří se rozhodli navštívit jeho před-
stavení v rýmařovském městském divadle
ve čtvrtek 19. listopadu pod názvem Cestou
necestou, byla připravena dvouhodinovka
plná smíchu a zábavy, jak už je u tohoto ba-
viče zvykem. Troufám si konstatovat, že ur-
čitě nezklamal nikoho, kdo neváhal a do di-
vadla zavítal. Z jeho „one man show“ vyza-
řoval klid, ale přitom rozdával radost
a smích. Byl milý, laskavý a dokázal vytvo-

řit pohodu. Snad je to tím, že jeho životním
krédem je optimismus. A přesto, že byl sál
vyprodán „jen“ ze tří čtvrtin (kapacita sálu
je 425 míst), lidé z jeho představení odchá-
zeli spokojeni a šťastni, plni dojmů, a někte-
ří dokonce bohatší o jeho zbrusu novou kni-
hu Ptejte se mně, na co chcete, já na co
chci, odpovím s podpisem, který jim věno-
val při autogramiádě o přestávce. Patří me-
zi nejpopulárnější herce, přitom ve filmu
hrál naposledy v roce 2003 v Románu pro

ženy podle knížky Michala Viewegha. „Od
té doby mi byla nabídnuta řada scénářů,
které mě vůbec nevyprovokovaly k tomu, a-
bych je přijal. Naštěstí jsem už měl aspoň
slíbenou hlavní roli zkorumpovaného soud-
ce Cyrila v Románu pro muže, rovněž podle
Viewegha,“ řekl pro Mladou Frontu DNES
známý herec Miroslav Donutil, kterého
jsme před rýmařovským představením po-
žádali o krátký rozhovor.

rozhovor
Na to, abychom v dnešním roz-
hovoru postihli váš dosavadní
herecký život, bychom opravdu
potřebovali napsat knihu, ne-li
celou ságu. Ale bu ďme tedy
struční a výstižní. Jste absolven-
tem brněnské JAMU. Kdy jste
vlastně začal s herectvím naváž-
no a vzpomenete si ještě na svou
první roli?
Moje první role byla ještě na
Janáčkově akademii a byla to ro-
le psa. Zatímco ostatní tam měli
text, tak já jsem štěkal. Para-
doxně za mnou po představení
přišel režisér nejdříve amatér-
ského divadla a posléze profesi-
onálního divadla Husa na pro-
vázku Zdeněk Pospíšil a na zá-
kladě role psa mě do toho diva-
dla angažoval. Jméno psa si už
ale nepamatuji.
Diváci vás znají především díky
filmům Balada pro banditu,
Postřižiny, Tankový prapor,
Černí baroni, Dědictví aneb
Kurvahošigutentag, Pasti, pasti,
pastičky, Pelíšky nebo nezapo-
menutelné roli faráře z filmu
Želary. Co vás jako první na-
padne, když se ohlédnete za pra-
cí na těchto filmech?
Že ta práce byla pestrá, ale pořád
mi tam chybí role, kterou bych si
představoval jako dominantní.
Byly to krásné věci, já si nestě-

žuji. Někdo za celý svůj herecký
život nedostane žádnou příleži-
tost zahrát si ve filmu, ale pořád
si myslím, že ta role ze všech
nejrolovatějších by ještě přijít
mohla.
Která role, ať již divadelní nebo
filmová, vám přirostla k srdci
natolik, že na ni vzpomínáte do-
dnes, a kdo inscenaci, případně
film režíroval?
Ono s těmi rolemi je to asi
vždycky tak, že vám musí k srd-
ci přirůst každá, pokud ji chcete
dělat. A tak tomu taky je. Když
se do něčeho pustím, tak už ji
mám u srdce a nepustím ji, do-
kud tu roli jako takovou do světa
nevypustím nebo dokud se to ne-
přestane hrát. Nedá se určit, kte-
rou se měl v oblibě. Samozřejmě
mohl bych zmínit Truffaldina ve
Sluhovi dvou pánů nebo z filmu
Pelíšky, v podstatě všechno. Já
bych to nedělil.
Na vašich webových stránkách
většina respondentů obdivuje
vaše herectví a přirovnává vás
k nejlepším současným hercům
vedle Bolka Polívky a dokonce
vás někteří srovnávají s nezapo-
menutelným Vladimírem Men-
šíkem. Jak vnímáte svou popu-
laritu a především diváckou lás-
ku k vašemu herectví?
To je něco, co když se podaří, tak

k tomu herectví
patří. A vnímám
to pozitivně, po-
chopitelně, pro-
tože to je vzkaz
těch diváků, že si
vás váží, že vás
mají rádi, a to je
něco, co herec
nutně musí oce-
nit. Nicméně po-
pularita jako ta-
ková je pomíji-
vá, to si každý
herec musí uvě-
domit a nedá se
na tom stavět.
Stavět lze pouze

na vlastní práci, která tu popula-
ritu přinese. A když ji přinese,
tak je třeba si ji vážit, ale nepře-
ceňovat ji. Asi tak se k tomu sta-
vím.
Úsměvných historek, zdá se,
máte v rukávu přehršle, jak pa-
trno z vašich „one man show“.
Které příhodě jste se nejvíc za-
smál právě v tom momentě, kdy
se zrovna stala?
To jsou věci, které se nedají ur-
čit. Já jsem těch historek ve
svých pořadech odvyprávěl asi
pět tisíc. A vybrat z nich jednu,
je téměř nemožné. Já se rád smě-
ju. Směju se životním situacím
a ty pak přenáším na jeviště, po-
kud stojí za to, aby přeneseny
byly. A když se potom smějí di-
váci, tak mi to zase zpětně pro-
vokuje můj vlastní úsměv nad
tou historkou a dosvědčení toho,
že se to povedlo. Já bych si
troufnul říct, že ty historky, po-
kud se do toho pořadu dostanou,
stojí za to všechny.
Jste dokonce rekordmanem
v odehraných představeních, teď
mám na mysli vaši roli Truf-
faldina v Goldoniho Sluhovi
dvou pánů, kdy již čtrnáctou se-
zónu je na tuto komedii vyprodá-
no a zároveň s úspěchem oslaví-
te s kolegy více jak čtyřstou re-
prízu, pokud se nemýlím. Dá se

vůbec stihnout ten obrovský
maratón - divadlo, film, televize,
rozhlas a další, aniž by se z toho
člověk zhroutil? Lidé vás znají
jako velmi klidného a vyrovna-
ného člověka. Jak to děláte?
Myslím, že se to dá stihnout.
Někdy je to hodně napjaté, ale je
to otázka dobrého naplánování.
Je potřeba si hlavně cenit toho, co
člověk chce, kde má hranice
a kam se chce ještě za ty hranice
dostat. Já ty hranice rád překraču-
ji a mám pocit, že jedině tudy ve-
de cesta. Protože když si člověk
vymezí nějaké mantinely a mezi
nimi se pohybuje, tak většinou ni-
čeho nedosáhne. Takže jít za ty
hranice je docela slušná pobídka
a když vás vyprovokuje a vy jí
dosáhnete, tak mám pocit, že se
ten úspěch dostaví. Je pro to třeba
dělat hodně a já se o to i snažím.
Máte na zdejší kraj nebo pří-
padně lidi nějaké vazby? Co
vám říkají Jeseníky?
Mám Jeseníky rád, i když z dět-
ství na ně nemám dobré vzpo-
mínky. Strávil jsem část svého
dětství v ozdravovně ve Velkých
Losinách, která mi narozdíl od
mých rolí k srdci nepřirostla. Byl
jsem daleko od rodičů, v nepřá-
telském prostředí. Léčili mně
tam tenkrát nějaký kašel a prů-
dušky a lili do mě smradlavou
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vodu, která mně vůbec nechut-
nala a ještě se ty dámy, co tam
byly za sestřičky, ke mně chova-
ly nevybíravě. Tak jsem to jako
dítě vnímal a prosil rodiče, aby
pro mě přijeli a oni nakonec ani
nic jiného udělat nemohli, proto-
že viděli, že dítě je nešťastné. Ale
jinak k Jeseníkům vztah mám
velice dobrý, protože je to krásná
krajina a protože tady žijí zají-
maví a tvrdí lidé, a protože tady
pan Štreit fotí krásné fotky, které
zrovna teď vystavuje v naší ka-
várně Platýz v Praze, a jsme ka-
marádi už léta. Chodil na
Provázek a známe se i tak, že se
do toho vašeho kraje prostřed-
nictvím jeho fotek dívám.
Není žádným tajemstvím, že má-
te rád dobré jídlo a ze všeho nej-
raději to, které uvaří vaše žena.
Přesto se zeptám, které z jejich
pokrmů vám chutná nejlépe?

Ona má řadu skvostů, je to na mě
bohužel vidět. Taková její domá-
cí svíčková nebo typické horácké
jídlo, které zase málokdo chápe,
španělské ptáčky s knedlíkem
a se zelím jsou opravdové lahůd-
ky. A kdokoliv to od ní ochutná,
tak ví, o čem mluvím. Samo-
zřejmě dobré jídlo rád mám, ale
jsou období, právě teď, kdy pře-
hánět to není možno, protože na-
opak potřebuji shodit váhu tak,
abych se dostal do kostýmu
hlavní postavy Román pro muže,
který budeme natáčet v březnu
příštího roku. Je to nový film
podle románu Michala Viewe-
gha, který vlastně psal pro mě.
Myslím, že vznikne určitě velice
zajímavý a diskutabilní film,
protože je provokativní už ve
scénáři. A myslím, že mladý am-
biciózní režisér Tomáš Bařina se
postará o to, aby to byl film pro-

vokující po všech stránkách, a na
tu práci se už těším.
Ještě prozraďte, Mirku, co dal-
šího připravujete, ať již v diva-
dle nebo pro filmové plátno.
Pak mě čeká ještě poslední díl
z mého televizního cyklu Tři
plus jedna na téma Dovolená
a tím celý cyklus zakončím. Teď
jsme dokončili filmovou pohád-
ku s režisérem Císlerem s ná-
zvem Dešťová víla, která bude
mít premiéru 10. února. V plánu
jsou i další tituly, ale k jejich re-
alizaci se přistoupí až poté, co
budou zafinancovány, proto
o nich zatím nemá smysl mluvit.
Jaká je pro vás nejušlechtilejší
lidská vlastnost? A i když to bu-
de znít jako klišé, přesto se ze-
ptám: máte své motto nebo ži-
votní krédo?
Mam takové krédo, dělat všechno
naplno, a to si myslím, že se vy-

platí, protože pokud něco člověk
šidí, všichni okolo to poznají. A já
se rozhodně k tomu nechci uchý-
lit, abych něco šidil, pak povolání,
které děláte, nemá cenu vykoná-
vat. A co se týče vlastností, u mě
je to asi jako s těmi rolemi.
Nemám jednu vlastnost, která by
u mě převládala. Upřimně řečeno,
od vyjmenovávání těch vlastností
raději ustupuji, protože je lepší,
když se člověk chová tak, aby se
za sebe nemusel stydět, než aby
vyhlašoval nějaká kréda anebo 
očividně prospěšné vlastnosti, kte-
ré potom sám nedodržuje. Takže
pro mě je nejlepší vlastnost tako-
vá, abych dodržoval zásady, které
si člověk sám v životě stanoví.
Děkuji vám za váš čas, vstříc-
nost a velmi milý rozhovor
a před dnešním rýmařovským
představením přeji: „Zlomte
vaz!“ JiKo

Organizace a spolky
Úspěšný Kelt Grass Band koncertoval s Nezmary

Folková skupina Kelt Grass
Band ze Stránského je dnes již
známá i ve vzdálenějších kou-
tech naší země. Své místo na vý-
sluní si vydobyla zejména na
mezinárodním folklórním festi-
valu v Šumperku konaném letos
v červenci, na kterém získala
prestižní ocenění Objev roku
2009. Ve středu 11. listopadu
měla možnost koncertovat
v klášteře minoritů v Opavě jako
předskupina folkové kapely
Nezmaři z Českých Budějovic,
která byla v té době na koncert-
ním zájezdu po Moravě. „S tou-
to skupinou máme velmi přátel-
ské vztahy, několikrát jsme již
mohli spolu koncertovat na ně-
kolika jamsessionech. Jejich ma-
nažer pro severní Moravu nás
oslovil k našemu velkému pře-
kvapení. Nikdy jsme nehráli
v koncertním sále před publikem

v oblecích. Spíš jsme zvyklí hrá-
vat v hospůdkách nebo na pódi-
ích před posluchači ve flanelo-
vých košilích. Ale po prvních pís-
ních se obecenstvo tak rozpará-
dilo a začalo tleskat a dupat do
rytmu, že jsme nabyli dojem, že
hrajeme v nějaké velké irské hos-
podě,“ líčil své zážitky z opav-
ského koncertu šéf kapely Kelt
Grass Band Petr Schäfer. Podle
něj byly reakce publika dokonce
až překvapivé a vzhledem k to-
mu, že kapela ze Stránského pro-
šla hráčskou inovací, reakce
publika určitě přispěly k sebevě-
domí těchto nových muzikantů.
Není zřejmě novinkou, že kapelu
Kelt Grass Band mohou zájemci
slyšet při pravidelných produk-
cích na Vejrovce (bývalá hos-
půdka ve Stránském) vždy po-
slední pátek v měsíci; každým
dnem také Petr Schäfer očekává

dovoz pravých skotských salon-
ních dud, které kapele vyrábí
přímo na míru v Edinburghu.
Produkce kapely byly navíc ještě
doplněny o skupinu skotských
tanečníků, které vede Graham
Gibson z Háje ve Slezsku, a no-
vě byly navázány kontakty s ta-

neční skupinou irských tanců
z Olomouce. „Naši diváci budou
mít tedy možnost na větších pó-
diích shlédnout koncerty Kelt
Grass Bandu doplněné o tyto
tance,“ upřesnil rozmanitost
koncertních vystoupení šéfka-
pelník Petr Schäfer. JiKo

Foto: Ivo Medek
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Zpravodajství města Břidličné

Krytý bazén v Břidličné

Zprávy z MěÚ Břidličná
Zastupitelstvo města přijalo informaci staro-
sty o možnosti ucházet se o dotaci na zřízení
varovného systému před přívalovými srážka-
mi. Zastupitelstvo bylo dále starostou infor-
mováno o provedené úpravě vlakové zastáv-
ky a o úmyslu Českých drah zrušit zde výdej
jízdenek. Na dalším jednání se zástupci ČD
byl z naší strany vznesen dotaz, co se dále
bude dít s budovou a jak bude zabezpečena
proti chátrání. Zástupce ČD zdůvodnil uzá-
věru nutností snížit náklady na provoz, pra-
covnicím z Břidličné byla nabídnuta práce
jinde a budova bude městu nabídnuta k od-
koupení nebo pronájmu. Dále zástupce při-
slíbil umístění dvou odpadkových košů, 
opravu veřejného osvětlení na zastávce a vy-
budování přístřešku pro cestující.
Zastupitelstvo schvaluje na základě doporu-
čení rady města opravu silnice na ulicích
Nádražní a Krátká a zároveň schválilo úhra-
du ve výši 454 546 Kč z rozpočtu města.

Radou byl schválen pronájem nebytových
prostor v objektu ul. Sokolovská č. p. 143 za
účelem zřízení oční optiky paní Jaroslavě
Pimkové z Velké Štáhle. Dále rada doporu-
čila zastupitelům ke schválení přijetí dotace
z kraje pro rok 2009 na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů v Břidličné ve výši 11 300 Kč. Radou
byl také schválen příspěvek na pronájem sá-
lu ve Společenském domě na kulturní akci
pro Klub důchodců v Břidličné. Dále bylo
radou doporučeno schválení dotace z rozpo-
čtu města pěveckému sboru Bernardini.
Je také odsouhlaseno zřízení střediska pro
vzájemnou pomoc občanů v budově bývalé
ZŠ na ulici Školní v Břidličné. Zároveň je
poskytnuta částka 1 000 Kč z rozpočtu měs-
ta na nákup materiálu od Střediska SOS
Olomouc pro zahájení jeho činnosti. Z toho-
to střediska si potřební občané mohou zdar-
ma nebo za symbolický příspěvek odnést zá-

novní oblečení nebo věci domácí potřeby.
Čtyřlístek SOS, jak se toto středisko nazývá,
prosí občany, aby středisku darovali přísluš-
ný materiál, pomohou tím sociálně slabším.
Otevírací doba je v úterý od 14 do 17 hodin
a v sobotu od 10 do 12 hodin.
Byl vznesen dotaz na poškozený chodník na
ulici Nábřežní u prodejny paní Pokorné.
K tomu řekl starosta, že po opravě teplovo-
du byl chodník řádně upraven, ale vozy zá-
sobující obchod na chodník najíždí. Ten je
v majetku paní Pokorné a měla by jej tedy
nechat opravit. Starosta bude navrhovat
změnu vyhlášky, aby veškerá prostranství na
ulici Nábřežní byla veřejným prostranstvím.
Poté místostarosta projednal s majitelkou
chodníku opravu s tím, že místem vede ka-
nalizace a teplovod, a tudíž zásobování ne-
může na tento chodník najíždět, jinak by ři-
diči při poškození tohoto vedení museli ško-
du uhradit. D. Mach

Pozvánky, oznámení
Letošní rozsvěcování vánočního stromu se bude konat v pátek 4. 12.
2009 v 17 hodin na pěší zóně v prostorách před městským úřadem
v Břidličné. Vystoupí děti z MŠ a tradičně chrámový sbor Bernardini.
K občerstvení bude připraven svařák a punč pro dospělé a pro děti
různé sladké dobroty.
Městská knihovna v Břidličné oznamuje, že v době od 21. 12. 2009
do 3. 1. 2010 včetně bude uzavřena, výpůjční lhůta bude automatic-
ky prodloužena.
Ve čtvrtek 3. 12. 2009 od 16 hodin pořádá společnost Al Invest ve
Společenském domě v Břidličné pro děti našich zaměstnanců ve vě-
kové kategorii do 10 let akci nazvanou „Odpoledne s Mikulášem“.
Děti budou soutěžit, tancovat, zpívat a ve finále obdrží každé dítě mi-
kulášskou nadílku.
Ke grantům na rok 2010 pro všechny zájmové organizace, které chtě-
jí požádat o příspěvek na uspořádání akcí v oblasti kultury a sportu,
budou tiskopisy pro podání žádostí k dispozici od začátku ledna do
28. února 2010 v kanceláři paní Jaroslavy Mikulcové na MěÚ
Břidličná. D. Mach

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

Neděle 13.00-20.00

Aerobik se koná v prosinci jen do 17. 12.
každé úterý od 17.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.

Dne 24. a 25. 12. 2009 zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2009 plavání pro veřejnost od 13.00 do 20.00,

v úterý 29. 12. 2009 plavání do 18.00,
ve čtvrtek 31. 12. 2009 plavání pro veřejnost od 13.00 do 17.00.

Teplota bazénu 28 °C (malý), 26 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Zastávka Břidličná před... ...a po úpravě. Fota: archiv Daniela Macha
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Z okolních obcí a měst

Ve Stránském vysvětili dřevěný obelisk svaté Kateřiny
V nedûli 15. listopadu byla ve Strán-
ském v místním kostele slouÏena tra-
diãní m‰e na poãest svaté Katefiiny.
„Tato mše má vždycky hojné za-
stoupení rodáků, kteří se sem
sjíždějí z blízkého i vzdálenějšího
okolí, ale letošní návštěvnost
překonala všechna očekávání,
k čemuž dopomohla také účast
místních obyvatel, chatařů
a chalupářů,“ sdělil k tradiční
akci jeden z obyvatel Stránského
a zároveň předseda Základní or-
ganizace ochránců přírody Petr
Schäfer. Součástí mše bylo také
vysvěcení dřevěného obelisku
svaté Kateřiny, který zhotovil
v průběhu více jak jednoho mě-

síce místní lidový řezbář Zdeněk
Smékal poblíž svého domu z li-
pového dřeva ze Stránského.
Lípu bylo nutno pokácet, proto-
že byla poškozena v důsledku
nedávné vichřice. Vysvěcení
provedl na požádání rýmařovský
farář Jindřich Švorčík, který zá-
roveň přiblížil život této světice.
Po slavnostním aktu si lidé zaz-
pívali písně o svaté Kateřině.
„Celý tento akt byl velice důstoj-
ný s ohledem na vykonanou řez-
bářovu práci a nesl se ve zname-
ní poklidu, navíc za velmi přízni-
vého počasí,“ doplnil informace
o nedělní akci Petr Schäfer.  

JiKo

Sportovní areál v Horním Městě hotov za sedm měsíců
Koncem března letošního roku
jsme předávali staveniště k realiza-
ci rekonstrukce sportovně-relaxač-
ního areálu, který se nachází při se-
verozápadním okraji zastavěného
území obce a tvoří přechod mezi
obcí a volnou krajinou. Řešená lo-
kalita je přírodním areálem využí-
vaným jako zázemí pro každoden-
ní rekreační, sportovní a herní akti-
vity obyvatel obce, ale také pro pří-
ležitostné kulturně-společenské
programy pořádané pro obyvatele
obce a jejího okolí. Pro tyto aktivi-
ty nabízí dostatečný prostor zejmé-
na přírodní prostředí areálu.
Areál však ve stávající podobě ne-
vyhovoval současným normám
a požadavkům na obdobná spor-
tovně-rekreační zázemí. V areálu
se nachází fotbalové hřiště v po-
měrně uspokojivém stavu, nedo-
statky však byly zejména na stavu
technické infrastruktury areálu, ne-
vyhovujících sociálních zaříze-

ních, v areálu nebyly vyřešeny par-
kovací plochy pro individuální
a hromadnou dopravu, chyběl od-
povídající mobiliář apod. Také vy-
užití pro zanedbané plochy bylo
v tomto případě výhodné a žádou-
cí, neboť přispělo k rozvoji zázemí
pro sportovní, rekreační, kulturní
a společenský život obyvatel obce
a jejího okolí.
Nově tedy v areálu vznikla nástup-
ní zóna, která bude vstupem 
do areálu v návaznosti na přilehlou
komunikaci a obytnou část obce
a ve které budou umístěny parko-
vací plochy pro pořádání kultur-
ních, sportovních a jiných spole-
čenských akcí. Parkoviště jsou 
s ohledem na navazující přírodní 
areál doplněna výsadbou vzrost-
lých stromů. Při vstupu do areálu
je vybudován víceúčelový objekt
šaten, který bude sloužit jako záze-
mí pro sportovce i veřejnost. V ob-
jektu se kromě toho nacházejí bu-

fet s přípravnou, klubovna a garáž
pro nezbytnou techniku na údržbu
areálu, kterou jsme rovněž pořídili
z dotace, a sněžný skútr pro úpravu
běžeckých tras. V úseku navazují-
cím na objekt šaten je realizována
zpevněná plocha s pergolou, za-
hrádkou pro venkovní občerstvení
a zátěžovým trávníkem. Tato plo-
cha bude sloužit k pořádání nejrůz-
nějších společenských akcí. V pro-
storu nástupní zóny je dále vybu-
dováno dětské a víceúčelové hřiště.
Na fotbalovém hřišti byla provede-
na rekonstrukce trávníku a hřiště
doplněno krytou ozvučenou tribu-
nou. Stávající travnaté hřiště je 
upraveno na veřejně přístupné hřiš-
tě pro plážový volejbal. Další plo-
chou pro volnočasové aktivity dětí
a mládeže bude „robinsonádní“
hřiště vhodné pro jízdu na kole,
cyklokros, kolečkové brusle, skate-
boardu, modeláře apod. Terénní
modelace hřiště bude v zimě slou-
žit k zimním sportům. Projektový
záměr dále řeší vnitroareálovou
cestní síť, která umožní vytvoření
parkového rekreačního okruhu. Na
cestní okruh navazuje okruh bě-
žecký s jednoduchými tělocvičný-
mi prvky a mobiliářem. V zimním
období zde bude upravována bě-
žecká stopa. Celý areál je vybaven

novým veřejným osvětlením 
a osvětlením sportovišť včetně ly-
žařské běžecké dráhy, v jejichž
prostorách je vybudováno technic-
ké zázemí pro pořádání různých
závodů, z nichž nejbližší bude zá-
vod v motoskijöringu. Projektový
záměr počítal také s doplněním
a rekonstrukcí přírodních prvků
v areálu.
Koncem října jsme přebírali zre-
konstruovaný areál do užívání.
Náklady na stavební část projektu
činily cca 28,36 mil. Kč, další fi-
nanční prostředky jsme vložili do
nákupu techniky a vybavení šaten.
Dotace z rozpočtu Regionální rady
soudržnosti Moravskoslezsko spo-
lufinancovaná z rozpočtu Evrop-
ské unie činila cca 22 mil. Kč, 
ostatní náklady hradila obec ze
svého vlastního rozpočtu nebo
kryla úvěrem.
Věříme, že tato investice poslouží
všem občanům, spolkům a sdruže-
ním z naší obce a jejího nejbližšího
okolí. Slavnostní otevření areálu
plánujeme na 4. a 5. června 2010,
ale již teď se můžete seznámit na
www.hornimesto.cz nejen s měsíč-
ním postupem prací, ale také
s možností využívání tohoto areá-
lu. Eva Machová,

starostka obce Horní Město

Den otevřených dveří na Základní škole Stará Ves
Základní a mateřská škola ve Staré Vsi oznamuje, že ve středu 2. prosince od 14.30 do 17 hodin pořádá Den otevřených dveří.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Mgr. Libuše Vaštíková, ředitelka

Foto: archiv Petra Schäfera

Foto: archiv OÚ Horní Město
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky

Expedice Napříč Amerikou 16. 7. - 16. 8. 2009
aneb S manželi Sovišovými po národních parcích USA

3. část
V dnešním pokračování zamíříme s Evou a Ivanem z jihozápadu na
středozápad USA do Nevady, Arizony, Utahu.

Las Vegas (stát Nevada)

Las Vegas

Pro většinu Američanů je Las Vegas největším hříšným babylonem
kontinentu. V polovině 19. století do této osady mormonů mířily tisí-
ce dělníků, kteří stavěli nedalekou Hooverovu přehradu. Trávili zde
volné chvíle a utráceli těžce vydělané peníze. Tehdy to prý byla do-
ba skutečně bouřlivá. Dnes je město upravenější a zdá se, že spořá-
danější než kdy jindy. Město se snaží nabídnout co nejpestřejší zába-
vu. Striptýzové bary vystřídaly zábavní střediska, která mohou na-
vštěvovat i rodiny s dětmi. Městem projde každý rok kolem třiceti
miliónů návštěvníků. Největší tržby má stále z hazardních her, ze
všudypřítomných kasin.
Při noční procházce po Las Vegas Boulevard jsme byli svědky mno-
ha atrakcí s pestrými světelnými efekty. Během šesti hodin jsme tak
mohli obdivovat egyptskou pyramidu, řeku Nil, pirátskou námořní
bitvu, soptící vulkán, Eiffelovu věž, Dóžecí palác v Benátkách, plav-
bu v gondolách a mnoho jiných světových atrakcí. Všechny stavby
jsou však jen vstupním lákadlem do obrovských hotelových komple-
xů, do kterých se vchází vždy přes kasina. Už ve dvě hodiny v noci
jsme byli překypujícími efekty tak přesyceni, že jsme raději vyhleda-
li klid naší ubytovny.

Grand Canyon (stát Arizona)

Více než 1000 metrů stoupání musíme zdolat v úmorném vedru ze dna
Grand Canyonu.

Úchvatné pohledy do údolí Grand Canyonu

Na další dva dny jsme měli připraven velkolepý program v oblasti
Grand Canyonu. Čekaly nás téměř nadpozemské rozměry největší
skalní strže světa o délce 446 km, o šířce od 1 do 29 km a hloubce až
1600 m. Při pohledu na tento přírodní zázrak superlativů jsou prý
ohromeni i zcestovalí turisté. My se určitě ke zcestovalým turistům
přirovnávat nemůžeme, ale jisté je, že to, co jsme v tomto místě vi-
děli a prožili, byl skutečně tak jedinečný životní zážitek, že je velmi
těžké jej věrohodně popsat.
První setkání s Grand Canyonem bylo připraveno z ptačí perspektivy.
Někteří si vybrali okružní let malým letadlem, my zvolili helikopté-
ru. Letiště nás ten den přivítalo vcelku  nevlídným počasím. Chvíli
jsme obdivovali stoprocentní organizaci procesu přípravy turistů k le-
tu. Přihlášení, kontrolu, očíslování, vážení, školení bezpečnosti, prů-
vodce k letadlu a ještě fotografii před letem (asi aby nás lépe identi-
fikovali v případě havárie - třepala jsem se strachy). Okamžiky, na
které jsme se moc těšili, konečně přišly. Seděli jsme připoutáni, na 
uších sluchátka. Sotva se vrtulník odlepil od země, ve sluchátcích se
rozezněly uklidňující příjemné melodie, které o chvíli později 
umocnily sílu nového zážitku. Asi sedm minut jsme jen přelétali nad
zdánlivě nekonečnou náhorní plošinou. Byla porostlá řídkým boro-
vým lesem. Nevěřícně jsme na sebe hleděli. Kde nic, tu nic. Žádný
grandiózní útvar v dohledu. Trochu zklamání, myslela jsem si. A na-
jednou se to stalo. Z lesa jsme se jako zázrakem začali propadat do
hluboké strže. Z ničeho nic se pod námi objevila neskutečně hluboká
a nikde nekončící díra do země. Až se nám dech zastavil. Proplouvali
jsme vzduchem mezi neuvěřitelnými útvary pestrobarevných skal-
ních masívů. Dokonce i sluníčko přispěchalo v tomto okamžiku na
pomoc a zalilo celé údolí svou zlatou barvou. To je neskutečné! To je
zázrak! To nemůže být pravda! To byla slova, která se usazovala v mé
mysli. Hruď jsem měla přeplněnou pocitem radosti a štěstí. Z očí mi
dojetím proudily slzy. Za ty jsem se tentokrát stydět nemusela.
Všichni kolem mě prožívali tuto chvíli stejně dojemně. 
Druhý den se z nás stali turisté a ke dnu Grand Canyonu jsme se vy-
dali pěšky. Z náhorní plošiny (2100 m) jsme dvě a půl hodiny schá-
zeli úzkým turistickým chodníčkem až nad řeku Colorado (1100 m).
Počasí nám tentokrát přálo až příliš. Nebe bez mráčků, slunce se 
opíralo o stěny kaňonu. Za chvíli bylo neuvěřitelných 43 °C. Vzduch
se ani nehnul. Představa, že v této výhni máme vylézt desetikilomet-
rové stoupání mezi skalními stěnami byla docela trýznivá. Jiná mož-
nost ale nebyla. Museli jsme jít. Voda z batohu nám rychle mizela.
Nohy zpomalovaly krok. Zastávky byly čím dál častější. Bylo mi
mdlo. Očima jsem neustále měřila chybějící výškové metry do cíle.
Musím přiznat, že bez muže-nosiče vody ani bez muže-povzbuzova-
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tele bych nahoru snad ani nedošla. Seděla bych tam asi dodnes. Ale
protože to dobře dopadlo, už na posledních metrech stoupání jsem
zase zářila radostí, že jsem to zvládla. 

A jak tato cesta pokračovala dál? Jaké nové zážitky přineslo vaše
další putování?
Musím přiznat, že Grand Canyon z vrtulníku a Grand Canyon pěšky,
to byly do této chvíle pro nás absolutně nejsilnější cestovatelské zá-
žitky. Překonat je, to snad ani není možné. Přesto jsem v duchu dou-
fala, že program dalšího týdne by se měl svou jedinečností a origina-
litou k těmto přírodním skvostům hodně přiblížit. Nemýlila jsem se.
Národní parky, kterými jsme dál projížděli, přinesly znovu opravdu
nevšední a nečekané zážitky. Členitý Bryce, masívní Zion, záhadný
Antelope, filmový Monument Valley, pueblový Mesa Verde a přede-
vším skalními mosty se pyšnící Arches, ty všechny jsou opravdu
skvostnými místy uprostřed rozlehlých hor, stepí a pouští.

Ve které zeměpisné oblasti jste se pohybovali? Jak vypadala krajina?
Naše trasa se postupně a jen velmi pomalu začínala otáčet k severu.
Čekaly nás výpravy do národních parků v Arizoně, Coloradu
a Utahu. Projížděli jsme zeměmi, které jsou dodnes velmi řídce osíd-
leny. Jen tu a tam se objevilo malé městečko, většinou ve stylu wes-
ternových filmů. Daleko od sebe byly i malé indiánské osady s polo-
rozpadlými domy, ale vždy s několika dosluhujícími auty u dveří.
Horké podnebí a suchá příroda tady asi nejsou vhodným prostředím
k trvalému životu. Neuvidíte zde téměř žádná obdělaná pole, žádné
květinové záhony. Na skromných pastvinách se jen líně popásají krá-
vy a v mnoha v ohradách pobíhají malá stáda koní. Lidí v ulicích
i v nákupních centrech potkáte také velmi málo. Z jejich chování
však bylo možné vypozorovat, jak jsou si navzájem vzácní, jak je je-
den k druhému milý, vstřícný a obětavý. 

Ponořme se tedy do víru vašich nových zážitků...

Národní park Bryce Canyon (stát Utah)

Překrásné pohledy do Bryce Canyonu

Třináctý expediční den se před námi otevřela skutečně nevídaná kra-
jina plná zlatých, červených a hnědých skalních jehel z měkkého čer-
veného pískovce. Byli jsme svědky překvapivé hry slunce a stínů, kte-
ré zahalovaly povrch skal do pestrobarevného pláště. Indiáni Bryce
Canyon nazývali „místem, kde červené kameny stojí jako muži v ka-
ňonu podobném míse“. Manžel si našel vlastní název: Terakotová ar-
máda. Skalní věže se tu tyčí v řadách a slepencích, podobně jako šest
tisíc vojáků u hrobky prvního čínského císaře. Na každé vyhlídce jsme
stáli hodně dlouho na hraně kaňonu a nemohli jsme se do sytosti vy-
nadívat na tuto kamennou nádheru. Při odpolední procházce skalním
městem jsme se doslova nechali unést do světa pohádek.
Tady, nad Bryce Canyonem, se nám přihodilo také něco nečekaného.
Naše kolona se právě vydávala po silnici z hor do údolí. Prvních pět 

Vycházka mezi skalami Bryce Canyonu

aut vyrazilo na cestu. Nám, číslu šest, se nepodařilo ani nastartovat.
Co teď? Telefony hluché. Museli jsme si pomoci sami. Chlapi, jako
správní Češi, zírali pod kapotu a snažili se oživit ztichlou elektroni-
ku. Jeden se nakonec vydal pro pomoc autostopem. Naše počínání
nevěřícně sledoval jeden americký turista. „Mohu nějak pomoci?
Mohu vás odvézt?“ To byla jeho starostlivá slova, kterými nás mile
překvapil. My samozřejmě s díky odmítli. Za chvíli se k nám vrátil
vedoucí, kterému jsme v údolí asi chyběli do počtu. Nálada se zlep-
šila. Ale co náš stopař? Kde je? Zase jsme znejistěli. Ten se nakonec
vrátil stejným autem, které si stopnul na cestu pro pomoc. S vyvale-
nýma očima o překot hrnul své zážitky. „Představte si, chtěl jsem po
cestě dolů vystoupit. V protisměru jsem totiž zahlédl auto vedoucího.
Už nám jede pomoc, vykřikoval jsem. Ale řidič nezastavil. Ani z auta
mě nepustil. Chápete to? On se otočil a vyvezl mě zase zpátky do
hor.“ Asi se shodneme, že taková pomoc je v české kotlině trochu ne-
obvyklá. My jsme nakonec naše nepojízdné vozidlo nechali stát v ho-
rách a rozdělili se na volná místa do ostatních aut. Ráno stálo u hote-
lu připravené auto nové.

Vodní turistika v NP Zion
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Národní park Zion (stát Utah)
Další den přišla na řadu zcela nová disciplína, vodní turistika. Co si
pod tímto názvem představit, bylo do poslední chvíle zahaleno ta-
jemstvím. Dopoledne jsme se přesunuli do NP Zion, kde se před ná-
mi otevřela zcela nová scenérie. Všude se rozprostíraly neskutečně
velké, ba přímo obrovské skalní formace. Každičká skála měla jiný
tvar a jinou barvu. Bílé, růžové, červené i žluté pískovcové skály vy-
padaly jako obrovské hory těsta na vánočku, některé dokonce připo-
mínaly obrovské zákusky, tažený závin nebo mřížkovaný koláč. Až
měl člověk chuť se zakousnout.
My jsme sjeli do údolí, do turistického centra umístěného uprostřed
národního parku nad řekou Virgin River. Dopravu turistů dál do nitra
tajemného kaňonu zajišťovaly už jen kyvadlové autobusy. Úzká silni-
ce však po deseti kilometrech jízdy skončila. Po písčité pěšině jsme
proto pokračovali dál pěšky. Jenomže za chvíli zanikla i ta pěšina.
A než jsme se vzpamatovali, stáli jsme všichni po kolena ve vodě.
Naštěstí ve vodě celkem teplé. Kam dál? Co teď? Vedoucí výpravy se
jen usmíval. „Dál jdeme korytem řeky, tři kilometry proti proudu.
Držte si fotoaparáty pevně a hlavně vysoko.“ Následné dramatické
klopýtání po kamenném dnu řeky odpoutalo veškerou naši pozornost
od tajemné přírody. Všichni se soustředili už jen na vlastní rovnová-
hu. Voda některým za chvíli sahala až do pasu, menším až po prsa.
Kdo klopýtl, skončil pod hladinou celý. Bylo to velmi komické. Na
čtyři hodiny jsme se stali radostnými dětmi. Překvapivá vodní turisti-
ka byla nakonec pro všechny vydatným osvěžením na těle i na duchu
a přinesla radostnou atmosféru do dalších dnů.

Lake Powell - Page (Utah - Arizona)

Safari vozidlo pro výlet do Antelope Canyonu

Obrovské jezero Lake Powell vzniklo přehrazením řeky Colorado
a vybudováním přehradní hráze Glen Canyon Dam. Oblast je rájem
zejména pro milovníky vodních sportů. My jsme ale dali přednost vý-
letu otevřeným safari vozem. Poněkud dramatickou jízdou přes čer-
venou písečnou poušť a suchým korytem řeky jsme se dostali až ke
vstupu do jedné z nejkrásnějších, vodou a pískem vymletých strží 
amerického Jihozápadu, do Antelope Canyonu. Za poledního slun-
ce jsme v této úzké skalní průrvě, široké jeden až dva metry, hluboké
sto až dvě stě metrů, byli znovu svědky neuvěřitelné hry barev a tva-
rů, zvýrazněných paprsky dopadajícího poledního slunce. Touto nád-
herou jsme se kochali až do chvíle, kdy náš průvodce, mimochodem
krásný štíhlý dlouhovlasý Indián, doplnil svůj výklad o počet turistů,
které tu čas od času vyplaví náhlý příval vody. V tomto okamžiku
jsme přestali výklad sledovat a hledali jsme nejkratší cestu z kaňonu
ven.

Monument Valley (Utah - Arizona)
Na světě snad neexistují žádné jiné přírodní útvary, které by se tak
často objevovaly v hraných filmech nebo v reklamních šotech, jako je
Monument Valley (Údolí monumentů).
V rozlehlé rovinaté červené pustině tu ze země vyrůstají ojedinělé
a impozantní kamenné masívy různých tvarů. Toto území je národní 

Zátočiny řeky Colorado

indiánskou rezervací. Uprostřed turistického ruchu se tu snaží uživit
několik domorodých rodin. Ženy vyrábí drobné šperky, které prodá-
vají turistům, muži se ujali role průvodců. Kolem skromných indián-
ských sídel postávají v ohradách ovce a po prériích se volně prohání
menší stáda divokých koní - mustangů.

Skály Monument Valley Fota: archiv manželů Sovišových

My jsme se chtěli těmto nádherným skalním monumentům přiblížit
na dosah. Vydali jsme se proto na dvouhodinovou okružní jízdu 
otevřenými vozy s indiánskými řidiči-průvodci. Nikdo netušil, že se
následující doslova dobrodružnou jízdou můžeme stát i jakousi živou
součástí tohoto Divokého západu. Naše jízda totiž nebyla jen obyčej-
nou jízdou, byla to opravdu divoká jízda Divokým západem. My jsme
vlastně ani nejeli. Řítili jsme se jako divocí mustangové napříč prérií,
po písečných dunách a výmolech, které snad někdy dříve bylo mož-
né nazývat cestami. Otevřená auta vytrvale skákala, ba přímo létala
vzduchem. Za každým z nich se vznášela hustá oblaka červeného
prachu, který se neúprosně lepil na zpocená těla i mezi zuby každé-
ho z nás. Drželi jsme se, jak to šlo. Rukama i nohama. Nikdo nechtěl
být hozen přes palubu. Nikdo se nechtěl stát trvalou součástí této
pouště. Kdo byl šikovnější, dokázal občas zmáčknout i fotoaparát,
v domnění, že si domů odveze cenné záběry. Kdo se držet nedokázal
(jako já), ten si soustavně otloukal kamerou obličej a modlil se za 
alespoň jeden slušný záběr. Naštěstí bylo cestou i několik zastávek
k rozhlédnutí i k filmování. Možná, že hlavním účelem těchto zasta-
vení byly spíše sponzorské nákupy šperků od domorodých indián-
ských žen. Jedno takové zastavení jsme mohli alespoň využít ke sku-
pinovému fotografování uprostřed nádherné scenérie obdivuhodných
skalních monumentů.
Ale o tom si s manželi Sovišovými budeme vyprávět zase v příštím vy-
dání. Navštívíme také národní parky Mesa Verde, Arches, Teton
a Yellowstone, podíváme se do Devils Tower, Badlands, Chicaga, na
Niagarské vodopády a zamíříme do New Yorku. Zkrátka to vezmeme
přes Středozápad USA až k východnímu pobřeží.

Ve spolupráci s manželi Sovišovými připravil JiKo
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Sport
Kuželkáři gratulovali

Dne 18. 11. 2009 proběhlo další
kolo Městské amatérské kužel-
kářské ligy, kde měli spoluhráči,
přátelé a kamarádi vítanou příle-
žitost popřát skvělému člověku
Zdenku Dědáčkovi staršímu
k jeho významnému životnímu
jubileu. I v tento den předvedl

Zdenek skvělou formu a své pě-
tasedmdesátiny oslavil vítěz-
stvím. Za ty, co se nemohli zú-
častnit, vzkazují kuželkáři:
„Milý Zdenku, přejeme ti do dal-
ších let ještě mnoho sil, zdraví
a sražených kuželek!“

Kuželkáři TJ Jiskra Rýmařov

Taneční skupina Move2You trhla rekord
Další žebříčková soutěž, na kterou rý-
mařovští hiphopeři z taneční skupiny
Move2You vyrazili bojovat, probíha-
la 11. října v Ostravě. Soutěžilo se
v dětské, juniorské a hlavní věkové
kategorii ve výkonnostních třídách
B a C v sólech, duetech a malých
skupinách v disciplíně hip hop.
Soutěže se zúčastnili tanečníci
z Olomouce, Brna, Ostravy, Krnova,
Frýdku Místku a dalších měst, takže
konkurence byla obrovská.
„Konkurence je zdravá, tanečníky
to donutí zatancovat a bojovat, jak
nejlépe to jde. Děcka jsou soutěži-
vá, milují soutěže plné boje a oče-
kávání, kdo postoupí či nepostoupí
a nakonec jak to vlastně celé do-
padne. Porota nezvedá známky,
hodnocení je neveřejné, takže fina-
listé každé kategorie až do vyhlašo-
vání výsledků, které je na konci ce-

lé soutěže, neví, jak se kdo umístil.
Celý den je vlastně plný napětí,
a když se nakonec ozvou jména ta-
nečníků, kteří se dostali na stupín-
ky vítězů, tak jsou to pak ty nej-
krásnější pocity, jaké si ten den mů-
že člověk odnést. A slziček štěstí by-
lo v Ostravě moře. Tanečníci za své
tancování plné energie a radosti
posbírali devět medailí! To je snad
rekord skupiny. Z jedné soutěže se
nám tolik medailí nikdy nepodařilo
dovézt. Jsem moc spokojená. Dě-
kuji všem, i tanečníkům, kteří se do
finále nedostali, a hodně štěstí na
další žebříčkové soutěži. Poděko-
vání za celou taneční skupinu patří
také panu Miroslavu Fňukalovi
z firmy DATAF, s. r. o., Praha, kte-
rý se na této soutěži finančně podí-
lel,“ řekla po soutěži vedoucí sou-
boru Petra Čechová.

Výsledky ze soutěže:
V juniorské věkové kategorii (finálová umístění):
1.místo - Kateřina Kašparová - sólo ženy kat. C
1.místo - Klára Franková - sólo ženy kat. B
1.místo - Štěpán Moninec - sólo muži kat. B
2.místo - Eva Havelková - sólo ženy kat. C
2.místo - Jakub Zapletal - sólo muži kat. B
2. místo - Klára Franková a Adéla Kohlerová - duo kat. B
4. místo - Věra Staňková - sólo ženy kat. C
4. místo - Štěpán Moninec a Karolína Monincová - duo kat. B
5. místo - Pavlína Sitařová - sólo ženy kat. C

V hlavní věkové kategorii (finálová umístění):
1.místo - Aneta Vávrová - sólo ženy kat. C
2.místo - Mirka Rapouchová - sólo ženy kat. B
3.místo - Petra Čechová a Mirka Rampouchová - duo kat. B
4. místo - Nela Prchlíková - sólo ženy kat. C
5. místo - Katka Kašparová a Aneta Vávrová - duo kat. B
6. místo - Adéla Jarošová - sólo ženy kat. B
6. místo - Tereza Hlebová - sólo ženy kat. C
6. místo - Tereza Hlebová a Romana Sobkuliaková - duo kat. B

Redakce

Foto: archiv oddílu kuželek TJ Jiskra

Foto: archiv Move2You
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Rýmařovští úspěšní na Aerobiku Master Class v Palkovicích
V neděli 8. listopadu proběhl ve Frýdku Místku - Palkovicích další závod druhého ročníku Moravskoslezské ligy aerobiku v soutěži Master
Class. Na tomto závodě reprezentovalo SK Studio sport a zdraví Rýmařov celkem čtrnáct závodnic.

Kategorie 0 (5-7 let),
pořadí se nehodnotí
Tereza Šulíková
Šárka Pallová
Aneta Černíčková

Kategorie 1N (8-10 let)
Klára Zifčáková 1. místo
Jana Hamplová 2. místo
Lenka Hamplová finále
Míša Bršťáková finále
Bára Kuzmíková finále

Tereza Človečková finále
Natálie Gremlicová finále

Kategorie 2P (11-13 let)
Tereza Krywdová 1. místo
Šárka Zapletalová     6. místo

Kategorie 3N (14-17 let)
Jana Šandová 2. místo

Kategorie 4P (17 a více let)
Zuzka Bučková 2. místo

Děti z klubu Studio sport a zdraví soutěžily v Kopřivnici

Kategorie 0 (5-7 let)
Tereza Šulíková
Adéla Stržínková
Tereza Človečková

Kategorie 1N (8-10 let)
Klára Zifčáková 2. místo
Jana Hamplová 3. místo
Míša Bršťáková finále
Bára Kuzmíková finále
Natálie Gremlicová finále
Kristýna Dvořáková finále
Dominika Maceková finále
Lenka Hamplová semifinále

Kategorie 2P (11-13 let)
Tereza Krywdová 1. místo
Šárka Zapletalová 4. místo

Kategorie 3N (14 - 17 let)
Jana Šandová 4. místo

Kategorie 4P (17 a více let)
Lydie Mihálová 1. místo

Lydie Švédíková,
předsedkyně SK

V neděli 15. 11. 2009 se bojovalo v Kopřivnici o postup do finále ČR
v soutěži Děti fitness. Výsledky této soutěže se započítávaly do
Moravskoslezské ligy aerobiku. SK Studio sport a zdraví Rýmařov
reprezentovalo celkem patnáct závodnic - všechny naše závodnice si
vybojovaly postup do lednového finále ČR v Brně. Gratulujeme!

Mistrovské zápasy
v Horním Benešově

Zahajovací zápasy rýmařovské ligy
ledního hokeje

9. 11. 2009
Predators Břidličná - Vikingové Rýmařov 2 : 2 (1 : 0 / 1 : 1 / 0 : 1)
Střelci : Zitka J., Procházka T., Motyka T., Kováč P.  
Souboj nováčků skončil zaslouženě remízou.
Dne 10. 11. 2009
SK Medvědi - Grizzlies 0 : 5
Střelci: Dohnal, Vlásek, Šrutka, Bičan, Pospíšil 
Jednostranná záležitost pro Grizzlies.
11. 11. 2009
Restaurace U Hrozna - SK Slovan 0 : 3
Střelci: Hanuš, Merva P., Lašák
Velmi vyrovnaný zápas rozhodla poslední třetina pro SK Slovan.
13. 11. 2009
Malá Morávka - Horní Město 6 : 3 (0 : 0 / 1 : 3 / 5 : 0)
Střelci: Kursjan (3x), Doležal, Bernát, Palys, Ditrich (2x), Šašinka
Po druhé třetině vedlo Horní Město 3 : 1, hodně zahozených šancí je
stála poslední třetina, kterou prohráli 5 : 0.
Dne 15. 11. 2009
F. Tygři - Kovošrot 2 : 0
Střelci: Blahuš, Cveček 
Vyrovnaný zápas rozhodli F. Tygři v poslední třetině.
16. 11. 2009
Predators Břidličná - Restaurace U Hrozna 14 : 2
Střelci: Motyka (3x), Nedomlel, Jiřičný (3x), Dřevo, Vitásek,
Novysedlák (2x), Sadovský (2x), Zelinka, Vitásek (2x)
18. 11. 2009
Grizzlies - Kovošrot 3 : 2
Střelci: Dohnal, Niessner, Pospíšil, Kořízek, Přecechtěl
Derby rozhodli nakonec Grizzlies po velmi vyrovnaném zápase.

Martin Ftáček

Dne 21.11. 2009 byl odehrán další mistrovský zápas mužů v ledním
hokeji na zimním stadionu v Horním Benešově:

HC Lomnice - HC Rýmařov 2 : 18 (0 : 5 / 1 : 10 / 1 : 3)
Utkání mělo jednoznačný průběh. Rýmařovští borci drtili soupeře,
hra místy připomínala exhibici, kdy se jim podařilo dokonce vstřelit
gól v oslabení tři proti pěti. Soupeř v průběhu utkání několikrát vy-
střelil na naši branku, ale góly padly pouze dva po chybách v obraně.
Střelci: Klíč a Pekr (4x), Šuba (2x), Barbořík, Navrátil, Mušálek,
Blahuš a Štefanov

HC Rýmařov - Batex-Slavoj Bruntál 5 : 0 (kontumačně)
Nedohrané utkání, kdy hosté odmítli v polovině třetí třetiny pokračo-
vat ve hře s poukazem na chyby rozhodčích, bylo kontumováno ve
prospěch domácích a družstvo hostí bylo disciplinárně potrestáno.

Liga žáků 2. a 3. tříd - druhý turnaj
v Prostějově

V neděli 22. 11. 2009 družstva žáků 2. a 3. tříd odehrála další zápa-
sy soutěže Liga žáků ČR v jednotlivých kategoriích. Hokejový turnaj
se uskutečnil na zimním stadionu v Prostějově.

Výsledky 3. tříd:
HC Olomouc A - HC Rýmařov 9 : 10
HC Olomouc B - HC Rýmařov 4 : 15
Pěkná utkání s nádhernými výsledky.

Výsledky 2. tříd:
HC Olomouc A - HC Rýmařov 18 : 5
HC Olomouc B - HC Rýmařov 18 : 2
Na turnaji naše 2. třídy neměly gólmana a další hráče kvůli marodce,
což se na výsledku projevilo. Připravil Jiří Slováček

Foto: archiv Studia sport a zdraví
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PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

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

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

Roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Od 1. 4. 2009 rozšiřujeme

nabídku služeb pro motoristy!

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

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

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

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

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

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

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

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû
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třída Hrdinů 1, Rýmařov
Tel.: 554 254 740

AA kk cc ee   

VV ee rr tt ii kk aa ll

AA kk cc ee   

HH oo rr ii zz oo nn ttt

6 Kč/min

1,50 Kč/min

MODELÁŽ NEHTŮ GELOVÁ
!!!I NA OKOUSANÉ NEHTY!!!

P-SHINE (japonská manikúra)

• MOKRÁ MANIKÚRA
• MASÁŽE RUKOU
• PARAFÍN

Otevírací doba dle objednávek Ivana Klementová
Tel.: 776 213 049                Okružní 47 (budova Teplárny

NEHTOVÉ
STUDIO

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
A ÚČETNICTVÍ

Zpracování daňových přiznání
- k daním z příjmů
- k dani silniční a DPH

Zpracování mezd. Účetní poradenství.

Věra Zbořilová, tel.: 775 212 914

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU

bude v prodeji od
11. 12. 2009

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 3. 12. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

22/2009

s Vánoční

přílohou
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Navíc vám nabídneme
roãní vozy ·koda
se ãtyfiletou tovární
zárukou

Kompletní aktuální
nabídku najdete na 
ww.skodaplus.cz
nebo nás mÛÏete rovnou
nav‰tívit. Poradíme vám
s v˘bûrem.

UÏitkové vozy
v programu
·koda Plus

Va‰e v˘hody pouze u nás:

• vozy jsou fiádnû pfiipravené,
bez okamÏit˘ch nákladÛ 
na údrÏbu

• roãní záruka na technick˘
stav vám garantuje Ïádné
v˘daje na odstranûní závad

• známe servisní historii vozu,
s jasn˘m termínem pfií‰tí 
v˘robcem pfiedepsané 
servisní prohlídky

• ke v‰em vozidlÛm doloÏíme
historii vozu, zejména zda
nebylo manipulováno 
s údaji ujet˘ch km

VYZKOU·ENÉ A PROVù¤ENÉ
OJETÉ UÎITKOVÉ VOZY

399 900 Kã

301 900 Kã

349 900 Kã

246 900 Kã

167 900 Kã

249 900 Kã

167 900 Kã

229 900Kã vã.DPH

163 900 Kã

189 900 Kã

352 900 Kã 334 900 Kã
RENAULT Master Doublecab, r.v. 2007

2,5DCI/88 kW ,skláp.,7 m., 65 450 km

Pfií‰tí servis 10/2011, Záruka 1 rok!

FORD Transit , r.v. 2006, 3 místn˘

100/ 350 M L2H2 2,0TDI/74 kW

70 850 km, Sada zimních kol

Volkswagen Transporter, r.v.2007

1,9TDI/77 kW N1, 6 místn˘, 96 200 km

Pfií‰tí servis ve 113 000 km, Zár. 1 rok

FIAT Dóblo Cargo, r.v. 2009, KLIMA

1,3 MTJ 55 kW, 5místn˘, 200km

Pfií‰tí servis 8/2011, Záruka 2 roky

·KODA Praktik, r.v. 2007

1,4/ 63 kW - 2 místné,TaÏné zafi.

48 700 km, Pfií‰tí servis 9/2010

·KODA Praktik, r.v. 2008

1,2/51 kW - 2 místné

31 400 km, Zámek fiazení

PEUGEOT Boxer, r.v.2005 ,L1H1

2,0HDI/62 kW N1, 6 místn˘, Klima.

53 000 km, Pfií‰tí servis ve 73 000 km

Volkswagen Caddy, r.v. 2005

II 2,0SDI/51 kW N1, 141 150 km

Pfií‰tí servis ve 147 000 km

FORD Connect, r.v. 2005,Klimatizace

1,8TDCI/66 kW N1 - 5 místné

108 500 km, Záruka 1 rok!

MAZDA B/2500, r.v. 2009,

2,5TDI/80 kW 4x4, 114 700 km,KLIMA

Pfií‰tí servis 10/2010, Nové rozvody!

Volkswagen Crafter, r.v.2007 

2,5TDI/80 kw L3H2 - 3 místné

113100 km, Záruka 1 rok

FIAT Ducato, r.v. 2007, Záruka 1 rok

3,0 JTD 17 H, 115 kW L4H3 MAXI,klima

203 000 km, Pfií‰tí servis 240 000km




