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Opût pfiiná‰íme nové jízdní fiády
s odjezdy z R˘mafiova

První r˘mafiovsk˘ obãánek narozen˘ 
v roce 2010 se jmenuje Ondfiej

S r˘mafiovsk˘mi cestovateli tentokrát
do Malého Tibetu

V Bfiidliãné vzplanula stfiecha
rodinného domu

R˘mafiovan Zdenûk Doãkálek je mistrem
republiky 

ročník XI I .
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Stručně z událostí roku 2009

Leden
- od 1. ledna 2009 stanovilo měs-
to Rýmařov změny v dani z ne-
movitosti vyhláškou č. 3/2008;
- 7. ledna se narodil Patrik
Reisner, první rýmařovský občá-
nek roku 2009;

- na první lednové výstavě se
v Galerii Octopus představila fo-
tografická skupina Andromeda;
- město Rýmařov se prezentovalo
ve dnech 14.-18. ledna na celostát-
ním veletrhu Regiontour v Brně;
- 17. ledna zahrála amatérská di-
vadelní společnost Pradivadlo
svou v pořadí již třetí premiéru
pod názvem Holka odjinud české-
ho autora Rudolfa Trinnera;
- na konci ledna byli v bruntál-
ském hotelu Slezan tradičně vy-
hodnoceni nejlepší sportovci 
okresu, mezi kterými byla i stáli-
ce tělesně postižených kuželkářů
Zdeněk Dočkálek.

Únor
- na začátku února uspořádala tra-
dičně TJ Jiskra Rýmařov odbor
Sport pro všechny akci pod ná-
zvem Cvičí celé město;
- do městského divadla přijelo 10.
února Divadlo Sklep s pásmem
scének, skečů, písní a tanců pod
názvem Besídka 2009;
- 14. února si staroveští připome-
nuli lidové tradice při veselém
masopustu;
- Středisko volného času pozvalo
děti v sobotu 21. února na hrátky
s Bořkem stavitelem;

- 23. února zahrál ochotnický di-
vadelní spolek Mahen v premiéře

komedii Johna Patricka Paní Sa-
vageová v rozpacích;
- 26. února přijel do Rýmařova na
pracovní návštěvu poslanec Par-
lamentu ČR Pavel Hrnčíř (ODS).

Březen
- od 1. března 2009 musí být kaž-
dý pes v Rýmařově označen či-
pem, rozhodli o tom zastupitelé
na svém jednání 5. února;
- 4. března se v ZUŠ uskutečnil
soutěžní koncert učitelů, v porotě
zasedli jejich žáci;
- v Krnově se uskutečnila soutěž
Miss lentilka o korunku královny
krásy dívek ve věku od pěti do
dvanácti let, titul Miss lentilka si
odnesla Šárka Zapletalová
z Rýmařova;

- v březnu vznikl v Pradědově ga-
lerii u Halouzků další unikát - nej-
větší vyřezávaný drak chrlící oheň,
za nějž byla řezbáři Jiřímu Ha-
louzkovi udělena pelhřimovskou
agenturou Dobrý den 12. června
hlavní cena Kuriozita roku 2009;
- od března funguje v Rýmařově
Centrum pro zdravotně postižené
a seniory, které nabízí bezplatně
poradenství vždy první úterý
v měsíci od 8 do 12 hodin na
Revoluční ulici č. 30.

Duben
- v rýmařovské městské knihovně
se 3. dubna konala Noc
s Andersenem a nočním čtením
pohádek v rámci kampaně Březen
měsíc knihy a internetu a svátku
dětské knihy;
- od 4. do 26. dubna vystavovala
v Galerii Octopus své fotografie
Sára Saudková;
- TJ Jiskra Rýmařov odbor Sport
pro všechny ve spolupráci s SVČ
Rýmařov uspořádala 18. dubna
28. ročník Pódiových skladeb;
- 21. dubna se v knihovně konala
již druhá beseda s Jiřím Márou
o Novém Zélandu, tentokrát
s přednáškou o Jižním ostrově;
- Středisko volného času připravi-

lo na sobotu 25. dubna taneční
pásmo orientálního tance Na kříd-
lech Orientu;

- na pracovní návštěvu přijela 27.
dubna do Rýmařova europoslan-
kyně Věra Flasarová;

Květen
- 6. května navštívila Rýmařov
náměstkyně hejtmana Moravsko-
slezského kraje Věra Palková, do
jejíž pravomoci spadá oblast škol-
ství;
- ve sváteční čtvrtek 8. května se
vydali zájemci o historii na pro-
cházku středověkým Rýmařo-
vem, kterým je provedl pan Jiří
Karel;
- 11. května se nad Rýmařovem
přehnala větrná smršť doprováze-
na silným deštěm a kroupami, vše
se obešlo naštěstí bez zranění
a větších škod na majetku;

- ochotnický spolek Pradivadlo
vyhlásilo v květnu petici za za-
chování městského divadla oproti
záměru zastupitelů rekonstruovat
jej do podoby sportovní haly;
- městská knihovna uspořádala
12. května besedu se spisovatelem
Arnoštem Vašíčkem na téma
Vesmírné přízraky;
- svátek Navštívení Panny Marie
si věřící připomenuli v kapli
V Lipkách 24. května při ranní
bohoslužbě a odpoledne pak při
koncertu Rýmařovského chrámo-
vého sboru;
- v úterý 26. května se v Rýmařo-
vě na hřišti Základní školy
Rýmařov na ulici 1. máje konaly

Sportovní hry mateřských škol
pod záštitou Kateřiny Neuman-
nové;
- poslední květnový pátek byla na
Obvodním oddělení Policie ČR
v Rýmařově otevřena nová recep-
ce vybudovaná v rámci projektu
P 1000, účelem je mimo jiné
i zkvalitnění prostředí pro občany.

Červen
- 1. červen patřil dětem a jejich
svátku, do oslav se zapojili orga-
nizátoři na různých místech
Rýmařovska - ve Staré Vsi,
v Ondřejově, v Dolní Moravici
i v Rýmařově;
- ve dnech 5.-6. června se usku-
tečnily volby do Evropského par-
lamentu, které poznamenala nízká
účast voličů;
- žáci ZUŠ Rýmařov uspěli
v Praze - Nela Brulíková získala
čestné uznání I. stupně a Jiří Loun
skončil třetí na prestižní klavírní
soutěži žáků od 5 do 15 let Junior
Prague Note 2009, jež se uskuteč-
nila ve dnech 5.-7. června;
- Zahraniční projekty Jindřicha
Štreita, tak zněl název dalšího dí-
lu oblíbeného cyklu besed, který
Městská knihovna Rýmařov při-
pravila na 8. června;
- kvalitní fotografie se také objevi-
ly na soutěžní výstavě O cenu
Karla Schinzela, která byla ná-
vštěvníkům přístupna v Měst-
ském muzeu Rýmařov od 6. do
21. června;
- Základní umělecká škola
Rýmařov završila v červnu svou
celoroční práci projektem Cesta
do Ameriky, imaginárním putová-
ním tentokrát po americkém kon-
tinentu;
- ochotníci z Mahenu uvedli 24.
června premiéru pohádky Voj-
těcha Vackeho Princezny a lou-
pežníci aneb zmatky kolem
Katky;

- v pátek 26. června proběhly 
oslavy 40. výročí založení firmy
Rodinné domky Rýmařov.
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Červenec
- na hradě Sovinci měl 4. červen-
ce premiéru největší Halouzkův
vyřezávaný drak v pohádce
O Sovím králi, kterou nastudova-
ly děti dramatického oboru ZUŠ
pod vedením Silvie Jablončíkové;

- Společenství Romů na Moravě
uspořádalo 10. července v komu-
nitním centru na Žižkově ulici
Den otevřených dveří;
- Občanské sdružení Stránské zor-
ganizovalo 11. července tradiční
Obecní slavnosti spojené se soutě-
ží o nejlepšího sekáče trávy;
- tradiční klání dobrovolných ha-
sičů v Zahradě Hedvy pod ná-
zvem Memoriál Jana Suka se ko-
nalo 25. července;

Srpen
- v sobotu 1. srpna se v dopoled-
ních hodinách v areálu edrovické-
ho rybníka konal další ročník
DuKo triatlonu, součástí akce byl
i první ročník DuKo v plážovém
volejbale, odpoledne pak v sou-
sední zahradě Hedvy patřilo rap-
perům, kteří si dali dostaveníčko
na tradičním festivalu Battle
Kings;
- od 1. do 30. srpna měli možnost
návštěvníci Galerie Octopus
shlédnout výstavu pražského ma-
líře a grafika Jiřího Chadimy;
- druhý srpnový víkend patřil
v Rýmařově 12. ročníku
Mistrovství Evropy ve westerno-
vých dovednostech a soutěži
o Cenu Indiany Jonese;

- poslední srpnová neděle byla ze-
jména pro nově narozené
Rýmařovany velkou událostí, na
slavnostní zápis do knihy města se
jich sešlo jednadvacet;

Září
- 1. září začal na školách nový
školní rok, na Základní škole
Rýmařov do tří prvních tříd na-
stoupilo celkem dvaasedmdesát
prvňáků, celkem pak škola vzdě-
lává 680 žáků;
- Středisko volného času uspořá-
dalo ve dnech 3.-6. září řezbářský
workshop, lektorem byl brněnský
sochař a řezbář Jiří Netík;
- od 5. do 30. září nabídlo Městs-
ké muzeum první společnou vý-
stavu Galerie Octopus a Podbez-
dězského spolku, návštěvníci
shlédli široké spektrum umělec-
kých technik a způsobů vyjádření;
- na březích biologického rybníka
soutěžili rybáři na mezinárodních
rybářských závodech, které se ko-
naly 19. září za účasti polských
kolegů rybářů z partnerského
Ozimku;

- do Karlovy Studánky přijel na
pracovní návštěvu ministr životní-
ho prostředí Ladislav Miko, aby
se starosty obcí jednal o vzniku
Národního parku Jeseníky;
- od září začal v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR praco-
vat starosta Dolní Moravice
Ladislav Velebný;

Říjen
- od 2. října vystavovala
v Městském muzeu Rýmařov
kresby a malby polská malířka
Anna Zych, absolventka akade-
mie ve Wroclavi;
- Diakonie Rýmařov pořádala 7.
října v Domově odpočinku ve stá-
ří v Dolní Moravici Den otevře-
ných dveří;
- druhý říjnový víkend se jel po-
slední z pěti rodeokrosových zá-
vodů na pronajatém pozemku pod
firmou Styrotrade, seriál nesl ná-
zev Auto hvězdy Cup 2009;
- dějištěm lidskosti, tolerance
a pomoci bližním se stal 15. října
na dvě hodiny sál Střediska volné-
ho času, kde se odehrál koncert
pro Kouzelnou buřinku, denní
centrum pro mentálně postižené
v Rýmařově;
- polovina října byla také ve zna-
mení nenadálého přívalu sněhu,
hasiči museli vyjíždět k několika

spadlým stromům, které nevydr-
žely pod velkou tíhou sněhu, větší
škody však na Rýmařovsku za-
znamenány nebyly;
- amatérská divadelní společnost
Pradivadlo uvedla 17. října v po-
řadí již čtvrtou premiéru od svého
založení, a to americký komorní
muzikál Neila Simona Song pro
dva;

- město Rýmařov aktivovalo 22.
října datovou schránku, což je
zjednodušeně řečeno elektronická
náhražka poštovní schránky, která
nahrazuje dosavadní způsob doru-
čování v listinné podobě;
- Středisko volného času uspořá-
dalo ve dnech 22.-25. října velký
seminář orientálních tanců, který
byl spolufinancován Fondem
mikroprojektů Euroregionu Pra-
děd v rámci operačního programu
Přeshraniční spolupráce a jehož
se zúčastnily také tanečnice z pol-
ského Ozimku.

Listopad
- od listopadu nastoupil do pedi-
atrické ambulance Podhorské ne-
mocnice Rýmařov nový lékař
MUDr. Richard Rýznar;
- od 7. do 29. listopadu vystavoval
v Galerii Octopus malíř, sochař
a básník Jaroslav Jílek;
- Lucie Laštůvková se v Praze sta-
la vicemiss Orient 2009;
- poprvé v barvě představil foto-
graf Jindřich Štreit nejen své vel-
mi zdařilé fotografie z cest po
Brazílii, ale premiéru měla rovněž
také jeho kniha Braziliáni
z Česka, vernisáž se konala 10. li-
stopadu v prostorách výstavní sí-
ně na Gymnáziu Rýmařov;
- město ani letos nezapomnělo na
své jubilanty, kteří měli společný
rok narození 1934 a 1939, a po-
zvalo je k oslavě jejich životního
jubilea, k tanci a poslechu zahrála
skupina Duo Akord;
- v rámci státního svátku Dne bo-
je studentů za svobodu a demo-
kracii ocenili 18. listopadu zá-
stupci města Rýmařova čtrnáct
nejlepších žáků a studentů základ-
ních a středních škol;
- městské divadlo Rýmařov se ve
čtvrtek 19 listopadu otřásalo smí-
chem při humorném vyprávění

herce Mirka Donutila, který se
prezentoval v představení Cestou
necestou a při autogramiádě roz-
dával divákům o přestávce podpi-
sy do své nové knihy Ptejte se mě,
na co chcete, já na co chci, odpo-
vím;
- poslední listopadové pondělí se
v Městské knihovně v Rýmařově
uskutečnila závěrečná beseda
z přednáškového cyklu s fotogra-
fem Jindřichem Štreitem;
- děti Základní školy na Školním
náměstí dostaly pod stromeček
pěkný dárek v podobě zrekonstru-
ované 2. budovy ZŠ na Školním
náměstí, která jim bude sloužit ja-
ko školní družina, menší učebna
a sociální zařízení.

Prosinec
- od 1. do 31. prosince měli ná-
vštěvníci Městského muzea
Rýmařov možnost shlédnout zají-
mavou výstavu Od adventu po Tři
krále aneb Vánoce u nás i v Pol-
sku, na výrobě vánoční výzdoby
a dobrot se podílely děti z míst-
ních škol, Kouzelné buřinky
a Střediska volného času;
- Základní škola Rýmařov na uli-
ci Jelínkova 1 uspořádala 4. pro-
since tradiční vánoční jarmark;
- ze 7. na 8. prosince došlo na uli-
ci 8. května k výbuchu propan-bu-
tanu, na místě zasahovala profesi-
onální i dobrovolná jednotka hasi-
čů z Rýmařova;
- poslední vítání dětí se zápisem
do pamětní knihy města Rýmařo-
va se konalo 8. prosince v sále
SVČ na Divadelní ulici;
- Městské muzeum Rýmařov zor-
ganizovalo pro děti a rodiče 10.
prosince vypouštění balónků
s přáními pro Ježíška;

- na Štěpána si přišla do SVČ za-
střílet tříčlenná rodinná družstva
ze vzduchovky, tradiční akce ne-
sla název Střílí celá rodina.

Připravil JiKo
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Pár slov... o sportu
Vždy jsem nenáviděla sport a nikdy jsem se žádné sportovní aktivi-
tě systematicky nevěnovala a věnovat nechtěla. Občas vyrazím na
lyžích, na kole, zaplavu si, ale sport bych tomu věru neříkala.
Představu o opravdovém sportovním pekle jsem měla celkem jas-
nou - ponurá posilovna plná pachu potu a naolejovaných strojů a ná-
davkem parta chlapíků se svaly nafouknutými steroidy a s průměr-
ným IQ na úrovni akvarijní rybičky.
Ale kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe - lékař mi nařídil
pravidelně cvičit v posilovně. Cože?
Po půlroce mohu zodpovědně říct, že jsem přeběhla na stranu ne-
přítele. Člověk by skutečně měl směřovat k dávnému řeckému ide-
álu kalokagathie a usilovat o soulad duševní a fyzické stránky své o-
sobnosti. Sport totiž funguje na jiných principech a pěkně se s roz-
vojem myšlení doplňuje; a zatímco ve vzdělávání můžete spoustu
věcí „okecat“ (co si budeme povídat - kdo z nás četl Jiráska naříze-
ného v rámci povinné četby?), ve sportu to ani nezkusíte, protože je
na první pohled vidět, že jste o vánočních svátcích těch dvacet kli-
ků denně nedělali. Fyzická aktivita také vyplavuje do těla endorfi-
ny, takže oproti očekávání se cítíte osvěžení a plní síly.
Fitness centra už dávno nejsou taková, jak si představujeme. Mohou
mít třeba na zemi koberec, být vymalovaná příjemnými barvami
a mít spoustu oken, takže je tam světlo a příjemné prostředí. Setkáte
se tam se sympatickými lidmi, muži i ženami od patnáctiletých až
po důchodce a můžete si popovídat, o čem chcete. A se steroidy se
tam nekšeftuje. Takže to klidně zkuste, třeba v rámci novoročního
předsevzetí zhubnout a začít sportovat.
V souvislosti s touto zkušeností mě však napadají dvě věci. Za pr-
vé, proč mi kladný vztah ke sportu nevštípili ve škole, při tělocviku?
Někdejší osnovy i dnešní rámcový vzdělávací program nesměřují
k tomu, aby žáci rádi sportovali. Budou sice umět užívat osvojova-
né názvosloví a upravit pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
o znečištění ovzduší, ale spousta z nich si žádný sport zřejmě neob-
líbí. Všichni jsou nuceni ke stejným aktivitám, takže dívky trénují
dřepy na jedné noze a chlapci metají hvězdy, ale ti méně nadaní bu-
dou vždy ti, kteří doběhnou poslední, neudělají výmyk, skočí a ho-
dí nejmíň a v kolektivních hrách budou nechtěnými členy družstva.
Sport budou nenávidět k smrti a vyvinou veškeré možné úsilí k to-
mu, aby se tělocviku a později i sportovním činnostem vyhnuli.
Přitom by stačilo nabídnout takové sportovní aktivity, aby se i mé-
ně nadaní mohli uplatnit. Stejně tak nechápu posedlost českého
školství výukou plavání - snad by se to dalo pochopit v některém
přímořském státě, ale u nás suchozemců? A lyžařské výcviky? Proč
učit žáky a studenty sjezdové lyžování, které v dnešní době patří
jednoznačně mezi ty nákladnější sporty? Rodiny musejí zaplatit
spoustu peněz za výcvik, zapůjčení vybavení a vleky, ale pokud ce-
lá rodina nelyžaří, dítě se tomu stejně věnovat nebude (a pokud ce-
lá rodina lyžaří, dítě to už stejně dávno umí). Jen by mě zajímalo, co
můžeme čekat od českého školství dál - snad golfové tábory?
A za druhé, kde se bere v intelektuálech ten domýšlivý pocit převa-
hy nad sportovci? Zatímco intelektuálové se rádi vychloubají, že ni-
kdy nejeli na lyžích a proč bych se proboha díval na hokej, neslyše-
la jsem říkat sportovce, že čétédvojku by nikdy nezapnuli nebo hud-
ba mi nesmí do baráku. Taky proto, že se spoustou sportovců si
o hudbě i dokumentech, které běžely na ČT2, můžete normálně pro-
mluvit. A vědět, že hokej se hraje na třetiny a ten pruhovaný chlapík
na ledě je rozhodčí, patří snad ke všeobecnému rozhledu...
Možná cítí vzdělanci převahu na základě televizních rozhovorů.
Spisovatel, dramatik či hudebník na kameru krásně a dlouze hovoří
o svých dílech, ale sportovec je redaktorem odchycen těsně před zá-
pasem a nechají ho pronést, že by rádi uhráli ty body, ale hlavní je,
aby to byl férovej mač a dobrej hokej (fotbal, volejbal...), případně
těsně po zápase, že na ledě nechali srdíčko, ale hokejovej bůh byl na
straně soupeře nebo soupeř hrál dobrou hru, ale my jsme byli dob-
ře připravení a získali jsme převahu. Ale upřímně, intelektuálové, co
byste řekli před zápasem vy? Nezapomeňte, že to, co si skutečně
myslíte (Těm ***ým ***ům nakopeme ***!), v dnešním korektním
mediálním světě použít nemůžete.
A že znáte mezi sportovci i opravdové „gumy“? Copak mezi uměl-
ci a intelektuály nejsou? ona
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Více než 800 občanů Rýmařova již podpořilo petici na podporu vzni-
ku NP Jeseníky. Petiční výbor petice děkuje těmto občanům za pod-
poru a zároveň přeje všem rýmařovanům do nového roku 2010 pev-
né zdraví a spokojenost v osobním a pracovním životě.
Petice navrhuje a požaduje takový národní park, který pomůže jak
místní unikátní přírodě, tak životu místních lidí. Takový NP zlepší
praktickou ochranu přírody v našich horách, zlepší využití a čerpání
finančních prostředků ze strany státu a fondů EU a přispěje k udrži-
telnému rozvoji Jeseníků, který by měl být založen na kvalitě posky-
tovaných služeb a na ekologicky šetrném turismu. Tyto požadavky
podepsalo celkem již téměř 6 000 lidí, zejména žijících v Jeseníkách.
Občané Rýmařova mohou petici podepsat v Informačním centru na
náměstí Míru nebo v Městské knihovně na ul. Sokolovská. 
Výsledkem petice je to, že představitelé všech obcí CHKO Jeseníky,
hejtmani obou krajů a petiční výbor petice obdrželi dne 18. 11. 2009
oficiální informaci ministerstva o připravovaném NP Jeseníky. Dopis
ředitele Odboru péče o národní parky MŽP navazuje na závěry jed-
nání s panem ministrem dne 15. 9. 2009 v Karlově Studánce a obsa-
huje podrobnější základní informace včetně mapy navrženého území.
Je to seriózní a základní podklad pro další diskusi a jednání, která
v tomto roce budou pokračovat. Děkujeme všem občanům za podpo-
ru. Více informací naleznete na www.actaea.cz.

Za petiční výbor Ondřej Bačík ml.

Myšlenku Národního parku Jeseníky 
podpořila řada Rýmařovanů
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Aktuálně z města

Zajímavost

Předběžný výsledek hospodaření města za rok 2009 a rozpočet města na rok 2010
Zastupitelé města na svém zasedání dne 10.
12. 2009 projednali a schválili návrh rozpočtu
na rok 2010. Jeho sestavení bylo z důvodu do-
padu krize na rozpočet roku 2009 a přetrváva-
jících potíží veřejných rozpočtů velmi obtíž-
né. Rok 2009 skončil mírným přebytkem ve
výši 1,3 mil. Kč, ale to jen díky tomu, že měs-
to muselo na předfinancování svých investic
čerpat překlenovací úvěr ve výši 20 mil. Kč
a půjčku ve výši 4 mil. Kč. Hlavní příčinou
potřeby čerpat úvěry a půjčky byl výpadek
příjmu daní ze státního rozpočtu (především
propad výběru daně fyzických a právnických
osob). Ten představoval oproti původnímu
plánovanému inkasu 102 mil. Kč nakonec jen
84 mil. Kč, tj. 82,3 % očekávané skutečnosti
a také skutečnosti roku 2008. Tento výsledek
nás zařadil k obcím hospodářskou a finanční
krizí velmi nadprůměrně zasaženým. Další rá-
nu rozpočtu roku 2009 zasadilo velmi zdlou-
havé a byrokratické úřadování evropských do-
tací na investice, kdy ke konci roku předsta-
vuje opožděné čerpání dotací vzhledem ke
stupni dokončenosti staveb dalších 16 mil.
Kč. Úhrnný výpadek 34 mil. Kč, tj, 13,6 %
objemu ročního rozpočtu, byl částečně elimi-
nován likvidací původní finanční rezervy, 
úsporami ve výdajích a zvýšením některých
druhů příjmů, celkově však bez pomocí cizích
finančních zdrojů nemohl rozpočet zůstat vy-
rovnaný. Úvěr a půjčka byly použity výhrad-

ně na financování investic, aby město po je-
jich zaplacení mohlo zpětně žádat o uhrazení
dotace a formální ukončení staveb a jejich fi-
nancování. Úvěr i půjčka budou uhrazeny
v letošním roce. Potěšujícím faktem je, že
město v roce 2009 získalo (a rozpočet zahrnu-
je) 44 mil. Kč rozvojových dotací na nejrůz-
nější investice a celý proces přípravy investic,
projektů, podání žádostí o dotace, realizace
a finančního vypořádání příslušné úřady měs-
ta běžně zvládají. Mezi nejdůležitější akce r.
2009 patří „Zateplení ZŠ Jelínkova“ s dotací
11,014 mil. Kč, „Odpadové centrum 8. května“
- 10,084 mil. Kč, „Retenční nádrž Mudlový po-
tok“ - 3,154 mil. Kč, „Zateplení ZŠ 1. máje“ -
4,084 mil. Kč, „Cyklostezka Janovice“ - 2,628
mil. Kč, „Vodovod Ondřejov“ - 2,388 mil. Kč
a ještě třináct dalších.
Rozpočet města na rok 2010 předpokládá 
úhradu již zmiňovaného úvěru a půjčky
a tvorbu bohužel jen velmi nedostatečné re-
zervy ve výši asi 1,5 mil. Kč, kterou chtějí
zastupitelé použít ke spolufinancování inves-
tic. Rozpočet počítá s opětovným nárůstem
daňových příjmů o 7,6 %, tj. asi 5 mil. v ab-
solutní výši. Hlavní nárůst předpokládáme
u daně z nemovitostí. Na straně výdajů za-
stupitelé schválili poměrně velmi tvrdou re-
strikci mezd o 4 % v souladu s původním ná-
vrhem státního rozpočtu, a tak zaměstnan-
cům města v r. 2010 po několika letech 

mzdových valorizací klesnou příjmy. S krá-
cením provozních výdajů musí počítat i vět-
šina školských a kulturních zařízení města,
což by jim však vzhledem k poklesu cen 
energií a zateplení budov nemělo dělat váž-
nější potíže. Celkové příjmy a stejně tak i vý-
daje města po započítání zmiňované rezervy
čítají 224 mil. Kč. Příjmy opět zahrnují 
i očekávané rozvojové dotace ve výši 62 mil.
Kč - z toho činí „Zahrada Hedvy“ 29,1 mil.
Kč, „Regenerace ul. Horní“ 4,3 mil. Kč,
„Cyklostezka Janovice“ 7,7 mil. Kč (dofi-
nancování akce z r. 2009), „Datové schrán-
ky“ 8,5 mil. Kč a „Sportoviště ZŠ Jelínkova“
3,5 mil. Kč (dofinancování z r. 2009). K to-
mu je třeba připočítat řadu dalších drobněj-
ších investic. Návrh rozpočtu zastupitelé dis-
kutovali v komisích, radě a na jednáních za-
stupitelstva prakticky od září 2009 a postup-
ně se sjednotili ve snaze vytvořit úsporný
a přitom vyvážený a vyrovnaný rozpočet
s tvorbou rezervy na spolufinancování inves-
tic. Živá diskuse na zasedání 10. 12. již ne-
byla vedena o samotné strategii tvorby a ob-
sahu rozpočtu, ale o důvodech častých změn
předpovědi výsledků za rok 2009 a návrhu
pro rok 2010. Změny v jednotlivých návrzích
byly způsobeny postupnými korekcemi od-
hadů příjmů a výdajů a také velkou mírou
nejistoty čerpání dotací právě k datu 31. 12.
2009. Ing. Petr Klouda, starosta města

Nové dotace pro město
Město obdrželo z Fondu doprav-
ní infrastruktury dotaci na vybu-
dování cyklostezky a chodníku
na ul. 8. května. Začátek pláno-
vané trasy je v těsné blízkosti
vrátnice výrobního areálu spo-
lečnosti RD Rýmařov, s. r. o., ve-
de po levé straně nad silnicí uli-
ce 8. května a končí na autobu-
sové točně naproti bývalé firmě
Geologický průzkum. Celková
délka je 800 m. Projektované ná-

klady stavby jsou přibližně 9,8
mil. Kč, dotace je až 65 %
z uznatelných nákladů, a může
tedy dosáhnout 5,5 mil. Kč.
Město musí do zahájení stavby
provést soutěž na dodavatele
stavby (nabídky firem mohou
výslednou cenu stavby význam-
ně ovlivnit), výkup pozemků od
soukromých firem a také převod
pozemku od Moravskoslezského
kraje, po nichž trasa převážně

povede. Bližší údaje o termínech
výstavby a dokončení akce bu-
deme znát po ukončení výběro-
vého řízení a podpisu smlouvy.
Investice je součástí Integrova-
ného dokumentu města s vyso-
kou prioritou, protože má sloužit
k bezpečnému přístupu občanů
do průmyslové zóny rozložené
po obou stranách ulice 8. května,
stejně jako k cyklistice.
V letošním roce bude ještě do-

končena cyklostezka v Janovi-
cích a znovu požádáme o dotaci
na cyklostezku Rýmařov-On-
dřejov, která doposud neuspěla
z důvodu vysokých měrných ná-
kladů na stavbu. Město v letoš-
ním roce budování nových chod-
níků mimo již jmenované akce
neplánuje. Soustředíme se jen na
opravy a rekonstrukce.

Ing. Petr Klouda,
starosta města

Odečty podružných vodoměrů
Byterm, p. o., Ïádá nájemníky o spolupráci pfii 
odeãtech stavÛ podruÏn˘ch vodomûrÛ teplé a stu-
dené vody a rozdûlovaãÛ topn˘ch nákladÛ (pomûr-
ná mûfiidla na topn˘ch tûlesech).
Odečet teplé a studené vody provádí domovní
důvěrník. Odečet tepla provádí pověřený pra-
covník firmy ISTA po předchozím oznámení
termínu. V domech, kde není ustanoven do-
movní důvěrník, vyzýváme nájemníky, aby sta-
vy svých podružných vodoměrů oznámili na
Byterm do 22. 1. 2010, a to písemně poštou,
vhozením do sběrného boxu umístěného na
Bytermu nebo e-mailem na adresu byterm@ry-
marov.cz. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Vavřičková

Prvním rýmařovským miminkem letošního roku je
Ondrášek Šamara z Rýmařova, který se manželům Janě
a Ondřejovi narodil 2. ledna v porodnickém oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc v 7 hodin a 51 minut, vážil
3,770 kg a měřil 51 centimetrů. Na malého Ondru čekala
doma starší tříletá sestřička. „Jméno vybírala pro svého
bratříčka Kristýnka podle tatínka, kterého má moc ráda,
ten se také jmenuje Ondra,“ sdělila šťastná maminka Jana,
která pochází ze Staré Vsi a před nástupem na mateřskou
pracovala v Dětském domově v Opavě. Tatínek pochází
z Opavy a také tam pracuje jako řidič kamionu. Rodina
nějakou dobu žila v Opavě, ale pak se přestěhovala zpátky
do Rýmařova. A co přát našemu prvnímu občánkovi? Ať
roste ve zdraví a dělá radost svým rodičům a blízkým a na
cestu ať mu svítí jen šťastná hvězda. JiKo

První rýmařovský občánek roku 2010 se jmenuje Ondra
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

Rekonstrukce sportovišť dokončena

Rekonstrukce sportovi‰È Základní ‰koly Jelínkova
ul. 1 v R˘mafiovû, na kterou získalo v tomto roce
mûsto dotaci z Operaãního programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko, byla na sklonku loÀského roku
úspû‰nû dokonãena.
Rekonstrukce zahrnovala kompletní moder-
nizaci interiéru tělocvičny a vybudování ví-
ceúčelového venkovního hřiště a kruhové
výseče pro hod koulí. V tělocvičně byly pro-
vedeny nové rozvody elektřiny a vytápění,
vyměnily se radiátory. Stěny jsou vymalová-

ny a částečné obloženy. Při práci na obložení
stropu se dodatečně zjistilo, že v minulosti
požárem poškozený krov je nutno staticky
zabezpečit. Po této stavební úpravě byl strop
montáží nového úsporného osvětlení dokon-
čen. Na podlahu tělocvičny byl instalován
odpružený umělý sportovní povrch nalajno-
vaný na volejbal, nohejbal, badminton a tré-
ninkovou košíkovou. Novotou září v těloc-
vičně ribstoly, koše na košíkovou, kruhy
i hrazda. Venkovní víceúčelové hřiště, ležící

v těsné blízkosti tělocvičny, má parametry na
volejbal a tenis.
Celkové výdaje na projekt činily cca 4 mil.
Kč. Na realizaci projektu byla získána dota-
ce z Regionální Rady Regionu soudržnosti
Moravskoslezsko ve výši 3,7 mil. Kč.
Zbylých 300 000 Kč zaplatilo město
Rýmařov ze svého rozpočtu.

Odbor životního prostředí
a regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

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

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

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

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

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

Odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov

Snížení příspěvku na auto
pro zdravotně postižené občany

Od 1. ledna 2010 dochází
na základě vyhlášky č.
451/2009 Sb., kterou se mě-
ní vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č.
182/1991 Sb., kterou se pro-
vádí zákon o sociálním za-
bezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, ke snížení
částek příspěvku na pro-
voz motorového vozidla na
rok 2010.
Příspěvek na provoz motoro-
vého vozidla, poskytovaný
jako jednorázová peněžitá
dávka na období kalendářní-
ho roku, se snižuje pro oso-
by, jejichž zdravotní stav 
odůvodňuje přiznání mimo-
řádných výhod III. stupně,
o 20 % a pro osoby, jejichž
zdravotní stav odůvodňuje
přiznání mimořádných vý-
hod II. stupně, o 50 %. Toto
opatření, jehož cílem je sní-
žení výdajů státního rozpo-

čtu, platí pouze pro rok
2010. Snížení příspěvku se
netýká rodičů dětí s onkolo-
gickým onemocněním v do-
bě nezbytného léčení akutní
fáze onemocnění.

Na rok 2010 výše příspěv-
ku na provoz motorového
vozidla tedy činí:
Při přiznání mimořádných
výhod II. stupně (držitel prů-
kazu ZTP):
- 3 000 Kč u ostatních vozi-
del
- 1 150 Kč u jednostopého
vozidla
Při přiznání mimořádných
výhod III. stupně (držitel
průkazu ZTP/P):
- 7 920 Kč u ostatních vozidel
- 3 360 Kč u jednostopého
vozidla

Iveta Podzemná,
vedoucí odboru soc. věcí

a zdravotnictví MěÚ Rýmařov

Česko-polský veletrh
technických řemesel v Krnově

âesko-polsk˘ veletrh technick˘ch fiemesel Artifex 2010 pofiádá mûsto Krnov ve spolu-
práci se Starostwem Powiatowym v Prudniku a Úfiadem práce v Bruntále ve dnech 26.
a 27. ledna 2010. Artifex 2010 se bude konat v multikulturním centru Silesia v Krnovû.
Veletrh je určen především žákům osmých a devátých tříd, kteří se rozhodují
o svém budoucím povolání, a jejich rodičům. „V současné době snad více než
kdy dříve platí, že řemeslo má zlaté dno. Svědčí o tom stálá poptávka zaměst-
navatelů po kvalifikovaných řemeslnících, a to i v dnešní době ekonomické kri-
ze,“ říká starostka Města Krnova Renáta Ramazanová. Její slova doplňuje ředi-
tel Úřadu práce v Bruntále Milan Horna: „Bohužel až příliš často se setkáváme
s předsudkem ze strany rodičů. Ti se obávají, že jejich děti na středních školách
zaměřených na technická řemesla nedostanou stejnou kvalitu vzdělání jako na-
příklad děti na gymnáziích. Přitom absolvent gymnázia, nepokračuje-li ve stu-
diu, je zpravidla obtížně uplatnitelný na trhu práce. A pokud se absolvent gym-
názia rozhodne studovat na vysoké škole technický obor, je do určité míry hen-
dikepován ve srovnání s maturanty těch středních škol, které mají na technické
obory zaměření.“
Poradci z oddělení speciálního poradenství Úřadu práce v Bruntále mají k dis-
pozici přehled studijních oborů, analýzy vývoje zaměstnanosti i zkušenosti
s prací s mládeží a dokáží diagnostikovat možnosti dětí. Poradci také velmi úz-
ce spolupracují s výchovnými poradci základních škol.
V minulých letech byl veletrh financován v rámci programu EURES-
T Beskydy. V tomto roce jeho náklady budou hrazeny z Operačního programu
přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika - Polská republika, Fond
mikroprojektů Euroregionu Praděd. Marie Babničová
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Slovo krajského zastupitele
Na devátém zasedání zastupitel-
stva Moravskoslezského kraje
dne 16. prosince 2009 byl hlav-
ním bodem jednání rozpočet kra-
je na rok 2010. Rozpočet kraje,
jeho projednávání a schvalování
je upraveno zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, který stanoví
jak nástroje finančního hospoda-
ření, tak obsah rozpočtu a pravi-
dla rozpočtového procesu.
Návrh rozpočtu byl projednán
v komisích, výborech a radě kra-
je a byl doporučen zastupitelstvu
kraje ke schválení. Rozpočet kra-
je na rok 2010 je konstruován
v návaznosti na aktuální stav 
očekávaných příjmů. Korespon-
duje s rozpočtovým výhledem
kraje na léta 2010 až 2012, který
zastupitelstvo schválilo již 18. 12.
2008. Samozřejmě bude v letoš-
ním roce provedena aktualizace,
neboť v nejbližší době budou za-
stupitelé projednávat připravova-
ný střednědobý rozvojový doku-
ment „Strategie rozvoje Morav-
skoslezského kraje na léta 2009-
2016“, který zpracovává Agentu-
ra pro regionální rozvoj, a. s.

Příjmy rozpočtu kraje na rok
2010 byly navrženy ve výši 6 026
060 000 Kč, z toho vlastní příjmy
jsou ve výši 4 336 784 000 Kč
a příjmy z dotací činí 1 689
276 000 Kč. Nejvýznamnější po-
ložkou příjmů jsou sdílené daně
ve výši 4 100 000 000 Kč, které
jsou na základě makroekonomic-
kých výhledů nižší cca o 9,1 %
oproti schválenému rozpočtu ro-
ku 2009 a o 4,6 % k očekávané
skutečnosti letošního roku.
Kapitálové příjmy jsou navrženy
ve výši 45 730 000 Kč a měly by
být pokryty prodejem nadby-
tečného a nepotřebného majet-
ku. Na tomto materiálu bude
pracovat investiční komise rady
kraje. Do rozpočtu kraje na rok
2010 jsou dále započteny dota-
ce ze státního rozpočtu a příjmy
na akce spolufinancované z ev-
ropských finančních zdrojů.
Aby byla pokryta zvýšená potře-
ba financí za účelem předfinan-
cování výdajů na realizaci kon-
krétních projektů spolufinanco-
vaných z evropských zdrojů v ro-
ce 2010 a také následujících let,
rozhodlo krajské zastupitelstvo

už na svém zasedání dne 18. 11.
2009 o uzavření smlouvy o po-
skytnutí úvěru s ČSOB, a. s., ve
výši 1 833 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu kraje na rok
2010 činí 7 428 164 000 Kč.
Běžné výdaje jsou ve výši 4 426
857 000 Kč a kapitálové výdaje
ve výši 3 001 307 000 Kč, což
představuje pokles oproti roku
2009 o 5 %.
Hlavní snahou v roce 2010 je zís-
kat maximum možných financí
formou dotací na akce spolufi-
nancované z evropských finanč-
ních zdrojů. Další prioritou je za-
jištění udržitelnosti ekonomik
příspěvkových organizací. Ostat-
ní výdaje budou oproti roku 2009
významně kráceny. Jedná se pře-
devším o pokles výdajů na správ-
ní činnost o 3,6 % a snížení počtu
zaměstnanců KÚ o cca 25 pra-
covníků. U běžných výdajů na
činnost zastupitelstva dojde k po-
klesu plánovaných výdajů oproti
roku 2009 o 5,5 %.
Co znamená schválený rozpočet
kraje pro Rýmařov a okolí?
Především by měla být rekon-
struována silnice II/449 Rýma-

řov-Ondřejov (0,00 km - 11,40
km) v celkovém objemu finanč-
ních prostředků cca 204 600 000
Kč. Na opravu mostu, která prá-
vě probíhá v Karlově Studánce,
naváže průtah silnice II/445 za
cca 20 130 000 Kč. Realizovat by
se měla i plánovaná rekonstrukce
střechy objektu tělocvičny
Gymnázium Rýmařov, p. o.,
v objemu cca 4 000 000 Kč.
V oblasti kultury mysleli zastupi-
telé hlavně na opravu VI. brány
na hradě Sovinec ve výši 1 270
000 Kč v letošním roce a ve výši
930 000 Kč v roce příštím, tj.
2011. Rozpočet samozřejmě po-
krývá finančními prostředky veš-
keré své organizace, které působí
v Rýmařově, ať jde o školství ne-
bo volnočasové aktivity.
Závěrem bych chtěl všem, kteří
se podílejí na přípravě žádostí
o dotační tituly, pracovníkům
MěÚ Rýmařov, zástupcům škol
a příspěvkových organizací po-
děkovat za jejich práci a popřát
jim hodně zdraví, štěstí a pracov-
ních úspěchů v letošním kulatém
roce 2010. Ing. Jaroslav Kala,

krajský zastupitel, místostarosta

Je to moje dobrá kamarádka, dlou-
holetá spolužačka a jednou to ně-
kam dotáhne.

Nedávno byly Vánoce, jak si je
prožila?
Vánoce mám moc ráda. Po dlouhé
době se celá naše rodina sejde do-
ma a pak si jenom povídáme 
a užíváme si tu atmosféru klidu
a pohody. Takže jsem celé svátky
trávila tady v Rýmařově a Silves-
tra jsem oslavila u nás doma s ka-
marády. Prostě Vánoce jsou svát-

ky, které by měl každý prožít napl-
no s rodinou a přáteli, protože ne-
ní nad to, mít u sebe lidi, které má-
te rádi a které milujete.
Jsi studentka ve velkoměstě, jak
sis zvykala na Prahu?
No, ještě si pořád zvykám. Je to 
úplně něco jiného než v Rýmařo-
vě. Je tady všude plno lidí, kteří ně-
kam spěchají. Ale na druhou stranu
je tu mnoho možností - od obcho-
dů, zábavy až po pracovní místa.
Sice jsem zatím neměla moc času
se tu nějak procházet a objevovat
skrytá zákoutí Prahy, protože teď
znám nejlépe cestu ze školy na ko-
lej, ale vím, že za tu dobu studia si
tu zvyknu až až. Zatím se mi Praha
moc líbí, ale pokaždé se vždycky
moc těším domů. Prostě všude
dobře ale doma nejlíp.
Stýská se ti po Rýmařově? Jak na
něj vzpomínáš?
Je to moje rodné město, takže se
mi určitě stýská. Vyrůstala jsem
tady, chodila do školy a prožila
moc krásných zážitků. Vždycky se

sem budu ráda vracet, protože se
tady cítím šťastně a vyrovnaně,
prostě doma.
Studuješ podle mého jeden z nej-
těžších oborů Karlovy univerzity,
jak to zvládáš?
Jsem teprve na začátku, takže po-
řádně ještě nevím, co mě čeká.
Zatím všechno zvládám a uvidím,
jak to bude dál. Je to náročná ško-
la, ale když něco opravdu chcete
a snažíte se, tak to musí určitě vy-
jít. Podle mě je každá škola těžká,
akorát každému jde něco jiného.
Ten, kdo umí perfektně matemati-
ku a nejde mu dějepis, tak určitě
nepůjde studovat dějiny.
Zmínila ses mi, že máte pitvy, jak
jsi je ty, taková křehká slečna,
přežila?
Asi mám silný žaludek. Ne, je to
individuální. Každému vadí něco
jiného. Mně osobně pitvy nevadí,
možná to divně zapáchá, ale dá se
na to zvyknout. Ale za to mám tře-
ba fobii na velké, tlusté housenky.
Ale myslím, že člověk, který pra-

cuje ve zdravotnictví, mnohdy vi-
dí i daleko horší věci.
Poslední otázka, kde se vidíš za
pět let?
Za pět let, to je ještě moc daleko.
Ale protože je medicína na šest let,
tak doufám, že budu ještě ve škole
v šestém ročníku a úspěšně tuto
školu dokončím. Protože zatím,
teda myslím, jsem našla to, co chci
dělat a co mě bude v životě napl-
ňovat a bavit.
Příště: Lucie Laštůvková se bude
ptát Josefa Laštůvky jr.

Štafeta
Rýmařované se ptají známých či něčím pozoruhodných spoluobčanů 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.

David Růžička se ptá Lucie Laštůvkové



Dne 11. a 12. prosince 2009 pro-
běhlo další ze setkání dětí naší
školy s žáky z družební školy
v polském Ozimku, které již tra-
dičně pořádáme v rámci projektů
Evropské unie, tentokrát pod ná-
zvem „S přáteli za sportem, zá-
bavou a lidovou tradicí“. Děti
dorazily z Polska v plném počtu
(přestože ani jim se chřipková 
epidemie nevyhnula) v pátek ko-
lem poledne a po ubytování 
a obědě všem začalo sportovní
odpoledne, které zorganizoval
pan učitel Slouka v naší nádher-
ně zrekonstruované tělocvičně.
Smíšená česko-polská družstva
zápolila ve florbálku za mocné
podpory fandů, a kdo zrovna ne-
hrál, mohl se vyřádit na trampo-
líně, na laně, případně si zaská-
kat do výšky a vyzkoušet si
zbrusu nové doskočiště.

Všichni byli obdarováni sladkou
odměnou a kolem páté hodiny
odpolední jsme se vypravili do
Kaple v Lipkách na vánočně vy-
laděný koncert skupiny Variace,
jejíž členové hráli a pěli, seč jim
síly stačily a nízká teplota okolní-
ho vzduchu dovolila. Teplota
mrazivá byla, nálada nikoli! A za
tu nádhernou atmosféru a jedi-
nečnou akustiku to opravdu stálo.
Po večeři (taky vánočně naladě-
né - smažená ryba a bramborový
salát) jsme se znovu sešli ve ško-
le, kde byl pro děti nachystaný
vánoční strom, perníčky, záku-
sek a drobné dárky. Děti si na-
vzájem předvedly své nejoblíbe-

nější koledy a pak už následova-
la nadílka a besídka se vším všu-
dy: tancem, zpěvem, povídáním
a promítáním kresleného filmu
„Rolničky“.
V sobotu po snídani jsme vyrazi-
li do Bruntálu na „Vánoce na
zámku“, což je velký trh lido-
vých řemeslníků, spojený 
s ukázkami rukodělné tvorby
a jejich následným prodejem.
I zde se zpívalo hodně koled
a byla možnost se zahřívat tep-
lým čajem a domácími dobrota-
mi (klobásky, halušky, frgály...).
Po společném obědě v Rýmařo-
vě (opět se nám o spaní a bříška
bezchybně starala děvčata ze

Střední odborné školy Rýmařov,
děkujeme!), jsme si ještě zašli
prohlédnout tematickou výstavu
do Městského muzea „Od ad-
ventu po Tři krále aneb Vánoce
u nás i v Polsku“, kde byly k vi-
dění ukázky tradičních ozdob,
perníků, různě nazdobené stro-
mečky, včetně stromku zavěše-
ného za kmínek od stropu, jak to
kdysi dělávali naši předci.
Poté jsme se s návštěvou rozlou-
čili a slíbili si, že se na jaře opět
setkáme. Za pomoc při organizo-
vání akce a za hladký průběh dě-
kuji všem pomocníkům, za účast
pak děkuji dětem.
Projekt je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF) -
„Investice do vaší budoucnosti“.

Petra Mížová,
ZŠ Rýmařov
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Školství

Nový studijní obor na SSOŠ Prima:
Pracovník v lázeňství a ve službách wellness

Na veletrhu pracovních příležitostí a vzdělá-
vání v Bruntále se žáci devátých tříd mohli
seznámit se středními školami z okresu
Bruntál i mimo náš region. Paleta studijních
oborů byla velmi pestrá. Absolventi někte-
rých studijních oborů ale nejsou schopni
konkurovat po dokončení školy na trhu práce
a zůstávají bez zaměstnání (dle Úřadu práce
v Bruntále se jedná například o Veřejno-
právní činnost či Kuchař-číšník). Těchto ab-
solventů přibývá zvláště v našem regionu.
Proto jsme se rozhodli na tyto skutečnosti re-
agovat a zřídit nový atraktivní studijní obor
Pracovník v lázeňství a ve službách wellness
(Rámcový vzdělávací program Masér spor-
tovní a rekondiční). Po zvážení možností,
které poskytuje náš region (dostatek lázeň-
ských zařízení a jiná zařízení wellness) byla
provedena analýza nedostatkových oborů

v rámci regionu a uplatnění absolventů těch-
to oborů na trhu práce. Tyto skutečnosti byly
konzultovány a potvrzeny Úřadem práce
Bruntál. Neméně důležitou roli v našem sna-
žení sehrál v komunikaci s Krajským úřadem
krajský zastupitel a místostarosta města Ing.
Jaroslav Kala a regionální partneři. Zvláště
důležitým partnerem se pro nás staly Státní
léčebné lázně Karlova Studánka, kde budou
žáci vykonávat praxi pod zkušeným odbor-
ným dozorem a po ukončení studia mohou
využít možnosti nastoupit do zaměstnání.
Tato výhoda kopíruje model tzv. podnikové
školy.
Po ukončení vzdělávání, které je pedagogic-
ky i odborně zajištěno, a úspěšném vykonání
maturitní zkoušky budou absolventi tohoto
oboru připraveni vykonávat masérskou praxi
privátně i ve státních zařízeních, samostatně

provádět činnost v rámci preventivních, re-
kondičních a regeneračních programů, po-
skytovat profesionální masérské služby ve
vlastních provozovnách, studiích, fitness
a welness centrech, sportovních klubech
a v lázeňských zařízeních a své dovednosti 
uplatní i ve sféře sociálních služeb, včetně
domovů pro seniory.
Vzhledem k získání akreditace na výše zmí-
něný obor jsme doplnili studium oboru
Cestovní ruch o lázeňskou specializaci, při-
pravujeme dálkové studium oboru Masér
sportovní a rekondiční a rekvalifikační kurz
se stejným názvem. S podrobnostmi k výše
zmíněným skutečnostem se mohou zájemci
seznámit na internetových stránkách školy.

Mgr. Marek Bocián,
zástupce ředitele školy

Předvánoční návštěva dětí z polského Ozimku

Gymnázium Rýmařov sklidilo úspěchy v Praze
V rámci projektu Prožitkové vní-
mání environmentálních vzdělá-
vacích aktivit v přírodním učeb-
ním areálu, který podporuje zvy-
šování kvality ve vzdělávání
v kraji Moravskoslezském, se stu-
denti Gymnázia Rýmařov účast-
nili celostátních ekologických
konferencí v Praze. Projekt je
spolufinancován ze státního roz-

počtu ČR a z Evropského sociál-
ního fondu.
V letech 2008/2009 se konal třetí
ročník soutěže Věda je zábava,
pořádané Univerzitou Palackého
v Olomouci. Studentky nižšího
gymnázia se v této soutěži umís-
tily se svou prací Plísně na třetím
místě a studentky vyššího gym-
názia s prací Sinice vyhrály třetí
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místo a první místo v posterové
sekci, kde se hodnotilo výtvarné
zpracování.
V letošním školním roce jsme se
s těmito pracemi zúčastnily kon-
ference na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy v Praze,
uskutečněné ve spolupráci se se-
kretariátem České komise UNE-
SCO. Na této konferenci se pre-
zentovaly nejrůznější ekologické
studie, od projektů ekologických
domů po rozbory vody ve Vltavě.
Konference žáků základních škol
a nižších gymnázií se konala dne
25. 11. 2009 a středoškolská kon-
ference dne 15. 12. 2009, obě
v kongresovém sále MŠMT
v historickém centru Prahy.
Konference probíhaly na vysoké

úrovni za přítomnosti zástupců
Ministerstva životního prostředí,
kteří prezentujícím studentům
kladli podnětné dotazy. Naši ško-
lu zastupovaly studentky kvinty
na konferenci základních škol
a nižších gymnázií a práci Sinice
prezentovaly studentky tříd sexty
a septimy na středoškolské konfe-
renci. Obě tyto práce měly velký
ohlas nejen u ostatních studentů,
ale také u odborného publika.
Zbývající čas jsme strávily pro-
cházkou po vánoční Praze.
V nadcházejících letech bychom
chtěly pokračovat s dalšími pra-
cemi, ve kterých využijeme nově
nabyté zkušenosti, které jsme zís-
kaly nejen na konferenci v Praze.
Foto a text: Michaela Rampulová

Eko konference na Gymnáziu Rýmařov
V rámci stejného projektu byla na Gymnáziu Rýmařov ve čtvrtek dne
17. 12. 2009 uspořádána Eko konference, již třetí v pořadí. Projekt je
spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fon-
du.
Pomocí prezentací a krátkých amatérských filmů na ní studenti před-
vedli svoje dlouhodobé biologické a ekologické projekty. Tentokrát
byly zaměřeny hlavně na fenologická pozorování organismů - rostlin
i živočichů - ve volné přírodě. Vyslechli jsme si výsledky ankety, kte-
rá se týkala CHKO Jeseníky, a o Jeseníkách jsme zhlédli také zají-
mavé amatérské video.
V průběhu prezentací nás studentky ze semináře chemie pod vedením
RNDr. Jiřího Filipčíka překvapovaly a bavily kouzelnickými pokusy.
Na konferenci byly také vyhodnoceny nejlepší fotografie na téma
„Rostliny“. S pracemi studentů se budou moci zájemci seznámit na
veřejné jarní konferenci v dubnu 2010.

GYMNÁZIUM RÝMAŘOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. 1. 2010 OD 10.00 DO 17.00

Studijní obory:
79-41-K/81 - Gymnázium 8leté - pro žáky z 5. tříd
79-41-K/41 - Gymnázium 4leté - pro žáky z 9. tříd
79-41-K/41 - večerní studium - pro dospělé

- vynikající studijní výsledky
- mezinárodní projekty
- příjemné rodinné prostředí
- možnost ubytování na internátu

www.gymnaziumrymarov.cz
Sokolovská 34, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 721 150

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VEČERNÍHO STUDIA
• Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou
• Výuka probíhá v odpoledních hodinách po celou dobu studia
• Přijetí bez zkoušek, na základě přijímacího řízení

Dne 21. 1. 2010 se v prostorách gymnázia koná i vernisáž k prá-
vě probíhající výstavě „Zmizelí sousedé“, a to v 15.30.
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Ukradli peníze, elektroniku
i králíky

Z trestného činu krádeže byli v těchto dnech
obviněni policejním komisařem SKPV dva
muži.
Mladší obviněný dne 18. 10. 2009 v Rýma-
řově vzal své spolubydlící z kabelky klíče od
baru, kde dívka pracovala jako servírka. Tam
později ukradl přes 15 000 Kč. Měsíc nato
odcizil opět své spolubydlící, která byla v té
době v práci, barevný televizor, DVD přehrá-
vač a další věci v celkové hodnotě 12 000
Kč. Věci následně rozprodal.
Dne 29. 11. 2009 v nočních hodinách
v Břidličné na ulici Nerudova se obvinění
domluvili a mladší přelezl branku a násilně
otevřel dveře zahradní chaty. Z kotců pak od-
cizili sedm chovných králíků a usmrtili je.
Mrtvá zvířata odnesli do bytu rodičů jednoho
z nich, stáhli, vyvrhli a uložili do mrazničky.
Způsobená škoda činí 5 500 Kč.

Nádobí bylo nakonec litinové
Rýmařovští policisté nyní šetří podvodné
jednání pěti dosud neznámých pachatelů při
prodeji zboží na předváděcí akci firmy
z Mělníku, která se uskutečnila v Rýmařově
dne 1. 12. 2009. Při předváděčce bylo vylo-
sováno několik účastníků, kterým byla na-
bídnuta výhodná cena nádobí s bonusem. Tři
poškození si na této akci zakoupili tři sady
nádobí, které mělo být dle tvrzení pachatelů
titanové s diamantovou úpravou. Cena sady
činila 25 000 Kč. Jako bonus k nákupu zís-
kali ještě parní čistič, vysavač, indukční va-
řič a dva keramické nože. S pachateli sepsali
kupní smlouvy, ve které bylo uvedeno, že za-
kupují titanové nádobí včetně dalších věcí -
bonusu. Po příchodu domů a rozbalení zboží
zjistili, že se jedná o nádobí litinové s teflo-
novou úpravou. Celková škoda činí okolo 70
000 Kč.

V souvislosti s tímto případem upozorňu-
jeme, aby lidé velmi dobře zvážili nákup
zboží, které je nabízeno za podezřele nízké
ceny. Nepodléhejte lákavé vidině bonusů
a dárků, které prodejci nabízí k výhod-
né koupi! Také si ověřte, zda se jedná
o osvědčenou firmu a je-li zboží skutečně
nabízeno v prezentované kvalitě.

Ukradl klobásky i pily
V době od 5. do 6. 12. 2009 se dosud nezná-
mý pachatel vloupal do chaty v Rýmařově.
Vypáčil dveře skladu potravin a odcizil 2 kg
klobás spolu s deseti lahvemi různého alko-
holu. Následně přešel do skladu nářadí a dře-
várny, kde vzal dvě motorové pily a sekeru.
Škoda činí přes 23 000 Kč. Šetří OOP
Rýmařov.

Odcizenou kytaru
ihned prodali

Policejní komisař obvinil z krádeže dva mla-
díky ve věku od 16 do 18 let. Trestného jed-
nání se měli dopustit tím, že v Břidličné
v době od 4. do 5. 12. 2009 násilně vnikli do
místnosti kulturního domu a ze zkušebny
a skladu hudebních nástrojů místní hudební
skupiny odcizili elektrickou basovou kytaru
a poškodili mixážní pult. Odcizené věci od-
nesli a prodali v Bruntále za částku 600 Kč.
Způsobili tak škodu více než 18 000 Kč.

Odnesl si
několik kilogramů ryb

Rýmařovští policisté šetří případ vloupání do
rybářství v obci Tylov. V době od 8. do 9. 12.
2009 odcizil z volně přístupných prodejních
sádek dosud neznámý pachatel několik kilo-
gramů různých druhů ryb. Celkem ukradl asi
70 kg pstruhů a dále sedmnáct štik o průměr-
né váze 2 kg. Firmě tak vznikla škoda kolem

18 000 Kč. Pachatel ještě stačil poškodit pet-
lici na dveřích sezónního stánku v areálu ry-
bářství a odcizit zde čtyři umělohmotné kbe-
líky v celkové hodnotě asi 350 Kč.

Na cizí občanku si zapůjčil
lyžařské vybavení,

které nevrátil
Podvodné jednání dosud neznámého pacha-
tele, který si na odcizený občanský průkaz
zapůjčil dne 30. 12. 2009 v Malé Morávce -
Karlově v půjčovně lyží snowboard a snow-
boardové boty šetří rýmařovští policisté.
Zapůjčené lyžařské vybavení dosud nevrátil
a svým jednáním způsobil majiteli škodu 
6 000 Kč. Držitelka dokladu odcizení nahlá-
sila v říjnu 2009.

Policisté pátrají po totožnosti
mrtvého muže

Dne 12. 12. 2009 byla v katastru obce Malá
Štáhle na kraji lesního porostu sousedícího
s polem nalezena mrtvola muže. Přivolaný lé-
kař konstatoval smrt bez cizího zavinění.
Policisté provedli intenzivní šetření, ale to-
tožnost mrtvoly muže starého asi 45 let se jim
nepodařilo ustanovit. Měřil cca 170 cm, byl
hubené postavy, hnědých prošedivělých vlasů
kratšího střihu, oholen. Na sobě měl oranžo-
vý rolák, černé rifle, světle hnědé kotníčkové
boty a dále šedo-černou bundu s nápisem
World of Motors na levé straně prsou, rukávy
bundy spolu s límcem byly z šedé kožešiny.
Žádáme občany, kteří by mohli poskyt-
nout policii jakékoli informace o totož-
nosti neznámého mrtvého muže, aby ne-
prodleně kontaktovali linku 158, kterou-
koli policejní služebnu nebo přímo brun-
tálské kriminalisty na tel. 974 731 336 či
974 731 320.

Zdroj: tisková mluvčí PČR Bruntál

Oblečení pro ženy je nejdražší obalová tech-
nika. Naše obchody jsou plné ošacení, větši-
nou ovšem tak pro anorektičky. Ženy, které
tvoří velkou část zákazníků, jsou opomíjený-
mi objekty, pokud potřebují větší velikosti.
Mám XL. No a co? Mám ještě víc X? A k to-
mu ještě léty nasbírané vrásky? Mám tedy
smůlu, že ideál krásy se už několik desítek
let pohybuje mimo můj velikostní sortiment.
Přitom bych byla ochotna vydat nějaký větší
obnos za oblečení, chtěla bych si koupit tro-
chu sebevědomí.
Většina značek se tváří, že velikost nad 46
neexistuje. Návrhářka Denisa Nová prohla-

šuje: „Odmítám tvořit pro postavu, která ne-
má klasické konfekční proporce. To je veli-
kost 36 při výšce 175 cm. Jsem přísná, člověk
by měl na sobě pracovat. Na životním stylu
a vůbec.“
Boubelky si stěžují, že nemají šanci vytvořit
si nějaký osobitý styl. Módní a hezké kousky
se těžko hledají, většinou jsou průměrné a še-
dé jako kostelní myši. Takže se rozhodneme
pro šití na zakázku. Jak to dopadne, bledne-
me už předem. Měl to být klasický anglický
kostým – vyšel z toho nějaký parník nebo
kredenciózní skříň. Ona totiž nadměrná po-
stava je prubířským kamenem střihačky.

Co tedy? Silueta postavy, tu nemůžeme zce-
la zamaskovat, ale můžeme se snažit prodat
její přednosti. Plný dekolt? Dobře, ukážeme
ho. Nebudeme se bát vrstvení a barev, roz-
členíme postavu ve vertikální linii. Tričko,
přes něj košilová halenka, vesta, projmutý
blejzr, přes léto rozevláté košile, kalhoty
s mírně rozšířenou nohavicí, rozvolněné suk-
ně, boty na středním podpatku, citlivě volené
barvy, neutrální béžová, melounová, korálo-
vá, středně velké vzory. Pochopme zákony
optických klamů.
A nezapomeňte: není dobře oblečen ten, kdo
nenosí úsměv. Si

Úsměvně
Čtení pro boubelky
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Umění smývá z duše prach každodennosti.

Pablo Picasso
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Známá i neznámá výročí
16. 1. 1925 zemř. Arnošt Procházka, český básník, literární kritik

a překladatel, zakladatel a redaktor Moderní revue
(nar. 15. 11. 1869) - 85. výročí úmrtí

17. 1. 1600 nar. Pedro Calderón de la Barca, španělský dramatik
(zemř. 25. 5. 1681) - 410. výročí narození

19. 1 Výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
19. 1. 1910 zemř. Otakar Hostinský, český estetik, hudební vědec

a výtvarný teoretik (nar. 2. 1. 1847) - 100. výročí úmrtí
20. 1. 1920 nar. Federico Fellini, italský filmový režisér (zemř. 

31. 10. 1993) - 90. výročí narození
20. 1. 1930 nar. Egon Bondy, vl. jm. Zbyněk Fišer, český filozof,

básník a prozaik (zemř. 9. 4. 2007) - 80. výročí narození
21. 1. 1950 zemř. George Orwell, vl. jm. Eric Blair, anglický pro-

zaik a publicista (nar. 25. 6. 1903) - 60. výročí úmrtí
24. 1. 1965 zemř. Winston Churchill, anglický politik a státník, no-

sitel Nobelovy ceny (nar. 30. 11. 1874) - 45. výročí úmrtí
26. 1. 1910 nar. Elmar Klos, český režisér a scenárista (zemř. 19. 7.

1993) - 100. výročí narození
27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu a před-

cházení zločinů proti lidskosti - výročí osvobození
koncentračního tábora v Osvětimi v roce 1945

28. 1. 1910 nar. Adina Mandlová, česká filmová herečka (zemř.
16. 6. 1991) - 100. výročí narození

28. 1. 1930 zemř. Ema Destinnová, vl. jm. Emilie Kittlová, česká
operní pěvkyně (nar. 26. 2. 1878) - 80. výročí úmrtí

29. 1. 1860 nar. Anton Pavlovič Čechov, ruský prozaik a dramatik
(zemř. 15. 7. 1904) - 150. výročí narození

LEDEN 2010
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Barbora Bílková .................................................. Rýmařov
Martin Klvaň ....................................................... Rýmařov
Anna Krajíčková .................................................. Rýmařov
Oliver Kutlak ....................................................... Dolní Moravice
Denis Pompa ....................................................... Rýmařov
Anna Pompová .................................................... Rýmařov
Michael Spurný .................................................... Horní Město
Ondřej Šamara .................................................... Rýmařov
Ondřej Týma ........................................................ Rýmařov
Klára Urbánková ................................................. Rýmařov
Elen Valová .......................................................... Stará Ves
Kristýna Vašičková ............................................. Rýmařov
Stanislava Večeřová ............................................ Janovice
Bohuslav Vykoukal ............................................. Rýmařov
Marek Žváček ...................................................... Rýmařov

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

Štěpán Brenkus - Rýmařov ................................................ 90 let
Richard Kopčil - Rýmařov ................................................ 89 let
Kristina Kubáňová - Rýmařov ........................................... 87 let
Janina Šafářová - Rýmařov ................................................ 86 let
František Veselý - Rýmařov ............................................... 86 let
Vlasta Kremerová - Rýmařov ............................................. 84 let
Anna Stejskalová - Rýmařov ............................................. 84 let
Libuše Štěpánková - Rýmařov ........................................... 84 let
Anna Jágerová - Rýmařov .................................................. 83 let
Žofie Vlachová - Rýmařov ................................................. 82 let
Štefan Dobrovič - Rýmařov ............................................... 81 let
Bedřiška Zapletalová - Rýmařov ........................................ 81 let
Vlastimil Kokeš - Janovice ................................................ 80 let
Marie Nesibová - Rýmařov ............................................... 80 let
Josef Večerka - Rýmařov ................................................... 80 let

Rozloučili jsme se
Květoslava Fettersová - Rýmařov ........................................ 1921
Hilda Šenková - Rýmařov ..................................................... 1921
Růžena Tlapalová - Rýmařov ............................................... 1922
Rostislav Wolf - Rýmařov .................................................... 1922
Herta Trochtová - Horní Město ............................................ 1924
Ludmila Fölkelová - Horní Město ....................................... 1926
Antonín Svoboda - Rešov .................................................... 1926
Marie Bálková - Rýmařov ................................................... 1927
Štěpán Chrástek - Rýmařov ................................................. 1929
Eliška Bernaťáková - Mirotínek ........................................... 1930
Stanislav Vitásek - Rýmařov ................................................ 1935
Otto Michalke - Dolní Moravice .......................................... 1934
Božena Honigová - Dolní Moravice .................................... 1940
Vladislav Hýbl - Rýmařov .................................................... 1941
Jana Jahodová - Rýmařov ..................................................... 1943
Otakar Schvach - Rýmařov .................................................. 1943
Helena Strnadelová - Tvrdkov .............................................. 1952
Iva Dolanská - Rýmařov ....................................................... 1968

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Manželé
Urbanovi

oznamují, že dne 23. 1.
tohoto roku

oslaví 50 let
společného života.

Dne 31. 12. 2009
oslavila 80. narozeniny
paní Marta Vogelová

a zároveň se dne
17. 1. 2010 dožívá 85 let

pan Zdeněk Vogel.
Manželé Vogelovi také
letos, dne 29. 7. 2010,

oslaví diamantovou svatbu.
K narozeninám a významnému jubileu na společné cestě

životem jim všechno nejlepší přeje dcera Marta s rodinou, sna-
cha a vnoučata a pravnoučata posílají sladkou pusu.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 01/2010

17

Městská knihovna Městské muzeum a Galerie Octopus
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Servis služeb
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 hoke-
jových zápasů a tréninků. Proto není možné stanovit jednotný čas na ce-
lou sezonu jako u odpoledního bruslení. Mimo veřejné bruslení a využi-
tí umělé plochy pro tréninky a zápasy hokejových družstev je zde mož-
nost 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 měněn. Antonín Urbánek, jednatel společnosti

Denní bruslení:
PO: 14.00-16.30
ÚT: 14.00-16.30
ST: 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 roce 2009
Vstupné po celou dobu
denního i večerního
bruslení:
děti do 15 let: 20 Kč
dospělí: 30 Kč

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

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

Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00.

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

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

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2010: 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3.,

30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.

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

Jak jste soutěžili v poznávání historických detailů
Soutěž v poznávání historických detailů v našem městě a jeho míst-
ních částech připravila redakce Rýmařovského horizontu jako volné
pokračování z předchozích let, kdy byla pro vás, naše čtenáře, při-
pravena podobná soutěž vůbec poprvé a její oblíbenost předčila naše
očekávání. Nejinak tomu bylo i v roce 2009. Do uzávěrky obdržela
redakce celkem třicet odpovědí, z nichž pouze jedna byla vyřazena

pro chybný výsledek. Ostatní odpovědi byly zařazeny do slosování,
které se uskutečnilo za přítomnosti ředitelky Střediska volného času
a našeho vydavatele Marcely Pavlové a dále za účasti redakční rady
Vlastimila Barana, Leony Pleské, Miloslava Marka a Květy Sicové.
Třemi šťastnými výherci, kteří obdrží od redakce věcné ceny a před-
platné Rýmařovského horizontu na rok 2010, se stávají:

Ostatní soutěžící nemusí být však smutní, nepřijdou zkrátka, obdrží
od nás účastnický list a upomínkové předměty a v letošním roce se
mohou těšit na další podobnou soutěž, ve které mohou mít větší štěs-
tí. Budeme jim držet palce.
O oblíbenosti této soutěže svědčí i skutečnost, že jste nám do re-

dakce napsali děkovné dopisy. Za všechny vybíráme dva od paní
Ing. Mileny Bezpalcové a Josefa Mathona, které rádi uveřejňuje-
me. Při dalších soutěžích vám přejeme hodně úspěchů a radosti
z objevování zajímavých míst a nepoznané nebo méně známé his-
torie. JiKo

1. Josef Mathon, Rýmařov
2. Dagmar Gajdošová, Janovice

3. Alena Jurášová, Rýmařov

Vážení tvůrci Rýmařovského horizontu!

Děkuji Vám za každé číslo časopisu, na které se vždy těším,
protože v něm vždy najdu něco zajímavého a poučného.
Především bych chtěla poděkovat za soutěž Historické de-
taily, kterou jsem doslova hltala. Náměty byly velmi zají-
mavé, a i když se mi zdálo, že vím, oč se jedná, vždy jsem
se šla na místo podívat, abych si správnost ověřila. Takže
jste se zasloužili i o nějaké ty našlapané kilometry, které
bych jinak neabsolvovala.
Co se týče obtížnosti zobrazených detailů, tak nejvíce mně
daly zabrat úkoly č. 4 a č. 14. Zajímavý byl i 13. a 17.,
Rýmařovskou ulici jsem kvůli „8“ musela propátrat.
Zkrátka a dobře, byla to radost soutěžit a už se těším zas na
něco dalšího.
S pozdravem a přáním hezkých svátků a hodně úspěchů
v nadcházejícím roce

Milena Bezpalcová

Vážená redakce Rýmařovského horizontu,

chtěl bych tímto poděkovat našemu Horizontu za vyhlášenou soutěž
Historické detaily, kde si mohli všichni, kteří v našem městě bydlí, znovu při-
pomenout, jakou krásu nám zanechali staří mistři stavitelé, sochaři, řezbáři
nebo umělečtí kováři, ale také si musíme uvědomit, kolik desítek dalších po-
zoruhodností bylo nenávratně zničeno nebo muselo ustoupit modernizaci
města. Bydlím v našem městě již více než šedesát let, tak vím, jaké krásné
budovy a hodnoty byly neopatrným a špatným zacházením zničeny. Nikdy se
už nevrátí krásný historický dům na náměstí, který tvořil jednotný celek. Na
jeho místě dnes stojí obludný obchod Market CA&VA, přes který je pouze vi-
dět řada panelových domů, místo uzavřeného náměstí. To, co do dnešní doby
zůstalo, jsou němí svědci naší krásné historie. Proto, když procházím ulicemi
a uličkami našeho města, stále si je představuji před šedesáti lety a věřím, že
se dalo řadu historických památek před zbouráním zachránit.
Vážení přátelé, po této krásné soutěži, která nám některé památky oživila,
bych uvítal vyhlášení soutěží dalších, s podobným zaměřením. Děkuji.

Josef Mathon
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Ohlédnutí za adventem, vánočními a novoročními svátky
Poděkování

V sobotu 5. 12. 2009 se v modli-
tebně Církve československé hu-
sitské konal koncert, který měl
dva cíle - navodit atmosféru blíží-
cích se vánočních svátků a z vy-
braného dobrovolného vstupného
zpříjemnit tyto svátky dětem
z Dětského domova v Janovicích.
Jsme přesvědčeni, že se obou cílů
dosáhlo. Zatímco kvalitu koncer-
tu musí posoudit každý sám, výši
daru pro děti hodnotíme velmi
vysoko. Vybralo se 5 692 Kč.
Tyto peníze jsme předali jménem
všech přispívajících Mgr. Aleně
Horké, ředitelce Dětského domo-
va.
Štědrost byla dána zajisté časem
adventním a prostředím modli-

tebny, ale také vtipným několika-
násobným připomenutím jedno-
ho ze zpěváků, Jirky Holoubka.
Mnoho návštěvníků tak přispělo
při příchodu i odchodu z koncer-
tu. Děkujeme!
Že se vybíralo pouze dobrovolné
vstupné, bylo dáno tím, že kapela
nepožadovala obvyklý honorář,
ale hlavně ochotou a štědrostí
sponzorů. Musíme proto za fi-
nanční pomoc velmi poděkovat
pánům Petrovi Köhlerovi a Ro-
manovi Vepřekovi a vedení firmy
RD Rýmařov.
Dále pak děkujeme Michalu
Ihnátovi a Janu Elšíkovi za po-
moc při propagaci koncertu.

Martin Čermák a Jiří Taufer

Vánoční tradice ve Staré Vsi
I letošní začátek adventu ve Staré
Vsi symbolizoval nově osvětlený
vánoční strom ve středu obce. Jak
dodržujeme tradice doma, přiblíži-
la výstavka výrobků šikovných ru-
kou našich občanů a dětí ZŠ a MŠ.
K vidění byla např. paličkovaná
krajka s vánočním motivem, vizo-
vické pečivo, adventní věnce
v různých podobách, vyšívané

krajky, drátěné zvonečky, vánoční
vazby, perníková chaloupka
a mnoho dalších, mnohdy origi-
nálních nápadů, jak připomenout
sváteční dny.
Návštěvníků bylo hodně a my vě-
říme, že svými nápady a atmosfé-
rou výstavka motivovala, inspiro-
vala i potěšila. Foto a text:

B. Žampová, Mgr. P. Staněk

Vánoční pohoštění na gymnáziu
Rýmařov

S nadcházejícími Vánocemi si mnohý povzdychne nad představou
množství spořádaného jídla a nabytých kilogramů. Přitom je možné
nejkrásnější svátky v roce oslavit u krásně prostřené tabule se spous-
tou chutného a navíc i zdravého jídla.
S touto myšlenkou proběhl na gymnáziu poslední předvánoční škol-
ní den. Studenti ve třídách si v rámci projektového dne „Zdravé vá-
noční pohoštění“ připravili slavnostně prostřenou tabuli, výtvarně
zpracovali potravinovou pyramidu, v níž měli znázornit, jaké potra-
viny preferovat a kterým se naopak vyhnout. Do třetice měli rozdělit
použité suroviny na zdravé a méně zdravé, přičemž ty nezdravé mě-
ly být nahrazeny zdravější variantou.
Třídám byl přidělen výchozí materiál - zdravé potraviny, s nimiž pak
mezi sebou soutěžily o nejlepší a nejhezčí zdravé sváteční pohoštění
a nejlepší zvládnutí dalších zadaných úkolů. Všechny tabule byly vel-
mi kreativní a plné originálních nápadů.
Vítězné třídy (7. A + 3. B, 2. B, 2. A a 5. A) byly po prázdninách od-
měněny opět pokrmy zdravé výživy. Fotografie výtvorů všech tříd
i průběhu celého dne jsou ke zhlédnutí na webových stránkách ško-
ly. Tento den bude součástí rozsáhlejšího projektu „Zdravá výživa“,
jenž na naší škole proběhne v blízké budoucnosti.
P. Doleželová, P. Sedlářová, fota B. Svobodová, Gymnázium Rýmařov

Vánoce ve vsi
V den svaté Barbory přišly do Staré Vsi Vánoce. Starosta obce Mgr.
Petr Staněk uvítal všechny, kteří se sešli u nově ozdobeného vánoč-
ního stromu a popřál jim krásné prožití adventu a vánočních svátků.
Děti ze základní a mateřské školy vystoupily se svým programem,
které nacvičily pod vedením svých pedagogů. Poděkování patří nejen
dětem, ale i paní učitelce Cábové, Grobárové a Staňkové za pečlivou
přípravu. Vánoční atmosféru ještě umocnilo vystoupení Chrámového
sboru z Rýmařova.
Následující den navštívil po velikém očekávání staroveské kino
Mikuláš, anděl a čert. Tyto bytosti přinesly bezmála stovce dětí za je-
jich písničky a někdy i slzičky sladké odměny. Děti si ale držely pat-
řičný odstup a byly rády za úkryt v laskavé náruči svých rodičů. Vše
se vydařilo, děti byly spokojené a čert odletěl s prázdným pytlem.

OÚ Stará Ves

Vánoční soutěže už mají své vítěze
V posledním vydání Rýmařovského horizontu roku 2009 v rubrice
Vánoční a silvestrovská příloha jsme pro vás, naše čtenáře, připravili ve
spolupráci s Ing. Jaroslavem Bezpalcem několik hádanek a křížovek
o ceny. Abychom předešli invazi potměšilých šotků, kteří se nám v mi-
nulých letech v křížovkách nebo legendách objevili, provedli jsme
s autorem soutěže dvojí kontrolu. Přesto, jak jste nás sami upozornili,
jeden ze šotků se nám objevil v osmisměrce, zřejmě v legendě. Přesto
všichni, kdo jste se soutěže zúčastnili, jste náš nechtěný rébus v oné 
osmisměrce vyluštili správně. Za chybu se vám všem pochopitelně
omlouváme. Jen je velká škoda, že se této vánoční luštitelské soutěže
zúčastňuje žalostně málo čtenářů. Do uzávěrky nám přišlo pouze pět
odpovědí a všechny měly správné řešení. Proto jsme se rozhodli, že
všech pět správných luštitelů Hedu Urbánkovou, Pavlínu Doleželovou,
Bertu Kvapilovou, Alenu Jurášovou a Václava Kabelíka odměníme ne-
jen věcnou cenou, ale také předplatným našeho čtrnáctideníku
Rýmařovský horizont na celý rok 2010. Blahopřejeme a budeme se tě-
šit v příštím roce na daleko větší účast soutěžících při luštění našich
křížovek a hádanek bez potměšilých šotků v naší soutěži. JiKo

Správné znění tajenek:
Řetězová rámcovka: Tetřev hlušec
Ornamentovka: Zvonek vousatý
Rozeta: Kamzík
Přesmyčková výpustka: Jeřábek, krkavec
Osmisměrka: Sasanka narcisokvětá
Vánoční švédská křížovka: Vánoční svátky plné pohody přeje
Rýmařovský horizont
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Organizace a spolky
Kouzelná buřinka děkuje

V roce 2009 jsme vás, milí čtená-
ři, prostřednictvím Rýmařovské-
ho horizontu několikrát informo-
vali o činnosti Denního centra zá-
bavy a vzdělávání pro mentálně
postižené v Rýmařově Kouzelná
buřinka. Děláme to proto, aby-
chom se pochlubili všem, kteří
nás podpořili finančně, věcnými
dary nebo přízní, a poděkovali
těm, kteří nám věřili, že jejich po-
moci nezneužijeme a pro spoko-
jenost klientů Kouzelné buřinky
uděláme možné i nemožné.
Poslední informace byly zveřej-

něny v Rýmařovském horizontu
č. 19/09 v článku o koncertu pro
Kouzelnou buřinku, který podpo-
řila nadace Divoké husy. Díky té-
to benefiční akci mohli v listopa-
du klienti Kouzelné buřinky strá-
vit čtyři dny rehabilitačním poby-
tem v lázních Karlova Studánka.
Tady se našim klientům věnovali
s veškerou péčí, vybavenost lázní
nás mile překvapila a pobyt v sol-
né jeskyni byl třešinkou na dortu.
Bohužel s hromadnou dopravou
byl problém, spojení je takové, že
na procedury přijedete hodně brzy

nebo zase pozdě. Další zdravotně-
relaxační pobyt čeká klienty
Buřinky na jaře roku 2010. Z vý-
těžku benefiční akce bude dále za-
řízen počítačový koutek a oddy-
chový prostor v denním centru.
V roce 2010 čeká Kouzelnou bu-
řinku změna. Její činnost bude
částečně probíhat formou terapeu-
tické dílny, která bude sociální
službou. V dílně se mentálně po-
stižení lidé budou zdokonalovat
v pracovních a sociálních návy-
cích, ti šikovnější se budou připra-
vovat na případné zaměstnání.
Terapeutickou dílnu bude provo-
zovat Diakonie ČCE, středisko
Rýmařov. Ostatní vzdělávací, kul-
turní a sportovní činnosti budou
realizovány nadále v Centru vzdě-
lávání a zábavy pro mentálně po-
stižené v Rýmařově Kouzelná bu-
řinka, jejímž zřizovatelem je
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR,
místní organizace v Rýmařově.
Obě organizace, Diakonie
a SPMP, budou spolupracovat
a snažit se vytvořit klientům co
možná nejlepší podmínky.

Děkujeme všem, kteří nás v loň-
ském roce podporovali, protože
bez nich by mentálně handicapo-
vaní z Rýmařova seděli doma ne-
bo dojížděli do Bruntálu. V roce
2009 nás podpořili a pomohli
nám: město Rýmařov, Středisko
volného času Rýmařov, Barum
Otrokovice, 5. stavební, a. s., Ná-
bytek Polách, Teplo Rýmařov,
STAS Rýmařov, Hotel Praděd,
Klempířství Pipa, KS-I Filter-
technik, INFINI Rýmařov, INO-
VA Rýmařov, BFAA Oldies
Rýmařov, H+H p. Habrová, RD
Rýmařov, odbory RD Rýmařov,
hotel Slunce, Viktorie Rýmařov,
Potraviny Lazarczyk, Nadace
OKD, Nadace Divoké husy,
Krajský úřad MSK, hudební sku-
piny Pangea ze Šumperku a Al-
ternativa z Rýmařova. Dále nás
podpořili jednotlivci, které bohu-
žel nelze všechny jmenovat.
Věříme, že v roce 2010 budete ke
Kouzelné buřince zase štědří, a tě-
šíme se na spolupráci.

Foto a text:
A. Přikrylová,

SPMP ČR Rýmařov

Mikuláš zavítal mezi seniory
Jako každým rokem pořádala Diakonie ČCE
- středisko v Rýmařově mikulášskou besídku,
která proběhla v úterý 8. 12 v sále SVČ na
Divadelní ulici. Po úvodní řeči ředitelky stře-
diska zahájil program Rýmařovský chrámový
sbor pod vedením Mgr. Petra Wolffa, který
svými písněmi navodil atmosféru nadcházejí-
cích vánočních svátků. Po jeho vystoupení ře-
kl pár slov starosta města Rýmařova, který
bývá pravidelným návštěvníkem této besídky.
Letos byl zklamaný z toho, že po něm
Mikuláš nepožadoval přednes básně, a my do
diáře Mikulášovi pro následující rok pozna-
menali, aby příště nezapomněl.
Jakmile starosta popřál všem hezké svátky,
přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čerta
a vyzval přítomné, aby si vybrali jednu pís-
ničku a tu mu zazpívali. Byla vybrána písnič-
ka „Mikuláš ztratil plášť“ a čert nenápadně 
ukazoval na Mikulášova záda, která byla taky
bez pláště. Kdepak ho asi ztratil? Děti z MŠ
1. máje pod vedením paní učitelky
Glacnerové a paní učitelky Dohnalové zahrá-
ly pohádku, zazpívaly písničky, přednesly

básničky s vánoční tématikou a rozdaly drob-
né dárky, které vykouzlily na tvářích přítom-
ných úsměv. Po nich se představili žáci ZUŠ
pod vedením paní učitelky Hradilové a paní
učitelky Brulíkové, kteří také sklidili potlesk.
Výbuchy smíchu pak doprovázely humornou
scénku dvou členů dramatického kroužku pa-
ní učitelky Jablončíkové. Nakonec hráli
k tanci a poslechu paní Sigmundová a pan
Bulko se skupinou Akord a večer se všichni
senioři s pocitem příjemně stráveného odpo-
ledne rozešli do svých domovů.
Mikulášskou besídku naše středisko také po-
řádalo 4. 12 v Domově odpočinku ve stáří
v Dolní Moravici. Tuto besídku zajistila vrch-
ní sestra domova Renáta Bršťáková a vystou-
pily při ní děti ZŠ a MŠ z Dolní Moravice
pod vedení paní učitelky Evy Larišové. Také
bychom chtěli poděkovat dobrovolným hasi-
čům z Dolní Moravice, kteří v sobotu 5. 12
přišli převlečení za čerty a Mikuláše a přine-
sli obyvatelům našeho domova dárky.
Ani klienti terénní pečovatelské a ošetřovatel-
ské služby nepřišli zkrátka. Již několik let se

naše zdravotní sestřičky a pečovatelky převlé-
kají rok co rok za čerty a Mikuláše a jezdí po
klientech rozdávat úsměvy a dárky. Letos
mohli lidé vidět za volantem auta s logem
Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově čerta
v pátek 4.12. Foto a text: Ilona Krupová

Středa 9.00-15.00
27. ledna, 24. února, 24. března, 28. dubna, 26. května, 23. června,
28. července, 25. srpna, 22. září, 20. října, 24. listopadu, 8. prosince

Místní skupina Českého červeného kříže v Rýmařově ulice Palackého 11
pořádá sběr a výdej čistého a zachovalého oblečení

Čtvrtek 9.00-14.00
28. ledna, 25. února, 25. března, 29. dubna, 27. května, 24. června,
29. července, 26. srpna, 23. září, 21. října, 25. listopadu, 9. prosince
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Zpravodajství města Břidličné
Požár v Břidličné

âtyfii jednotky hasiãÛ zasahovaly
v noci na úter˘ 5. 1. 2010 v Bfiidliãné
u poÏáru stfiechy rodinného domku.
OheÀ zniãil novou sedlovou stfiechu
s plechovou krytinou a ãást podkro-
ví, odhad ‰kody se pohybuje kolem
jednoho milionu korun. Nebyl pfii nûm
na‰tûstí nikdo zranûn.
Jedná se o starší dům o půdorysu
zhruba 14 x 10 metrů v rekon-
strukci. Hořet začalo patrně krát-

ce po dvaadvacáté hodině, ope-
rační středisko bylo o požáru in-
formováno přes tísňovou linku
o půl jedenácté. Na místě zasaho-
valy dvě jednotky Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslez-
ského kraje ze stanic v Rýmařově
a Bruntálu a s nimi dobrovolní
hasiči z Břidličné a Ryžoviště.
Požár se jim podařilo dostat pod
kontrolu během hodiny, pak ale

zhruba do čtvrté hodiny ranní tr-
valo dohašování skrytých ohnisek
spojené s rozebíráním plechové
střechy a dřevěných konstrukcí.
Na kontrolu požářiště pak zde zů-
stala až do rána místní dobrovol-
ná jednotka.
Zjištěnou příčinou vzniku požáru
je nosný trám přizděný ke komí-
novému tělesu. To je v Morav-
skoslezském kraji častá příčina

vzniku požáru u starších objektů,
byť i rekonstruovaných - z nosné-
ho trámu v léta užívaném komíně
se například odloupne omítka
a následně jej zapálí jiskra.
Znovu proto apelujeme na obča-
ny, aby technický stav komínů
i okolních konstrukčních prvků
v žádném případě nepodceňovali.

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Zdařilá vernisáž Josefa Škubny Vernisáž šikovných Břidličňáků
Výstava malíře Josefa Škubny by-
la zahájena v Městské galerii na
staré škole na ulici Školní v pon-
dělí 7. 12. 2009 v 16.30 a skonči-
la v sobotu 12. prosince 2009 ve
12 hodin.
Organizace této akce a všeho, co
s tím souviselo, se ujal Pavel
Černošek ve spolupráci s již
zmíněným Josefem Škubnou.
Vernisáž zahájil Pavel Černo-
šek, omluvil vedení města, podě-
koval těm, kdo mu pomáhali 
s uskutečněním výstavy, a pak

předal slovo panu Škubnovi, kte-
rý v krátkosti nastínil svoji celo-
životní tvorbu, co se mu povedlo
i co by chtěl ještě uskutečnit.
Poté se ujali svého vystoupení
Bernardini, zazpívali všem pří-
tomným a přispěli tak ke krásné
předvánoční atmosféře, která tu
panovala. Při malém občerstvení
si přítomní se zájmem prohlédli
díla přítomného umělce. Děku-
jeme těm, kteří se na této výsta-
vě podíleli.

Foto a text: Daniel Mach

Výstavu lidové tvořivosti občanů
města Břidličné zahájil 15. prosin-
ce opět Pavel Černošek, přivítal
přítomné, představil všechny vy-
stavující, jejich výtvory a exponá-
ty. Poté zpříjemnil předvánoční at-
mosféru svým vystoupením sou-
bor Bernardini, sklidil zasloužený
potlesk a přítomní začali obdivo-
vat vše, co naši spoluobčané dove-
dou vytvořit. A bylo se opravdu na
co dívat. Vystavuje zde celkem
dvanáct tvůrců a většina z nich by
mohla své výtvory představit na
vyšší úrovni. Nabízí se zde ukázky

dřevořezeb, obrazy, krásné foto-
grafie, keramika, dekupáž ubrous-
kovou metodou, různé šperky
a výrobky z korálků, háčkované
vánoční ozdoby a další nejrůznější
výtvory. Tentokrát na zahajovací
vernisáž přišlo podstatně více zá-
jemců. Ti odcházeli velmi spoko-
jeni s úrovní celé výstavy, na níž
má největší podíl Pavel Černošek
ve spolupráci s kulturní komisí
a pochopitelně se všemi, kteří zde
vystavují. Expozice byla ukonče-
na v sobotu 19. prosince.

Foto a text: Daniel Mach

Fota: archiv HZS MSK
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Krytý bazén v BřidličnéBřidličná na běžkách
Klub biatlonu Břidličná připravuje pro na-
stávající lyžařskou sezónu úpravu rekreač-
ních lyžařských běžeckých tras v okolí
města Břidličná. V případě, že se zlepší
sněhové podmínky, bude strojově udržo-
ván základní okruh v délce 5 km nad střel-
nicí biatlonu, který je označen červeně na
kůlech. V údolí vedle střelnice nad za-
hrádkami bude vyznačen okruh v délce 
1 km, který bude upravován i pro bruslení
na lyžích a bude označen žlutou barvou.
Z pětikilometrové trasy bude možné odbo-
čit po modrém značení na trasu dlouhou 
2 km. Nástupní místa na rekreační lyžař-
skou běžeckou trasu jsou dvě. První je nad

školní jídelnou ZŠ Břidličná a druhé je
v údolí vedle střelnice nad garážemi a za-
hradami. Nástupní místa jsou označeny 
orientačními tabulemi s plánky tratí a in-
formacemi pro místní i přespolní lyžař-
skou veřejnost.
Úprava tratí je zabezpečována členy klubu
biatlonu za přispění Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Věříme, že se
počasí konečně letos umoudří a napadne
potřebné množství sněhu, aby mohly být
rekreační lyžařské běžecké tratě řádně 
upraveny ke spokojenosti všech milovní-
ků pobytu na čerstvém vzduchu na běž-
kách. Miroslav Volek

Plavání pro veřejnost
v lednu

Pondělí 14.00-20.00 Úterý 14.00-17.00

Středa 14.00-20.00 Čtvrtek 14.00-19.00

Pátek 14.00-20.00 Sobota 13.00-20.00

Neděle 13.00-20.00

Aerobik se koná
každé úterý od 17.00 do 18.00
a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.

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

Objektivem rýmařovských fotografů

Foto: František Teuchman

Osadní výbory informují
Novoroční poděkování

Vážená redakce, chtěl bych prostřednictvím
vašich novin veřejně popřát občanům obce
Stránské vše nejlepší v roce 2010, hodně
zdraví a sousedské pohody a totéž všem vašim
čtenářům. Současně hodně síly a podnikatel-
ských úspěchů přeji všem organizacím půso-
bících v naší obci. Nejdéle a nejvíce se o dob-
ré jméno obce zasadily aktivity pana Petra
Schäfera, zaměřené na zachování lidových
tradic a řemesel horalů. Mezi nejpopulárnější
akce lze zařadit pravidelné poslední pátky
v měsíci, kdy vystupuje hudební skupina Kelt
Grass Band, a to již po dobu deseti let. O vy-
soké úrovni hudebních produkcí svědčí sku-

tečnost, že jsou navštěvovány i zahraničními
účastníky. Popularita akcí již přesahuje kapa-
citní možnosti klubovny Vejrovka, proto
příznivcům této kapely doporučuji rezervo-
vat si místa minimálně týden předem. Je vel-
ká škoda, že objektivní příčiny neumožnily
v minulosti realizovat projekt „Pradědova za-
hrádka“ v plném rozsahu, ale i program zří-
zení stanice na záchranu handicapovaných
živočichů a ekologická výchova široké veřej-
nosti je současný pilotní program, který při-
náší dobré jméno naší obci. Moje poděková-
ní si zaslouží i Občanské sdružení Stránské,
které rozvinulo své aktivity v posledních le-

tech, veřejnosti známé pod názvem „Nedělní
škola“. Hodně tvůrčí inspirace a pevnou ruku
přeji našemu novému osadníkovi, lidovému
řezbáři Zdeňku Smékalovi. V loňském roce
vyzdobil obec plastikou svaté Kateřiny, pa-
tronky obce, a své řezbářské umění předvádí
příležitostně na různých společenských ak-
cích i mimo obec Stránské. Závěrem chci po-
děkovat a popřát vše nejlepší našim občanům
i chalupářům, které jsem nejmenoval a kteří
v naší obci přiložili ruku k dílu a myslí to
dobře a upřímně.

František Vrbeník,
předseda osadního výboru
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky

S expedicí do Indie aneb Kde leží Malý Tibet - 1. část
Člověk je tvor zvídavý, obzvlášť
jedná-li se o poznávání něčeho
nového a podnětného. K nejčas-
tějším aktivitám spojeným s po-
znáváním patří zcela jistě cesto-
vání a objevování přírodních
krás a pozoruhodností nejen
v rodné zemi, ale také v cizích
krajinách. V Rýmařově se najde
dost odvážných a zapálených ce-
stovatelů, kteří projeli za pozná-
ním velký kus světa. A naše re-
dakce se rozhodla se čtenáři po-
dělit o jejich příhody prostřed-
nictvím nové rubriky s názvem
Rýmařovští cestovatelé a jejich
zážitky.
Ve druhém, třídílném seriálu na-
vazujeme na loňské cestovatel-
ské zážitky Evy a Ivana Sovišo-
vých po Spojených státech ame-
rických, ale tentokrát se vydáme
s Martinou Hrbáčkovou do du-
chovnem a tajemnem opředené-
ho Ladaku známějšího pod ná-
zvem Malý Tibet.

Proč sis, Martino, vybrala právě
Ladak?
Popravdě řečeno, rok zpátky
jsem začala s ferátami, což jsou
takové horské trasy se stupačka-
mi a lany, a mého kamaráda na-
padlo zkusit nějaké treky, pře-
chody a výstupy. Jelikož jsem
začátečník v této oblasti, tak
jsme vybrali méně náročný te-
rén, tedy alespoň jsem si to mys-
lela. První záměr byl odjet do
Tibetu, ale cesta je příliš složitá
s mnoha papírováním, a tak můj
kamarád zvolil cestu menšího
zla a navrhl Malý Tibet, jak se
Ladaku přezdívá. „Viděl jsem
nádherný dokument, fakt, pojed-
nával o údolí zvaném Zanskar
(část Ladaku),“ popisuje kama-
rád s ohromným nadšením.
Dotáži se, kudy tedy šli. Mapu

na Googlu máme před sebou a já
zírám na vysoké šíty a lehce se
mi točí hlava - a to jenom sedím
doma. „Začínali tady (ukazuje
Narbu na mapě) a pak šli tudy,“
pořád pln vzrušení... „Aha, a jak
dlouho šli?“ trošku s obavami
dotírám. „Došli až do toho
Lehu?“ (To je správní centrum
Ladaku.) A můj kamarád s klid-
ným výrazem a ještě klidnějším
hlasem odpoví: „Já nevím, já vi-
děl jenom první díl!“ Usuzuji, že
cesta bude jistě velmi zajímavá
a jednoduše souhlasím. Pro
představu, mým společníkem na
cestě byl větrem ošlehaný kapi-
tán horské služby (již jednou
jsme se ztratili v Jeseníkách)
a během cesty se k nám připojil
i pár ze středních Čech a fran-
couzská výprava.
Své zážitky máš v hlavě, nebo sis
dělala poznámky do cestovatel-
ského deníku?
Po celou cestu jsem se snažila
své myšlenky vtisknout na papír,
ale mé zápisky jsou natolik prot-
kány osobními myšlenkami, že
bych je nerada publikovala v pl-
ném znění. Proto se při mém čte-
ní setkáte převážně se vzpomíná-
ním než s přímými zápisky.
Cesta byla plánována jako holý
trénink, ale po doteku s přírodou
a s duchovnem se proměnila
v něco mnohem víc než jen tré-
nink těla, tedy alespoň pro mne.
Než ovšem dorazíme do Ladaku,
musíme přes Dillí a to je kapito-
la sama o sobě. Podělím se s vá-
mi o čistě osobní zážitky z hlav-
ního města Indie - Dillí (Delhi).
Takže, kde vlastně začíná tvé
putování po Indii?
V 5.46 dne 21. 7. 2009, Dillí.
Přistáváme, paráda, vím, že se
musíme přesunout na místní le-
tiště, ale letí nám to do Lehu až

druhý den ráno, takže čtyřiadva-
cet hodin třeba nějak přežít.
Letiště je nevábné, což mne po-
někud překvapuje, stále naivní
Evropanka - nikde čekací hala,
nic. Vyzvedáváme si zavazadla,
uf, přijela všechna. Z pár kusů
nábytku posbíjené domečky
a v nich vám prodají vodu, džus
nebo si můžete směnit rupie. Je
tu jen jeden koridor, kterým se
dostanete ven, ale už ne dovnitř.
Měníme pár dolarů za rupie
a procházíme koridorem ven,
z klimatizovaného letiště do pro-
bouzejícího se Dillí. V letadle
nám jedna paní poradila, že před
letištěm bude tzv. shuttle bus
(kyvadlový autobus), který by
nás měl zadarmo odvézt na
Domestic Airport (vnitrostátní).
A vskutku, po menším hledání
a dorozumění se s místními
strážci zákona se dostáváme do
nitra autobusu, který nás prováží
ranním Dillí. Podívaná to ale ne-
ní, špína se nedá popsat, o chu-
době se vám nechci ani zmiňo-
vat, a to tady mám být čtyřiadva-
cet hodin.
Dorazíme na domácí letiště
a v slepé víře čekáme, že zby-
lých třiadvacet hodin prosedíme
na příjemné lavičce a budeme si
číst o Ladaku, ale ouha, zjistili
jsme, že nás nepustí ani dovnitř,
neboť máme letenku až na druhý
den ráno a oni nepouští do haly
dříve než tři hodiny před odle-
tem. Čára přes rozpočet. Indické
restrikce. Oficíři nás posílají do
tzv. ticket office, třeba mají ještě
volný let a můžeme si to prý pře-
bookovat. Tak zamíříme do pro-
storu, jež má zhruba velikost
dvojitého obývacího pokoje
a těsnají se tu cestovní společ-
nosti a kde není ani záchod.
Proces přebookování se nezdařil,

je plno. Usedáme na lavičky
(místnost je naštěstí klimatizova-
ná a musím uznat i čistá). Po
kratší debatě jsme se dohodli na
následném plánu: taxi, hotel, kde
necháme všechna zavazadla, a že
jich je požehnaně, dát sprchu,
pak centrum-pár památek-hotel-
večeře-spánek-taxi- let iš tě-
Ladak. Pohoda. Vydávám se hle-
dat taxi. Z ticket office jsem se-
šla po úžasném schodišti a za-
krývala si přitom všechny části
těla, kterými mohl dovnitř pro-
niknout štiplavý zápach, který
jen ztěžka mohu popsat - výkaly
zřejmě všeho, co se jen mohlo
kdy pohybovat. Odvážně dora-
zím na dno - vybíhám ven - hu-
rá, horký vzduch. Už je kolem
půl sedmé a oranžové velké ob-
rovské žhavé kolo začíná ne-
kompromisně pálit. Zastavím
prvního člověka a táži se na taxi.
Opět po nahoru pro společníka
a vrháme se po schodišti společ-
ně - i on má při tom slzy v očích.
S námahou táhneme bágly k mí-
stu, kde se vedle sebe tísní taxí-
ky, a objednáváme za tři sta rupií
odvoz. Cena i místo se dohodlo
briskně a už sedíme a frčíme.
Pravda, odvezl nás sice do cent-
ra a do hotelu, ale jiného, než
jsme chtěli, leč cesta s ním byla
příjemná a jako s jedním z mála
se s ním dalo dorozumět anglic-
ky. V daném hotelu dostal provi-
zi, tak proto. Dostali jsme pár
rad na památku. Řidič se jmenu-
je Jima a je ročník 46, má pět
vnoučat, pašák. Neměl zuby.
Domluvili jsme si i odvoz na rá-
no ve čtyři na letiště.
Hotel vypadal v rámci možností.
Bohužel mne nenapadlo vyfotit
si pokoj, a tak tedy musíte věřit
mému popisu. Teče teplá voda
(jak by ne, když je venku přes
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čtyřicet ve stínu a trubky neve-
dou v zemi). Splachuje záchod.
Klimatizace hyzdí okno a na
stropě si hoví větrák obřích roz-
měrů. Je tu i voda ve džbánu.
„Proboha, to nepij,“ řve na mě
kamarád. Jen nahlížím, je tam
jen mrtvá moucha a ještě nějaký
jiný hmyz... Sliz na okraji dž-
bánku napovídá, že plnění pro-
běhlo před pár týdny. Při do-
mlouvání ceny - prostém handr-
kování - nás nalákali na místní
„rooftop restaurant“ (restauraci
na střeše). Těšíme se moc, prý
nám i uvaří. I když je ráno, něco
bychom zakousli, a tak vyběhnu
po schodech na průzkum. Po
shlédnutí čistě uklizené kuchy-
ně, kde se snoubí vůně zbytků
z předešlých let se současností,
mě okamžitě přejde chuť cokoli
pozřít. Jsme unaveni, padáme
vyčerpáním po dvou dnech ce-
stování do postele a za rytmické-
ho zvuku větráku s pobruková-
ním klimatizace usínáme. Pro-
bouzíme se těsně před druhou
odpoledne.
Osvěženi celkem vydatným
spánkem se vydáváme na malý
průzkum okolí. Zamykáme pokoj
a klíče necháváme na recepci. Při
otevření dveří do nás doslova na-
razí neskutečné, ale opravdu ne-
skutečné dusno. Když jsme vy-
pnuli klimatizaci, na pokoji bylo
32 °C, kolik je asi tak venku?
Zjistíme, že pršelo a všude je
bahno. Při prvních krocích mě
pojímá hrůza, která nepřestane
trvat do posledních minut poby-
tu v Dillí. Všude je naprosto ne-
uvěřitelná špína a nepořádek. Na

ulicích se válí zbytky všeho, na
co jen pomyslíte. Upadám do
transu. Poryvy větru přinášejí
směsice pachů a já jen hledím
před sebe a jdu - dopředu, pryč...
Chce se mi zvracet. Letmo se
snažím zjistit ceny základních
potravin, víc nevnímám - nechci.
Kupujeme první lahve s vodou
a kolu. Vracíme se do hotelu,
půjčujeme si mapu a chceme
prozkoumat víc. Co s časem?
Vydáváme se do centra. Nevě-
řím, že to takhle vypadá všude.
Narazíme na metro, kde nás pře-
kvapuje příjemné prostředí i pře-
hledný systém - koupíte si tako-
vé tolárky, kterým tu říkají to-
kens, žetony. Na mapě hned vi-
díte cenu, kolik tolárků vás to
bude stát, paráda. Dále klimati-
zace, čistota... Pravda, vagónky

jsou napěchovány lidmi, ale i tak
je tu opravdu příjemně. Z Ash-
ram Marg se dostáváme na
Kashmere Gate a vystupujeme.
Chceme obhlédnout slavnou
Červenou pevnost. Nádraží má

tvar kruhu. Vy-
rážíme naslepo
na povrch, zasta-
vujeme kolem-
jdoucí a jsme
odkázání o jed-
nu stanici zpět.
Vystupujeme te-
dy na Chandmi
Chowk. Zkusí-
me rikšu a ne-
cháme se odvézt
na prohlídku
pevnosti. Záži-
tek, už jen když
na rikše sedíte.
Človíček je proti
mně poloviční-
ho vzrůstu a ve-
ze nás dva. Ne-
voní. Rozhodně
nevoní. S kaž-
dým pohybem
se mu rozvlní
oblečení, které

zcela zjevně nosí už hodně dlou-
ho. Zaplatíme smluvenou částku
a vrháme se do útrob památky.
Červená pevnost se nazývá pod-
le cimbuří, které je z červeného
pískovce. Stavěla se devět let

(začalo se v roce 1639) a až do
roku 1857 sloužila jako sídlo
mughalské moci. Leží už ve
Starém Dillí. Je to vskutku mo-
numentální stavba, která na mě
svojí velikostí silně zapůsobí
a ze které doslova cítím její his-
torii. Pevnost je i v dnešní době
střežena vojáky indické armády
se samopaly. Hned za vchodem
je krytý bazar Chatta Chowk,
kde se i v minulosti prodávaly
nejen všemožné výrobky, ale ta-
ké zlato a drahé kamení. Tohle
vše je tady k mání i dnes.
Obrovské rozlehlé budovy se
sloupovím, mramorovými pod-
lahami a nádherně zdobenými
stropy připomínají bohaté obdo-
bí mughalské moci. V jedné ta-
kové budově je mramorový trůn
s baldachýnem osázený drahoka-
my.
Končíme prohlídku, vycházíme
a bereme si opět rikšu. Tedy
chceme si vzít rikšu. Po vystou-
pení z oplocení se na mne vrhá
dav Indů, nevím, co chtějí, tak
prcháme. Šlapu v něčem, nevím
v čem, zvedám hlavu nad dav li-
dí a snažím se jít dopředu, hlav-

ně dopředu, hledám rikšu. Na
přechodu mě někdo chytne za
ruku. Holčička. Má krásné tma-
vé oči. Převedu ji přes přechod
a ona mi nabízí falešnou dola-
rovku na rozměnění... Nevěřím
svým očím, srdce mi skáče.
Šílím. V nitru utíkám a navíc to
množství lidí mi vůbec nedělá
dobře. Nevím, kde co můžu če-
kat. Otáčím se na kolegu a z vý-
razu jeho tváře soudím, že je mu
obdobně. Hotel, vraťme se pro-
sím do hotelu. Domluvíme ko-
nečně další rikšu. Chceme ke
stanici metra, nejbližší. Hodný
týpek nás tahá uličkami bazaru
a říká: „Nádhera, vy být hosti, vy
nebýt spokojení, neplatit, to být
má povinnost, ukázat Dillí.“
Umírám, v uličkách se soustředí
takové množství lidí, že sedím
jako přikovaná. Navíc se mne
kolemjdoucí lidé dotýkají na no-
hou... Nechápu. Najednou rikša
zastaví a chce, abychom se podí-
vali do jednoho stánku. Skoro na
něj křičím, že chci okamžitě na
metro, nebo mu nezaplatím.
Naskočil tedy na kolo a konečně
nás odvezl k metru. Brr. Nepří-
jemná zkušenost. Metro nás 
udyndá svou pohodou a rozmra-
zuje křeč, kterou nám nabídl po-
vrch. Dorážíme do hotelu a opět
usínáme. Probudíme se a dohod-
neme, že zkusíme večeři venku.
Ulici již malinko vnímám, ale 
opět mě ledasčím zaskočí - na-
příklad cisternami s pitnou vo-
dou, u kterých stojí obchodníci
s citronem a nabízejí, že vám ji
dochutí. Nikdy z ní prosím ne-
pijte. Je to, nevím jak to popsat...
otřesně zaneřáděné? A ten citron
třímají v ruce, která se podle
všeho nemyla. Opláchla možná.
Ale jim to přijde normální.
Smiřuji se s tím, že mně to nor-
mální nepřijde, a mířím k ceduli
hlásající rooftop restaurant. Už
sedíme u stolu. Pohled dolů na-
bízí několik variant popisu.



Místní fauna uprostřed náměs-
tíčka lemovaného historickými
i novodobými vozidly s pobí-
hajícími ratolestmi dovádějící-
mi v bezstarostných dětských
hrách nebo uprostřed tři krávy
stojící ve výkalech, kolem auta
různých značek a stáří a mezi-
tím vším pobíhající a žebrající
děti. Do toho vám ještě čerstvě
vymačkají citron do vody nebo
pomerančové šťávy. Bon ape-
tit. Objednávám si kolu a ostré
jídlo (kuřecí - tika masala).
Dali mi tam i jogurt, miluji jo-
gurt, bílý... Smůla, byl mi mým
společníkem odebrán, prý jest-

li chci trávit tři dny v křečích.
Nechci. Smutně se loučím s jo-
gurtem. Dojíme, zaplatíme,
vyrazíme zpět. Uděláme pár
záběrů z ulice. Vrátíme se do
hotelu a modlíme se za ráno.
Taxi dorazí načas. Při zaplacení
pokoje nám nevrátí deposit a po
dohadování opouštíme hotel.
Rozladěni. Taxi nás doveze v po-
řádku na letiště, kde po zdlouha-
vém odbavení nasedáme do leta-
dla směr Leh (správní centrum
Ladaku).

Ale o tom si s Martinou budeme
vyprávět zase příště.
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Moravskoslezský kraj informuje

Hasiči nabízejí seznam firem na shazování sněhu a ledu ze střech
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské-
ho kraje na svém webu www.hzsmsk.cz vy-
dává otevřený aktuální seznam firem (s jejich
adresou, telefonními a e-mailovými kontak-
ty), které jsou ochotny odstraňovat sníh a ne-
bezpečné rampouchy ze střech objektů.
Hasiči totiž budou opět vyjíždět jen tam, kde
hrozí bezprostřední nebezpečí, v ostatních
případech budou žadatele o pomoc odkazo-
vat na komerční služby. Letošní zimu zatím
tuto činnost v kraji potvrdilo čtrnáct firem.

V první řadě je potřeba zdůraznit, že pravi-
delné shazování sněhových převisů a ram-
pouchů se střech je povinností jednotlivých
majitelů domů a objektů, ať už jsou v majet-
ku či správě obce, kraje, státu nebo v sou-
kromých rukou. Již ve stavební dokumentaci
je uvedeno a schváleno, kolik centimetrů
prachového a těžkého sněhu může na kon-
krétní střeše maximálně ležet.
Profesionální hasiči vyjíždějí k zásahům na
střechách pouze v případě, kdy hrozí bezpro-

střední zranění chodců a zničení majetku pá-
dem sněhového převisu či rampouchů. Lepší
možnost pomoci s větší dávkou sněhu a ledu
na střechách mívají dobrovolní a podnikoví
hasiči, kteří se mohou s vedením jednotli-
vých obcí dohodnout na odstraňování sněhu
a ledu ze střech objektů v jejich správě.
Kontaktní e-mailová adresa na přihlášení
dalších firem je petr.kudela@hzsmsk.cz.

Por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Pa - Ra motokros team Horní Město pořádá tradiční závody v motoskijöringu

Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé

V případě nepříznivých sněhových
podmínek se závody nekonají!

Kde: „uličky“ Horní Město
Kdy: sobota 16. 1. 2010
Trénink: 10.00
Start závodu: 12.30
Kategorie: open;

veterán + hobby; junior
(125 cm3 dvoutakt,
250 cm3 čtyřtakt)

Fota: archiv Martiny Hrbáčkové
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Sport

Rýmařov má dalšího mistra republiky
V Bene‰ovû se 12. prosince 2009
konalo Mistrovství republiky tûles-
nû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, kam se
nominovali i R˘mafiované.
V kategorii LP2 se umístil na 
1. místě Jan Šmerda z ČKD
Blansko (453 shozených kolků),
druhý skončil Antonín Štrait také
z ČKD Blansko (428 shozených
kolků) a na třetí příčce se umístil
náš rýmařovský kuželkář Karel
Forcek z TJ Jiskra Rýmařov (416
shozených kolků).
V kategorii TP1 si tradičně vedl
nejlépe náš kuželkář Zdeněk
Dočkálek, který s velkým násko-
kem zvítězil s 511 shozenými
kolky před druhým Rudolfem
Vávrou z Opavy-Kateřinek (468
shozených kolků) a třetím Jaro-
slavem Horáčkem z Olympie
Bruntál (456 shozených kolků).
Na základě konečných výsledků

si prvenství v Českém poháru
odnáší Zdeněk Dočkálek, který
i přes zdravotní problémy s ru-
kou dokázal zabojovat a se znač-
nou rezervou předstihl své ku-
želkářské soky. Zdeněk vyhrál
nejen Český pohár 2009, ale zís-
kal titul mistra České republiky
a stal se tak nejlepším tělesně
postiženým kuželkářem pro rok
2009.
V Českém poháru si z našich
sportovců vedl nejlépe v katego-
rii LP2 Karel Forcek, který skon-
čil na celkově třetím místě.
Ostatním tělesně postiženým ku-
želkářům se v loňském roce ne-
podařilo ohrozit medailová umís-
tění. Snad jim to vyjde o něco lé-
pe v letošní kuželkářské sezóně.
„Chtěl bych poděkovat sponzo-
rům Jiřímu Ondrákovi, Petru
Jirušovi a řediteli Vítu

Komárkovi z Hedvy Rýmařov;
dále pak Marku Hamplovi za to,
že chodil se mnou trénovat, moc
mně to pomohlo,“ nechal se sly-
šet na konci kuželkářské sezóny

nejlepší hráč za Českou republi-
ku, Rýmařovan a současný úřa-
dující mistr republiky tělesně po-
stižených kuželkářů Zdeněk
Dočkálek. JiKo

Výborné výkony našich žáků na okresních závodech ve šplhu a na Krnovské laťce
Na konci loňského roku se žáci ZŠ
Jelínkova 1, Rýmařov zúčastnili
dvou sportovních soutěží, u obou
v kategorii mladších žáků a žákyň
druhého stupně základní školy.
Nejdříve jsme 15. prosince jeli
obhajovat do Krnova loňské ví-

tězství ve šplhu. V tělocvičně na
Střední pedagogické a střední
zdravotní škole jsme opět potvr-
dili, že máme nejlepší „šplhače“
na okrese. Obě družstva suverén-
ně zvítězila a osm diplomů ho-
voří za vše. Loňští okresní pře-

borníci Miroslav Král a Hanka
Kitschuchová obhájili své pr-
venství. Na druhých místech se
umístili Jiří Turták a Veronika
Murínová, která byla po součtu
dvou svých nejlepších časů jen
o dvě setiny horší než vítězka.
Závodníci šplhají třikrát a dva
jejich nejlepší časy se počítají
do klasifikace jak jednotlivců,
tak i družstva. Družstvo se sklá-
dá se čtyř závodníků a hodnotí
se tři nejlepší závodníci do cel-
kového hodnocení družstev za
jednotlivé školy. Pro úplnost, na
třetích místech skončili Michal
Hejný a Lenka Machalíčková,
čtvrtí pak v celkovém hodnoce-
ní jednotlivců na okrese Marek
Ryška a Tereza Krywdová.
Dne 18. prosince jsme se zúčast-

nili nové soutěže, Krnovské lať-
ky, tentokrát ve skoku vysokém.
Do tělocvičny na ZŠ Smetanův
okruh 4 v Krnově brzo ráno vy-
razila šestice našich skokanů,
přičemž v konkurenci atletů
z Krnova a Zátoru jsme se roz-
hodně neztratili. David Grepl
zvítězil výkonem 140 cm
a Martina Macháčová skončila
druhá za skok vysoký 125 cm.
Velmi dobře reprezentovali naši
školu v této soutěži také Petra
Vopařilová, Hana Kitschuchová,
Pavel Zifčák a Michal Hejný.
Všechny žáky naší školy je třeba
pochválit nejen za výborné vý-
kony, ale i za jejich přístup
a chování na tréninku a při závo-
dech. Foto a text:

Mgr. Miloslav Slouka

Desetibojařské koulení
V pondělí 28. prosince 2009 pro-
běhla v místní kuželně čtvrtá dis-
ciplína Rýmařovského desetibo-
je - kuželky. Tato disciplína se
těší velké oblibě. Na kuželně se
tentokrát snažilo rozpohybovat
svá těla po náročných vánočních
svátcích šedesát desetibojařů.
V kategorii žen A prokázala
svou kuželkářskou suverenitu
Jana Pitorová a zvítězila nejlep-
ším ženským výkonem dne, a to
254 poraženými kuželkami.
Hranici 200 bodů překonaly
i další dvě ženy v pořadí -

Marcela Žáková s 221 body
a Lenka Metelková, která si vý-
konem 202 bodů vytvořila osob-
ní rekord.
V kategorii žen B platilo pravi-
dlo „to nejlepší nakonec“. Alena
Jurášová po celodenním organi-
zování této disciplíny nastoupila
na dráhu jako poslední a výko-
nem 244 poražených kolků od-
sunula na druhou pozici do té
doby vedoucí Janu Egidovou
s 231 body. Třetí skončila Dana
Doleželová s 220 body.
Vítěz nejmladší mužské katego-

Foto: archiv Rýmařovského desetiboje
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rie Pavel Holub se blýskl výko-
nem 263 poražených kolků a zví-
tězil před Bedřichem Štěpaníkem
s 247 body a Romanem Schen-
kem s 240 body.
Nejlepší výkon dne předvedl
Miloslav Slouka v kategorii mu-
žů B - 282 poražených kolků.
Vyrovnat se mu snažil Marek
Zoth, ale s výkonem 274 poraže-
ných kuželek se musel spokojit
s druhým místem. Třetí místo vy-

bojoval Josef Vosyka s 247 body.
V mužích C dosáhl skvělého vý-
konu Antonín Konečný - 237 po-

ražených kuželek, čímž zvítězil
před Ivem Volkem s 224 body
a Jaroslavem Lachnitem s 222

body.
Poděkování za dobrou organiza-
ci a hladký průběh kuželkářské-
ho klání náleží Daně Doleželo-
vé, Rudolfu Heisigovi a Aleně
Jurášové.
Již tuto sobotu 16. ledna 2010 se
desetibojaři opět sejdou u páté
disciplíny, kterou je plavání.
Krytý bazén v Břidličné je pro
desetibojaře vyhrazen od 11.00
do 12.00.

Průběžné pořadí po čtyřech disciplínách:
1. místo 2. místo 3. místo
Ženy A: Lenka Metelková Eva Holubová Kateřina Kolářová
Ženy B: Dana Doleželová Alena Jurášová Vladimíra Šindelková
Muži A: Michal Schreiber Milan Metelka Jan Sázel
Muži B: Josef Svedoník Lubomír Křimský Josef Vosyka
Muži C: Jaroslav Lachnit Ivan Soviš Jaroslav Hofman

Závěr roku na kuželně
V závěru uplynulého roku ukon-
čili amatérští kuželkáři své celo-
roční klání v MAKLu (Městské
amatérské kuželkářské lize).
Vyvrcholením bylo utkání zá-
stupců amatérů s registrovanými
hráči TJ Jiskra Rýmařov ve stře-
du 16. prosince 2009. Po velmi
dobrém startu však v závěru do-
šly amatérům síly a podlehli
svým zkušenějším kolegům
11:3.
Po tomto zajímavém měření sil
byly vyhlášeny výsledky MAKLu
2009.
Celkovým vítězem se stal tým
KOM 1 ve složení Miloslav
Grulich, Oldřich Vaníček a Mi-

chal Davidík s náhradníky Mi-
chalem a Zdeňkem Dočkálko-
vými. Druhé místo vybojovalo
družstvo Erna ve složení Franti-
šek Grulich, Lenka Ociepková
a Miroslav Raušer. Třetí místo
zbylo na loňské vítěze této sou-
těže - družstvo Hotel Kamzík ve
složení Zdeněk Chmela, Miro-
slav Brada a Jaroslav Přecechtěl.
Nejlepšími jednotlivci byli vy-
hlášeni Monika Kabeláčová
a Michal Davidík, skokanem ro-
ku se stalo družstvo Lamont ve
složení Michal Schreiber, Bed-
řich Štěpaník a Roman Schenk. 
Vítězným družstvům i jednotliv-
cům předala medaile a věcné ce-

ny Alena Jurášová. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat městu
Rýmařov za finanční podporu 
amatérských kuželkářů.
Kuželkáři si ani nestačili odpoči-
nout a již v sobotu 19. prosince
2009 nastoupili k dalšímu kužel-
kářskému klání. Tím byla tento-
krát Fredyho vánoční kuželka.
V tomto turnaji bojovala druž-
stva amatérů, která mohla být
doplněna jedním profesionálem.
Potěšující je, že si mezi nás na-
šlo cestu i družstvo složené ze
zaměstnanců Dětského domova
Janovice. Dětskému domovu je
totiž každoročně výtěžek z této
akce věnován.

Vysokou laťku nasadilo hned po
ráno družstvo Forward ve slože-
ní Vladimír Štrbík, Rudolf
Heisig, Dana Doleželová a Ale-
na Jurášová, kteří se výkonem
1026 bodů dlouho drželi na prv-
ní příčce. Z této pozice je až
v závěru odsunulo družstvo
Hujeři ve složení Romana Valo-
vá, Zdeňka Wernerová, Zdeněk
Dědáček a František Tušinov-
ský, kteří výkonem 1038 bodů
obhájili své loňské prvenství.
Třetí skončilo výkonem 1012
bodů družstvo KOM 1 ve slože-
ní Miloslav Grulich, Oldřich Va-
níček, Marek Zoth a Michal
Davidík.
Vítězné družstvo obdrželo pu-
tovní pohár, družstva na prvních
třech místech medaile a věcné
ceny, které věnoval sponzor to-
hoto turnaje Alfréd Heinisch.
Mezi jednotlivci se zaskvěl
skvělým výkonem František Tu-
šinovský výkonem 280 poraže-
ných kolků. Mezi ženami se
o prvenství podělily navlas stej-
ným výkonem 271 poražených
kolků Romana Valová a Alena
Jurášová.
Součástí turnaje byl i vánoční
bazar, do něhož přispěli zástupci
všech zúčastněných družstev.
Kuželkáři prokázali, že mají ne-
jen bojového ducha, ale i dobré
srdce. Výtěžek tohoto bazaru či-
nil 5 760 Kč a byl počátkem ro-
ku 2010 předán ředitelce
Dětského domova Janovice.
Družstvo amatérských kuželkářů

Jiskra Rýmařov informuje
Měsíc prosinec byl na činnost našeho klubu
bohatý. Nejdříve cvičitelky Lenka Štefková
a Ivana Klementová uspořádaly 8. 12. pro
děti Mikuláše. Kostýmy jim zapůjčila MŠ 
1. máje, za což jí touto cestou děkujeme.
O dva dny později se pustily s dětmi do vý-
roby vánočních ozdob. Dne 15. 12. se usku-
tečnila tradiční vycházka spojená s vánoční
nadílkou pro zvířátka. A týden před Štědrým
dnem se konalo poslední předvánoční setká-
ní v tělocvičně u stromečku. Rozdávaly se

dárečky, zpívaly koledy, jedlo vánoční cuk-
roví a rodiče popíjeli svařáček.
K bilancování roku 2009 se pak členky SPV
sešly v pondělí 21. prosince. Velkou zásluhu
na tom, aby vše v oddíle klapalo, mají cviči-
telky Irena Ondrašíková, Marika Pechová,
Staňka Gerhardová, Petra Dobrevová, Lenka
Štefková, Ivana Klementová a Marta
Bálková. Kdo neví, co všechno jejich práce
obnáší, ať už časově nebo fyzicky - přemýš-
let, sehnat, donést, zorganizovat - neocení,

a proto ještě jednou: „Holky, děkuji!“
Poděkování náleží i všem cvičenkám, dětič-
kám, rodičům za to, že nám zachovávají svou
přízeň a na naše akce stále chodí. A pro ty,
kteří ještě nenašli odvahu něco pro sebe udě-
lat - přijďte, nejhorší je udělat první krok,
pak už to jde.
Do nového roku 2010 tedy s předsevzetím:
„S cvičením jde všechno lépe, SPV zve tě!“

Alena Jurášová,
předsedkyně SPV

Foto: archiv Družstva amatérských kuželkářů
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KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

výstavba & renovace interiérů
rekonstrukce & opravy bytových jader - koupelen

půdní vestavby, sádrokartony

pokladačské práce
koberce, dlažby, obklady,

lina, plovoucí podlahy

malířské práce

ÎiÏkova 1278/14, 795 01 R˘mafiov, macka.ladislav@seznam.cz
kontakt - tel.: 725 171 039

Ladislav Mácka

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od
29. 1. 2010

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 21. 1. 2010 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

2/2010

Dne 23. 11. 2009
SK Medvědi – SK Slovan 6 : 2
Střelci za SK Medvědi: Zahradník 3x, Lón,
Valerián, Kopeček 
Střelci za SK Slovan: Lašák, Slováček 

Dne 24. 11. 2009
Kovošrot – Horní Město 4 : 2
Střelci za Kovošrot: Grulich M. 3x, Skála 
Střelci za Horní Město: Haberbauer 2x 

Dne 25. 11. 2009
Malá Morávka – Predators Břidličná 7 : 5
Střelci za Malou Morávku: Dittrich P. 5x,
Dittrich, Juračka
Střelci za Predators Břidličná: Motyka 2x,
Jiřičný 2x, Zítka

Dne 26. 11. 2009
F. Tygři – Grizzlies 4 : 3
Střelci za F. Tygry: Piterka 2x , Cveček L.,
Madera 
Střelci za Grizzlies: Dohnal 2x , Pospíšil

Dne 27. 11. 2009
SK Slovan – Kovošrot 1 : 3
Střelci za SK Slovan: Grečmal 
Střelci za Kovošrot: Niezzner, Bartoněk,
Mazánek 

Dne 29. 11. 2009
Rest. U Hrozna – Malá Morávka 1 : 6
Střelci za Rest. U Hrozna: Hanzlián 
Střelci za Malou Morávku: Gerhard 3x ,
Dittrich, Juračka, Rosol 

Dne 30. 11. 2009
Horní Město – F. Tygři 0 : 9
Střelci za F. Tygry: Tezzner 5x , Piterka 2x,
Blahuš, Jahoda 

Dne 2. 12. 2009
Predators Břidličná – SK Medvědi 5 : 2

Dne 4. 12. 2009
Malá Morávka – Vikingové 9 : 3
Střelci za Malou Morávku: Zapletal 2x,
Gerhard 3x , Melovský, Rosolanka, Dittrich,
Juračka 
Střelci za Vikingy: Kubík, Procházka T. 2x

Dne 5. 12. 2009
Kovošrot – Predators Břidličná 4 : 4
Střelci za Kovošrot: Niesner 2x , Grulich M.,
Grulich R. 
Střelci za Predators Břidličná: Jiřičný 2x,
Rychl, Hejný 

Dne 6. 12. 2009
F. Tygři – Malá Morávka 7 : 2
Střelci za F. Tygry: Budina 4x, Piterka 2 x ,
Tezner 
Střelci za Malou Morávku: Kraus, Ditrich 

Dne 7. 12. 2009
Grizzlies – Horní Město 2 : 2
Střelci za Grizzlies: Dohnal 2x
Střelci za Horní Město: Haberhauer, Šašinka 

Dne 8. 12. 2009
SK Medvědi – Rest. U Hrozna 10 : 1
Střelci za SK Medvědi: Zahradník 5x,
Jablončík 2x, Valerián, Jacko, Kohoutek
Střelci za Rest. U Hrozna: Hanzlián 

Dne 9. 12. 2009
Rest. U Hrozna – Kovošrot 1 : 7
Střelci za Rest. U Hrozna: Hanzlián 
Střelci za Kovošrot: Mazánek 2x, Camfrla,
Grulich 2x, Bartoněk, Skála 

Dne 11. 12. 2009
Predators Břidličná – F. Tygři 5 : 7
Střelci za Predators Břidličná: Sadovský 2x,
Jiřičný, Zítka, Motyka. Střelci za F. Tygry: Cveček,
Bocian, Prášil, Ovčačík 2x, Jahoda, Tezzner 

Dne 12. 12. 2009
Vikingové – Horní Město 5 : 5
Střelci za Vikingové: Geier, Kováč st., Kováč
P., Gorčík, Vopařil 
Střelci za Horní Město: Šašinka 2x,
Haberbauer, Šašinka R. 2x 

Dne 14. 12. 2009
Malá. Morávka – SK Medvědi 9 : 5
Střelci za Malou Morávku: Gerhart 4x,
Ditrich, Holub, Zapletal 2x
Střelci za Medvědy: Jacko 2x, Zahradník 2x,
Zahradník Zb. 

Dohrávka:
Vikingové – Grizzlies 2 : 8
Střelci za Vikingy: Kováč, Toman 
Střelci za Grizzlies: Dohnal 2x, Šrutka,
Pospíšil 2x, Vlásek Jan 2x, Vlásek 

Dne 15. 12. 2009
F. Tygři – Rest. U Hrozna 14 : 2
Střelci za F. Tygry: Jahoda 3x, Cveček 3x,
Šinko l. 2x, Tezner 2x, Cveček M. 2x Knapek 
Střelci za Rest. U Hrozna: Dřevo, Nedopil 

Dne 16. 12. 2009
Horní Město – SK Slovan 2 : 3
Střelci za Horní Město: Šašinka, Šašinka D. 
Střelci za Slovan: Kalaš, Slováček, Mihal 

Dne 17. 12. 2009
Grizzlies – Predators Břidličná 4 : 0
Střelci za Grizzlies: Pospíšil, Dohnal 3x

Rýmařovská hokejová liga

Moravskoslezští hasiči po poslední půlnoci
roku 2009 a v prvních dvou hodinách
Nového a nového roku naštěstí nemuseli vy-
jíždět k žádnému velkému požáru.
Nejvíce výjezdů se týkalo zapálených ple-
chových či plastových kontejnerů na tuhý
komunální odpad. Nemáme žádné informace

o tom, že by na konci roku 2009 vznikl po-
žár působením světlic, petard a rachejtlí.
V minulých letech zábavná pyrotechnika za-
palovala okrasné stromy i auta. Rychlá zá-
chranná služba ovšem takový klid neměla.
Neobvyklý zásah mají na kontě zhruba hodi-
nu po půlnoci profesionální hasiči

z Rýmařova, když vyjeli do Edrovic vytaho-
vat z Podolského potoka plastovou chemic-
kou toaletu z nedaleké stavby komunikace.
Za čtvrt hodiny byli hasiči hotovi a odjeli na
základnu.
Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK

Silvestr a začátek Nového roku byl v našem kraji pro hasiče klidný
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Projekční ateliér RD PROJECT & PARTNERS, s. r. o.,
se zabývá navrhováním a projektováním rodinných domů,

bytových domů, drobných staveb
a výpočty energetických náročností budov.

Dále zpracovává kompletní dokumentaci pro dotační program
„ZELENÁ ÚSPORÁM“ pro všechny oblasti dotace.
Oblast A - úspora energie na vytápění (výměna oken, zateplení
fasády, celkové zateplení objektu).
Oblast B - výstavba v pasivním energetickém standardu (pro-
jekt pasivního domu).
Oblast C - využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění
a přípravu teplé vody (výměna původního kotle na tuhá paliva
za kotel na biomasu /dřevo, peletky/, tepelné čerpadlo, instala-
ce solárních systémů - oblast C platí i pro novostavby.
Firma již zpracovala přes 40 projektů, které byly schválené
krajskými středisky SFŽP.
Příklad dotace:
řadový RD typu OKAL - opatření oblast A - výměna oken
a vchodových dveří, výše dotace 94 000 Kč.
Řadový zděný RD - opatření oblast A - výměna oken, dveří
a zateplení fasády, výše dotace 155 000 Kč

Kontakt:
RD PROJECT & PARTNERS, s. r. o.

Třída Hrdinů 1288/55 (objekt firmy LOMBART,
bývalá ROJANA), 795 01 Rýmařov
tel. 602 123 988 nebo 723 582 710

www.rdproject.cz, info@rdproject.cz

AUTOŠKOLA

Akce: leden-únor 2010
V˘cvik skupiny B pouze 6 800 Kã

Tel.: 777 556 232; 608 421 208
www.autoskola-bill.cz

• akreditované školící 
středisko

• výcvik řidičů všech 
skupin

• možnost splátek 
kurzovného

Julia Sedláka 14,
Rýmařov

Úřední hodiny:
středa 15-16 hodin

Žižkova 1278/14, 795 01 Rýmařov, tel.: 725 171 040
e-mail: 35TRmaci@seznam.cz

HELENA MÁCKOVÁ

HeLča

• MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ
• ÚKLID PO MALOVÁNÍ
• KOMPLETNÍ DOMÁCÍ

ÚKLID
• MYTÍ OKEN
a JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE

DLE DOHODY
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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

Stavba kachlových kamen, sporáků a krbů
Kontakty: 554 212 325; 737 521 885

e-mail: erikorsag@centrum.cz; www.kamnarstviorsag.kvalitne.cz

Kamnářství Orság, Harrachov 14, 795 01 Rýmařov. Konzultace po telefonické dohodě

• Prodám byt v podílovém spoluvlastnic-
tví o velikosti 3+1 s komorou, velkým skle-
pem a úložným prostorem v přízemí pane-
lového domu na ulici Větrná. Byt je po re-
konstrukci koupelny a WC, plastová okna,
v pokojích jsou parkety. Ihned k nastěhová-
ní. Cena k jednání. Telefon: 774 585 843

• Provedeme veškeré staveb-
ní práce na vašem rodinném
domku či bytu. Stoprocentně
odvedená práce samozřejmos-
tí. Ručíme za kvalitu!
Kontakt
na tel. č. 603 462 718.

Soukromá řádková inzerce Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE
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vás srdeãnû zve
na Dny ruské kuchynû

ve dnech 29. - 31. 1. 2010

Obûdy podáváme od 11.30
Tû‰it se mÛÏete na prav˘ ‰a‰lik,

pirohy, bor‰ã apod.

V sobotu 29. 1. 2010 od 20 hod
pofiádáme taneãní zábavu

Stylové kost˘my - Ivánek a Nastûnka - s sebou

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 01/2010

31

V‰e ve stylu ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství!

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

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




