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Zástupci mûsta popfiáli rodiãÛm
prvního obãánka roku 2010

Starostové obcí dohodli s dopravci
obnovení nûkter˘ch spojÛ 

Za historií domu slouÏícího jako útoãi‰tû 
pamûti

R˘mafiovák Pavel Pode‰va bronzov˘ 
na triatlonu v Austrálii 

V Bfiidliãné se jela Hutnická vloãka, 
v Horním Mûstû zase motoskijöring

ročník XI I .

Shanti Stupa v indickém Lehu
Foto: archiv Martiny Hrbáčkové
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky
S expedicí do Indie aneb Kde leží Malý Tibet - 2. část

V minulém vyprávění jsi nás,
Martino, provedla Dillí. Kam
vaše výprava zamířila z hlavní-
ho města Indie dál?
Z Dillí jsme se přesunuli do Lehu,
což je správní město Ladaku. Zde
také naše putování po Ladaku
začneme. Je to místo, odkud se dá
nejlépe poznat celá země.
Ladak je horská oblast vyprah-
lostí podobná toustu a je obklo-
pena hradbami hor jako
Himálaje a Kchun-lun. Horská
poušť, chcete-li. Je součástí in-
dického státu Džammú a Kaš-
mír. Je tvořena dvěma okresy
Kargil a Leh, správním středis-
kem je Leh a tam jsme dorazili
kolem osmé hodiny ráno. Leh le-
ží ve výšce 3200 m - někde je 
uváděno dokonce 3500 m - a ne-
ní lehké vystoupit z letadla a žít
běžně, jak je člověk zvyklý tady
u nás. Musíte být obezřetní a do-
držovat zejména pitný režim, ji-
nak se u vás může projevit tzv.
AMS, acute mountain sickness -
vysokohorská nemoc. Tělo začí-
ná pociťovat hypoxii, tedy nedo-
statek kyslíku. Může vás bolet
hlava, pocítíte malátnost, sla-
bost, nespavost atd. Snažila jsem
se být statečná a v podstatě jsem
si nic moc nepřipouštěla. Byla
jsem zatím na letišti, k aklimati-
zaci jsem musela teprve dospět.
Zaregistrovali jsme se, prošli do-
tazníky, turistickým a chřipko-
vým, vyšli jsme před letiště
a bezprostředně se k nám připo-
jil mladík se slovy, zdali chceme
taxi. My souhlasili, v tom oka-
mžiku se na nás obrátili další dva
mladíci se slovy: „Share a ta-
xi?“ Proč se o cenu nepodělit?
V taxi jsme se narychlo seznámi-
li - Američan a Francouz, jména
si nepamatuji. Ovšem než jsme
vyrazili, do auta se nasoukal dal-

ší mladík, místní, s klidnou mlu-
vou, nevtíravě nám sdělil, že je-
ho otec má příjemný guest-house
(penzion), nedaleko centra.
Navrhl nám prohlídku. Souhla-
sili jsme bez okolků, ostatně
žádný plán na hon penzionů
jsme neměli.
Mladík nelhal. Penzion byl nejen
příjemný, ale měl dokonce orga-
nickou zahradu - truhlíky s petú-
niemi. To byl první dojem, vza-
du za domem však byla opravdu
zahrádka se zeleninou, kterou
používal místní kuchař na pří-
pravu chutných ladackých, in-
dických a tibetských pokrmů.
Služby byly dobré a penzion byl
čistý. Američan s Francouzem
zůstali také.
Zkusili jsme dospat, co šlo, a od-
poledne jsme vyrazili na obhlíd-
ku. Skutečně, pár minut od cent-
ra. Lehce se mi točila hlava, mu-

sím koupit vodu - pít, pít a pít.
Šli jsme trasou, jakou nás vezl
taxík. Neměli jsme ale mapu a to
jsme si dali, objevili jsme tak vo-
jenskou základnu, policejní zá-
kladnu, místní trh, autobusové
nádraží, nemocnici a byli jsme
zmateni, neboť nikde nebyly

známky, ale ani náznaky turis-
mu! Zalykali jsme se výfukový-
mi plyny z náklaďáků, které
brázdily silnici jeden za druhým,
míjeli jsme smečky psů, oslíků
a krav. Lehce zdrceni, unaveni
z prvních kroků, ale aspoň se zá-
sobami vody na aklimatizaci,

jsme se vrátili po dvou a půl ho-
dinách zpět do penzionu. Nebylo
mi nejlépe. Opět jsme usnuli 
a elegantně tak vyřešili oběd.
Po probuzení jsem se cítila lépe.
Musím dostatečně pít. Zásobeni
vodou jako velbloudi se vrháme
na opačnou stranu, než jsme šli

dopoledne, a již po třech minu-
tách narážíme na první známky
turismu. Objevili jsme poklad -
turistické centrum. V místních
cestovních agenturách jsme se
vyptávali na treky, možnosti vý-
bavy, na místa, která bychom ne-
měli minout... klasický první
den. Zjistili jsme, co jsme potře-
bovali, a s hlavou plnou nápadů
a mapou v ruce jsme si riskli, na
oslavu nálezu, v restauraci míst-
ní „special tea“, totiž pivo (byla
tu prohibice). Drahé, 130 rupií
oproti ostatním nápojům, které
stojí tak 25 rupií, servírovali ho
v konvici na čaj - odtud ten ná-
zev. První a poslední pokus.
Zlatý náš český mok. Snědli
jsme večeři, rajskou krémovou
polévku a smaženou rýži s kuře-
cím masem... lahoda. S pohodou
jsme se vrátili a šli na kutě. Znali
jsme obě tváře Lehu již po prv-
ním dni. Městečko protikladů -
na jedné straně kamenné zídky
obíhající kolem zelených zahrad,
upravené domky a bublající prů-
zračné potůčky a na straně druhé
odpadky likvidující krávy, osli
a psi, nedýchatelno z výfuko-
vých plynů a všudypřítomný
prach a špína.

Modlitební mlýnek Fota: archiv Martiny Hrbáčkové Namgyal

Gompa u Namgyalu

Buddhistické centrum Leh
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Procitli jsme do druhého dne.
Kromě řetězového štěkotů psů
nás v noci nic nerušilo. Cítila
jsem se skvěle. Vyrazili jsme na
prohlídku Královského paláce,
dominanty Lehu. Strmý výstup.
Je ze sedmnáctého století a je mi-
niaturou Potaly - paláce Dalaj-
lámy v Lhase. Zafuněla jsem si
do jeho devíti pater. Dozvěděli
jsme se, že horní patra byla urče-
na pro ubytování královské rodi-
ny, spodní patra byla hospodář-
ská. V polovině 19. století po ná-
jezdech kašmírských vojsk byl
palác opuštěn a až v současné do-
bě dochází k jeho restaurování.
V nejvyšším patře, na nádvoří, se
jednou týdně konají přehlídky
místních tanců.
Vystoupali jsme ještě výše, ne-
boť nad palácem se tyčí vrchol
Namgyal, a ač jsem si myslela,
že už jsem v pohodě, co se dechu
týče, pěkně se mnou ten výstup
zamával. V polovině kopce jsem

měla pocit, že každý další krok
vyžaduje více síly, než jaké jsem
byla schopna. Mžitky před oči-
ma jsem přestala vnímat. Po kaž-
dých pár metrech jsem se zasta-
vila a vydýchávala. Na hodin-
kách byl tlak vzduchu 666 hPa.
Satanské číslo, pomyslela jsem
si. Pro srovnání, u nás je kolem
900 hPa. Kopec byl příkrý, cesta
prašná, sutinky kamenů se mi
sypaly pod nohama. Chybný
krok a byla bych dole. Nahoře
jsem proseděla dobré tři čtvrtě
hodiny, ale už mi bylo mnohem
lépe. Užívala jsem si výhled do
zeleného údolí Indu a na zasně-
žený hřeben Stock Range, jehož
nejvyšší vrchol Stock Kangri se
vypíná do výše přes 6000 m.
Potom jsme si prošli gompu 
- obydlený miniklášter se svaty-
ní. Tento název používají místní
obyvatelé obecně pro označení
klášterů. Gompa v Lehu, Gompa
v Thiksay, Gompa v Likiru...

Dalším zajímavým místem byla
zářící Shanti Stupa. Stúpy slouží
k uchovávání buddhistických re-
likvií. Tibetsky se nazývají čhör-
ten. Jsou symbolem osvícené
mysli a cesty k její realizaci.
Sestup z Namgyalu a výstup na
stúpu, na vrcholek Changspa,
proběhl bez větších obtíží. Vzalo
nám to asi další dvě hodiny. Tato
stúpa byla postavena japonskými
buddhisty k připomenutí dva
a půl tisíce let existence bud-
dhismu a na podporu světového
míru. V roce 1985 byla vysvěce-
na Jeho Svátostí dalajlámou. Ze
stúpy vedlo strmé schodiště, pro-
to jsme zkusili jinou cestu a ob-
jevili tak další zákoutí Lehu.
Opětovná zkouška místních spe-
cialit v jedné z restaurací, tento-
krát čínské - smažené nudle
s vajíčkem, zelím, hráškem,
houbami a mrkví (45 rupií).
Nasyceni a v pohodě jsme usí-

nali a těšili se na další den prů-
zkumu.
Třetí den aklimatizace jsme nav-
štívili tibetské meditační cent-
rum v Choglamsaru, malé ves-
ničce vzdálené asi 10 km od
Lehu. Kromě sídla dalajlámy se
zde nachází také tábory tibet-
ských uprchlíků, Tibetská kni-
hovna a Centrální institut studia
buddhismu. Jednou ročně se sem
dalajláma vrací a probíhá veřej-
né učení. Jeho přítomnost jsme
mohli pocítit po jednom z návra-
tů z pozdějších treků, a to 
10. srpna. V průběhu dne jsme si
zajistili potřebné vybavení na
náš první trek Lamayuru-Chil-
ling. Leh se stal naším základ-
ním táborem a místem odpočin-
ku. Po putování Ladakem to by-
lo velice příjemné malebné měs-
tečko. A o trecích zase příště.
Díky za další poutavé vyprávění.
Už teď se těšíme na další.

Zástupci města popřáli rodičům prvního občánka roku 2010
Jak jsme již naše čtenáře informovali
v minulém vydání, prvním rýmařov-
ským miminkem narozeným v letoš-
ním roce je Ondřej Šamara
z Rýmařova, který se manželům Janě
a Ondřejovi narodil 2. ledna. v po-
rodnickém oddělení Fakultní nemoc-

nice Olomouc v 7 hodin a 51 minut,
vážil 3,770 kg a měřil 51 centimetrů.
S gratulací prvnímu občánkovi a jeho
rodičům přišli v neděli 15. ledna po-
přát také zástupci města starosta Petr
Klouda a Květa Sicová, členka zastu-
pitelstva a předsedkyně komise pro

občanské záležitosti. Maminka Jana
přijala jako poděkování za dar života
od starosty krásnou kytici, malý
Ondra pak od Květy Sicové dostal
první botičky a modrého plyšového
medvěda, kterého s radostí přijala
Ondráškova tříletá sestřička Kristýn-

ka, která slíbila, že do té doby než je-
jí bráška vyroste, dá na medvídka po-
zor. Oba hosté popřáli prvnímu ob-
čánkovi roku 2010 hodně zdraví, ať
dělá radost svým rodičům a blízkým
a ať se mu v prvních botičkách po
Rýmařově dobře chodí. JiKo

Stúpy Choglamsar

Ulice Lehu
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Pár slov... o životní úrovni a kvalitě života
Byl jsem svým zaměstnavatelem vyslán na školení. Obsahem byla
agresivita žáků ve škole. Pokud si ale myslíte, že vám budu vyprá-
vět právě o tomhle, jste na omylu. Možná příště. Na zmíněném ško-
lení mě totiž zaujala lektorova zmínka o srovnání životní úrovně na-
ší republiky s jinými zeměmi. Nebylo překvapující, že v kvalitě
vzdělání a zdravotní péče nebo výši reálného příjmu na obyvatele za
zeměmi, jako je Francie, USA, Německo či skandinávské státy, za-
ostáváme. Ovšem srovnání zemí podle životního prožitku prý vy-
znívá zcela jinak! Asi bych měl teď uvést, že lektorem toho školení
byl renomovaný český psycholog Jan Svoboda. To jen, aby si někdo
neřekl, že nám vykládal bludy nějaký blázen. Nyní zpět k tomu pro-
žitku. Takže v prožitkovém žebříčku mělo být první Mali, čtvrtá
Kuba, my Češi kolem dvacátého místa, ale stále před USA a Velkou
Británií. Na Kubě jsem zatím nebyl, o životě obyvatel malého afric-
kého státu Mali jsem toho taky moc nezjistil. A tak přemýšlím,
v čem se to vlastně můžeme mít lépe. Dočetl jsem se, že kvalitou ži-
vota se myslí sociální systém země, stav kultury, bezpečnosti oby-
vatel, nabídka zábavy, ale pozor - i trávení volného času. Srovnání
zemí podle životního prožitku tedy začínám já chápat jako ocenění
hodnot jako rodina, přátelé, zábava, koníčky a podobně. Je pravdou,
že k tomu, abych „prožíval život“, nepotřebuji nahánět reálný pří-
jem. A prožitek je určitě intenzivnější, pokud ho sdílím s někým.
V zimě si zajdu na náš kantorský hokej, v létě, jako každý rok, vy-
jedu s kamarády na kole po republice, páteční partie taroků s přáte-
li je už tradicí. O prožitky mám postaráno. Obecně si myslím, že
Češi se rádi baví a bavit se umí, a zdá se, že Kubánci či obyvatelé
Mali (ač jde o chudé země) ještě lépe. Jen mám strach, aby to naše

skvělé prožitkové umís-
tění udržely naše děti.
Ten prožitek u počítače
a televize asi nebude tím
pravým. A také jsou ně-
jaké agresivnější, ale
o tom jsem chtěl vlastně
až příště.

V. Baran

V tomto čísle najdete

Organizace a spolky
Haiti: pomoc červeného kříže se zvyšuje

Oblast Haiti zasáhlo dne 12. 1. 2010 zemětřesení o síle 7,3 stupňů
Richterovy škály. Velký počet osob tak zůstal bez přístřeší, mnozí 
utrpěli zranění a značné množství lidí zahynulo. Celková su-
ma lidí zasažených zemětřesením činí dle Mezinárodní fe-
derace červeného kříže až tři miliony.
V postižené oblasti od počátku působí dobrovolníci
Haitského červeného kříže, které doplňují více než dvě de-
sítky týmů Mezinárodní federace červeného kříže a červe-
ného půlměsíce a Mezinárodního výboru ČK. Kromě poskytování
přímé pomoci obětem také společně s Evropským úřadem humani-
tární pomoci dále zjišťují rozsah potřebné pomoci a koordinují pomoc
poskytnutou ze zahraničí dalšími organizacemi. Materiál MČK byl

dopraven čtyřmi lety z Ženevy a několika konvoji z Dominikánské
republiky.

Pátrací služba červeného kříže (www.familylinks.icrc.org) již
obdržela na dvacet tisíc žádostí o pátrání po pohřešovaných
a k dnešnímu dni je hlášeno 1 400 osob mimo nebezpečí.
Částka 103 milionů USD poskytnutá Červeným křížem by
měla pokrýt pomoc pro 300 000 postižených na dobu tří let.
Finanční příspěvek na pomoc Červeného kříže lze

Mezinárodní federaci ČK a ČP poukázat do 15. 2. 2010 na sbírkový
účet ČČK, číslo 222 826/5500 (bez var. s.).
O dalším vývoji budeme informovat na stránkách www.cervenyk-
riz.eu.  RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK

Místní skupina Českého červeného kříže v Rýmařově
na ulici Palackého 11

pořádá
pravidelný sběr a výdej čistého a zachovalého oblečení

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

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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Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: březen 2010
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky: - vzdělání minimálně ÚSO - stavební nebo ekonomické zaměření, popř. VŠ - obor zaměřený na regionální rozvoj
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu
- základní orientace v právních předpisech (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, vše v platném znění)
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování
- odpovědnost a preciznost
- organizační schopnosti
- vysoké pracovní nasazení
- řidičský průkaz skupiny B

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
- zajišťuje zpracování žádosti ze strukturálních fondů EU a dalších grantových schémat
- zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při vybraných opravách
- zajišťuje obchodní soutěže ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
- provádí činnost koordinátora u vybraných projektů

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
- telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte: - životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto
výběrového řízení

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čest-
ným prohlášením

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
- poštou s datem odeslání nejpozději 18. února 2010

Lhůta pro podání přihlášky: 18. února 2010

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům
oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky ucha-
zeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty
s osobními údaji a výpis z Rejstříku trestů zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, případně vedoucí odboru životního prostředí a regionál-
ního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov

MĚSTO RÝMAŘOV,
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

oznámení o vyhlášení výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

na místo
referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje

- investice a regionální rozvoj
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Aktuálně z města
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Prostor pro firmy a podnikatele

Jedna paní povídala...

Městské služby Rýmařov oznamují změnu cen za uložení odpadu
Ceny za likvidaci odpadů na recyklačním dvoře a odpadovém centru Městských služeb Rýmařov na rok 2010 se týkají jen podnikatelských subjektů, nikoliv
občanů. Od 1. 1. 2010 je nově DPH 20 % pro podnikatele. Občané - fyzické osoby mají uložení odpadu zdarma.

Opět přinášíme na našich stránkách tuto rubriku,
ve které budeme reagovat na podněty občanů
a chceme se zabývat citlivými tématy, jež se stá-
vají náplní hovorů na ulici či v hospodě a jsou
podle svých mluvčích nedostatečně řešeny.
Rubrika by měla sloužit tomu, aby byly problémy
občanů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům,
ovšem za dodržení jistých pravidel. Budeme pra-
covat pouze s anonymy, které budou slušné, ne-
urážející, nevulgární, nebudou porušovat tiskový
zákon a budou v souladu se ctí, morálkou a dů-
stojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpracová-

vat a řešit s pověřenými osobami, zejména se sta-
rostou města. Čtenářské příspěvky mohou být re-
dakci zasílány prostřednictvím e-mailu rym-
hor@seznam.cz nebo na adresu redakce Okružní
10, 795 01 Rýmařov, případně mohou být vhoze-
ny do schránky redakce u vchodu do Střediska
volného času.

...že řidiči budou za chvíli parkovat na okraji města
O tom, že parkovacích míst s rostoucím počtem
vozidel v našem městě rapidně ubývá, jsme již na
našich stránkách informovali několikrát. Na tento
problém ostatně poukazoval také odbor dopravy
a silničního hospodářství a jeho vedoucí Renata
Vyslyšelová. Zvlášť citelně ovšem absenci vol-
ných parkovacích míst pociťují řidiči v nadcháze-

jícím zimním období. Silnice jsou vzhledem k na-
hrnutým sněhovým bariérám zúženy. Tam, kde se
v letních měsících dá běžně zaparkovat, jsou dnes
vysoké sněhové závěje. Mechanizační stroje pro
zimní údržbu se jen stěží prodírají ucpanými síd-
lišti a mnohdy jejich obsluha svou snahu vzdá,
aby pluhem nepoškodila některé ze zaparkova-

ných vozidel. Jak to tedy bude v budoucnu s par-
kováním v našem městě? Budeme stavět patrová
nebo podzemní stání, jak je to běžné ve velkých
městech? Nebo budeme vozidla nechávat na okra-
ji města? Na to jsme se zeptali starosty města Ing.
Petra Kloudy.
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Zpravodajský servis ve zkratce

odpovídá starosta města
Problém parkování ve městě a především na síd-
lištích je letitý a zastupitelé na něj mnohokrát hle-
dali řešení. Dva základní důvody, proč se to dlou-
ho nedařilo, byly peníze a nedostatek vhodných
míst pro výstavbu. Sídliště v Rýmařově jsou stará
dvacet až šedesát let a základní rozvržení obyt-
ných budov, komunikací, zeleně a odpočinkových
ploch je poplatné době svého vzniku, kdy osobní
automobil nebyl v domácnostech rozhodně běž-
ným jevem a expanzi motorizmu v současném
měřítku stavitelé nepředpokládali. Místa pro stav-
bu parkovišť se hledají obtížně. Výsledkem nemů-
že být úplná likvidace zeleně a odpočinkových
ploch. Každá konkrétní stavba parkoviště v sídliš-
ti má spoustu odpůrců, kteří sice parkoviště pro
své auto potřebují a chtějí je mít pod oknem, ale
zároveň nesmí jejich výhled z okna rušit jiná auta

nebo nesmějí přijít o zahrádku v blízkosti svého
domu. Jisté je, že asfaltová plocha vzhled sídliště
rozhodně nevylepší. Musíme hledat kompromisní
řešení. Počet aut v domácnostech za posledních
dvacet let raketově vzrostl a tento trend nadále tr-
vá. Dvě auta v domácnosti už nejsou vzácností.
Myslím, že loňský rok byl určitým přelomem
v počtu výstavby parkovacích míst. Město jich
vybudovalo v lokalitách sídlišť a obytných domů
celkem asi 85. Jsou na ulicích Bartákova,
Žižkova, Hornoměstská, Lidická, 1. máje
a Pivovarská. Situace s parkovišti se tak podstatně
zlepšila, ale v okolí obytných budov jako napří-
klad Revoluční 10, 12 a Žižkova 8, 10, sídliště
Pivovarská a navazující obytné domy na 1. máje
1, 3, 5, 7 a sídliště Lidická - Hornoměstská jejich
nedostatek trvá. Při tvorbě plánu výstavby parko-

višť na rok 2010 je navržena výstavba právě
v těchto oblastech (na ulici Žižkova bylo už par-
koviště rozestavěno v loňském roce), a tak by měl
být dostatek parkovacích míst i zde. Je ale zřejmé,
že tlak na výstavbu parkovišť poleví jen přechod-
ně a další postup motorizace vyvolá nové napětí
a potřebu výstavby. Na sídlišti Příkopy je prostor
pro novou výstavbu už vyčerpán. Mnozí obyvate-
lé sídliště bohužel porušují zákaz parkování v prů-
jezdné komunikaci sídlištěm a přitom zůstává část
parkovacích míst na parkovišti při Bartákově ulici
volná. Naše pokusy o zřízení parkovacích míst
v průjezdné ulici sídlištěm vždy narazily na poža-
davek hasičů na zachování průjezdnosti a volného
prostoru pro zásah požární techniky.

Ing. Petr Klouda, starosta města

Na pracovní návštěvu přijel poslanec Libor Nowak
Na pozvání místní organizace ODS
přijel do Břidličné, Malé Štáhle
a Rýmařova 15. ledna na pracovní

návštěvu poslanec Parlamentu Čes-
ké republiky Libor Nowak. Poslance
přijali na rýmařovské radnici zástup-

ci města starosta Petr Klouda a za-
stupitelé Jarmila Labounková
a Roman Vepřek (oba ODS).
Poslanec Libor Nowak se zajímal,
jakým způsobem může pomoci
v rozvoji našeho regionu. Celý život
zde bydlí a pracuje, proto dokonale
zná místní problematiku. Je ženatý,
má dvě děti, bydlí a pracuje
v Krnově. Od 39 let je členem míst-
ního sdružení ODS Krnov. Pracuje
v zastupitelstvu a radě města Krnov
a své aktivity zaměřil na pomoc mlá-
deži a na občanskou vybavenost.
Zasloužil se o vytvoření ceny Dr.
Sigmunda Langsehura, určenou pro
nejlepší studenty Gymnázia Krnov,
v roce 2009 se stal vedoucím repre-
zentace žáků v hokeji na neoficinál-
ním MS, kde Moravskoslezský kraj
obsadil 1. místo ve Vancouveru.
Významně se podílel na dostavbě
zimního stadionu v Krnově, při pří-

pravě rekonstrukce ČOV a výstavbě
chodníků podél hlavní komunikace.
Jako poslanec sněmovny Parlamen-
tu ČR pracuje v hospodářském vý-
boru a v regionu chce svou pomoc
zaměřit na významné investiční ak-
ce. V rámci podpory našemu městu
se mu podařilo prosadit získání do-
tace pro vybudování cyklostezek
v Ondřejově a v Jamarticích. Jeho
prioritou z hlediska dlouhodobějších
plánů je odstranění zbytečných ad-
ministrativních bariér. „Ve své pod-
nikatelské a životní praxi se setká-
vám s desítkami omezujících a kom-
plikujících zákonů a nařízení. Jedna
z mých priorit je přispět k odstraně-
ní zbytečných administrativních ba-
riér, omezující rozvoj podnikání
a svazující prostor pro soukromou i-
niciativu,“ řekl na setkání poslanec
za ODS Ing. Libor Nowak. 

JiKo

Starostové obcí dohodli s dopravci obnovení některých spojů
Po pfiedchozím projednání pfiipomínek
obãanÛ a institucí k dopravní obsluÏnos-
ti regionu na krajském úfiadû v Ostravû
svolal místostarosta Ing. Jaroslav Kala
ve stfiedu 20. ledna 2010 na r˘mafiov-
skou radnici spoleãné jednání zás-
tupcÛ Moravskoslezského kraje, âes-
k˘ch drah, firmy Veolia Transport Mo-
rava, a. s., a starostÛ obcí Val‰ov, Velká
·táhle, RyÏovi‰tû a Bfiidliãná, aby spo-
leãnû projednali návaznost a obnovu nû-
kter˘ch spojÛ v regionu.
Jednalo se zejména o zrušeném vla-
ku z Valšova do Rýmařova ve 20.20,
který navazoval na poslední spoj
z Olomouce 19.07. Čekáním na vla-
kové spojení ve 21.40 se prodlužuje
doba cestování o půldruhé hodiny,
nehledě na to, že ve 21.38 jede
z Valšova do Rýmařova také auto-
bus. Zástupci se dohodli na obnove-
ní spoje vlaku Valšov-Rýmařov ve
všední dny ve 20.20 a v sobotu
a v neděli na 21.40.
Druhým bodem jednání bylo spojení
Rýmařov-Bruntál-Krnov s odjezdem

z Rýmařova v 9.35 do Bruntálu s pří-
jezdem na vlakové nádraží v 10.04.
Autobus, který jede z Bruntálu do
Krnova, odjíždí ve stejný čas, ale od
nemocnice, nelze jej proto stihnout.
Přítomný zástupce Veolia Transport
Morava Miroslav Rouč přislíbil 
upravit odjezd autobusu do Krnova,
aby byla zajištěna návaznost spoje
od Rýmařova.
Třetím projednávaným spojem byl
autobus, který jede o víkendu
z Rýmařova do Ostravy. Spoj
v 17.30 byl zrušen a následující spoj
v 18.30 je přeplněný. Už se také sta-
lo, že se všichni cestující do autobu-
su nevešli. Zástupce Veolia Tran-
sport Morava slíbil ověření infor-
mací a případné obnovení spoje.
Mezi dalšími projednávanými pod-
něty byla například připomínka sta-
rostky Ryžoviště Evy Lašákové, kte-
rá požadovala úpravu odjezdu auto-
busu, který jede o víkendu z jejich
obce v 6.50 a nenavazuje na vlak
v Břidličné.

Zástupci odboru dopravy Morav-
skoslezského kraje vzali všechny
připomínky na vědomí a přislíbili,
že po konzultaci a dohodě
s Českými drahami a Veolia

Transport Morava budou změny za-
pracovány do nového jízdního řádu,
který bude platit od 7. března 2010.

Převzato
z www.rymarov.cz
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Rýmařov na veletrhu RegionTour v Brně
R˘mafiov se v minulém t˘dnu tradiãnû
prezentoval na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu RegionTour a GO
v Brnû. R˘mafiovská prezentace byla
souãástí velkého stánku Moravskoslez-
ského kraje.

Moravskoslezský kraj na tomto ve-
letrhu představil řadu nových propa-
gačních materiálů. Jedná se přede-
vším o publikaci „Morava a Slezsko
- Průvodce pěšího turisty“, která je
již šestým společným projektem čtyř

krajů - Moravskoslezského, Zlínské-
ho, Olomouckého a Jihomoravské-
ho. Dále pak byly nově prezentová-
ny materiály, které vznikly v rámci
projektu MSK ROP s názvem Kraj
mnoha barev a příležitostí II. Jedná
se o publikace Moravskoslezský
kraj na běžkách pro zimu
2009/2010, Mapa architektonických
atraktivit v MSK, Mapa letní turisti-
ky v MSK, Po stopách osobností
MSK, Kraj plný adrenalinu
a Lyžařské areály Beskyd a Jeseníků
v mapách.
Návštěvníci brněnského výstaviště
se měli možnost seznámit s nabíd-
kou turistických možností všech re-
gionů, mnoha cestovních kanceláří,
agentur a zahraničních turistických
centrál. Z tuzemských krajů a turis-
tických regionů zde nechyběl žádný,
takže návštěvníci získali vyčerpáva-
jících informace na téma tuzemská
dovolená. Vedle regionů měli v ex-

pozicích početné zastoupení přímí
poskytovatelé ubytovacích a dalších
služeb. Pracovnice Informačního
centra při Městském muzeu
Rýmařov na cestovním veletrhu
s pomocí propagačních materiálů,
které muzeum získalo z dotačních
programů Rýmařovsko v Opolském
vojvodství v rámci operačního pro-
gramu Přeshraniční spolupráce
2007-2013 ČR - PR a LEADER -
Rozvoj Městského muzea, nabízely
zajímavosti města a okolí, ubytovací
služby, turistické trasy apod.
V rámci doprovodného pódiového
programu byly na veletrhu
RegionTour vyhlášeny výsledky
soutěže Region Regina 2010 o krá-
lovnu regionů České republiky, kde
studentka třetího ročníku rýmařov-
ské Soukromé střední odborné školy
Prima, s. r. o., Monika Zábranská
získala třetí místo. 

Převzato z www.rymarov.cz

Proč jsem si ho vybrala:
Je to výborný sportovec, skvělý
kluk a brácha, kterého bych ni-
kdy za nic na světě nevyměnila.

Rýmařov je tvoje rodné město,
ale v posledních letech navště-
vuješ školu v Šumperku, proč?
Od mala jsem dělal atletiku
a hrál fotbal. Později jsem se vě-
noval hlavně fotbalu a atletiku
jsem dělal jen příležitostně. Ale
jakmile se blížil konec 9. roční-
ku, kdy jsem měl přestoupit do
fotbalového dorostu, který je
v Rýmařově bohužel na špatné

úrovni, zavzpomínal jsem na 
atletiku. Nejbližší oddíly jsou
v Olomouci a Šumperku. Po pře-
dešlých zkušenostech, kdy jsem
závodil asi půl roku za Olomouc
a dojížděl dvakrát až třikrát týd-
ně na tréninky, což se nedalo stí-
hat, jsem se rozhodl pro Šum-
perk. Důvodem byl i fakt, že
bych tam mohl přes týden bydlet
u prarodičů a studovat na tam-
ním gymnáziu. Když si teď před-
stavím každodenní dojíždění,
školu a tréninky bych dokázal
skloubit asi jen těžko.
Co tě ve škole nejvíce baví a co
bys naopak z rozvrhu vyškrtl?
Nejvíce mě baví asi tělocvik.
Teď jak jsme začali brát člověka,
tak i biologie. Ale myslím, že
znát aspoň základy každého
předmětu je potřeba. Takže bych
asi neškrtal nic. Naopak bych
ještě nějaký ten předmět s rado-
stí přidal. Třeba první hodinu
bych dal každý den učení spánku
a odpočinku.
Jsi velký sportovec, jaké sporty
jsi v životě vyzkoušel?
Baví mě opravdu každý sport
a každý pohyb. Už sem zkusil
hodně sportů, například už zmí-
něný fotbal a atletika, dále jsem
taky hrál basketbal, florbal, vo-
lejbal, hokej, šachy. Rekreačně
teď v zimě lyžování, snowboard,
boby a igelitové pytle. V létě co

nás s rukama jen napadne. Letos
nás hodně vzal americký fotbal
a frisbee.
Jaké byly tvoje největší sportov-
ní úspěchy?
Když jsem začal, tak jsem vlastně
celý prvák jenom dřel. Pořádné
výsledky se dostavily až ve dru-
háku, kdy jsem vyhrál halové
mistrovství Moravy a Slezka 
a umístil jsem se jako čtvrtý na
halovém mistrovství ČR ve více-
bojích. Poté jsem se začal připra-
vovat na venkovní sezónu. Vyhrál
jsem mistrovství Moravy a Slez-
ka v osmiboji a těšil se na mist-
rovství ČR. Bohužel mi nevyšly
hody, do výšky jsem toho taky
moc neskočil a bylo z toho veliké
zklamání a sedmé místo.
Poté se konalo mistrovství ČR
v jednotlivých disciplínách, kde
jsem se rozhodl pro 300 m pře-
kážek. Byl jsem asi přemotivovaný
z nezdaru na vícebojích a o 0,01 s
jsem nepostoupil do finále.
Momentálně jsem zraněný, halo-
vou sezónu už nestihnu. Další zá-
vody mě čekají až na jaře.
Kam se po maturitě chystáš, už
máš nějakou představu, co bys
chtěl studovat?
Představu si teprve vytvářím. Ale
určitě to bude zaměřeno na sport
nebo na medicínu. Nic jiného mě
ani nenapadá, hlavně chci dělat ně-
co, co mě bude bavit a naplňovat.

A na závěr poraď mladým a za-
čínajícím sportovcům, co by
měli dělat pro to, aby byli jed-
nou nejlepší.
Já si myslím, že ještě nejsem na-
tolik starý a zkušený, abych tak-
hle mohl radit. A jestli je někdo
takový, kdo tohle ví, tak mě pro-
sím seznamte. Jediná rada, co
můžu dát je, aby je sport bavil,
snažili se a nedělali nic na sílu.
Pak už jenom trénink, trénink
a zase trénink.

Příště: Josef Laštůvka se bude
ptát Jiřího Gajdoše.

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.

Lucie Laštůvková se ptá Josefa Laštůvky

Foto: www.rymarov.cz
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Školství

Jak se u nás obědvá?
Je spousta lidí, kteří z nějakého důvodu navštěvují
jídelnu, ať už školní nebo jinou. Všichni očekávají,
že jídlo bude dobré, ba dokonce vynikající, porce
bude vydatná a nikdy se před ně nedostane stude-
ná.
Abychom zjistili, jak jsou spokojeni strávníci v jí-
delně Střední školy Rýmařov, p. o., rozhodli jsme
se jich zeptat. Vytvořili jsme dotazník a na konci
měsíce října požádali strávníky, aby nám odpově-
děli. Otázky byly poměrně prosté - např. zda lidem
vyhovuje výdejní doba, jak jsou spokojeni s obslu-
hou, které pokrmy by vyřadili nebo naopak zařadi-
li do jídelního lístku apod.
Vrátilo se nám celkem 188 vyplněných dotazníků
a výsledky k našemu potěšení vyšly vcelku pozi-
tivně. S obsluhou jsou, přes drobné výhrady, stráv-
níci většinou spokojeni. Jídelníček podle nich ne-
vyžaduje žádné razantní změny, zato s nápoji je
spokojeno méně strávníků. Pokud jim v nabídce
přece jen nějaké jídlo chybí, pak je to smažený sýr,
hranolky, tatarka (u mladých lidí) a více čerstvé ze-
leniny (zejména u žen). Naopak ve valné většině
by vyřadili špenát a játra. Dotazník také ukázal, že
nejzásadnějším problémem ve školní jídelně je vý-
dejní doba.
Pevně věříme, že pracovníci jídelny se budou sna-
žit vyřešit i tyto malé nedostatky a další průzkum
ukáže, zda se jim to podařilo. Doufáme, že nespo-
kojených strávníků bude už jen ubývat.
Vyhodnocení dotazníku v plném znění najdete na
www.stredniskolarymarov.cz.

Za studenty 3. ročníku Hotelnictví a turismu
Regína Čtvrtlíková a Hana Ďuranová

Vánoční stoly na Střední škole Rýmařov
I když je víc jak měsíc po
Vánocích, dovolte nám ještě jed-
no poslední ohlédnutí za těmito
nejkrásnějšími svátky v roce. Ve
čtvrtek 17. prosince 2009 se totiž
uskutečnil 7. ročník soutěže
Vánoční stoly. Letos jsme uděla-
li změnu a místo Střediska vol-
ného času jsme využili budovu
naší školy. Své třídy i ostatní
prostory vyzdobili studenti tak,
aby ukázali vánoční tradice jed-

notlivých zemí. Návštěvníci se
tak dověděli zajímavosti o čes-
kých Vánocích, Vánocích v An-
glii, Rakousku i USA.
Při vstupu do školy dostali
všichni návštěvníci malý dárek
a studenti 3. ročníku Hotelnictví
a turismu je prováděli po škole.
Prohlídku pak mohli zakončit
v malé kavárničce, kde si mohli
zakoupit vánoční punč (alkoho-
lický i nealkoholický), kávu,

flambovanou palačinku a podob-
ně. Dále si mohli koupit balíčky
s cukrovím a dekorační výrobky
hochů z dílen. V pravé poledne
jsme si pod vedením paní učitel-
ky Martiny Hrbáčkové zazpívali
u stromečku koledy.
Na 1. místě v soutěži Vánoční
stoly se umístily studentky 2.
ročníku oboru Kuchař-číšník
Barbora Elšíková a Lucie Plíš-

ková. Veřejnosti se nejvíce líbila
tabule studentek 2. ročníku Ho-
telnictví a turismu Magdy
Mirgové a Miroslavy Vaňkové.
Tímto děkujeme všem, kteří se
přišli podívat. V novém roce vám
všem přejeme pevné zdraví a vě-
říme, že se příští rok opět setká-
me. Jana Suchá,

studentka 3. ročníku
Hotelnictví a turismu

Fota: archiv SŠ Rýmařov
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Školní jídelna ZŠ informuje
Ve školní jídelně vaříme v průběhu jarních
prázdnin, tj. od 8. do 12. února 2010.
Strávníci, kteří mají zájem o stravování ve
Školní jídelně na ulici 1. máje (ZŠ) v průbě-
hu jarních prázdnin, si musí doplatit stravné
do plné výše. Je tak možné učinit kdykoliv
v prvním týdnu měsíce února, nejpozději
vždy den před plánovaným obědem. Školní

jídelna tímto také informuje všechny své
strávníky o změně počítačového stravovacího
programu. Změna proběhne v průběhu měsí-
ce února a března. Dojde k výměně karet za
čipy, které jsou pevnější a mohou se připevnit
ke klíčenkám. Výhodou je, že se tyto čipy ne-
budou zapomínat doma nebo kdekoli jinde,
jsou také trvanlivější. Forma úhrady bude zá-

lohová ve výši 100 Kč. Strávníci, kteří mají
karty, je vymění za čip s doplatkem 50 Kč.
Další výhodou nového systému bude mož-
nost odhlašování stravy přes internet.
Přejeme dobrou chuť našim stávajícím stráv-
níkům i těm nově přihlášeným.

Jana Egidová, vedoucí ŠJ
a kolektiv kuchařek ŠJ

Trendy zelenina
Připomínáme vám loňský projekt
organizovaný společností Unile-
ver ČR a Bonduelle s naší školní
jídelnou a dalšími čtyřmi školní-
mi jídelnami v ČR na podporu
konzumace zeleniny dětskými
strávníky. Celý projekt prolínaly
soutěže, které byly vyhodnoceny
a vítězové odměněni. Jednou ze
soutěží byla soutěž výtvarná.
Práce vítězů jednotlivých katego-
rií školního kola byly odeslány do
další soutěže společnosti Unile-
ver. V rámci její soutěže vyhrály
všechna tři první místa výrobky
našich žáků, a to v pořadí:
1. místo: třída paní učitelky

Gajdošové za nápaditý plakát -
koláž doplněnou vtipným po-
známkami.
2. místo: žáci nižšího gymnázia
za zpracování zeleniny a zeleni-
nové mísy z papíru: Tereza
Bajcarová, Do Thi Doang Trang,
Lukáš Fojtů, Stanislav Pilatík.
3. místo: Klára Machurová za vel-
mi pěkný výkres a zeleninovou mí-
su se zeleninou z moduritu. Všem
vyhodnoceným budou předány
drobné dárky od sponzorských
společností.
Děkuji všem soutěžícím a těším se
na setkání v další soutěži! 

Jana Egidová, vedoucí ŠJ

Zápisy do škol

POZVÁNKA

k zápisu ÏákÛ
do 1. roãníku

• v budovû
Národní 15

(pod kostelem)

„Pastelkov˘“ zápis
probûhne

v pátek 5. 2. 2010
od 13:30 do 18:00

a

v sobotu 6. 2. 2010
od 8:00 do 11:00

Vezmûte s sebou rodn˘ l ist dítûte a pfiezÛvky

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1
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Z Á P I S
do ZŠ a MŠ Stará Ves

Základní škola a Mateřská škola
Stará Ves, Dlouhá 24,

uskuteční
dne 4. února 2010 od 14.30 do 16 hodin

v budově základní školy

zápis žáků do 1. třídy.

Z Á P I S dětí do 1. ročníku
Základní školy Rýmařov, Školní náměstí 1,

příspěvkové organizace (dřívější zvláštní škola)
se uskuteční

ve středu 3. února 2010 od 12 do 17 hodin
v budově Základní školy

na Školním náměstí v Rýmařově.
Je možno se informovat i telefonicky na číslech

554 212 377 nebo 739 345292 a dohodnout
individuální termín návštěvy školy.

K zápisu prosím vezměte rodný list dítěte.

Dramaťák slaví 10 let, bilancovat bude návraty do minulosti
Na vývěsních plochách v Rýma-
řově se v těchto dnech objevily
čtyři plakáty upozorňující na kul-
turní událost, která proběhne už
brzy. Na plakátech jsou vidět čty-
ři různé obličeje, a to tvář Silvie
Jablončíkové, Lídy Ondrašíkové,
Martiny Hrbáčkové a Lukáše
Adama. U každého je navíc jejich
vlastní citát a výzva: Už brzy to
spolu oslavíme. Ale co?
Rýmařovský literárně-dramatický
obor již desátým rokem vede dipl.
um. Silvie Jablončíková a její žáci
se rozhodli toto výročí nenechat
jen tak a uspořádat kulturní pro-

gram. Ten proběhne v únoru
a březnu tohoto roku. Oslavy bu-
dou sestávat z divadelních před-
stavení hry Láskou posedlí, kterou
LDO uváděl v roce 2007 a kterou
se její protagonisté (Lukáš Adam
a Lída Ondrašíková) rozhodli
s mírnými změnami opět nastudo-
vat. „Protože oba studujeme
v Ostravě, hru zkoušíme tam. Role
Martina, kterého před dvěma lety
hrál Marek Čermák, se ujal host,
stejně jako role Starce, který bude
tentokrát pojatý úplně jinak.
Celkově se představení posune
a bude v mnohém lepší, také pro-

to, že jsme za ty tři roky
herecky i lidsky zase
o něco vyspělejší. Více
prozrazovat nebude-
me,“ nechali se slyšet
herci. Další částí pro-
gramu je projekce
a křest filmového záz-
namu inscenace Kytice,
která na prknech dra-
maťáku ožila před dvě-
ma lety, a konečně křest
knihy Deset let s dra-
maťákem, která se
v současné době tvoří.
„Bude to jakási kroni-
ka, mapující celé to jed-

no desetiletí. Součástí knihy bu-
dou taky gratulace osobností
z Rýmařova,“ uvádí autor knihy
Lukáš Adam. Spolu s křestem
knihy čeká rýmařovské diváky ta-
ké umělecký večer plný scének,
písní a vzpomínek, který se usku-
teční v Muzikantské čajovně za-
čátkem března. „Je toho moc, ale
dá se to zvládnout,“ tvrdí organi-
zátoři projektu Dramaťák slaví 10
let. Je totiž pravdou, že LDO do-
sud projekt takových rozměrů ne-
dělal, a je to tedy křest ohněm.
Souběžně s přípravami oslav běží
na webových stránkách: www.dra-
matak-rymarov.estranky.cz také
soutěž o věcné ceny. Účastník
musí zodpovědět tři soutěžní 
otázky. Vítěze vyhlásíme během
večera v Muzikantské čajovně.
Soutěž končí 31. ledna 2010.
A proč se LDO rozhodlo vyvě-
sit propagační plakáty už dva
měsíce předem? „Je to jednodu-
ché. Abychom přitáhli pozor-
nost diváků a abychom byli
v povědomí s dostatečným před-
stihem. Navíc, ve stejné době,
kdy budeme hrát hru Láskou po-
sedlí, bude hrát také Mahen,
a ještě navíc bude studentská
akademie Gymnázia Rýmařov.

Musíme tedy zaujmout jako první.“
A poslední otázka: proč jsou na
plakátech obličeje jen čtyř osob-
ností z LDO, když dramaťákem
prošlo nespočet dalších žáků
a mnozí z nich velmi úspěšně?
„O tom jsme přemýšleli. Původně
jsme uvažovali nad více tvářemi,
ale usoudili jsme, že bude stačit,
když budou viset jen čtyři. Za pr-
vé, abychom nezpůsobili zmatek
z přehršle rozdílných plakátů, a za
druhé jsme vybírali čtyři tváře
dramaťáku tematicky. Silvie Ja-
blončíková jako vedoucí LDO,
Lída Ondrašíková jako první, kte-
rá z dramaťáku prorazila do rý-
mařovských divadelních spolků,
Lukáš Adam jako jediný, který má
v plánu se herectvím živit a studu-
je konzervatoř, a Martina Hrbáč-
ková jako první žákyně, která se
do LDO přihlásila jako plnoletá
a zanechala za sebou značnou
stopu. A ještě navíc právě tito čty-
ři budou hlavními tvářemi
oslavných programů.“
Nezbývá než dramaťáku popřát do
dalších deseti let mnoho úspěchů
a k oslavám - co možná největší
diváckou kulisu.

Žáci literárně-dramatického
oboru ZUŠ Rýmařov

Co pro mě znamená svoboda
Občanská demokratická strana ve spolupráci
s Konfederací politických vězňů vyhlásila
v předvečer dvacátého výročí sametové revo-
luce literární soutěž na téma „Co pro mě zna-
mená svoboda“. Soutěž byla vypsaná pro
studenty z gymnázií a středních škol, téma
měli zpracovat jako esej. Celkem se zúčast-
nilo 177 soutěžících. Do této aktivity se za-
pojili i studenti 4. ročníku SSOŠ Prima Erik
Lattenberg a Pavel Žurek. Nejlepší práce vy-
bírala porota složená z politika a dramatika
Milana Uhdeho, novináře a komentátora
Martina Komárka a šéfredaktora literárního

serveru Poeta.cz Davida Havlíčka. Prvních
třicet úspěšných studentů mělo možnost zú-
častnit se celodenního programu k dvacáté-
mu výročí pádu totalitního režimu, který po-
řádala ODS 17. listopadu v Praze. Studenti si
prohlédli památník Vojna u Příbrami, zúčast-
nili se studentského pochodu po dvaceti le-
tech, diskutovali s přímými účastníky udá-
lostí 1989 a společně rozebírali vítězné prá-
ce. Ve svých příspěvcích se zabývali vnímá-
ním svobody v rámci rodiny, nebránili se ani
ožehavým tématům současnosti, jakými jsou
postavení USA ve světě, integrace EU, ná-

rodnostní menšiny nebo možný opětovný ná-
vrat komunistů k moci. Obecně nás zajímá,
jak nastupující generace vnímá rozdíl mezi
svobodou a nesvobodou. První místo získala
Vlaďka Laštůvková z Gymnázia Olomouc-
Nemilany, druhé místo patřilo studentu
Vladimíru Hloubovi z Gymnázia Louny
a třetí místo Nikole Tichovské ze SSOŠ
u Matky Boží v Jihlavě. Nás potěšilo, že me-
zi vybrané se dostal i student SSOŠ Prima
Rýmařov Pavel Žurek. Blahopřejeme.

Mgr. Jarmila Labounková,
SSOŠ Prima Rýmařov
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Hasiči v terénu

Pod vlivem alkoholu
napadl svou ženu

V Horním Městě dne 11. 1. 2010 po před-
chozích slovních rozepřích dvaapadesátiletý
muž slovně urážel a následně fyzicky napadl
svou ženu. Udeřil ji dlaní do obličeje.
Přivolaní policisté agresivního muže zajistili
a naměřili mu 1,84 promile alkoholu.
Následně byl muž převezen na záchytnou
stanici k vystřízlivění.

Z hostince vzal nejen alkohol
a cigarety, ale i čokolády

Rýmařovští policisté nyní šetří vloupání do
hostince na hřišti v Dětřichově nad Bystřicí.
Dosud neznámý pachatel v době od 12. do 13.
1. 2010 vytrhl kovovou mříž ze zdi pohostin-
ství, kterou vyhnul a rozbil okno. Vlezl do-
vnitř a ve skladu vypáčil dvířka skříněk, kde
byl uložen alkohol. Odcizil přes čtyři desítky
láhví, vzal také cukrovinky a cigarety. Svým
jednáním způsobil majiteli škodu ve výši přes
19 000 na zboží a poškozením 4 500 Kč.

Napadl ji při čekání na autobus
Rýmařovští policisté sdělili dne 13. 1. 2010
ve zkráceném přípravném řízení třiadvaceti-
letému muži podezření z trestných činů vý-
tržnictví a ublížení na zdraví. Těch se měl
dopustit tím, že dne 11. 11. 2009 v Břidličné
na autobusové zastávce na ulici Bruntálská
bezdůvodně fyzicky napadl patnáctiletou

dívku. Způsobil jí poranění hlavy, obličeje
a kontuzi krční páteře.

V chatě se napil, ale i přespal
Kriminalisté zahájili v těchto dnech trestní
stíhání dvacetiletého mladíka pro trestný čin
krádeže. Toho se měl dopustit tím, že v době
od 25. do 30. 10. 2009 v Rýmařově v za-
hrádkářské osadě rozbil výplň okna jedné ze
zahradních chatek a vnikl dovnitř. Poškodil
rouru kouřovodu a vypil láhev rumu.
Následně zde přespal a při odchodu odcizil
dýmku, vaječný koňak a červené víno.
Poškodil dvě svíčky a znečistil obuví a teku-
tinami koberec v podkroví chaty. Majiteli
svým jednáním způsobil celkovou škodu
přes 3 800 Kč.

V obchodě přišla o peněženku
V úterý 19. 1. 2010 v prodejně v Břidličné na
ulici Nábřežní dosud neznámý pachatel odci-
zil devětatřicetileté ženě kabelku, kterou mě-
la uloženou na stolku poblíž prodejního pul-
tu. V ní měla peněženku s finanční hotovosti
2 700 Kč, platební karty a doklady.
Způsobená škoda činí 3 000 Kč. Šetří OOP
Rýmařov.

Mrtvý muž ve Velké Štáhli
V sobotu 23. ledna odpoledne nalezli běžka-
ři v blízkosti lesního porostu v katastru obce
Velká Štáhle tělo muže bez známek života.

Přivolaný lékař musel již jen konstatovat
smrt. Policisté zjistili, že se jedná o padesáti-
letého místního muže, a při šetření a propát-
ráváním okolí zatím nezjistili cizí zavinění.
Vzhledem k počasí a nepřístupnosti terénu
byl zákrok pro všechny zúčastněné složky
velmi komplikovaný. Příčinu úmrtí a další
upřesnění přinesou výsledky pitvy.
K pracím souvisejícím s prováděným šetře-
ním byl zapotřebí sněžný skútr, který zapůj-
čil Obecní úřad Horní Město. Na pomoc
s ním přispěchali pan Martin Hrabina a pan
Milan Vágner. O občerstvení horkým čajem
se pro všechny zúčastněné postarali manželé
Bittnerovi. Touto cestou děkujeme za pomoc
všem spoluobčanům, kteří se svou pomocí
a ochotou na uvedeném případu jakkoliv po-
díleli.

Při jízdě nedal přednost
V sobotu 23. ledna došlo mezi obcemi
Janovice a Rýmařov ke střetu dvou osobních
vozidel. Dvaadvacetiletý řidič s vozidlem
Škoda Felicie vyjížděl z účelové komunikace
a nerespektoval dopravní značku Dej před-
nost v jízdě. Přehlédl automobil Škoda Fabia
a bezprostředně mu vjel do jízdní dráhy, při-
čemž došlo ke střetu. Při nehodě se lehce zra-
nili oba řidiči a třiašedesátiletá spolujezdky-
ně z Fabie. Požití alkoholu u účastníků bylo
dechovou zkouškou vyloučeno. Způsobená
škoda činí 60 000 Kč.

Zdroj: tisková mluvčí PČR Bruntál

Loňské výjezdy hasičů
Hasiči v loňském roce vyjeli
k dvěma stům jednašedesáti zása-
hů. Nejvyšší počet zásahů se týkal
technické pomoci (146 výjezdů).
Nemalý byl rovněž podíl výjezdů
k dopravním nehodám (54). Číslo
jedenatřicet udává počet zásahů
u požárů, sedmnáctkrát spolupra-

covali rýmařovští hasiči se zá-
chrannou službou a třináctkrát se
účastnili odstraňování následků
živelní pohromy, například likvi-
dace po povodni nebo odstraňová-
ní spadlých stromů na komunika-
ce či železnici v důsledku vichřice
nebo sněhové kalamity.

Od 1. do 18. ledna 2010 vyjížděl
rýmařovský hasičský záchranný
sbor celkem k dvanácti zásahům,
které se týkaly zejména technické
pomoci. Jejich pomoc však oceni-
li také řidiči dopravních nehod
v obci Skály, Valšovském Dolu
nebo Žďárském Potoce. Hasiči

vyjížděli letos prozatím jen ke
dvěma požárům, a sice 4. ledna do
Břidličné, kde hořela střecha ro-
dinného domu, a 18. ledna k po-
žáru nákladního auta na třídě
Hrdinů v Rýmařově.

Z podkladů HZS MSK
zpracoval JiKo

Fota: archiv HZS MSK



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, kte-

ré koná. Francois de la Rochefoucauld
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Známá i neznámá výročí
30. 1. 1460 zemř. Petr Chelčický, český spisovatel a myslitel (nar.

asi 1390) - 550. výročí úmrtí
31. 1. 1785 nar. Magdalena Dobromila Rettigová, česká spisova-

telka a národní buditelka (zemř. 5. 8. 1845) - 225. výro-
čí narození

1. 2. 1895 nar. John Ford, americký filmový režisér (zemř. 31. 8.
1973) - 115. výročí narození

1. 2. 1910 zemř. Antonín Slavíček, český malíř (nar. 16. 5. 1870)
- 100. výročí úmrtí

2. 2. 1970 zemř. Bertrand Russel, britský filosof a matematik, no-
sitel Nobelovy ceny (nar. 18. 5. 1872) - 40. výročí úmrtí

4. 2. 1820 nar. Božena Němcová, česká spisovatelka (zemř. 21. 1.
1862) - 190. výročí narození

6. 2. 1850 nar. Ladislav Stroupežnický, český dramatik (zemř.
11. 8. 1892) - 160. výročí narození

6. 2. 1895 nar. Ferdinand Peroutka, český prozaik a novinář
(zemř. 20. 4. 1978) - 115. výročí narození

6. 2. 1905 nar. Jan Werich, divadelní a filmový herec, dramatik
a prozaik (zemř. 31. 10. 1980) - 105. výročí narození

7. 2. 1885 nar. Harry Sinclair Lewis, americký prozaik, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 10. 1. 1951) - 125. výročí narození

10 .2. 1890 nar. Boris Pasternak, ruský básník a prozaik, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 30. 5. 1960) - 120. výročí narození

11. 2. 1650 zemř. René Descartes, francouzský filosof (nar. 31. 3.
1596) - 360. výročí úmrtí

11. 2. 1905 nar. Zdeněk Burian, český malíř a ilustrátor (zemř. 
1. 7. 1981) - 105. výročí narození

Pranostiky na měsíc únor
• Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
• Sněhový únor - sílí úhor.
• Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
• Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
• V únoru prudký severníček hojné úrody bývá poslíček.
• V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
• Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
• Je-li v únoru zima a sucho, bude horký srpen.
• Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
• Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než

slunce.
• Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
• Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
• Na svatou Dorotu rádo teče do botů.
• Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
• Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
• Matěje - k jaru naděje.

2. 2. 9.00 SVČ Cvičení s buřinkou
5. 2. 9.00 SVČ Keramika pro ZŠ
8. 2. 9.00 SVČ Keramika s Buřinkou
9. 2. 10.00 SVČ Zahájení PC kurzu pro dospělé
9. 2. 14.00 SVČ Prázdninová keramická dílna - džbán 

malovaný engobami
9. 2. 17.00 SVČ Zahájení PC kurzu pro dospělé

10. 2. 14.00 SVČ Prázdninová keramická dílna - sluníčko
zdobené skleněnými střepy

10. 2. 13.30 SVČ Prázdninová PC herna
11. 2. 14.00 SVČ Prázdninová keramická dílna - keramická

lampička se svíčkou
12. 2. 19.30 SVČ Městský ples
16. 2. 9.00 SVČ Cvičení s buřinkou
17. 2. 13.15 SVČ Ententýny
22. 2. 9.00 SVČ Keramika s Buřinkou
24. 2. 13.15 SVČ Ententýny
25. 2. 17.00 SVČ Keramika pro veřejnost

Keramika malovaná engobami
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Aneta Bednářová ............................................................ Rýmařov
Roman Hlocký ............................................................... Rýmařov
Štěpán Přikryl ................................................................ Rýmařov
Robin Ajdarów ............................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
František Kužela - Rýmařov ................................................ 80 let
Hermína Holčapková - Rýmařov ......................................... 81 let
Jaromír Všianský - Rýmařov ............................................... 82 let
Marie Gabrišová - Rýmařov ................................................. 83 let
Jiřina Tomanová - Rýmařov ................................................. 83 let
Emil Murarik - Rýmařov ..................................................... 84 let
Jiřina Ovčačíková - Rýmařov .............................................. 86 let
Erna Laštůvková - Rýmařov ................................................ 86 let
Vladislav Andrýsek - Rýmařov ............................................ 86 let
Anna Bačíková - Rýmařov .................................................. 87 let
Julie Cábová - Rýmařov ..................................................... 87 let
Ludmila Zapletalová - Rýmařov .......................................... 88 let

Rozloučili jsme se
Ludmila Zapletalová -Edrovice ....... 1951
František Sokol - Malá Morávka ....... 1945
Stanislava Peňázová - Rýmařov ....... 1956
Hedvika Kaňovská - Rýmařov ....... 1923
Jaroslav Klement - Horní Město ....... 1949
Adam Janík - Malá Štáhle ....... 1934
Václav Kabeláč - Rýmařov ....... 1947

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Vzpomínka
28. ledna 2010 jsme vzpomenuli 10. výročí úmrtí

Petra Peka
z Tvrdkova.

Díky za to, čím jsi pro nás byl
za každý den, jejž si pro nás žil.
Měl jsi rád život, lidi kolem sebe

a my zase milovali tebe.
Kdybychom mohli pohladit vlasy tvé a milou líci

a k tomu pár něžných slov říci,
pár květů krásných do dlaně dát
a za život s námi ti poděkovat...

Těžko je vzpomenout, když slzy v očích stojí.
Těžko je zapomenout, když srdce stále bolí.

Vzpomíná manželka, děti Petr, Pavel, Kateřina
a ostatní příbuzní

nekrolog
Vzpomínka na Janu

Vzpomínka na Stanislava Vitáska
Dostalo se nám nelehkého úkolu
připomenout Standu Vitáska jako
kolegu, učitele i vzácného přítele.
Je to úkol dvojnásob komplikova-
ný, protože lze jen těžko shrnout
do několika málo vět život člově-
ka, který byl s naším gymnáziem
svázán tak silně jako on, člověka,
který byl - s trochou nadsázky - ži-
vou pamětí poválečných dějin
gymnázia. Učil zde neuvěřitel-
ných 44 let, od roku 1957 do roku
2001. To je věrnost opravdu neví-
daná a jen málokterá škola u nás
se může někým takovým pochlu-
bit. To platí nejen díky délce aktiv-
ní pedagogické služby, ale přede-
vším pro jeho mimořádné učitel-
ské kvality.
Byl učitelem přísným a náročným,
to mohou jeho žáci plně potvrdit,
byl ovšem učitelem, který dokázal
naučit. Ne vždy jsme mu jako žáci
dokázali porozumět, byl totiž kom-
plikovanou, protože silnou osob-
ností, která vás leckdy nutí se proti
ní vyhradit, která vás nenechá lho-
stejné. Teprve s odstupem času
jsme si uvědomili, jak důležitou
roli tím v našich životech sehrál.
Nelze opomenout ještě další dva
faktory, které z něj dělaly respekto-
vanou pedagogickou osobnost a ji-
miž se Standa nesmazatelně zapsal

do vzpomínek studentů i kolegů.
Tím prvním byla jeho velká láska
ke slovu a divadlu - ať už jako he-
rec Mahenu nebo vedoucí gymna-
ziálního recitačního souboru Rýma
ukazoval, že není jednostranným
přírodovědcem, nýbrž inspirující,
mnohoobročnou, renesančně koša-
tou osobností. Tím druhým a záro-
veň další velkou láskou byly
Jeseníky a chata Evženka.
Byl-li přísným pedagogem, pak
jako kolega byl naopak velmi las-
kavý, ochotný pomoci, poradit, ně-
kdy i otcovsky domluvit či poká-
rat, uznal-li to za nezbytné. Proslul
jako zábavný společník, dlouhá lé-
ta byl aktivním odborářem a pak
i šéfem školní odborové organiza-
ce. Především jeho zásluhou
vznikla v prostorách komunitní
školy Galerie Bořka Zemana, on
byl jedním z hlavních organizáto-
rů obou výročí založení a obnove-
ní gymnázia v Rýmařově. Ani
v důchodu na školu nezanevřel
a aktivně se účastnil školního dění,
oslav, vernisáží, možná vědomě na
sebe vzal úkol být strážným du-
chem gymnázia. Věříme, že tímto
duchem zůstává i nadále a že usly-
ší, když řekneme - Stando, děkuje-
me, za všechny a za všechno.

Kolegové z Gymnázia Rýmařov

Na počátku ledna jsme se rozlou-
čili s paní Janou Jahodovou, s uči-
telkou, kolegyní, přítelkyní, s do-
brým člověkem.
Celý život prožila zde, v našem
městě, v činorodé a poctivé práci
ve školství, v tělovýchově, při or-
ganizování veřejných akcí a vy-
stoupení. Veselá, čilá, vstřícná, 
ochotná kdykoli pomoci. Při vy-
učování přísná i spravedlivá.
Jak ráda si chodila zacvičit, zazpí-

vat v pěveckém sboru rýmařov-
ských učitelek, ráda jezdila na zá-
jezdy s kolegy ze školy. I když
přišel důchodový věk, stále se 
účastnila dění v škole, ona tam
prostě patřila. Nezarmoutila nikdy
nikoho - jen svým náhlým odcho-
dem, ten jsme pocítili všichni...
Zůstává vzpomínka. Ať je ta vzpo-
mínka živá hodně dlouho.

Přátelé, kolegové,
ředitelství školy Jelínkova 1
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Městská knihovna

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

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

Objektivem rýmařovských fotografů

Foto: František Teuchman
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Restaurování trojice obrazů ze sbírek Městského muzea Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov získalo v rámci
projektu Rozvoj Městského muzea Rýmařov
a programu Leader, spolufinancovaného
Evropskou unií z Programu rozvoje venkova
v rámci opatření osy IV.1.2. Realizace místní
rozvojové strategie, finanční prostředky na
restaurování trojice obrazů s námětem poprsí
světců (Sv. Řehoř Veliký, Sv. Ambrož, Sv.
Augustin), jejichž autorství není zatím zcela
přesně určeno (podle druhotné signatury by se
mohlo jednat o Jana Františka Hoffmanna,
přičemž přidané datum 1769 však spadá až do
období po jeho smrti). Náklady na restaurová-
ní trojice obrazů činily celkem 78 800 Kč.

Díla jsou malována technikou oleje na velmi
tenkém plátně pokrytém červeným boluso-
vým podkladem. V roce 1956 došlo ke kon-
zervaci jejich stavu restaurátorem Františkem
Syslem. Provedena byla rentoaláž (tzv. nažeh-
lení, podlepení původního plátna plátnem no-
vým pomocí vhodného pojidla za působení
tlaku a tepla). Barevné vrstvy obrazů zůstaly
po tomto zásahu konsolidované a jejich další
degradace pokračovala už jen velmi pomalu.
Přesto byly ztraceny poměrně velké části ob-
razových ploch (Sv. Řehoř Veliký: 10-15 %,
Sv. Ambrož: 15-25 %, Sv. Augustin až 50 %).
Vzhledem k tomuto nebyla díla vhodná k vy-
stavení a nadále musela zůstat skryta očím ná-
vštěvníků v depozitářích muzea.
Díky finančním prostředkům z programu
Leader mohlo dojít k jejich restaurování. Pro
tento náročný úkol byla vybrána akademická
malířka a restaurátorka Blanka Valchářová. Po
celkovém průzkumu, který odhalil skutečný
stav děl, stanovila postup prací potřebných
k navrácení ztracené estetické hodnoty obra-
zů. Přestože původní rentoaláž plnila svou
funkci dostatečně i nadále, a nebyl proto dů-
vod ji nahrazovat rentoaláží novou, došlo vli-
vem mechanických podnětů k narušování 
v okrajových částech obrazů. Tato místa mu-
sela tedy restaurátorka zpevnit a zajistit, aby
k dalšímu narušování nedocházelo. Vzhledem
k absenci přemaleb bylo nakonec upuštěno
i od původně plánované chemické analýzy,
která by mohla narušit kompaktní vrstvu la-
zur. Veškeré plochy obrazů však byly pokryté
různě silnou vrstvou klaistru (pojidlo mezi
starým a nový plátnem), který migroval z ru-

bové na lícní stranu. Tato vrstva společně
s vrstvou zažloutlého laku s prachovými de-
pozity znesnadňovala čitelnost maleb. Vše
muselo být po malých částech za pomoci bi-
nokulární lupy opatrně odstraněno. Díky to-
muto zákroku se pod usazenými vrstvami ne-
čistot objevila jemná lazurní práce s barvami,
která z původního stavu děl nebyla patrná.
Tmelení bylo vzhledem k velké míře roztříš-
těnosti poškozených ploch provedeno pouze
v místech největších defektů v okrajích obra-
zů a v místech s obnaženým či zcela chybějí-
cím původním plátnem. Vzhledem k fragmen-
tálnímu zachování děl, zejména portrétu sv.
Augustina, bylo přistoupeno k tzv. neutrální
retuši, s jejíž pomocí se restaurátor nesnaží
vrátit dílům jejich původní vzhled doplňová-
ním chybějících partií, ale pouze pokryje ob-
nažená místa jednotným neutrálním barev-
ným tónem, čímž dosáhne optického scelení
a zvýšení estetické hodnoty díla, aniž by dílo
zásahem ztratilo svou „hodnotu stáří“. Finální
úpravou se pak stalo lakování damarovým la-
kem, jenž sceluje barevné vrstvy a sjednocuje
jejich světelný lom. Nakonec byly obrazy 
opatřeny novými ozdobnými rámy s dobovým
profilem, které ještě více podtrhnou jejich krá-
su.
Restaurovaná díla i průběh restaurátorského
zásahu si je možné prohlédnout na výstavě
s názvem Návrat, která probíhá v Městském
muzeu Rýmařov od 13. do 31. ledna 2010.
Díla budou potom po provedení všech potřeb-
ných úprav zařazena do stálé expozice muzea.

Kateřina Císařová,
Městské muzeum Rýmařov

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
hokejových zápasů a tréninků. Proto není možné stanovit jednotný
čas na celou sezonu jako u odpoledního bruslení.
Mimo veřejné bruslení a využití umělé plochy pro tréninky a zápasy
hokejových družstev je zde možnost individuálního pronájmu ledové
plochy. Tento pronájem je možné si dohodnout s panem Mořkovským
na Městských službách Rýmařov (tel.: 554 212 517 nebo
737 241 052). Rozpis bruslení může být z provozních důvodů 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:

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

Foto: Blanka Valchářová, restaurátorka
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Historie jednoho domu
Městské muzeum

V dnešním díle našeho seriálu
poctíme zájmem dům, který nejen
že se dějin našeho města účastní
jako sluha, oběť či stafáž, ale záro-
veň je v sobě soustřeďuje a ucho-
vává, dům, jenž dnes slouží jako
útočiště paměti i těch, kteří se tou-
ží rozpomenout - dům, pod jehož
humanistickým vzezřením se
skrývá nejedna v minulosti utrže-
ná jizva.
Jeho příběh začíná, jak už to tak
bývá, staveništěm. Původní ná-
městí, kdysi přirozená centra na-
šich měst, pochopitelně obklopuje
i původní zástavba, jen dnes už co-
by ostatky dávno pod zemí. Na zá-
kladech domů předešlých, což je
zhusta to jediné, co vichry dějin
neodnesou, se pak stavívaly nové
a moderní - často několikrát za se-
bou. V tomto případě pochází his-
torické podloží již z dob založení
města, z let 1269 až 1278, kdy
v těchto místech stály pravděpo-
dobně dva gotické domy. Součas-
ná podoba objektu je výsledkem
klasicistní rekonstrukce z počátku
devatenáctého století, ze starého
zdiva se uchovaly jen drobné zbyt-
ky ve vchodovém traktu. Ten mi-
mochodem původně procházel ce-
lým domem, s největší pravděpo-
dobností se tedy jednalo o máz-
haus, prostor k uplatnění práva va-
řit pivo. Tento průchod, zaklenutý
pěticí českých placek, také před-
stavuje hlavní architektonicky vý-
znamný prvek objektu, pomine-
me-li staré sklepení s dochovanou
valenou klenbou.
Nejstaršími zjistitelnými majiteli
domu je rodina Springerů, a to už
od 17. století. Patřili k městské ho-
noraci, jakkoli málo to mimo
Rýmařov znamenalo, protože
město bohatstvím zrovna nevyni-

kalo. Springerovi však byli po-
měrně zámožní. Poslední majitel
objektu Maxmilián Springer bě-
hem první světové války dokonce
dosáhl úřadu starosty. Po válce
Max Springer podnikal ve výrobě
krajek, přičemž podnik sídlil právě
v dnešním muzeu. Jeho depozi-
tum, stejně jako výstavní prostory
Galerie Octopus, tehdy sloužilo
jako prostá dílna. Ježto však krize
zdaleka není vynálezem moderní
doby, švýcarská banka, u níž měl
továrník uložena všechna aktiva,
náhle zkrachovala „a ty hluché
klasy pohltily sedm klasů pěk-
ných.“ Naštěstí se tehdy město na-
bídlo, že budovu od Springerů od-
koupí, ačkoli pro ni nenacházelo
okamžité využití. O žebrácké holi
však rodina chodit nemusela, v je-
jím vlastnictví zůstal dům soused-
ní, nynější Česká spořitelna.
Krize plodí hlad a hlad vyhání
z lesů vlky. Když vlci dorazili do
Sudet, bylo jim zapotřebí útulků
a jedním z vhodných se ukázalo
i ono nevyužívané stavení na dneš-
ním náměstí Míru. Do bývalé kraj-
kárny se nastěhovala německá po-
řádková a kriminální policie, vtip-
ně doplněná občasným hostová-
ním gestapa v kanceláři prvního
patra, jelikož nejbližší trvalou úřa-
dovnu tento spolek držel až ve
vzdáleném Šumperku. Aby toho
nebylo málo, v objektu se rovněž
usídlilo okresní vedení NSDAP,
Hitlerjugend a jeho dívčí odnože
BDM (Bund Deutscher Mädel).
Ve sklepě dvorní přístavby byly
dokonce zřízeny tři vězeňské cely.
Textilní dělníky tak nahradili děl-
níci na díle zcela jiném, s jinými
nástroji. Po válce a odsunu dům
naštěstí obdržel nájemníky přece
jen kulturnější, když se v něm od

počátku padesátých let nacházela
městská knihovna; v prvním patře
pak sídlil školský odbor okresního
národního výboru.
Jakkoli je třeba oddělit historii do-
mu samotného od historie jeho ny-
nější funkce, není na škodu ohléd-
nout se za dějinami rýmařovského
muzea jakožto instituce. Podnět
k jeho založení vzešel od podnika-
tele a sběratele Wilhelma Ludwi-
ga, který v letech 1899-1902 vy-
konával úřad starosty. Právě vášeň
továrníkova byla základem sbírek
muzea, jehož prvním útočištěm se
stala budova radnice. Muzeum pl-
nily památky z Rýma-řovska i ši-
rokého okolí, přičemž je třeba vy-
zdvihnout fakt, že jejich dárci bý-
vali nejen příslušníci privilegova-
né vrstvy jako například hrabě
Harrach, ale trochou do mlýna při-
spěli i měšťané takříkajíc obyčejní
a většinou nikterak zámožní.
Společným úsilím se tak podařilo
dosáhnout hodnot, které by se nám
mohly zdát trvalé, kdybychom vě-
děli méně o běhu tohoto světa.
Zdárnému slévání z pramenů blíz-
kých i vzdálenějších učinila přítrž
válka, když bylo v září 1944 mu-
zeum uzavřeno kvůli frontě, neza-
držitelně postupující na západ.
Sbírky byly tehdy zatlučeny do
beden a naskládány do prostor
dnešní nemocnice na Hornoměst-
ské. Předměty zvláště cenné či ta-
kové, u nichž po příchodu osvobo-
ditelů z východních stepí hrozilo
okamžité rozkradení, byly dány do
úschovy důvěryhodným obča-
nům. Z toho samozřejmě vyplývá,
že po odsunu je bylo těžko dohle-
dávat, a lze jen hádat, kolik expo-
nátů bylo odsunuto a jak velká
část sbírek se rozpustila pod ruka-
ma nově příchozích. To, co přežilo

válku, pak spolehlivě zahubila po-
únorová ignorance a lhostejnost,
a osud muzejních sbírek se tak po-
někud podobá krvavé historii ja-
novického zámku.
Instituce jako taková nicméně exi-
stovala stále, jen o jejím zaměření
měly nové úřady trochu jiné míně-
ní. Současné sídlo muzeu připadlo
roku 1955, ovšem již roku násle-
dujícího byl projekt de facto zasta-
ven a poněkud symbolicky na
apríla 1958 zrušen. V přízemí tedy
zůstala knihovna, v prvním patře
byl po zrušení okresu Rýmařov
roku 1960 zřízen Dům kultury,
který nakonec zahrnul budovu ce-
lou. Nakonec došlo k transformaci
na Dům pionýrů a mládeže, patrně
proto, že s výchovou ke kultuře je
třeba začínat od útlého věku. Po
roce 1990, kdy se již Dům dětí
a mládeže přesunul do dnešní pro-
dejny textilu, o kterémžto stavení
jsme psali v čísle 9/2009, zde byla
zřízena městská policie, odkud
pak na pravidelné obhlídky vychá-
zelo pět mužů v uniformě, o psu
nemluvě.
Situace se k výrazně lepšímu ob-
rátila až v roce 1991, kdy bylo po
takřka čtyřech desetiletích rozhod-
nuto o obnově muzea. Po nezbyt-
né rekonstrukci bylo muzeum 
otevřeno dne 26. 11. 1992
a v tomhle novém útočišti vydrže-
lo dodnes. V tomto domě v průbě-
hu historie sídlily plody obou strá-
nek povahy člověka, nezvířecí
kulturnosti i nelidské krutosti,
a tak nezbývá než vyjádřit skrom-
né přání, aby toho druhého spolu
s námi zažíval co možná nejméně.

Z údajů Mgr. Jiřího Karla
a Národního památkového ústavu
Ostrava zpracoval JaPo

Kdysi mázhausový průchod, dnes výstavní prostory muzea

Valeně zaklenutá původní sklepení budovy
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Zpravodajství města Břidličné

Sváteční koncerty sboru Bernardini
Poslední adventní neděli zavítal
chrámový sbor Bernardini
z Břidličné do Malé Morávky.
Ani velká zima v tamním koste-
le neodradila posluchače a ti
v hojném počtu vyslechli celý
koncert, který každého pohladil
na duši. Po koncertě, navzdory

mrazu, si sbor i diváci před kos-
telem sdělovali své dojmy a po-
vídali u dobrého punče. Ale
mráz nakonec zvítězil, a tak sbo-
risté skončili v útulné hospůdce,
kde si ještě zazpívali za doprovo-
du kytar.
Vánoční dvojkoncert ve Vajglově

a Lomnici proběhl podobně jako
v Malé Morávce. Všude plný kos-
tel, rozjasněné a spokojené obe-
censtvo. Pořadatelé nás nikde ne-
nechali o hladu ani o žízni.
Rozesmáté tváře a vřelý, dlouhotr-
vající potlesk, to bylo pro nás tou
největší odměnou a zároveň po-
vzbuzením do naší další činnosti.
Další koncert v Břidličné, pro-
běhnuvší 9. ledna 2010, se jme-
noval „S Bernardini na Tři krále
a tak dále“. Byl významný nejen
tím, že byl tříkrálový a první
v tomto roce, ale také proto, že
pěvecký chrámový sbor na něm
oslavil patnáctileté výročí od své-
ho založení. Přispěním Evropské
unie a jejího programu „Evrop-
ský zemědělský fond pro rozvoj
venkova - Evropa investuje do ze-
mědělských oblastí“ dostal sbor

dotaci na pořízení nových nástro-
jů a aparatury. Na koncertě jako
hosté vystoupila skupina Variace
z Rýmařova a jako vždy se velmi
líbila jejich příjemná kombinace
kytar a kontrabasu, která dopro-
vázela neméně příjemný zpěv.
Spokojení posluchači v zaplně-
ném kostele si poté vyslechli
chvilku poezie v podání Lenky
Zítkové, která celý koncert milým
slovem doprovázela. Na závěr
vystoupil sbor Bernardini.
Po koncertě připravil sbor malé
občerstvení v galerii města s vý-
stavkou plakátů a fotografií
z patnáctiletého působení pěvec-
kého sboru Bernardini, na které
pozval i přítomné posluchače,
kteří se v nemalém počtu této
malé oslavy zúčastnili. 

Foto a text: René Litvík

Hutnická vločka čtyřicetiletá
Lyžařský oddíl Břidličná uspořá-
dal v neděli 17. ledna 2010 tra-
diční závod v běhu na lyžích, kte-
rý je lyžařské veřejnosti znám
pod názvem „Hutnická vločka“.
Závody pod tímto názvem byly
poprvé připraveny již v šedesá-
tých létech minulého století
a s krátkým přerušením byly or-
ganizovány každou zimu, pokud
to dovolily sněhové podmínky
v Břidličné nebo na náhradních
tratích, většinou v Nové Vsi.
Letos se uskutečnil již čtyřicátý
ročník tohoto lyžařského běžec-
kého závodu. Skupinka nadšenců
z lyžařského oddílu a Klubu biat-
lonu v Břidličné věnovala přípra-
vě jubilejní Hutnické vločky hod-
ně času a po celotýdenní práci
a také díky příznivým sněhovým
podmínkám, které nyní panují, se
jim podařilo připravit kvalitní bě-
žecké tratě v délce 1, 2 a 3 km
v okolí turistických běžeckých
tras v Břidličné.

Do závodu, který se tradičně běží
klasickým způsobem, se prezen-
tovalo celkem 118 závodníků
z celé severní Moravy. Závod se
jel ve třinácti kategoriích od ben-
jamínků až po muže. Snahu pořa-
datelů o zabezpečení kvalitního
závodu se pokusila narušit ohlá-
šená sněhová vánice, která se
s nedělním ránem vřítila na závo-
diště a pustila se do všech zúčast-
něných. Pořadatelům se však po-
dařilo závod včas odstartovat a po
třech hodinách úporného boje 
účastníků s lyžařskou stopou
a mrazivým větrem byly vyhláše-
ny výsledky.
Příjemné a teplé zázemí pro
všechny účastníky závodu posky-
tl Klub biatlonu Břidličná na své
střelnici, kde probíhala prezenta-
ce přihlášených účastníků, byl
v provozu bufet a nakonec se 
uskutečnilo i vyhlášení výsledků.
Co se závodníků z našeho regio-
nu týče, v kategorii mladších ža-

ček na druhou příčku dosáhla
Lada Přecechtělová z lyžařského
oddílu Rodinných domků
Rýmařov, lyžařky stejného oddílu
Markéta Mlčáková a Martina
Macháčová pak mezi staršími
žačkami vybojovaly první a třetí
místo. Mezi úspěšné Rýmařova-
ny patří ještě třetím místem Jan
Keclík v kategorii starších žáků,
rovněž třetí Vladislav Hýbl

mezi mladšími dorostenci a první
Kateřina Kolářová ve skupině ju-
niorek a žen. Ve této kategorii ta-
ké bodovala Markéta Kováčová
z lyžařského oddílu TJ Kovohutě
Břidličná, a to třetím místem.
Úspěšné uspořádání jubilejního
čtyřicátého ročníku Hutnické
vločky podpořil svou účastí i pan
Bohumír Kamenec, starosta
Břidličné. Foto a text: M. 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 18.45 do 19.45.

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

Krytý bazén v Břidličné
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Sport
Rýmařovák Pavel Podešva bronzový na triatlonu v Austrálii

Když se řekne Ironman, nezasvěceným tento
název mnoho neřekne. Ovšem když se řekne
triatlon, zcela určitě většina odpoví, že jde
o závod v běhu, plavání a jízdě na kole na ur-
čitou vzdálenost a v co nejkratším čase.
Rýmařovští znají především Edrovický triat-
lon, který se koná pravidelně první srpnovou
sobotu na Edrovickém rybníku a pořádá jej
sportovní klub DuKo Rýmařov.
Ve světě je pak organizován onen zmiňovaný
Ironman, triatlonové zápolení těch nejlepších

ve dvaadvacetidílném seriálu závodů, z nichž
každý se koná v jiném státě na různých ko-
ntinentech.
Jednoho z těchto závodů - Ironman Western
Australia Triathlon 2009, který se uskutečnil
5. prosince 2009 v australském Busseltonu -
se zúčastnil také náš rýmařovský dlouholetý
závodník v triatlonu Pavel Podešva. Nená-
padný a skromný člověk, sportovec, kterého
můžete potkat za volantem autobusu na pra-
videlných linkách na Rýmařovsku a Brun-

tálsku, běžel v kategorii 60-64 let a svým na-
sazením dokázal to, co se jiným nepodaří za
celý život. Skvělým výkonem si v tvrdých
australských podmínkách mezi světovou
špičkou ve své kategorii vybojoval vynikají-
cí třetí místo. Úspěšného sportovce jsme po-
zvali ke krátkému rozhovoru, aby se s našimi
čtenáři podělil o dojmy a zážitky z austral-
ského závodu, který se uskutečnil pro našin-
ce za extrémních teplot, dosahujících až pě-
tatřiceti stupňů Celsia.

rozhovor
Pavle, jak ses vůbec dostal k tak
prestižnímu závodu, jakým je
Ironman, a k tomu ještě v Aus-
trálii? Kdo tě sponzoroval?
Do poslední chvíle jsem ani netu-
šil, že bych se takového závodu
mohl zúčastnit. Byl to můj první
Ironman v životě, a ještě k tomu
hned v Austrálii. Před pár lety
jsem měl možnost kvalifikovat se
na podobný závod na Havaji, to
byl ovšem terénní triatlon. Z toho-
to klasického triatlonu v Austrálii
se na Havaj, kde je vlastně vyvr-
cholení a zakončení celého dvaa-
dvacetidílného seriálu, za každou
kategorii kvalifikuje pouze vítěz.
Pokud se nemůže nebo nechce zú-
častnit on, teprve pak mají šanci
ti, kteří jsou sestupně na dalších
pozicích. I když se na Havaj ne-
podívám, mám velkou radost ne-
jen z úspěchu v Austrálii, ale také
z toho, že se člověk vůbec na ta-
kový triatlon dostane. Měl jsem
štěstí, že se mi ozval sponzor, kte-
rý však nechtěl být jmenován.
Následně jsem kontaktoval svého
kamaráda Mirka Vraštila z Olo-

mouce, o němž jsem věděl, že se
závodu účastní. Společně s námi
ještě letěl jeho syn, reprezentant
ve veslování. Naše putování zača-
lo letem s Prahy do Dubaje, kde
jsme čekali čtyři hodiny na další
spoj do australského Perthu a pak
jsme půjčeným Nissanem jeli do
Busseltonu. Ubytovaní jsme byli
v komfortně zařízeném apartmá-
nu asi pár desítek metrů od závod-
ního areálu.
Kolik se australského Ironmanu
zúčastnilo závodníků, jaké byly
trasy, výsledné časy a jak bylo
o vás postaráno?
Celkem nás bylo na startu v růz-
ných kategoriích tisíc tři sta.
Kategorie byly rozděleny od osm-
nácti do sedmdesáti let věku, vždy
po pěti letech. Zastoupena byla
rovněž kategorie profesionálů.
Trasy byly klasické pro tento druh
triatlonu, to znamená plavání 3,8
km, 180 km na kole a běh marató-
nu 42,195 km. Startovalo se po-
stupně po kategoriích od šesti rá-
no. Obdivoval jsem například jed-
nu paní z Anglie, která vše zdárně

absolvovala v kategorii 70-74 let
v čase 16:33:15. Naproti tomu ab-
solutní vítěz Patrick Vernay z ka-
tegorie profesionálů dosáhl vý-
sledného času 08:13:59 (plavání
00:48:33, kolo 04:36:25 a běh
02:49:00). Z České republiky se
nejlépe umístil náš triatlonista
Petr Vabroušek, který skončil me-
zi padesáti profesionály desátý
a celkově z celého startovního po-
le třinácti stovek závodníků dva-

náctý. Já jsem závodil v kategorii
60-64 let a můj výsledný čas v cí-
li byl 11:19:28, přičemž nejhůř
jsem dopadl v plavání (01:19:00),
po jízdě na kole (05:27:47) jsem
dokonce ve své kategorii vedl, ale
pak rozhodl maratón, který jsem
uběhl v čase 04:32:41 a celkově
tak skončil ve své kategorii třetí.
Maratón byl hodně náročný už
z toho důvodu, že jsme běželi při
teplotě pětatřiceti stupňů a vyšší.

Fota: webové stránky šampionátu
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Den před závodem byly teploty
vcelku přijatelné, takové na jaké
jsme zvyklí i u nás - kolem těch
čtyřiadvaceti stupňů. Ale právě
v den závodu se teploty vyhoup-
ly nahoru. Takže jsem s radostí
využíval občerstvovací stanice
s ledovou tříští, které byly na
každém kilometru. Po dokončení
celého závodu byli v cíli pořada-
telé, kteří se hned ujali každého
závodníka, odvedli jej do velké-
ho stanu, pomohli s převlečením,

následovala půlhodinová masáž.
Musím říct, že tak precizní orga-
nizaci jsem ještě nikde nezažil.
Zůstávali jste v Austrálii ještě
nějakou dobu po závodě jako tu-
risté? Jaká je tvá sportovní bu-
doucnost, kam se chystáš příště?
Po skončení závodů jsme samo-
zřejmě věnovali ještě nějakou
chvíli vyjížďkám po okolí. Měli
jsme půjčené auto a zavítali jsme
do národních parků a také za klo-
kany, navštívili jsme rovněž pro-

slulé australské vinice. Po závodě
si vždycky říkám, že když to
dobře dopadne, tak už to pově-
sím na hřebík. Ale trochu se člo-
věk otřepe a jde do toho znovu.
Každý takový závod je výzva.
A pokud bych se nezúčastnil, cí-
til bych to, jako bych závod pře-
dem prohrál. Letos se ještě při-
pravuji na jeden Ironman, ale
tentokrát u nás v Evropě.
Uskuteční se v německém
Regensburgu, kde se pravidelně

zúčastňuje kolem dva a půl tisíce
závodníků a přihlášky se posílají
prostřednictvím internetu. Lidé
sedí u počítačů, a jakmile se tam
objeví přihláška, nastane doslova
davové šílenství a během tří ho-
din je závod vyprodán. K tomu,
abych se ale mohl zúčastnit, bu-
du potřebovat zřejmě sponzor-
skou pomoc.
Díky, Pavle, za rozhovor a přeji
hodně dalších sportovních úspě-
chů. JiKo

Rýmařovský desetiboj je v polovině soutěže
V sobotu 16. ledna 2010 přivítal
rýmařovské desetibojaře krásně
vytopený bazén v Břidličné. Na
startu stanulo osmačtyřicet 
účastníků, kteří nelitovali vyna-
loženého úsilí. Perfektní organi-
zací se blýskl tradiční patron té-
to disciplíny Milan Ondrašík,

který svými povely přispěl k ply-
nulému průběhu soutěže bez
zbytečných prostojů.
Jako první stanuli na startovních
blocích muži kategorie C, kteří
měli za úkol zdolat jednu délku
bazénu, tj. 25 m. Nejrychleji do-
plaval na druhou stranu Jaroslav

Hofman před Vojtěchem Hrdinou
a Václavem Orlíkem.
Všechny ostatní kategorie absol-
vovaly trať v délce 50 m. V kate-
gorii ženy B se nekonalo žádné
překvapení. Pro vítězství si svým
vynikajícím stylem doplavala
Markéta Míčková. Druhá skonči-
la Andrea Továrková a třetí
Jarmila Urbanová. Nejslabší 
účast byla opět v kategorii ženy
A. Čtyři závodnice se vměstnaly
do jedné rozplavby, kterou s pře-
hledem vyhrála Petra Dobrevová,
před Janou Pitvorovou a Lenkou
Metelkovou.
Muži B proplavali svou soutěží

s vysokým nasazením. Zvítězil
Josef Vosyka před Milanem
Ondrašíkem a Miloslavem
Sloukou. Mužů kategorie A se
sešlo nejvíce - celkem třiadvacet.
Z vítězství se radoval Jan Hnilo.
Jen o malý kousek zaostal stylo-
vý plavec Karel Toman, třetí
skončil Milan Metelka.
Před námi je další disciplína -
běh na lyžích. Počasí prozatím
nasvědčuje tomu, že by mohla
proběhnout dle stanoveného plá-
nu, tedy v sobotu 6. února 2010
od 9.30 v Zahradě Hedvy.
A jaké je pořadí v polovině sou-
těže? Alena Jurášová

1. místo 2. místo 3. místo
Ženy A Lenka Metelková Eva Holubová Petra Dobrevová
Ženy B Alena Jurášová Vlaďka Šindelková Markéta Míčková
Muži A Milan Metelka Karel Toman Jan Sázel
Muži B Josef Svedoník Lubomír Křimský Josef Vosyka
Muži C Ivan Soviš Jaroslav Hofman Josef Czedron

Rýmařovské běžce na lyžích čeká olympiáda
Zimní závodní sezóna je již v pl-
ném proudu a běžci na lyžích
z Rýmařova v ní předvádějí vý-
borné výsledky. Poslední příleži-
tosti k tomu měli o víkendu 16.
a 17. ledna a o týden později
v neděli 24. ledna. V sobotu 16.
se závodilo ve Veřovicích na pře-
boru Moravskoslezského kraje,

v neděli 17. pak na třicátém roč-
níku Hutnické vločky a závodě
Moravského poháru v Břidličné.
Oba dny se jelo klasickou tech-
nikou, takže práce s mazáním
bylo pro trenéry opravdu dost.
Jejich snaha byla odměněna vý-
sledky závodníků, kteří získali
řadu umístění na stupních vítězů

nebo těsně pod nimi.
Titul přebornice a přeborníka
kraje vybojovala mladší žačka
Lada Přecechtělová a starší žák
Jan Keclík. Ceny za druhé místo
si z Veřovic přivezla starší žačka
Markéta Mlčáková, která o pět
vteřin předběhla třetí Martinu
Macháčovou. Na bronzovou
příčku se postavil také mladší
dorostenec Ladislav Hýbl, vý-
borné představení našich závod-
níků podtrhl také bronzový
mladší žák Marek Sedláček.
V Břidličné reprezentovala Ski
klub RD Rýmařov početnější
skupina běžců na lyžích. Ve třia-
dvacetihlavém startovním poli
mladších žáků bylo pět našich
závodníků. Nejlépe dojel pátý
Marek Sedláček. Jan Šulek byl
šestnáctý, Jakub Tardík osmnác-
tý a bratři Miroslav a Ludvík
Hučínovi při své závodní premi-
éře skončili dvacátý a dvaadva-
cátý. K vítězství z Veřovic přida-

la druhé místo Lada Přecechtě-
lová. Nejvyrovnanější a nejdra-
matičtější byl souboj starších ža-
ček, kde vítězku Markétu
Mlčákovou dělily od třetí
Martiny Macháčové pouhé dvě
vteřiny. Na třetích místech ve
svých kategoriích dokončili zá-
vod Jan Keclík a Ladislav Hýbl.
V kategorii žen byla jasnou ví-
tězkou Kateřina Kolářová, která
vyhrála s velikým náskokem.
Oba závody byly součástí kvalifi-
kace na hry IV. zimní olympiády
dětí a mládeže, které se budou
konat od 31. ledna do 5. února
v Liberci. Běžecká část se usku-
teční na tratích ve Vesci, kde
před rokem bojovala světová ly-
žařská špička o tituly mistrů svě-
ta. Reprezentaci našeho kraje
a města na olympiádě si svými
výsledky zajistily Lada Pře-
cechtělová a Markéta Mlčáková.
Posledním kvalifikačním závo-
dem byl krajský závod, který se

Foto: zdroj http://skiklubrymarov.cz

Fota: archiv Desetiboje Rýmařov
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konal v neděli 24. ledna v Nýdku
u Třince. Zde se závodilo volnou
technikou a rýmařováci opět vy-
hráli spoustu cen. Vítězstvím si
účast na Zimních olympijských
hrách dětí a mládeže zajistil Jan
Keclík, své postavení si prvním
místem pojistila také Lada
Přecechtělová. Marek Sedláček
v napínavém finiši vybojoval
stříbrnou příčku. Na čtvrtých
místech dojeli Ladislav Hýbl
a starší žačka Petra Vopařilová.
Při neúčasti Markéty Mlčákové

zvítězila v kategorii starších ža-
ček Martina Macháčová a pro 
olympiádu se tak dostala na po-
zici první náhradnice. Všem na-
šim závodníkům proto držíme
pěsti a přejeme jim, aby na hrách
předvedli co nejlepší výkony.
Zároveň jim gratulujeme k vý-
sledkům již dosaženým.
Ke kompletnímu výčtu výsledků
běžců na lyžích z Rýmařova chy-
bí ještě zmínka o výkonech Vác-
lava Sedláčka a Pavla Ondráška,
kteří od této sezóny reprezentují

Fenix Ski Team Jeseník. Starší
dorostenec Pavel Ondrášek vybo-
joval na Českém poháru v Novém
Městě na Moravě perfektní stříbr-
nou příčku na 7,5 km klasicky, ve
sprintu dojel těsně čtvrtý a na vol-
né desítce pátý. Na Českém pohá-
ru dospělých v Har-rachově byl
Václav Sedláček čtrnáctý ve sp-
rintu volnou technikou, kdy
v kvalifikaci porazil i repreze-
ntanta ČR a pozdějšího vítěze fi-
nále Dušana Kožíška. Desáté
místo Vašek vybojoval na 10 km

klasicky a ještě lepší deváté pak
v patnáctikilometrovém skiatlo-
nu.
V sobotu 30. ledna pořádá Ski
klub RD Rýmařov na tratích ve
Stráleckém údolí přebor Morav-
skoslezského kraje v běhu na ly-
žích volnou technikou a součas-
ně oblastní kolo prestižního seri-
álu závodů Hledá se nová
Kateřina Neumannová. Všichni
fanoušci běžeckého sportu jsou
proto zváni. 

Štěpán Sedláček

Motoskijöring vedl hornoměstskými uličkami
V sobotu 16. ledna pořádal Pa-Ra motocross team Horní Město tra-
diční a velice populární motoskijöring v uličkách Horního Města.
K účasti v tomto závodě se přihlásilo třiatřicet dvojic (motocyklista
a lyžař) z Rýmařova, Břidličné, Rýžoviště, Uničova, Šumperku,
Opavy, Krnova, Olomouce, Horního Města a dalších míst širokého 
okolí, které byly rozděleny do čtyř skupin. Tento sport téměř nemá
věkové hranice. Nejmladšího závodníka, lyžaře Jiřího Pacha ze
Šternberka, který má pouhých 10 let, a nejstaršího Aloise
Petrovského z Nové Hradečné dělí téměř 50 let života. Přesto se tito
dva mohou setkat na startovní čáře. Po ranních trénincích začal vlast-
ní závod ve 12.30. Za krásného zimního počasí vidělo na 350 přihlí-
žejících diváků sedmnáct dramatických rozjížděk, ve kterých se bo-

jovalo o každý ujetý metr tratě. Pořadí jezdců se měnilo v každém od-
jetém kole. Nakonec všichni závody dokončili ve zdraví a snad i spo-
kojeni z mnoha pěkných zážitků.
Pořádající Pa-Ra motocross team děkuje sponzorům, bez kterých by
nebylo možno tento krásný sportovní podnik uspořádat. Poděkování
patří obci Horní Město, pánům Pavlovi Krajcarovi, Josefu Kinclovi,
Jaroslavu Stránskému, Jaroslavu Palysovi st., Františku Suchému,
Ferdinandu Šopíkovi, Vítězslavu Šopíkovi, Marku Mačudovi a Jiřímu
Ondrákovi. Dík patří také všem, kteří se svou pomocí podíleli na
hladkém průběhu celého závodního dne.
A jak vlastně závod skončil?

Výsledky závodů:
Junior

1. Radek Šašinka ml. - Radek Šašinka st. (Pa-Ra motocross)
2. Pavel Šašinka ml. - Jiří Pach ml. (Pa-Ra motocross)
3. František Kubíček - Vladislav Šindelář (Dolní Dobrouč)
4. Pavel Dorotík - Dominik Šašinka (Pa-Ra motocross)
Veterán, hobby
1. Libor Mařík - Vladimír Roháček (Dolní Dobrouč)
2. Jaroslav Janoš - Jan Martínek (Ondřejov)
3. Martin Sczepoviak - Roman Sczepoviak (Uničov)
Open
1. Jiří Jeník - Milan Nevrkla (Šumperk)
2. Radek Šašinka ml. - Radek Šašinka st. (Pa-Ra motocross)
3. Ladislav Thomas - Vladimír Herman (Andělská Hora)
4. Pavel Šašinka ml. - Jiří Pach st. (Pa-Ra motocross)

Čtyřkolky
1. Pavel Šopík (Rýmařov)
2. Vítězslav Šopík (Rýmařov)
3. Marian Lipka (Rýmařov) Pavel Šašinka

Bednář halovým akademickým mistrem
Letos se uskutečnilo tradiční halové klání
v atletice mezi vysokoškoláky. Závody pořá-

dala Karlova univerzita v nafukovací hale na
Strahově, přičemž za Ostravskou univerzitu
se představil také Rýmařovák Tomáš Bednář.
Nastoupil na svou oblíbenou trať 1500 m, na
které obhajoval titul z roku 2008. Startovní
pole bylo rozděleno do dvou závodů po osmi
běžcích. Do prvního závodu nastupovali bor-
ci s lepšími osobními časy. Tempo závodu
určil Tomáš, který šel hned od startu do ve-
dení, v němž vydržel jeden kilometr. Pět sto-
vek metrů před cílem byl předběhnut
Lukášem Kourkem. Závěr měl dramatický fi-
niš, ve kterém měl více sil rodák
z Rýmařova, který proťal cílovou pásku v ča-
se 3:54,9. Ještě ale nebylo nic rozhodnuto.
Na start se postavili běžci druhého závodu.
Ale už po prvních dvou kolech bylo jasné, že

nezvolili tempo, které by výsledným časem
ohrozilo Tomášovu pozici, což potvrdil i vý-
sledný čas. Tomáš Bednář se tak mohl rado-
vat z akademického titulu.
„Závod jsem bral jako test před ostrými star-
ty v hale. S časem jsem spokojený a důležité
je, že i trenér. Teď mě čeká posledních důle-
žitých čtrnáct dnů speciální přípravy. Poté
bych se měl představit na již domluvených
závodech ve Vídni, Praze, GP Olymp,
v Lipsku, na Pražské tyčce a na MČR opět
v Praze. Nakonec bych chtěl poděkovat měs-
tu Rýmařov za finanční podporu,“ sdělil po
závodech své pocity a také plány Tomáš
Bednář. O dalších úspěších našeho atleta bu-
deme informovat v dalších vydáních
Rýmařovského horizontu. JiKo

Foto: archiv Pavla Šašinky

Foto: archiv T. Bednáře
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Úspěchy staroveského nohejbalu
Staroveští nohejbalisté si zajistili vítězství
v soutěži až na posledním turnaji v sezóně,
který sami pořádali 19. září 2009 ve Vrbně
pod Pradědem. Kromě domácí Staré Vsi
a druhých Výškovic se do Vrbna pod
Pradědem přijely poprat o body do tabulky
ještě týmy z Petrovic a Pustovce.
Hrálo se dvoukolovým systémem každý
s každým a to nahrávalo Staré Vsi. Jen těžko
si někdo mohl myslet, že by Stará Ves mohla
dopadnout o dvě příčky hůře než Výškovice.
Jenže hned v prvním zápase s Petrovicemi
Stará Ves jen remizovala 1 : 1. V dalším zá-
pase sice Stará Ves porazila Pustkovec, ale
následně prohrála s Výškovicemi. V týmu pa-
novaly velké neshody a dalším zápasem
s Petrovicemi se jen prohloubily. S vítězstvím
Staré Vsi v sezóně to začalo vypadat špatně.
Před zápasem proti Pustkovci bylo jasné, že
pokud Stará Ves nevyhraje aspoň 2 : 0,
Výškovice budou první a Stará Ves až třetí.

A jako přes kopírák vyhrála Stará Ves pře-
svědčivě první set, ale druhý set došel až do
stavu 9 : 9, ve kterém nakonec rozhodující
bod přece jen s velkým štěstím utrhla Stará
Ves, když pustkovický smečař zahrál do autu.
Vše měl tedy rozhodnout poslední zápas se-
zóny. Byl to první zápas v turnaji, kdy do-
mácí fanoušci podpořili Starou Ves, a na je-
jím výkonu to bylo vidět. Stará Ves zdolala
Výškovice v překvapivé herní pohodě, čímž
si zajistila vítězství v soutěži po čtvrté za se-
bou. Tím získala právo v příští sezóně starto-
vat v krajském přeboru, ale účastnit se ho bo-
hužel nejspíš nebude. Soutěž se hraje dva
dny v týdnu, především ve všedních dnech.
Takový herní systém je pro nohejbalový klub
ve Staré Vsi časově i finančně příliš náročný.
Stará Ves se kromě dlouhodobé soutěže účast-
ní i jednotlivých turnajů a mezi největší úspě-
chy patřily v letošní sezóně dva. V únoru 2009
se Stará Ves zúčastnila nohejbalového turnaje

dvojic v Kopřivnici, kde v souboji o třetí mís-
to rozprášila Vsetín. Zatím asi největší úspěch
přišel v prosinci 2008 na turnaji v Konici, kde
Stará Ves neprohrála ani jeden zápas a jen dí-
ky horšímu celkovému skóre nakonec skonči-
la celkově druhá za Prostějovem B. Stará Ves
byla jediným týmem finálové čtyřky, ve kte-
rém nehráli hráči z vyšší soutěže než okresní
přebor. Hráči si byli vědomi, že na tomto tur-
naji nemají co ztratit, a svým vystupováním
dokázali rozhodit i velmi zkušené soupeře.
Nohejbalový Klub ve Staré Vsi děkuje své
obci za finanční pomoc, bez níž by ji jen stě-
ží dokázal reprezentovat takovými úspěchy.
Dále patří velké díky rodinám hráčů za jejich
podporu.
Sestava NK Stará Ves: Jiří, David, Štěpán
a Josef Zifčákovi, Ladislav Krupa (Karlo-
vice)
Info: multiweb.cz/nohejbal 

Nohejbalový klub Stará Ves

Rýmařovští hokejisté bodovali
Dne 15. 1. 2010 byl odehrán od-
ložený mistrovský zápas mužů
v ledním hokeji OP mužů skupi-
ny A na zimním stadionu
v Krnově mezi HK Krnov
B a HC Rýmařov s celkovým
výsledkem 4 : 7 (0 : 3 / 3 : 1 / 1 :
3) pro celek hostí.
Byl to nádherný zápas, jeden
z nejlepších v letošní sezóně. Už
první třetina začala krásnou akcí
Klíče, který proměnil ve vedení
rýmařovských. V polovině třeti-
ny se projevila převaha hostí dal-
ší úspěšnou akcí Pekra po při-
hrávce Kašpara. Za další minutu
podobnou kombinaci předvedl
střelec Klíč s nahrávačem Nav-
rátilem. Soupeř ohrozil našeho
gólmana Janíka jen sporadicky.
Druhá třetina byla naprosto ob-
rácená první. Hosté vstřelili opět
začátkem třetiny již čtvrtý gól
Navrátilem za přispění Pekra.
Domácí začali využívat chyb

hostí z Rýmařova, především
v obraně. Nejprve snížili v ry-
chlém sledu dvěma góly na 2 : 4
a v závěru třetiny ještě přidali
další gól po fatální chybě obrany
Hanslián - Kašpar, kdy střídali
v oslabení při útoku soupeře.
Poněkud to upomíná na zápas
s H. Benešovem.
Třetí třetina začala vypjatě.
Domácí se snažili výsledek zá-
pasu strhnout na svoji stranu,
hosté naopak dovést utkání k zis-
ku dvou bodů. Rýmařovští
v šesté minutě skórovali díky
Navrátilovi za asistence Kašpa-
ra. Soupeř kontroval o chvíli po-
zději, a rozdíl tak opět činil jen
jeden gól. Nádherné chvíle při-
šly v 52. minutě utkání, kdy nej-
prve předvedli krásnou akci
Šuba za přispění Winklera a ve
stejné minutě se blýskl střelec
Veselý díky přihrávce Pekra.
Hrstka věrných fanoušků viděla

strhující utkání se spoustou šan-
cí na obou stranách a krásné zá-
kroky brankářů, zejména bran-
káře hostujícího družstva.
Šanci na odvetu měli Krnovští
hned následujícího dne, kdy se
hrál zápas mužů tentokrát na
zimním stadionu v Rýmařově.
Dramatické utkání se strhujícím
závěrem skončilo výsledkem 7 : 6
(konkrétně 1 : 1 / 2 : 3 / 4 : 2) pro
celek domácích, tedy HC
Rýmařov.
Tentokrát hokejisté Krnova začali
utkání mnohem aktivněji a jejich
produktivita se projevila brankou
již v sedmé minutě. Domácí do-
kázali odpovědět ve dvanácté mi-
nutě po samostatné akci Klíče.
V první třetině byl aktivnější sou-
peř, ale domácí brankař Janík byl
pro něj tvrdý oříšek.
Krnov ve druhé třetině zvýšil
tlak a opět se projevovala slabina
domácích - obrana, čehož soupeř

bezezbytku využíval. Nejprve
v šesté a posléze v jedenácté mi-
nutě opět zvýšil svůj náskok.
Výsledek nevypadal pro domácí
vůbec dobře. Kontaktní gól do-
mácích vstřelil Navrátil za asi-
stence Hansliána v patnácté mi-
nutě. Poté začala stoupat hokejo-
vá horečka jak na ledě, tak i me-
zi diváky. Za dvě minuty soupeř
opět skóroval, ale domácí doká-
zali odpovědět hned o půl minu-
ty později gólem Klíče za
Pekrova přispění.
Po změně sestavy v třetí třetině
začaly domácím vycházet úspěš-
né kombinace. Skóre ve druhé
minutě srovnal hattrickovým gó-
lem Klíč za asistence Winklera
a za necelou minutu se podařilo
strhnout vedení na stranu
Rýmařova gólem Veselého po
trestném střílení. Soupeřovi se
podařilo využít další chyby 
v obraně v přesilovce hostí
a o dvě minuty později srovnal
na 5 : 5. Zápas gradoval v polo-
vině třetiny. Za domácí vstřelil
vedoucí gól Šuba za asistence
Klíče. Ve stejné minutě se druž-
stvu hostí HK Krnov podařilo 
opětovně srovnat po několikáté
chybě v obraně. Rozuzlení na-
stalo v 13. minutě, kdy opět po
nádherné akci vstřelil gól Klíč,
kterému přihrál Navrátil. Přes
drtivý tlak soupeře na vyrovnání
již žádný gól nepadl a domácí 
udrželi vítězství.
Přes mrazivé počasí viděli diváci
pěkný hokej a při průběhu utká-
ní jim muselo být chvílemi i hor-
ko. Jiří Slováček

Foto: archiv Jiřího Slováčka
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PROPOZICE
turnaje o pohár HC Rýmařov

3. tříd v minihokeji
Pořádající klub: HC Rýmařov, o. s.
Termín turnaje: sobota 30. 1. 2010,

zimní stadion Rýmařov

Hl. pořadatel: ředitel : Karel Hanzlián, Rýmařov
organizace: Jiří Slováček,
tel. 606 127 141,
email : hcrymarov@seznam.cz

Účastníci: HC Rýmařov
HK Krnov
HC Lanškroun
TJ Šternberk

Startovné: 500 Kč v hotovosti před začátkem turnaje
Pravidla a ustanovení: Hraje se podle pravidel ČSLH, 

specifikace pro minihokej
Hrací doba: 3 x 15 minut hrubého času
Hrací systém: Systém každý s každým
Soupisky: Hraje se na registrační průkazy ČSLH
Hodnocení: Počet bodů, vzájemný zápas,

brankový rozdíl 

Ceny: První tři družstva obdrží poháry a medaile,
dále bude vyhlášen nejlepší střelec 
a brankář

Dresy: Každé družstvo musí mít dvě sady dresů 
rozdílných barev

Časový harmonogram: 10:00 HC Rýmařov x TJ Šternberk
HC Lanškroun x HK Krnov

11:00 TJ Šternberk x HK Krnov
HC Rýmařov HC Lanškroun

12:00 HC Rýmařov HK Krnov
TJ Šternberk x HC Lanškroun

Rozhodčí: Hynek Janků, Miloslav Ludvar, 
Patrik Šrutka

Ostatní podmínky: Pořádající klub zajišťuje hráčům pití 
a svačinu, další možnost občerstvení 
v restauraci stadionu

Za pořádající klub Jiří Slováček,
organizační pracovník

Rýmařovská hokejová liga
Dne 4. 1. 2010
Kovošrot - F. Tygři 4 : 11
Střelci za Kovošrot: Mazánek 2x, Tirala,
Niezner
Střelci za F. Tygry: Piterka 4x, Tezner 3x,
Cveček L. 3x, Bocián

Dne 5. 1. 2010
Rest. U Hrozna - Predators Břidličná 1 : 11
Střelci za Rest. U Hrozna: Mareček
Střelci za Predators Břidličná: Motyka 2x,
Zelinka, Jiřičný 2x, Sadovský 2x, Zítka,
Minich, Novysedlák 2x

Dne 5. 1. 2010
SK Medvědi - Horní Město 2 : 3
Střelci za SK Medvědi: Zahradník, Kohou-
tek
Střelci za Horní Město: Vašíčka, Šašinka,
Doležal

Dne 6. 1. 2010
Kovošrot - Grizzlies 4 : 12
Střelci za Kovošrot: Skála 2x, Grulich M.,
Grulich
Střelci za Grizzlies: Kořalka 5x, Šrutka 2x,
Pospíšil 2x, Dohnal 2x, Bednář

Dne 7. 1. 2010
Malá Morávka - SK Slovan 5 : 12
Střelci za Malou Morávku: Gerhart 2x,
Ditrich F. 2x, Ditrich P.
Střelci za SK Slovan: Blažek D. 3x, Blažek

L. 2x, Slováček 2x, Kadlčík P., Holub 2x,
Kadlčík K., Lašák

Dne 8. 1. 2010
Vikingové - Rest. U Hrozna 7 : 1
Střelci za Vikingy: Kubík 2x, Kováč,
Procházka T., Toman, Svoboda, Polách
Střelci za Rest. U Hrozna: Janoš

Dne 11. 1. 2010
SK Slovan - SK Medvědi 13 : 2
Střelci za SK Slovan: Blažek D. 5x, Blažek,
Lašák, Slováček, Holub, Kalaš, Hanuš
Střelci za SK Medvědi: Kohoutek, Zahradník

Dne 12. 1. 2010
Predators Břidličná - Malá Morávka 3 : 5
Střelci za Predators Břidličná: Rydzyk,
Novysedlák, Vitásek
Střelci za Malou Morávku: Ditrich, Zapletal,
Cejnek, Juračka, Rosolanka

Dne 13. 1. 2010
Grizzlies - F. Tygři 5 : 8
Střelci za Grizzlies: Bednár, Kořalka,
Pospíšil, Dohnal
Střelci za F. Tygry: Budina 2x, Tezzner 2x,
Piterka, Prášil, Šimko L., Cveček

Dne 14. 1. 2010
Kovošrot - SK Slovan 0:6
Střelci za SK Slovan: Kadlčík P. 4x, Merva
ml., Slováček

Dne 14. 1. 2010
Vikingové - Predators Břidličná 1 : 7
Střelci za Vikingy: Kováč P.
Střelci za Predators Břidličná: Jiřičný 3x,
Novysedlák, Zelinka, Vitásek, Sadovský

Dne 15. 1. 2010
Malá Morávka - Rest. U Hrozna 12 : 1
Střelci za Malou Morávku: Ditrich P. 5x,
Gerhart 3x, Rosolanka 2x, Ditrich Pavel 2x
Střelci za Rest. U Hrozna: Janoš

Dne 15. 1. 2010
Vikingové - SK Slovan 3 : 8
Střelci za Vikingy: Kováč P., Procházka,
Svoboda
Střelci za SK Slovan: Blažek D. 2x, Kadlčík
P. 3x, Lašák 2x, Merva P.

Dne 17. 1. 2010
Grizzlies - Vikingové 8 : 1
Střelci za Grizzlies: Dohnal 2x, Pospíšil 3x,
Šrutka A. 2x, Přecechtěl
Střelci za Vikingy: Kováč P.

Dne 17. 1. 2010
F. Tygři - Horní Město 6 : 2
Střelci za F. Tygry: Cveček 2x, Šimko 2x,
Tezner, Cveček M.
Střelci za Horní Město: Dorotík, Šašinka

Martin Ftáček
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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

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

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

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

Dal‰í roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Nyní nově i kontrola a seřízení 

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

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

Ostatní dny v t˘dnu pivo za 17 Kã.

Pfiijìte, aÈ se pobavíme u dobrého 11° piva.
Cena piva 13 Kã zaruãena od 31. ledna 2010.

KaÏdou nedûli od 15 hodin.
KDE? - VINÁRNA ·AFÁ¤

S R A Z  D Ò C H O D C ÒS R A Z  D Ò C H O D C Ò
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ZLATÉ DIPLOMY PRO SUDOVÁ VÍNA - ochutnejte kvalitu.

Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň v roce 2009
a přejeme do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Stejně jako v loňském roce i letos vám zaručujeme vysokou
kvalitu námi prodávaných sudových vín, která byla vysoce

hodnocena nejen našimi zákazníky,
ale i na 34. ročníku Výstavy vín v Napajedlích.

Na výstavě byla hodnocena tato sudová vína:
PÁLAVA 18,5 BODU UDĚLEN ZLATÝ DIPLOM

SYRAH 18,3 BODU
MERLOT 18,9 BODU UDĚLEN ZLATÝ DIPLOM

RYZLINK RÝNSKÝ 18,7 BODU UDĚLEN ZLATÝ DIPLOM
RULANDSKE ŠEDÉ 18,4 BODU

MODRÝ PORTUGAL 17,6 BODU BRONZOVÝ DIPLOM
VELTLINSKÉ ZELENÉ 17,3 BODU

Vína byla bodována bodovou stupnicí - 20 bodů maximum.

Vinařská firma ViP PŠEJA ZLÍN a naše prodejny Alkoholtéka Stonožka
zaručují vysokou kvalitu sudových vín až na váš stůl.

Břetislav Bednář - Stonožka 1, 2

V neděli od 15 do 19 hodin
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Český rybářský svaz,
místní organizace Rýmařov
se sídlem Hornoměstská 16a,

795 01 Rýmařov

prodává dvojgaráž u kotelny

formou nejvyšší nabídky.

Minimální cena 300 000 Kč.

Telefonní kontakt: 777 560 630

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 12. 2. 2010

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 4. 2. 2010 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!
3/2010

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 21. 1. 2010. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Odpovědný redaktor: Mgr. Jiří
Konečný.  Adresa redakce: Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz.
Vyšlo dne: 29. 1. 2010. Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 4. 2. 2010. Další číslo vyjde 12. 2. 2010. Grafická úprava novin 
a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

V sobotu 30. 1. 2010 v 10 hodin
se koná

krajský přebor v běžeckém lyžování
a závod

„Hledáme novou Kateřinu Neumanovou“

v lyžařském areálu v hornoměstské zatáčce.
Srdečně vás zve Ski klub RD Rýmařov.
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