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Odbor dopravy Ïádá fiidiãe, aby 
parkovali na urãen˘ch parkovi‰tích

Prezentace R˘mafiova na veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour v Brnû

Hrátky, karnevaly a masopusty 
v okolních obcích

Egyptské dobrodruÏství Tomá‰e 
âernohouse v Mûstské knihovnû

V bruntálském hotelu Slezan pfievzali 
ocenûní nejlep‰í sportovci

ročník XIV.

Foto: Vladimír Lehký
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V poslední době přinesla média
zprávy o útocích na významné
světové i domácí servery. Za tě-
mito útoky stála údajně skupina,
která si říká Anonymous, či čes-
ky Anonymus. Otázkou zůstává,
kdo nebo co se za Anonymous
skrývá, proč se tak děje takto ne-
obvyklým způsobem a také proč
se tak vůbec děje. Stojí za Ano-
nymous skupina lidí, kteří nema-
jí co na práci a jen tak „lumpačí“
nebo jde této skupině o nějaký
vyšší princip?
Teď trošku po pořádku. Anony-
mous je podle internetové ency-
klopedie anonymní a nezávislé
nehierarchické hnutí, bez vedení
a bez struktury, které se do po-
vědomí internetových komunit
začalo dostávat v roce 2003 na
základě internetového memu,
který se objevil na stránkách
4chan.org. V letech 2010 a 2011
začaly informace o Anonymous
pronikat i do masmédií, což bylo
zapříčiněno velkým zájmem,
který vzbudila jejich činnost
spojená s hájením Wiki-Leaks
v Operaci odplata nebo proti fir-
mě Sony v Operaci Sony.
Anonymous se podíleli mimo ji-
né i na převratech v Tunisku
a v Egyptě na začátku roku 2011.
Teorie říká, že jde o skupinu
hackerů, kteří „sestřelují“ vybra-
né weby prostřednictvím tzv.
DDoS útoku nebo též Distribu-
ted Denial of Service (česky di-
stribuované odmítnutí služby).
To je technika útoku na interne-
tové služby nebo stránky, při níž
dochází k přehlcení požadavky
a pádu nebo minimálně nefunkč-
nosti a nedostupnosti těchto in-
ternetových služeb či stránek pro
ostatní uživatele.
Asi nejzávažnější otázkou je, ja-
ký mají Anonymous záměr.

Možná bylo na počátku tohoto
hnutí neefektivní naložení s vol-
ným časem hackery, bylo to již
zmíněné lumpačení. V současné
době se ale k tomuto hnutí připo-
jují lidé prostřednictvím hacke-
ringu, avšak s jinými úmysly, a to
s kritikou některých globálních
problémů. Aktuálním předmětem
debaty mezi Anonymous je
smlouva ACTA, která má chránit
duševní vlastnictví na internetu.
Přesněji Anti-Counter-feiting
Trade Agreement, česky doslova
Obchodní dohoda proti padělání.
Jedná se o kontroverzní více-
strannou mezinárodní obchodní
dohodu s trestněprávními prvky,
jejímž účelem je vytvoření mezi-
národního systému pro vynuco-
vání duševního vlastnictví. Podle
Anonymous jsou ve smlouvě
ACTA zákony, které omezují lid-
ská práva a svobodu slova a běž-
ným řízením v České republice
by tato smlouva neprošla. Dne 
2. února 2012 byl proveden útok
na web Občanské demokratické
strany, na které byl zanechán text
s důvody, proč nepřijímat smlou-
vu ACTA, a také vzkaz preziden-
tovi České republiky. Cílem
Anonymous je podle jejich slov
„otevřít lidem oči a přesvědčit je,
že nastal čas, abychom řekli ne“.
Některé zahraniční odnože
Anonymous upozornily na to, že
pokud smlouva ACTA vejde
v platnost, budou připraveni zaú-
točit na Facebook, Youtube a dal-
ší světové weby. Problém prý ne-
ní dostat se ani do databáze bank.
V souvislosti s výše zmíněným je
také potřeba objasnit význam slo-
va hacker. Do češtiny ho můžeme
přeložit jako průnikář, tedy oso-
ba, která svoji odbornou převahu
používá k průniku do počítačové-
ho systému, obecně k získání vět-

šího vlivu. Touto osobou jsou
většinou počítačoví specialisté či
programátoři s detailními zna-
lostmi fungování systému, kteří
dokáží systém výborně používat,
ale především si ho upravit podle
svých potřeb. V masmédiích se
tento termín používá pro počíta-
čové zločince a narušitele počíta-
čových sítí, kteří se ale správně 
označují termínem cracker.
V posledních několika desetile-
tích se technický vývoj velmi 
urychlil. Celosvětová síť předbí-
há dobu a lidé, kteří nevyrostli
„mezi počítači“, nejsou schopni
reagovat na trendy doby. Mladší

generace jde naopak s dobou
a dokáže velmi rychle reagovat
na aktuality v počítačové vědě.
V mnoha případech je možná 
autonomní či vedené studium
„computer science“ běžnější než
studium jiných věd. Možná, že
má naše mládež problém s arti-
kulací, ale vyjádřit se pomocí lo-
gických členů, tedy jedniček
a nul, jí už problém nedělá.
Předpokládáme-li, že za skupi-
nou Anonymous a jejími přívr-
ženci stojí převážně mladší ge-
nerace, stojí určitě za to se mini-
málně zamyslet nad činy a myš-
lenkami tohoto proudu. Boci

Pár slov... o Anonymous
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Aktuálně z města

Krátce z jednání 11. zasedání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 2. února se od 17 hodin konalo
v budově Střediska volného času na
Divadelní ulici v pořadí jedenácté zasedání
Zastupitelstva města Rýmařova. Zastupi-telé
na něm přijali devětadvacet usnesení, většinu
tvořily majetkové záležitosti - záměry prode-
jů a vlastní prodeje pozemků. Hlavním bo-
dem programu jednání zastupitelstva byla
předběžná zpráva o hospodaření města za
rok 2011.

Předběžné výsledky hospodaření
za rok 2011

Plán hospodaření města předpokládal vytvo-
řit v rozpočtu v roce 2011 rezervu ve výši
7,710 mil. Kč. Ve skutečnosti vznikla rezer-
va - přebytek hospodaření - vyšší, a to
12,383 mil. Kč. Vyšší přebytek způsobily
částečně časové posuny plateb - urychlení
příjmů a opoždění výdajů města - a částečně
úspory výdajů.

Na změně se zásadním způsobem podílelo
několik položek rozpočtu. V příjmech to byl
v roce 2011 již neočekávaný příjem dotace
z programu Zelená úsporám. V oddíle finan-
cování si Česká spořitelna, a. s., stáhla z účtu
splátky úvěrů až v lednu 2012 oproti předpo-
kládanému 31. 12. 2011, a tak se tento tran-
sfer stal až účetním případem roku 2012. Na
straně výdajů došlo k drobnějším úsporám
v řadě položek, z nichž nejvýznamnější jsou
např. Zastřešení zimního stadionu (nedočer-
páno 479,9 tis. Kč, přesun do roku 2012),
Regenerace sídliště Větrná (nedočerpáno
451,46 tis. Kč, přesun do roku 2012), Výdaje
na veřejnou zeleň (nedočerpáno 259 tis. Kč),
sociální dávky (nedočerpáno 410 tis. Kč, bu-
de vráceno státu) a další. Skutečný přebytek
hospodaření bude upřesněn až poté, co bude
provedeno vypořádání dotací, ale je zřejmé,
že bude oproti plánu mírně vyšší.
Hospodaření města bylo v loňském roce vel-

mi složité. Podepsalo se na něm především
nízké inkaso daňových výnosů státu a jeho
převod na obce, které nedosáhlo ani skuteč-
nosti roku 2010. Vážným omezením bylo
i krácení dotace státu o 17,6 % (3 mil. Kč) na
chod úřadů města, jejichž pracovní náplní je
výkon státní správy. Podobně složitá situace
má nastat i v letošním hospodaření města
v analogii s přetrvávajícím deficitem hospo-
daření státu, měst a obcí.
Přebytek z roku 2011 použije město na svoji
investiční činnost, především na pokračující
rekonstrukci Střediska volného času, revita-
lizaci brownfield Janovice a cyklostezku na
ulici 8. května. Výsledek hospodaření zastu-
pitelé na svém jednání 2. února 2012 vzali na
vědomí. Podrobně se jím budou zabývat na
příštím zasedání 26. dubna, kdy bude ukon-
čen audit a veškeré výstupní údaje hospoda-
ření města za rok 2011. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Podhorská nemocnice bude mít nový rentgen

Zastupitelé schválili záměr Podhorské nemocnice přestěhovat radio-
diagnostické pracoviště z budovy C do budovy A. Na jednání zastu-
pitelstva ekonomka Podhorské nemocnice Ing. Irena Orságová uved-
la, že místo zastaralého rentgenu bude nainstalován nový, moderní
přístroj, celé pracoviště by mělo být zhodnoceno a pacientům by mě-
lo přinést komfort a pohodlí. Nová technologie včetně softwaru za té-
měř 3 miliony korun umožní pořizovat snímky v digitální formě.
Radiodiagnostické pracoviště bude navíc umístěno v budově, kde se
nachází odborné ambulance (chirurgie, ortopedie, gynekologie, pra-
coviště léčby bolesti a rehabilitace) a pacienti nebudou muset pře-
cházet z jedné budovy na druhou. Rentgen by měl být 
umístěn v přízemí budovy A v prostorách současného skladu mate-
riálu. Stavební práce v hodnotě přibližně 650 tisíc korun bude finan-
covat Podhorská nemocnice a následně budou započteny vůči nájmu.

Rekonstrukce náměstí se uskuteční v roce 2013

Starosta města Petr Klouda v dřívějších materiálech avizoval potřebu
načasovat rekonstrukci náměstí Míru na rok 2013 souběžně s rekon-
strukcí plynovodů, kanalizace a vodovodů. Na zasedání zastupitel-
stva sdělil, že k zahájení rekonstrukce je nutno učinit řadu podstat-
ných kroků a je nanejvýš nutné projekt a stanovení termínu projednat
v zastupitelstvu. Konstatoval, že projekt v minulosti prošel opakova-
ným projednáváním zastupitelů, památkářů a dotčených orgánů a by-
la vydána potřebná stanoviska a stavební povolení. Přitom počty par-
kovacích míst, zeleň, základní umístění prvků představují obtížně vy-
jednané kompromisy a jsou prakticky neměnné. Několik požadavků
na změny vzešlo z jednání v komisích. Jedním z nich je přemístění
kašny z původně plánového místa do prostoru blíže k muzeu.

„Nyní jde víceméně o to, abychom potvrdili svůj zájem rekonstrukci
v navržené podobě realizovat a v tomto směru postupovali. Pokud by-
chom se na budoucí podobě náměstí dle projektu neshodli, znamena-
lo by to v podstatě odsunutí rekonstrukce na neurčito,“ konstatoval
na zasedání zastupitelstva starosta. K pokrytí nákladů rekonstrukce
předpokládá použití prostředků města z nového, výhodnějšího rozpo-
čtového určení daní, z prostředků subjektů provádějících rekonstruk-
ci a případně z cizích zdrojů - půjčky nebo úvěru splatných v násle-
dujícím roce nebo letech. Zastupitelé schválili realizaci rekonstrukce
náměstí Míru dle projektu.

Město podá žádosti o dotace na další projekty

Zastupitelstvo město odsouhlasilo podat žádosti o dotace na několik
nových projektů. Mezi nimi je projekt Regenerace panelového síd-
liště Větrná a Hornoměstská v Rýmařově - II. etapa, na nějž chce
město žádat dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj
„Podpora regenerace panelových sídlišť“. Předpokládané náklady
projektu činí cca 6,2 mil. Kč.
Dalšími plánovanými projekty jsou Revitalizace zimního stadionu
s náklady ve výši cca 21 mil. Kč, Výstavba a rekonstrukce sporto-
višť - ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově za přibližně 9,5 milionu Kč a pro-
jekt digitální jazykové učebny pro ZŠ s názvem Moderní škola - ZŠ
Rýmařov za cca 3 miliony Kč. U těchto projektů bude město žádat
o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravsko-
slezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra a jeho spoluúčast
v případě schválení dotace by činila 15 % z nákladů. Z téhož progra-
mu bude žádat také Římskokatolická farnost Rýmařov o dotaci na
projekt Regenerace kaple Navštívení Panny Marie V Lipkách.
Plánovaná oprava fasády, krovu a restaurování dvou oltářů by měly
stát 4 miliony Kč. JiKo

Začíná vznikat nový plán sociálních služeb
V roce 2005 se Rýmařov připojil k městům,
která vytvářejí svůj komunitní plán, dnes na-
zývaný plánem sociálních služeb. Rýma-
řovské komunitní plánování zaštítil odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, oslovil
místní poskytovatele sociálních služeb (např.
Diakonii ČCE, Slezskou diakonii, Svaz tě-
lesně postižených, Společnost pro podporu

lidí s mentálním postižením, Společnost
Romů na Moravě ad.) i zástupce různých so-
ciálních skupin (seniorů, rodin s dětmi) a za-
čal pořádat pravidelné vzájemné schůzky.
Vznikly dvě pracovní skupiny: první hájí
zájmy seniorů a zdravotně postižených,
druhá dětí, mládeže, příslušníků minorit
a lidí se zvláštními potřebami. Komunitní

plánování dostalo své logo, vznikl katalog
existujících sociálních služeb ve městě 
a okolí a proběhlo dotazníkové šetření s cí-
lem zjistit, které sociální služby obyvatelé
Rýmařova postrádají.
Výsledkem diskusí mezi uživateli a poskyto-
vateli sociálních služeb byl Komunitní plán
rozvoje sociálních služeb města Rýmařova
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do roku 2011, obsahující celkem osm tzv. pri-
orit, tedy cílů, které by v případě splnění mě-
ly pokrýt dosud chybějící požadavky uživate-
lů sociálních služeb ve městě a celkově zlep-
šit situaci znevýhodněných skupin občanů.
V současnosti na první fázi plánování navá-
zala druhá, která vedle bilancování toho, co
se z původního plánu podařilo realizovat, po-
vede k vytvoření plánu nového. V listopadu
loňského roku byl opět distribuován dotaz-

ník na kvalitu sociálních služeb ve městě, je-
hož vyhodnocování probíhá nyní. Výsledky
by podle slov vedoucí odboru sociálních vě-
cí Ivety Podzemné měly být známy během
příštích týdnů. Z těchto výsledků by měla
vzejít témata pro nový plán sociálních slu-
žeb, Iveta Podzemná však předpokládá, že
základem plánu bude aktualizace některých
už stanovených priorit, ať těch, které byly re-
alizovány a je nutné je udržet (např. denní

centrum Kouzelná buřinka, azylový dům pro
muže Bethel), nebo těch, které dosud reali-
zovány nebyly, ale jejich požadavek trvá
(chráněné bydlení pro osoby se zdravotním
postižením). Své náměty budou moci účastní-
ci komunitního plánování navrhnout už na 
příštích schůzkách pracovních skupin, jež
proběhnou pro první skupinu v úterý 21. úno-
ra a pro druhou skupinu 6. března v zasedací
místnosti radnice. ZN

Rýmařov se prezentoval na veletrhu Regiontour - Go 2012 v Brně
Město Rýmařov se veletrhu Re-
giontour účastní prostřednictvím
informačního centra, jež stovkám
návštěvníků představuje mikrore-
gion Rýmařovska jako turistický
cíl s řadou atraktivit pro všechny
zájmové i věkové skupiny.
„Rýmařov se spolu s dalšími re-
giony prezentoval v rámci stánku
Moravskoslezského kraje. Ve
dnech 12.-15. ledna jsme měli pro
návštěvníky veletrhu připraveny

standardní tištěné materiály, kte-
ré prezentují možnosti turistické-
ho nebo sportovního vyžití. Teď
v zimních měsících bylo hodně
dotazů na lyžařské možnosti.
I k tomu jsme poskytli spoustu
materiálů a informací. Nabíd-
ka byla jako tradičně plná zají-
mavých tipů. Na své si přišli mi-
lovníci historie, turistiky, cyklotu-
ristiky, krásné přírody, dobrého
jídla - nabízeli jsme výborné do-

mácí borůvkové koláče,“ infor-
movala Bc. Lenka Baborovská,
ředitelka Městského muzea Rý-
mařov, pod které informační
centrum spadá.
Na stáncích veletrhu zněla také ži-
vá lidová hudba, hra na cimbály
a fujary, návštěvníci zhlédli výro-
bu krajek, keramiky, šperků, per-
níků, horkovzdušný balon, make-
ty starých plavidel a veterány aut,
ochutnávali tradiční Štramberské
uši nebo Hořické trubičky.
Kdo si chtěl v předstihu vybrat
letní dovolenou s veletržní sle-
vou, využít aktuální nabídky ly-
žařských zájezdů, získat cestova-
telské informace nebo jen snít
o nových cestách, mohl navštívit
pavilon F brněnského výstaviš-
tě. Součástí veletrhu Regiontour
byl i mezinárodní veletrh Go, kte-
rý je přehlídkou výjezdové turis-
tiky od klasických rekreačních
pobytů přes poznávací zájezdy až
po dovolenou pro sportovce a do-
brodruhy. Byla zde možnost po-
rovnat aktuální nabídku českých

cestovních kanceláří a samozřej-
mě nechyběli ani zahraniční vy-
stavovatelé, mimo jiné z Ra-
kouska, Německa nebo Domini-
kánské republiky. Veletrh pořádal
i filmovou přehlídku Go kamera,
na níž se promítaly filmy s turis-
tickou tematikou.
Přestože jsme nabyli dojmu, že
návštěvníků a expozic rok od ro-
ku ubývá, stojí zato příští rok ten-
to cestovatelský svátek opět na-
vštívit. Určitě zde najdete mnohá
místa, o kterých jste zatím ani ne-
slyšeli (včetně kraje v okolí byd-
liště) a zatoužíte se tam vypravit.
A nejen to - dostane se vám také
informací o možnostech ubytová-
ní a dalších službách, kterých na-
opak stále přibývá. Na jediném
místě porovnáte nabídku lyžař-
ských středisek včetně nových
sjezdovek a aktuálních ceníků,
získáte zdarma nové mapy cyk-
lotras, zjistíte sezónní novinky
v nabídce hradů a zámků a mno-
ho dalšího. 

Převzato z webu města

Odbory MěÚ informují
odbor školství a kultury

Vyhlášení Programů podpory sportu v Rýmařově
Rada mûsta sv˘m usnesením ã. 1356/22/12 ze dne
23. ledna 2012 schválila nové programy podpory
sportu v R˘mafiovû. Programy slouÏí k podpofie ve-
fiejnû prospû‰n˘ch ãinností subjektÛ, které ve
sv˘ch stanovách mají jako jednu z hlavních ãinností
provozování sportovních a tûlov˘chovn˘ch aktivit.
Organizace, které získávají finanãní prostfiedky pfií-
mo prostfiednictvím rozpoãtu mûsta, nemají na pod-
poru v rámci tûchto programÛ nárok. Do konce 
února leto‰ního roku mohou jednotlivci a sportovní
organizace podávat Ïádosti o dotaci z rozpoãtu mûs-
ta R˘mafiova v rámci tûchto programÛ:

Program I
Sportovní talent, sportovní reprezentace

Cílem programu je podpora sportovní přípra-
vy reprezentantů města, zvláště sportovců
žákovské, dorostenecké a juniorské katego-
rie, a jejich účasti na významné mezinárodní
soutěži nebo sportovní soutěži regionálního
či celostátního významu. Z příspěvku lze

hradit sportovní vybavení, startovné, cestov-
né, náklady na dopravu a ubytování při spor-
tovních soustředěních, soutěžích a závodech.
Z příspěvku nelze proplácet občerstvení ne-
bo dary třetím osobám (s výjimkou darů hos-
titeli při zahraniční cestě), zájezdy, prázdni-
nové a rekreační pobyty, které nemají cha-
rakter tréninkových táborů. Příspěvek je po-
skytován konkrétním osobám s trvalým po-
bytem v Rýmařově.
V žádosti je nutno uvést účel využití přís-
pěvku a zdůvodnit výši požadovaného pří-
spěvku, v případě tréninkových pobytů
a soustředění náplň pobytu a počet účastní-
ků, v případě účasti na soutěži popsat akci
a doložit způsob nominace na akci (postup
z nižšího kola soutěže, nominace na základě
předchozích výsledků, prostá přihláška).
K žádosti musí být doložen prokazatelný do-
klad o účasti v daném seriálu soutěží (licen-
ce, diplom, výsledková listina apod.)

Program II - Celoroční činnost
Cílem programu je podpora pravidelných
sportovních aktivit mládeže a seniorů.
Příspěvek může být využit pro nákup materi-
álního vybavení sportovního oddílu, na zajiš-
tění provozu a údržby nemovitostí nebo jiné-
ho majetku, který oddíl vlastní, má v proná-
jmu nebo ve výpůjčce. Z příspěvku lze také
hradit nájemné sportovišť, odměny trenérů
mládeže, pojištění majetku. Nelze proplácet
občerstvení při členských schůzích nebo jiné
pohoštění, mzdové náklady (s výjimkou od-
měn trenérům mládeže), dary třetím osobám
a hovorné za telefony. Příspěvek je poskyto-
ván organizacím se sídlem v Rýmařově.
V žádosti je nutno uvést roční plán činnosti,
počet členů, počet členů v oddílech dětí
a mládeže, případně v oddílech seniorů, ori-
entační roční rozpočet příjmů a výdajů, účel
využití příspěvku, zdůvodnění žádosti a výše
požadovaného příspěvku.

Foto: archiv Městského muzea Rýmařov

-03-2012  8.2.2012 15:44  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2012

5

odbor dopravy a silničního hospodářství

Program III
Soutěž, závod, turnaj

Cílem programu je podpora jednorázových
nebo celoročních sportovních soutěží, závodů
a turnajů. Příspěvek může být použit na ná-
jemné sportovišť, náklady na výkon rozhodčí-
ho včetně cestovného, náklady spojené s pro-
pagací, materiál k zajištění konkrétní sportov-
ní akce, ceny do soutěží. Nelze proplácet ob-
čerstvení nebo pohoštění, mzdové náklady ne-
bo dary třetím osobám (s výjimkou cen do
soutěží), hovorné za telefony a odměny pořa-
datelům. Příspěvek je přednostně poskytován
organizacím se sídlem v Rýmařově.

V žádosti je nutno uvést název akce, ročník,
místo a termín konání akce, cílovou skupinu,
předpokládaný počet účastníků a počet pořa-
datelů, předpokládaný rozpočet akce.

Žádosti o poskytnutí dotace se předkládají na
formulářích, které jsou k dispozici na odboru
školství a kultury Městského úřadu
v Rýmařově, náměstí Míru 1, nebo na webo-
vých stránkách města www.rymarov.cz.
Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána
statutárním orgánem žadatele a doložena do-
kladem o zřízení bankovního účtu nebo pro-
hlášením, že subjekt nemá bankovní účet

a žádá o poskytnutí příspěvku v hotovosti.
V případě opakovaného podání žádosti o do-
taci stačí čestné prohlášení statutárního orgá-
nu žadatele o platnosti výše uvedených úda-
jů. K žádosti musí být doloženy požadované
přílohy nebo zdůvodnění, proč tyto přílohy
nejsou součástí žádosti.
Po projednání v komisi pro výchovu a vzdě-
lávání budou tyto žádosti předloženy Radě
města Rýmařova ke konečnému rozhodnutí.
Příjemce dotace pak podepíše s městem stan-
dardní smlouvu o poskytnutí dotace. 

Odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Každé vozidlo zapsané v registru
vozidel musí mít ze zákona uza-
vřeno účinné pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla - tzv. „po-
vinné ručení“. Tato zákonná po-
vinnost se vztahuje jak na vozid-
la aktivně používaná, tak na vo-
zidla nepoužívaná (pokud máte
v dílně rozebraný starý „pionýr“,
na kterém léta nejezdíte, stále je
však zapsán v registru vozidel
a máte jeho SPZ, i na něj musíte
mít sjednáno povinné ručení).
Pokud povinné ručení k vozid-
lu nemáte, jedná se o přestu-
pek proti zákonu a hrozí vám
za něj sankce.

1. Nepředložení zelené karty
při silniční kontrole
Každý řidič vozidla musí mít
u sebe platnou zelenou kartu,
kterou se prokazuje pojištění.
Pokud při silniční kontrole zele-
nou kartu nepředložíte nebo není
platná (např. nepodepsaná, s ne-
správnou či neaktuální registrač-
ní značkou vozidla, po skončení
platnosti), jde o přestupek, který
s vámi policie může vyřešit na
místě. V tomto případě vám mů-
že policista uložit blokovou po-
kutu ve výši 1 500 Kč.
Pokud není přestupek řešen na
místě, ale postoupen do správní-
ho řízení, může v něm být ulože-
na pokuta od 1 500 do 3 000 Kč.
Ale i v případě vyřešení tohoto

přestupku (nepředložení dokladu
o pojištění při silniční kontrole)
oznamuje policie správnímu or-
gánu podezření ze spáchání pře-
stupku provozování nepojištěné-
ho vozidla a správní orgán pak

zahajuje příslušné šetření. I to je
důvod, proč byste ve vlastním
zájmu měli mít povinné ručení
a také zelenou kartu vždy v po-
řádku.
2. Neuzavření pojištění ve lhů-
tě 14 dnů po zániku pojištění
předchozího
Pokud pojištění z jakéhokoli dů-
vodu zanikne, má vlastník vozid-
la povinnost do 14 dnů buď vo-
zidlo řádně pojistit, nebo odevz-
dat registrační značku a osvědče-
ní o registraci místně příslušné-
mu registru vozidel. Nesplnění
této povinnosti je přestupkem,

a to poměrně častým.
Málokdo si uvědomuje, že vlast-
ník a provozovatel vozidla ručí
i za situace, kdy je např. vozidlo
v komisním prodeji v bazaru
(pak postačí neopatrnost osoby

při předváděcí jízdě anebo špat-
né zabrzdění vozidla u prodejce)
a způsobená škoda může být ne-
malá. Za vzniklou škodu pak od-
povídá jak vlastník vozidla, tak
jeho provozovatel (pokud se jed-
ná o odlišnou osobu). Bohužel
mnoho motoristů hřeší na to, že
na těch „pár týdnů“ se to nějak
vyřeší.
Porovnáním dat pojistitelů o po-
jistných smlouvách s daty Cen-
trálního registru vozidel identifi-
kuje Česká kancelář pojistitelů
tyto situace a oznamuje je správ-
ním orgánům, které vedou do-

pravně-správní agendu, a správ-
ní orgán s přestupcem zahajuje
správní řízení. V jeho rámci mu-
sí vlastník prokázat platné pojiš-
tění, a neučiní-li tak, může mu
být uložena pokuta od 2 500 do
20 000 Kč.
3. Provozování vozidla bez po-
jištění odpovědnosti
Pokud bude vozidlo provozová-
no bez povinného ručení, pak jde
o přestupek, za který je ukládána
pokuta od 5 000 do 40 000 Kč.

Rozdíl mezi pokutou za pře-
stupky a povinností uhradit
příspěvek do garančního fondu
Pokuta za přestupek je sankcí ze
strany státu (jeho správního or-
gánu) za porušení zákona. Je-li
přestupek spáchán, postihne pře-
stupce poměrně citelná finanční
sankce (až 40 000 Kč). Vybraná
pokuta náleží místně příslušné-
mu úřadu, který přestupek řešil
(zpravidla tedy vaší obci).
Povinnost nepojištěné osoby za-
platit příspěvek do garančního
fondu má také sankční charakter,
protože přichází v úvahu tehdy,
jestliže bylo provozováno nepo-
jištěné vozidlo v rozporu se zá-
konem. Tuto sankci však neřeší
žádný správní orgán, ale uplat-
ňuje ji podle zákona Česká kan-
celář pojistitelů. 

Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Rýmařov

V˘zva fiidiãÛm
Žádáme řidiče všech 
motorových vozidel, 

aby parkovali svá vozidla 
pouze na určených 

parkovištích a nebránili 
provádění pravidelné 

zimní údržby komunikací. 
Odbor DaSHFota: archiv Odboru DaSH
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Zpravodajský servis ve zkratce

Sníh se uklízí i z menších uliček Demografické statistiky
Na některých místech našeho města, zejména v méně frekventova-
ných bočních uličkách, zůstával ležet sníh, a to i na chodnících po 
obou stranách těchto uliček. Příkladem místa, kde se chodci nemoh-
li z důvodu sněhových bariér po chodnících pohybovat a museli cho-
dit po silnici, byla spojnice mezi ulicemi 1. máje a Hornoměstskou
nebo ulice Julia Sedláka. Nebezpečí hrozilo zejména dětem, které tu-
dy chodí do školy, a také těm navštěvujícím základní uměleckou ško-
lu. V minulých dnech se ale pracovníci Městských služeb zaměřili
právě na úklid sněhu z těchto neschůdných ulic, které měly sníženou
průjezdnost kvůli velkým sněhovým bariérám. Jmenované ulice jsou
podle vyjádření jednatele Městských služeb Ing. Luďka Šimka v rám-
ci možností v současné době schůdné i sjízdné. JiKo

V rubrice demografie byly aktualizovány statistické údaje o poãtu a sloÏení 
obyvatel mûsta R˘mafiova za rok 2011. Celkov˘ poãet obyvatel k 31. 12. 2011
ãinil 8751, z toho je 4457 Ïen. Poãet obyvatel R˘mafiova neustále klesá.
Statistiky za loÀsk˘ rok zaznamenaly negativní bilanci v kolonce poãtu naroze-
n˘ch, více lidí se pfiistûhovalo.
Vůbec nejvíc obyvatel od roku 2000 mělo město v roce 2002, kdy je-
jich počet dosáhl 9289. Nejvíce dětí se narodilo v roce 2005, bylo jich
109. V loňském roce jsme přivítali 82 dětí, což je o 9 méně, než kolik
lidí zemřelo. Na druhou stranu se loni do Rýmařova přistěhovalo 
o sedm lidí více, než bylo odstěhovaných.
Statistika za loňský rok také odhalila, že v Rýmařově žije 21 osob star-
ších 90 let, z toho 3 muži a 18 žen. Nejstarší občankou Rýmařova je
v současné době 95letá Jindřiška Pospíšilová. Převzato z webu města

Technika Městských služeb Rýmařov odklízí sněhové bariéry z méně
frekventovaných ulic a chodníků

S Toulavou kamerou do Rýmařova

V nedûli 22. ledna v 10 hodin dopoledne byl odvy-
sílán dal‰í díl pofiadu âeské televize Toulavá ka-
mera. Tentokrát v nûm byla i reportáÏ o mûstû
R˘mafiovû. Televizní ‰táb pfiijel na pozvání r˘ma-
fiovského obãana Jana Steinera. Natáãení pro-
bûhlo na Tfii krále, kdy mûsto zasypaly neãekané
pfiívaly snûhu, ãímÏ dostalo krásn˘ zimní kabát
a dostálo tak svému oznaãení „brána JeseníkÛ“.
A jelikož množství sněhu svádělo k zimním
sportům, starosta Rýmařova Petr Klouda ho-
vořil o četných trasách pro běžkaře a využití
našeho města k zimním radovánkám.
Jednou ze zastávek reportérů byla kaple
V Lipkách, označovaná za perlu severomo-
ravského baroka. Diváci mohli nahlédnout
do interiéru této významné památky a vy-
slechnout komentář ředitelky Městského
muzea Rýmařov Lenky Baborovské. Ná-
sledná zastavení u fary, kostela sv. Michaela
a městské radnice dala prostor i k seznámení
s pověstí o lidožravé vlčici, která se mstila za
usmrcená mláďata a napadala občany
Rýmařova. Její zabití se stalo motivem měst-

ského znaku. Poté se divák dostává k návště-
vě muzea, kde si může prohlédnout historic-
kou expozici spojenou s textilním průmys-
lem Rýmařova, který byl ve své době na
špičkové celosvětové úrovni.

V internetovém archivu České televize je re-
portáž z pořadu Toulavá kamera k vidění pod
odkazem http://toulavakamera.ceskatelevi-
ze.cz/article.asp?id=344.

Městské muzeum Rýmařov

Ilustrační foto

Fota: archiv ČT 24
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Kdo byl kdo

Ludwigovo městské muzeum a osudy jeho sbírek
Wilhelm Ludwig, jak jsme již zdůraznili, byl
velký rýmařovský vlastenec a rodnou obec
stavěl nade vše. Měl ohromné štěstí, že získal
vynikající zázemí pro svou mnohostrannou
činnost ve své rodině a zvláště v mladé man-
želce Wilhelmině (*1868), jež ho nejen pod-
porovala, ale osobně se podílela i na jeho roz-
sáhlé a obecně respektované sběratelské čin-
nosti. Nejinak tomu bylo i při bádání o minu-
losti města. Muzeum řídil od vzniku až do své
smrti ve věku devadesáti let s plnou podporou
města.
Již dříve, než muzeum vzniklo, začal Ludwig
soustřeďovat předměty, které se mohly stát ex-
ponáty budoucího muzea. Sám měl na sbírko-
vé činnosti sice lví podíl, ale přispívali ochot-
ně i spoluobčané. Poskytovali peníze na po-
třebné úpravy místností budoucího muzea
a fundus, tedy zařízení interiéru, plnili deposi-
tum nejrůznějšími dary, předměty různého stá-
ří z města i okolí. Neuvěřitelné množství dal-
ších exponátů přivezli lidé z cest po Evropě
i jiných kontinentech, ale i po Balkánu, z mód-
ní turistiky po Turecku či z tajemného Egypta,
kde tehdy bylo možno získat za bakšiš hele-
nistické mince, útržky popsaných papyrů či
tkanin z významných hrobek, prastarou kera-
miku, ba i alabastrové kanopy na ukládání lid-
ských vnitřností. Konec konců vždyť ještě
v sedmdesátých letech minulého století bylo
možno zakoupit římské mince od pofidérních
prodejců v Maďarsku a Řecku přímo u silnic.
Mnozí lidé, kteří neustáli krizi sedmdesátých
let a emigrovali do jižní nebo většinou severní
Ameriky i jinam, posílali exotické sbírkové
předměty.
Rýmařovské městské muzeum nalezlo na 
44 let svůj první stánek v celém přízemí staro-
bylé radnice. Přes svůj název nebylo nikdy jen
místní institucí, ale vždy sledovalo více regio-
nální než jen úzce městské zájmy, a tak doko-
nale spravovaný a inventovaný sbírkový fond
obsáhl doklady o celém Rýmařovsku. Muzeum
v 30. letech vybavili velmi vzhlednými vitrína-
mi, sice masivními, ale prosklenými, tedy pře-
hlednými. K uložení větších předmětů sloužily
čelně zasklené skříně. Vně měly ještě hnědý 
c. k. firnajsový nátěr a uvnitř bílý lak. Muzeum
mělo stejné problémy s prostorami pro uložení
fondu (sbírek), jako je to dodnes stejné u všech.
Proto u vitrín pamatovali na dobře uzamykatel-
ný spodní prostor na ukládání deponovaných
předmětů. Dnes z nich najdete jen speciální
trojúhelné vitríny v geologické expozici, které
jiná muzea našemu dodnes závidí. Podobné 
užívali ve Slezském muzeu v Opavě na sbírku
mincí. Po zrušení muzea se dostaly darem do
tehdejšího gymnázia (JSŠ) a jeho bědné dny
přežily na půdě základní školy, odkud se vráti-
ly díky laskavosti tehdejšího pana ředitele Mgr.
Václava Orlíka. Ostatní rozsekali v Bruntále,
kde byly uloženy i se sbírkami. Muzeum však
užívalo i historický nábytek a kdo ví, kde skon-
čil. Také v kamnech?

Při vytváření sbírek se rýmařovská praxe nijak
nelišila od ostatních dobových muzeí, které se
sice zajímaly hlavně o krajové památky, ale pl-
nily je i kuriozity či exotika ze vzdálených
zdrojů. Rozsáhlý geologický fond tak obsaho-
val vedle místních nerostů i minerály a horni-
ny z Rakouska, Německa, Itálie, Balkánu či
severní Afriky. Mezi přírodninami bychom na-
šli velkou sbírku mořských korálů, živočichů
a ulit měkkýšů. Jen zoologie kupodivu zůstá-

vala v kraji plném divokých zvířat popelkou
s několika žalostnými vycpaninami. Přede-
vším od svých nejvýznamnějších mecenášů,
hrabat Harrachů, získalo muzeum rozsáhlou
sbírku předmětů z několika kontinentů, arab-
ská sedla a dýky, handžáry, africké asagaje, tu-
recké či arabské lampy, pokrývky hlavy, cenné
kazety vykládané drahými kovy, části oděvů,
ba dokonce pouta amerických otroků aj.
Předměty přivezli z cest též poslední členové
rodu janovických Harrachů Karel Alfréd
s Františkem a vybavili jimi dvě místnosti zá-
meckého muzea, přebytky darovali městské-
mu zařízení.
Ve sbírkách bychom nalezli také zajímavé do-
klady regionální etnografie, kroje a jejich čás-
ti, písemné památky ad. Předměty z oblasti
klasické a středověké archeologie zůstávaly
svým počtem na okraji. I zde se často jednalo
o velice vzdálená naleziště, jako jsou starově-
ký Egypt, antické Středozemí, Německo či
Rakousko. Původní německé „pečlivě vedené
záznamy“ chybí, byly zničeny roku 1964
v bruntálském muzeu na nesmyslný příkaz
shora. Kvůli idiotství tehdejších nadřízených
orgánů nelze u mnohých předmětů (kamen-
ných nástrojů, staré keramiky, plastik aj.) 
určit místo nálezu, a tak nadále k ohromné
škodě unikají potřebné doklady jesenického
pravěku a doby kovů.

Jádro sbírek pochopitelně představovaly histo-
rické předměty převážně z Rýmařovska.
Zahrnovaly především období od 16. do po-
čátku 20. století. Patří k nim kromě sečných
a bodných zbraní, šavlí, palašů, dýk, kopí a ha-
laparten, i 24 loveckých a vojenských pušek,
většinou výrobků rýmařovských puškařů
a zbrojířů ze 17.-19. stol., o nichž nevíme
prakticky nic, třebaže jejich počet řadil do ro-
ku 1850 Rýmařov po Brně na druhé místo na
Moravě. Muzeum vlastnilo celé uniformy
městské gardy z roku 1848, množství kerami-
ky, cínových, mosazných i bronzových před-
mětů, hornické nástroje a pomůcky, nástroje
a výrobky řemeslníků, historické prapory, stu-
hy, pozoruhodnou kolekci výrobků místního
textilního průmyslu i keramiček včetně forem
na kachle aj.
Zlatým hřebem byl nesporně první letecký
motor v rakouské monarchii zhotovený r. 1898
pro vynálezce Ing. Viléma Kresse v drobné to-
várně na elektrická dynama v Bedřichově
u Rýmařova pod vedením Ing. G. Adama.
O exponát vcelku neomaleně usilovalo
Národní technické muzeum v Praze, ale vydal
jej až kustod Henych roku 1956. Rovněž z vý-
tvarných prací (malba, grafika, plastika), jež
dokázal Ludwig soustředit, se nezachovalo té-
měř nic, zmizela i řada cenných historických
vedut měst jako nepochopitelný dar (?) kusto-
da muzeu v Litovli a přes 360 matric na potis-
kování látek do Olomouce v letech 1955/56.
Kromě šíře pojatých sbírek je nutno zmínit též
monotematické. Jedna z nich obsahovala
množství církevních, městských, panovnic-
kých i šlechtických pečetí z celé habsburské
monarchie, Německa a téměř úplnou kolekci
pečetí města Rýmařova od 16. století, včetně
cechovních a obecních pečetidel z regionu.
Vysokou hodnotu po stránce obsahové i fi-
nanční představovala sbírka platidel, přede-
vším mincí. Nejsme schopni rekonstruovat ji
v plné šíři, ale jen část podle dochovaného se-
znamu platidel a medailí v notářském zápisu
štědrého daru Františka hr. Harracha. Z 1452
darovaných mincí bylo 26 zlatých, 1412
stříbrných a 14 raženo z mědi a jejích slitin.
K nejstarším patřila platidla antická (od řec-
kých ražeb městských států, Makedonie a min-
cí Alexandrových diadochů i jejich potomků
včetně Ptolemaia III. a VIII. až po galerii řím-
ských císařů) a byzantská z raného středověku.
Velmi zajímavá byla též kolekce denárů mo-
ravských Přemyslovců, českých knížat včetně,
králů od Vratislava I. po groš Václava IV. Dále
obsahovala uherské (zlaté) dukáty Matyáše
Korvína, neobyčejně cenné renesanční mince
české, německé, sporadicky též italské
(Galeazzo Visconti ad.), je zastoupen též čes-
ký, francouzský, nizozemský a švédský barok,
ražby papežů, biskupů, kurfiřtů, aristokratů
s právem razit minci včetně Harrachů. Sbírka
obsahovala též mince německých států, fran-
couzské revoluční a napoleonské peníze a sa-

Pohled do prostor muzea na radnici (spíše
depozita) před r. 1914
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Školství

Studenti SSOŠ Prima na výstavě cestovního ruchu Tourism Expo
Ve dnech 27. - 29. ledna otevře-
lo Výstaviště Flóra Olomouc no-
vou sezónu 17. ročníkem veletr-
hu Tourism Expo. Na Výstavišti
byla představena tradiční pře-
hlídka regionálních turistických
zajímavostí, památek, folkloru,
tradic a zvyků včetně kulinář-
ských specialit.
Návštěvníci se mohli seznámit
s aktuální nabídkou domácích
a zahraničních dovolených, po-
znávacích a léčebných pobytů
desítek cestovních kanceláří, 
agentur, ubytovacích a stravova-

cích zařízení, dopravců, lázní,
sanatorií, muzeí a dalších kultur-
ně-poznávacích zařízení nejen
domácích, ale i slovenských.
Součástí veletrhu byl také dopro-
vodný program v podobě cesto-
vatelských výstav, besed se zají-
mavými osobnostmi, přehlídek
s nejrůznějšími aktivitami pro
volný čas a geografická soutěž
středních škol Moravská brána.
Vyvrcholením doprovodného
programu bylo finálové kolo
soutěže Miss Haná 2012.
V rámci praxe se doprovodného

mozřejmě množství platidel rakouských i za-
hraničních z 19. stol. (Turecko, Anglie, Orient
včetně Číny, Japonska aj.). Do Harrachovy ko-
lekce patřily též cizí i české medaile (Karel
Havlíček Borovský, Otevření Tylova divadla,
Zemědělská jednota, Orelský slet, Čestný vý-
bor Pardubic, výroční medaile velehradské
ap.) a dnes již nedochované rýmařovské. Drazí
sběratelé mincí, u uvedených platidel muzeum
uvedlo ceny, jež by vám mohly způsobit mrt-
vici. Raději nečtěte dál. Běžný stříbrňák za
kačku a takový uherský červený (zlatý dukát)
bratru za pětikorunu.
Muzeum vlastnilo staré fotografie, pohlednice
i staré tisky od 16. století, rozsáhlou knihovnu
s prvotisky (první tisky z 15. a poč. 16. stol.)
a dokumenty, jež nebyly v českých inventářích
zaznamenány vůbec a jen s velkými potížemi
by mohly být zčásti dohledány v jiných muze-
ích, zvláště bruntálském, pokud se zachovaly.
Pinkavovo vyjádření, že „zvláštních památ-
ností není ani v museu ani v archivě“ lze po
prostudování zbylých zápisů starého muzejní-
ho fondu odmítnout a snad zmínit, že při práci
na Vlastivědě moravské (Okres unčovský a rý-
mařovský) opomněl zajímavý archiv farní
i harrachovský, kam by získal přístup díky
vstřícnosti a zájmu Františka Harracha zcela
jistě.
Nutné též upozornit, že již Karel Alfréd
Harrach se synem Františkem zamýšleli pře-
nést rýmařovské muzeum jako okresní institu-
ci do renesanční části janovického zámku
a dosavadní zámecké sbírky (orientální, turec-
ké a lovecké sbírky včetně cínů, majoliky,
zbraní a dalších) byly pořizovány od počátku
jako jeho součást. Stejný návrh dal muzeu též
Mikuláš Forgách, kterého zavázal ke zřízení 
okresního muzea dědeček František Harrach
a otec, pokud by zámek restituoval. Obdobný
návrh vyšel též z Památkového ústavu
v Ostravě a bez přesnějšího určení prostoru
i od anglického Lordhausu, který měl před ča-
sem o zámek zájem. Památkový ústav počítal
i s navrácením zjištěných součástí zmizelého
zámeckého inventáře (rokokové pokoje modrý
a zelený, jídelna) a vybavení zámeckého in-
ventáře ze svých sbírek.
Lidé z okruhu muzea byli kromě sběratelské

a inventarizační práce také aktivní v regionál-
ní publicistice. Vyjadřovali se např. též k vá-
lečnému soupisu zvonů 1942 a ovlivnili za-

chování historicky cenných exemplářů. Je vel-
kou chybou, že po válce nebylo akceptováno
jejich úspěšné jednání o vyhlášení cenného
přírodního a historického území s hradem
Strálkem za chráněné. Muzeum zaštiťoval
Spolek německých vlastivědných muzeí
v ČSR.
Rozvoj muzea ukončila druhá světová válka,
když bylo na úřední příkaz 5. září 1944 uza-
vřeno před blížící se frontou, tedy rok po úmr-
tí zakladatele. Sbírky nový správce uložil do
beden a přesunul do přízemí městského chu-
dobince na Hornoměstské ulici v areálu dneš-
ní či spíše bývalé nemocnice.
Období po válce nelze nazvat jinak než kalvá-
rií. Češi se dosud s Němci dohadují, kdo vlast-
ně odcizil drahou sbírku mincí, fondy muzea
se neustále přesouvaly z místa na místo, něco
se ukradlo, něco zničilo při neodborném za-
cházení, něco záměrně, jiné věci byly „odbor-
ně“ vyřazeny, údajně často nestřízlivý kustod
nechal vyhodit na smetiště bicykly s velkým

kolem, neboť měly zničené pedály. Za pomoc
platil správce muzea prý historickými mince-
mi. Náboženské památky skončily vyvrženy
na náměstí, „protože do muzea nepatří“. Pan
dr. František Vaňák se jich na poslední chvíli
ujal a dokázal chránit až do svého odchodu do
Olomouce. Později bylo snad spáleno deset asi
betlémových barokních figur, možná Handkův
zádušní dar kapli V Lipkách, protože prý „by-
ly červotočivé“. Muzeum „na papíře“ se stalo
přítěží místním potentátům, kteří jej roku 1958
zrušili a na rozdíl od moudrých Krnovských
povolili i odvoz sbírek. Dnes je zpátky jen ma-
ličký zlomek Ludwigových fondů. Jejich větší
torzo, jež přežilo poválečné kulturníky, je ro-
zeseto v muzeích v Olomouci, Mikulově,
v Náprstkově muzeu v Praze, Národním tech-
nickém muzeu a nejvíc v Bruntále, jež nám
malou část zapůjčuje z kolegiality vždy na rok,
pokud se prokáže jejich rýmařovský původ,
vrátilo jen málo. Ono se vůbec moc nevrací,
také proč? Zákon o vydávání muzejních sbírek
dodnes není a obecně neplatí, že se má neprá-
vem odňatý (tj. ukradený) majetek vrátit pů-
vodnímu majiteli (městu Rýmařovu), a politi-
ci mají jiné problémy než se zabývat „prkoti-
nami“. Ještě že se podařilo překonat názor po-
válečné městské kroniky (1948), že muzeum
je pěkné a pečlivě vedené (krátce, pak nastal
masakr sbírek), ale „exponáty nelze vystavo-
vati, neb jsou německé“. Kdyby tak byly 
eskymácké, to by bylo něco, nesousedíme
a nikdy jsme si nemohli nic na tu dálku udělat. 

Mgr. Jiří Karel

(SOkA Bruntál, fond Městské muzeum
Rýmařov, J. Karel - L. Pleská: Muzeum na
prahu tisíciletí, Stř. Morava 14. Olomouc
2002; J. Karel: Zámek Janovice u Rýmařova,
Stř. Morava 28, Olomouc 2009; J. Karel
- L. Pleská: Vzdělanost na Rýmařovsku,
Almanach Gymnázia Rýmařov, Rýmařov
2002; J. Karel: Muzeum v Rýmařově, Vlast.
Listy, Opava 1999; J. Karel: Hořká minulost
jednoho muzea, Donitra Askiburgionu, sbor-
ník 4, M. Beroun 2000; J. Karel: Otázky vra-
cení původních fondů muzeím obnoveným po
roce 1989, sborník přednášek, Hodonín 2002;
Kronika města Rýmařova, díl I. ad.)

Exponát z původních sbírek muzea, sv.
Barbora (pozdně barokní anonym)
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programu zúčastnili také studen-
ti SSOŠ Prima. Žáci z oboru
Pracovník v lázeňských služ-
bách a ve službách wellness
předváděli na pódiu i u stánku 
ukázky sportovních, klasických,
reflexních a baňkových masáží.
Žáci z oboru Cestovní ruch při-
pravili stánek Rýmařovsko, kde
propagovali turistické zajíma-
vosti z okolí Rýmařova, město
Rýmařov a subjekty podnikající
v oblasti cestovního ruchu na 
území města a v jeho blízkosti.
Jednou z největších doprovod-
ných akcí byla geografická sou-
těž středních škol Moravská brá-

na, kterou každoročně pořádá
právě SSOŠ Prima. Letošního 
6. ročníku soutěže se zúčastnilo
rekordních 15 moravských škol
zabývajících se cestovním ru-
chem, hotelnictvím, lázeňstvím
nebo gastronomií. Tříčlenná sou-
těžní družstva prověřila své zna-
losti ve třech kolech soutěže.
V prvním kole poznávali soutěží-
cí hrady Moravy a Slezska a měli
za úkol určit období vzniku hradu,
prvního a posledního vlastníka
hradu. V druhém kole se formou
testu prověřovaly znalosti z oblas-
ti chráněných krajinných oblastí
na Moravě a ve Slezsku. Poslední

kolo mělo netradiční pojetí, fanta-
zii se meze nekladly. Studenti mu-
seli představit formou průvodcov-
ského výkladu hrad, který si pře-
dem vybrali. Družstva hodnotila
pětičlenná porota, ve které zasedli
odborníci z oblasti cestovního ru-
chu. Rozhodování o umístění jed-
notlivých škol neměli vůbec jed-
noduché.
Letos se družstvo SSOŠ Prima
ve složení Luboš Polanský,
Martina Čelovská a Kristýna
Holodňáková připravilo na sou-
těž velmi dobře a výsledkem
dlouhodobé přípravy bylo vy-
sněné první místo. Druhé místo

obsadila Hotelová škola z Brna
a třetí místo Střední odborná
škola služeb Olomouc.
Děkujeme městu Rýmařov za fi-
nanční podporu věnovanou stán-
ku Rýmařovsko, za věcné ceny
pro soutěžící a upomínkové dár-
ky pro porotu.
Pokud byste chtěli otestovat své
geograficko-historické znalosti,
můžete nahlédnout na stránky
www.prima.skolniweb.cz do
sekce Moravská brána, kde na-
jdete soutěžní prezentace a testy
se správnými výsledky. 

Foto a text: Marek Bocián,
SSOŠ Prima Rýmařov

Gymnázium oslaví 110 let
V letošním roce oslaví Gymnázium Rýmařov 110 let od svého zalo-
žení. Při této příležitosti vznikne v prostorách školy i tablo s fotkami
nejslavnějších absolventů. K těm nejvýznamnějším patří v současné
době například profesor Jindřich Štreit, profesor Dušan Šimek, do-
cent Bořek Zeman a mnoho dalších. Redakce Rýmařovského hori-
zontu ve spolupráci s gymnáziem uveřejní v letošním roce několik
medailonů těchto osobností. V rámci oslav významného výročí chce
škola také připravit sborník.
Mezi prvními významnými absolventy Gymnázia Rýmařov, které
představujeme, patří Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, PhD.

Vzpomínka na gymnázium
Doba studia na gymnáziu mně osobně přinesla mimo jiné povinnos-
ti pootevření cesty k mým tajným snům. Jednak to bylo úžasné ob-
dobí tanečních kurzů mistra Kadlece, který nás provedl s humorem
a trpělivostí sobě vlastní nástrahami rytmů a neobratností našeho tě-

la, ale i konvencemi společenské-
ho chování a kde jsem mohla pro-
jevit svůj temperament a spolu
s ostatními si užila krásných šatů,
zpocených rukou oblíbeného ta-
nečníka i klouzající podlahy.
Zcela jistě jsme se spolužačkou
Hankou Čechákovou a našimi ta-
nečními partnery tvořili dva nej-
krásnější páry na závěrečné kolo-
ně při úvodní polonéze :-).
Alespoň slzy dojetí rodičů moji
pýchu potvrzovaly.
Druhé pootevření mi dalo poznat
nástroje pro tvorbu prostoru,
hmotné reality. Díky specializo-
vaným předmětům bloku Základy

stavitelství a hlavně díky zaujetí paní Ing. Slámové jsem dostala šan-
ci rozvíjet vlastní manuální schopnosti a vlohy zděděné a bezděky
přenášené od mého otce. Objev dobrodružné cesty projektování i re-
alizace jsem plně docenila v dalším studiu.
Samozřejmě mi pobyt na gymnáziu přivedl do cesty i nové kamará-
dy a přátele - a lásky :-).
Co bylo po gymnáziu
Po maturitě jsem byla přijata na Fakultu architektury Vysokého uče-
ní technického v Brně, kde jsem v roce 1987 obhájila diplomovou
práci a strávila další dva roky na studijním pobytu.
Následujících pět let jsem vyzkoušela práci v projekci i přímo na
stavbě, i na volné noze. Osud mě ale zavál zpět na absolvovanou fa-
kultu, kde jsem se stala odborným asistentem, v roce 2000 získala
doktorát a v roce 2009 se habilitovala v oboru.
Celou dobu mě však provázel i tanec - dva roky společenský za První
brněnskou strojírnu a dalších pět let akrobatický rock’n’roll. Náročné
studium tak bylo zpříjemňováno soutěžními i exhibičními vystoupe-
ními, přísnými tréninky a soustředěním.

Moje současnost
V současné době již sedmým rokem vykonávám funkci proděkanky
fakulty pro studium a vedu Ústav navrhování UN1, který se ve své
výuce i výzkumu specializuje na tvorbu obytného prostředí. Já se za-
měřuji na typologii bydlení v bytových domech, sociální aspekty
bydlení ve výškových budovách, na problematiku regenerace pane-
lových domů a pracovní prostředí. Se svým týmem spolupracuji
dlouhodobě se švýcarskými pedagogy a architekty a pro realizaci vý-
uky i výzkumných úkolů často pobývám v zahraničí (Bulharsko,
Švýcarsko, Rakousko, USA, Hong Kong, Singapur...).
A kde zůstal tanec? Shodou zvláštních okolností jsem členkou sou-
boru bulharských lidových tanců PIRIN, s nímž vystupuji nejen
v Česku. Svůj optimismus a energii si však doplňuji i všemi formami
aerobního cvičení.
Ačkoliv žiji a pracuji větší část svého života v Brně, mám přetrváva-
jící vztah k Rýmařovu a k Jeseníkům vůbec, protože tady jsem vy-
rostla, začala brát rozum a i díky školám utvářela svůj životní postoj. 

Iva Poslušná, Brno
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Příležitost dělá zloděje
Viditelně odložené věci ve vozid-
lech lákají zloděje. V pátek 
20. ledna se oběťmi jednoho stali
majitelé fabie zaparkované u res-
taurace v Nové Vsi. Zloději stači-
lo deset minut na to, aby rozbil ok-
no auta a odcizil batoh odložený
na sedačce. V batohu byla peně-
ženka s finanční hotovostí, plateb-
ní karta, doklady, fotoaparát, mo-
bilní telefon a další osobní věci.
Způsobená škoda se vyšplhala na
12 tisíc Kč.
Podobný případ se odehrál 26. led-
na ve Skalách. Řidič zaparkoval
auto před místní firmou. Neznámý
pachatel využil jeho nepřítomnos-
ti, rozbil okno předních dveří a od-
cizil z přihrádky peněženku.
Majitel přišel o osobní doklady,
hotovost 200 Kč a kromě průkazu
k vozidlu i o doklady k dalšímu
vozu a motocyklu, které měl spo-
lečně uschovány v peněžence.
Škoda dosáhla výše 3 tisíc Kč.
V úterý 31. ledna se stalo terčem
zloděje i audi odstavené na parko-
višti v Sovinci. Neznámý pachatel
využil nepřítomnosti majitele a po
rozbití skla u zadních dveří si ze
sedadla odnesl černou cestovní
tašku. V té byla uložena peněžen-
ka s hotovostí přes 2 tisíce Kč, 
osobními doklady a platebními
kartami. Celkově pachatel způso-
bil majiteli škodu ve výši okolo 
10 tisíc Kč, z velké části poškoze-
ním vozidla.

Porušil podmínku
62letý muž z Rýmařovska je po-
dezřelý z krádeže, ke které došlo
18. ledna v obchodním centru ve
Vrbně pod Pradědem. Obviněné-
mu muži se vymstil pokus odnést
bez placení zboží za 60 Kč. Ve
chvíli, kdy procházel pokladnou,
byl vyzván pracovnicí ke kontrole.
Vytáhl z kapsy bundy balíček ká-
vy, který se snažil pronést poklad-
nou. Muž byl již v posledních
třech letech pro krádež souzen
a v současné době je na něj uvalen
podmíněný trest odnětí svobody
v délce trvání 6 měsíců se zkušeb-
ní dobou do března 2013.

Sprejer poničil fasádu
Rýmařovští policisté šetří případ
vandalství, kterého se dopustil ne-
známý pachatel na Sokolovské uli-
ci v Břidličné, když posprejoval

technologickou budovu telekomu-
nikační společnosti. Na objekt na-
stříkal různobarevné nápisy, který-
mi poškodil plochu přibližně 10m2.
Škoda byla vyčíslena na 6 tisíc Kč.

Ukousnul manželce
kus ucha

Rýmařovští policisté byli přivoláni
k incidentu v jednom z bytů na ná-
městí Svobody. Po příjezdu na mís-
to našli 32letou ženu se zraněním
ucha a 34letého agresivního muže.
Hlídka ihned muže zadržela a za-
volala lékařskou pomoc. V bytě
byly ještě tři děti, které policisté
předali sociálním pracovnicím.
Útočník skončil v policejní cele
a vyslechl si obvinění ze zvlášť zá-
važného zločinu ublížení na zdraví.
V podnapilém stavu měl nejprve
vulgárně urážet svou ženu a měl ji
také uchopit za krk. Z tohoto sevře-
ní se podařilo poškozené vyprostit
a utéct do kuchyně. Muž ji však do-
stihl, napadnul a ukousl jí část pra-
vého ušního boltce i s chrupavkou.
Zranění si vyžádalo okamžitý pře-
voz do nemocnice, kde lékaři část
ucha přišili. Muž byl již v minulos-
ti, když bydleli na Zlínsku, za úto-
ky vůči manželce stíhán. Nyní je ve
vazbě a hrozí mu trest odnětí svo-
body až na deset let.

Zloděje dopadli i s lupem
Hodinu po půlnoci 27. ledna zadr-
žela policie přímo na místě činu
pachatele, který se vloupal do pro-
dejny v obci Skály. Na místě zasa-
hovala hlídka s psovodem a slu-
žebním psem. 39letého muže, kte-

rý byl pod vlivem alkoholu a na-
dýchal 2,65 promile, převezli na
záchytnou stanici k vystřízlivění
a další den jej zadrželi. Policejní
komisař mu sdělil obvinění z krá-
deže. Muž rozbil výlohu a z pultu
prodejny odcizil cigarety, alkohol
a cukrovinky. Část lupu na místě
zkonzumoval, ostatní věci poli-
cisté našli v jeho batohu. Způso-
bená škoda činí přes 8 tisíc Kč.
Obviněný muž má za sebou trest-
ní minulost, nyní je stíhán vazebně
a hrozí mu, že ve vězení stráví až
tři roky.

Nehodou vše začalo
V Ryžovišti havaroval řidič vozid-
la Škoda 105, když nepřizpůsobil
rychlost, na namrzlé silnici nesta-
čil zastavit a narazil do citroenu
odstaveného u kraje silnice. Při
šetření nehody policisté zjistili, že
na škodovce není platná technická
prohlídka, na levém předním kole
je namontována letní pneumatika
a ostatní pneumatiky nemají do-
statečnou hloubku dezénu. Řidič
nepředložil ani platný doklad
o pojištění a uvedl, že auto pojiště-
né není, neboť ho nedávno zakou-
pil a ještě nepřepsal. Způsobená
škoda na citroenu činí 40 tisíc, na
škodovce 2000 Kč.

Z domu odnesl vše cenné
Škodu za několik desítek tisíc způ-
sobil neznámý pachatel majiteli
rodinného domu v Dolní
Moravici. V průběhu dopoledních
hodin 27. ledna vypáčil okno
a vnikl dovnitř. Dům prohledal

a odcizil televizor, kameru, různé
šperky, notebook a playstation.

Srnec srážku nepřežil
Ke střetu s lesní zvěří došlo mezi
obcemi Ondřejov a Valšův Důl.
Srnec vyběhl z levé strany bezpro-
středně před projíždějící vozidlo
Volskwagen Crafter, které řídil
62letý muž. Ten již nestihl reago-
vat a srnce srazil. Zvíře na místě 
uhynulo a následně bylo předáno
mysliveckému sdružení. Ke zra-
nění osob nedošlo. Způsobená
škoda činí 10 tisíc Kč.

Upadl na schodech
a přišel o peníze

56letý muž přišel oznámit rýma-
řovským policistům, že ho někdo
25. ledna v Břidličné okradl. Stalo
se to v momentě, kdy odcházel
z pošty a udělalo se mu špatně.
Upadl do bezvědomí a toho využil
neznámý pachatel, který mu místo
poskytnutí pomoci z kapsy kalhot
odcizil finanční hotovost ve výši
3 800 Kč.

Auta
ve sněhové bouři zapadla
Rýmařovští policisté spolu s dob-
rovolnými hasiči zasahovali 
1. února večer v mrazivých pod-
mínkách na silnici mezi Tvrd-
kovem a Rudou. Během sněhové
bouře zde do sněhu zapadla čtyři
auta, v nichž zůstalo uvězněno
celkem deset osob včetně několika
dětí. Policisté s hasiči osádky vozů
vyprostili a odvezli do jejich do-
movů. Naštěstí se celá událost
i přes extrémní počasí obešla bez
zranění. Uvízlým autům se snažilo
pomoci i vozidlo silničářů, to však
při cestě na místo také zapadlo.
Silnice byla zprůjezdněna během
následujícího dne.

Odcizení
jedenácti statorů

Ze seníku v areálu firmy na
Rýmařovské ulici v Břidličné zmi-
zelo 1. února během dvou hodin
jedenáct statorů z elektromotorů
připevněných ve větracích otvo-
rech. Pachatel jejich odcizením
způsobil škodu za 55 tisíc Kč.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové

a komisařky
por. Ing. Ivany Křištofové

Lekl se autobusu
Mezi Tvrdkovem a Rudou havaroval 52letý muž s vozidlem Felicia,
když se v zatáčce vyhýbal sněhovým jazykům a najel do protismě-
ru. Za zatáčkou se však lekl protijedoucího autobusu, sešlápl brzdu
a uhnul zpět do svého pruhu. Zde však najel do nafoukaného sněhu,
dostal smyk a narazil zadní částí do autobusu. Auto se nárazem pře-
točilo zpět a narazilo znovu do boku autobusu. Při nehodě se řidič 
osobního vozidla lehce zranil. Jiné osoby zraněny nebyly, v autobu-
se nebyli cestující. Způsobená škoda činí 170 tisíc Kč.

Foto: archiv PČR Bruntál
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Můj šálek čaje

Mary Heimann: Československo. Stát, který selhal
Historické knihy můžeme číst jako romány. Ne proto,
že bychom pochybovali o jejich faktografické stránce.
Pokud by se v nich psalo o něčem, co se nestalo, tak by
to nebyly knihy historické, ale jednalo by se v lepším
případě o beletrii, v tom horším o propagandu. Spíše
mám na mysli fakt, že i historické knihy vyprávějí pří-
běhy. Záleží vždy na tom, na co se zaměříme, co do pří-
běhu zahrneme, anebo co naopak vypustíme či vytěsní-
me. Vyprávění o minulosti tedy nemůže být nikdy úpl-
né. Z toho mají radost zejména historikové, kteří díky
tomu nikdy nepřijdou o práci. Vždy budou mít co obje-
vovat, přepisovat, uhlazovat či naopak líčit v temných
barvách. Zároveň se jim do psaní promítá jejich původ,
rok narození a doba, ve které svůj historický příběh pí-
šou. Právě proto je mi sympatická kniha americké his-
toričky Mary Heimann, která přednáší a žije ve
Skotsku.
Uprostřed kariéry se rozhodla naučit česky a napsat kni-
hu o české historii s názvem Československo. Stát, kte-
rý selhal. Heimann má tu výhodu, že necítí potřebu pre-
zentovat Čechy v příznivém světle. Čeští historikové se
mnohdy nemůžou a ani nechtějí zbavit svého národní-
ho cítění, jež se chtě nechtě do jejich vyprávění promí-
tá. Mary Heimann se na Čechy dívá zvenčí a nebrání se
zachytit ani ponuré stránky české historie, o nichž se
v tuzemských knihách příliš nepíše.
Jak sám název napovídá, nejedná se o žádnou procház-
ku růžovým sadem. Po krátkém úvodu, v němž je
v kostce představena česká historie do počátku dvacá-
tého století, autorka přistupuje k vylíčení vzniku
Československa a fungování meziválečné republiky.
Obrázek to je ale jiný než nostalgické vzpomínání, na
které jsme zvyklí z různých filmů a pořadů veřejno-
právní televize. Masaryk s Benešem jsou zde předsta-
veni jako politikové s nedůvěrou k parlamentní demo-
kracii, uchylující se často k zákulisním intrikám a ma-
nipulacím. Ani ostatní čeští představitelé z toho nevy-
cházejí lépe - jsou malicherní, hádaví a usurpují moc
pro sebe na úkor svých slovenských, německých či ma-
ďarských kolegů (o Romech či Rusínech nemluvě).
Český nacionalismus je vlastně osou celého příběhu.
Heimann připomíná neslavnou éru druhé republiky,
v níž se na státní úrovni projevila vůle Čechů k diskri-
minaci nechtěných minorit. Argumentuje, že fašizace
českého státu se nemohla rozvinout naplno pouze díky
německé invazi v březnu 1939.
Nejtvrdší pasáží a pro českého čtenáře též nejnepříjem-

nějším zážitkem je ale líčení událostí poválečných. Bití,
ponižování, upalování a lynčování německých civilistů
zachvátilo celé české území. Krvavá odplata se však ani
zdaleka neomezovala na aktivní nacisty či jejich sym-
patizanty. Princip kolektivní viny zasáhl všechny včet-
ně starců, žen a dětí. Konzervativní odhady hovoří o tři-
ceti tisících obětí. Ty pesimističtější dokonce předpo-
kládají až sto tisíc zmařených lidských životů. Čeští
„demokratičtí“ politikové této erupci etnického násilí
nejen že nezabránili, ale dokonce ji mnohdy aktivně
podněcovali. Stalinismus, který následoval, již v tomto
světle není pouze jakousi nenadálou katastrofou impor-
tovanou Sovětským svazem, ale vyústěním relativizace
práva a poválečné radikalizace společnosti.
Nacionalismus českou kotlinu neopouští ani v období
Pražského jara či následné normalizace. Katarzi bohu-
žel nepřinesl ani rok 1989. Umožnil Čechům vrátit se
k idealizovanému obrazu první republiky a tradičnímu
národnímu výkladu vlastní historie. S tím rozdílem, že
dnes je všechna vina za hrůzy dvacátého století svalo-
vána pouze na nacisty a komunisty, nikdy ne na české
nacionalisty. To Čechům umožňuje vyjít z dějin jako
pouhé oběti velmocí a přenést odpovědnost na jiné.
Kniha Mary Heimann se nečte lehce. Naopak, při čtení
se mi mnohdy chtělo vstát z křesla nebo postele, vy-
běhnout za autorkou a vysvětlit jí, že to tak být nemoh-
lo anebo že se taky našli Češi, kteří nebyli takoví, jak je
líčí. Takovou směsici negativních emocí jsem už dlou-
ho nezažil. Ke knize jsem se ale vždy vrátil a trpký šá-
lek čaje vypil až do dna.
Bylo to ale zároveň čtení objevné a podnětné. Zejména
proto, že pocházím z Rýmařova, tedy bývalého
Römerstadtu. Tento příběh mě naučil dívat se na mé
rodné město a jeho okolí jinak. Když projíždím na kole
zaniklými osadami či procházím rýmařovskými ulice-
mi, snažím se představit si, jak zde asi mohl vypadat ži-
vot předtím, než sem přišli naši předkové. Na vyprávě-
ní americké historičky si ale vzpomenu i tehdy, když vi-
dím, jak se neonacisté procházejí po ulicích českých
měst společně se „slušnými“ občany, kteří si to jdou vy-
říkat s těmi „nepřizpůsobivými“.
Démoni české minulosti jen tak nezmizí, a i proto je tře-
ba číst příběhy, jako je tento, a snažit se kriticky na-
hlédnout naši vlastní historii. Když se o to nepokusíme,
může se velmi rychle stát, že nás přízraky minulosti 
opět dohoní a příští generace čtenářů budou muset pít
další šálky hořkého čaje. Josef Švéda ml.

„Přestože druhá republika 
trvala pouze půl roku, neměla
by být opominuta jako pouhá
poznámka pod čarou. Stejně
tak bychom ji neměli chápat
jako dovětek k mnichovské
krizi či předehru k druhé svě-
tové válce. Jedná se o zásadní
období, v němž se Českoslo-
vensko změnilo z nedokonale
demokratického v otevře-
ně autoritářský stát, jehož 
ústřední i autonomní vlády
vydávaly dekrety, propagova-
ly rasismus, odstavovaly poli-
tické oponenty, zmanipulova-
ly volby, zřídily tábory nuce-
ných prací a perzekvovaly
Židy a Cikány dávno předtím,
než přišli nacisté. Tato zne-
klidňující kapitola v historii
státu byla něčím odlišným od
toho, co se někdy eufemisticky
nazývá pomnichovské „zkla-
mání“ se Západem a demo-
kracií. Druhá republika nám
ukazuje, jak vypadaly sloven-
ské, rusínské a české variace
na dobová témata antisemitis-
mu a fašismu v Evropě, a dá-
vá nám též možnost odhad-
nout, jak by se situace vyvíje-
la, kdyby nepřišla německá
invaze a druhá světová válka.
Také nám představuje některé
totalitární triky a techniky -
slovenské, ale i české -, které
byly později zdokonaleny
a použity na celostátní úrovni
poválečnou Komunistickou
stranou Československa.“

Mary Heimann.
Czechoslovakia. The State

That Failed. New Haven and
London: Yale University

Press, 2009.

Organizace a spolky
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Přehled kulturních akcí SVČ Rýmařov
11. 2. ČESNEKFEST 2
Kavárna DJ Stanley Club 13 /od
18.00/ vstupné dobrovolné

Svátek opravdu zamilovaných je
opět tady!!! V profláknuté kavárně
legendárního kávovara DJ Stan-
leyho proběhnou česnekové hody
(domácí speciality s sebou) na po-
čest svatého Čehosi. O kulturní
zážitek se postarají:
LADIBOR DANDA - obávaný
pěvec sudetských punkvolkových
balad
VOJTA KROUPA - šumperský
neřiditelný písničkář a básník

15. 2. JAK SE HONZA
DOSTAL NA HRAD
(divadlo/pohádka)  Městské di-
vadlo Rýmařov /9:45/ hraje:
Divadelní společnost Julie Juriš-
tové Praha

Honzu není třeba dlouze před-
stavovat, zná ho skoro každý.
A taky není divu, když ušel ta-
kový lán cesty. Lecčemu se
přiučil a poznal mnoho nové-
ho. Tentokrát jej vítr zavál až
do královského města, kde se
budou jiní učit od něj. Podaří
se Honzovi dostat až na krá-
lovský hrad? Nebo království
zůstane napospas chamtivému
rádci a všichni půjdou po žeb-
rotě?

24. 2. NAROZENINY
UMĚLECKÉHO SDRU-
ŽENÍ OCTOPUS
(koncert)  Sál ZUŠ/ 20:00

DEKADENT FABRIK (nu-
jazz/elektronika Praha) - hu-
debně-výtvarné společenství ta-
kových osobností české alterna-
tivní scény, jako jsou Mikoláš
Chadima, Ivan Bierhanzl, David
Cajthaml či O. M. Urban alias
DJ Satan  
SYLVIE KROBOVÁ (alterna-
tiva/šanson Praha) - zpěvačka,
herečka, textařka, skladatelka,
klavíristka, akordeonistka.
SIBÉRIJA (alternativa Rýma-
řov) stálice místní undergroun-
dové scény

5. 3. Ken Ludwig:
POD PRAPOREM NĚŽ-
NÝCH DAM
(divadlo/komedie)  Městské di-
vadlo/hraje: ADS MAHEN
Rýmařov

Co se všechno může přihodit,
když se dva vypečení herci roz-
hodnou zdědit, stůj co stůj, dva
miliony dolarů?
Režie: Hana Vystrčilová
Repríza: 8. 3. 2012

9. 3. PEHA
(koncert)   Městské divadlo/20:30

Slovenská formace PEHA půso-
bí na hudební scéně od roku
1997. Od té doby kapela vydala
4 alba a jednu Best of desku
s výběrem písní. Nejúspěšnějším
albem se stalo ,,Deň medzi nede-
ľou a pondělkom“, které kapela
vydala v roce 2005. V současné
době PEHA připravuje novou
desku a určitě se mají poslucha-
či a fanoušci na co těšit.

12. 3. TŘI POHÁDKY
NA DOBRÝ DEN
(divadlo/pohádka)  Městské di-
vadlo / 9:45 / hraje: Divadlo
Pohádka Praha

Skládanka výpravných pohádek
čerpajících z klasických motivů:
O veverce a červíku Napucán-
kovi, Mlsná princezna a Seker-
ková polévka

26. 3. Patrik Hartl:
KLÁRA A BÁRA

(divadlo/komedie)  Městské di-
vadlo /19:30 / hraje: Studio Dva
Praha

Příběh Kláry a Báry vypráví
o tom, co se může stát, když jed-
né z kamarádek po řadě život-
ních kompromisů rupnou nervy
a pokusí se radikálně změnit svůj
manželský život. Komedie
o dvou manželských krizích
a jednom úmyslně založeném
požáru.  
Hrají:   Ivana Chýlková, Eva
Holubová, Jan Holák, Mojmír
Maděrič
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Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Jan Tomčo ................................................................. Horní Město
Jan Švejdík ............................................................... Malá Štáhle

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

Marie Závadová - Rýmařov ................................................ 80 let
Jaroslava Skopalová - Rýmařov .......................................... 80 let
Antonín Zahradníček - Rýmařov ........................................ 81 let
Miroslav Tomeš - Rýmařov ................................................. 81 let
Marie Musilová - Rýmařov ................................................ 82 let
František Kužela - Rýmařov .............................................. 82 let
Anna Klišíková - Nové Pole .............................................. 85 let
Marie Gabrišová - Rýmařov ............................................. 85 let
Blanka Matějová - Rýmařov .............................................. 87 let

V tuto slavnostní chvíli

přejeme hodně síly,

pevné zdraví a štěstí,

pěkné dny bez starostí.

Ať se dobře bavíš

na každičkém kroku

a s námi tu slavíš

aspoň do 100 roků.

Dne 9. 2. 2012 oslaví 60 let paní
Liba Křenková.

K významnému jubileu
přejí hodně lásky, optimismu 
a mnoho životních úspěchů

rodina Harenčákova,
Adámkova, Pekova
a Rosťa s Martou.

Rozloučili jsme se
Ladislav Šesták - Rýmařov .............................................. 1944
Ludmila Březinová - Dolní Moravice .............................. 1920
Ludmila Mendřecová - Ondřejov ..................................... 1926
Zdeněk Teisler - Rýmařov ............................................... 1954

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 22. 2. 2012 by se dožil 90 let 
pan

Oldřich Ondra.
Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka, dcery
a synové s rodinou.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Je třeba mít na své straně většinu - proto neurážejme hlu-

páky. Alexandr Sergejevič Puškin
Známá i neznámá výročí

10. 2. 1837 zemř. Alexandr Sergejevič Puškin, ruský spisovatel
(nar. 6. 6. 1799) - 175. výročí úmrtí

10. 2. 1932 zemř. Edgar Wallace, anglický autor detektivních ro-
mánů (nar. 1. 4. 1875) - 80. výročí úmrtí

10. 2. 1962 zemř. Max Švabinský, malíř, grafik a ilustrátor (nar.
17. 9. 1873) - 50. výročí úmrtí

13. 2. 1942 zemř. Otakar Batlička, autor dobrodružných příběhů
(nar. 12. 3. 1895) - 70. výročí úmrtí

16. 2. 1867 nar. Václav Tille, vl. jm. V. Říha, literární historik, 
etnograf, komparatista a prozaik (zemř. 26. 6. 1937) 
- 145. výročí narození

16. 2. 1932 nar. Leoš Suchařípa, herec, divadelní kritik a teoretik,
překladatel (zemř. 14. 6. 2005) - 80. výročí narození

19. 2. 1952 zemř. Knut Hamsun, vl. jm. Knud Pedersen, norský
spisovatel, nositel Nobelovy ceny (nar. 4. 8. 1859) 
- 60. výročí úmrtí

20. 2. 1977 zemř. Jarmila Glazarová, spisovatelka (nar. 7. 9.
1901) - 35. výročí úmrtí

21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka, od roku 1999
(UNESCO)

21. 2. 1677 zemř. Benedictus de Spinoza, nizozemský filozof (nar.
24. 11. 1632) - 335. výročí úmrtí

21. 2. 1902 zemř. Emil Holub, přírodovědec, cestovatel a autor ce-
stopisů (nar. 7. 10. 1847) - 110. výročí úmrtí

21. 2. 1947 nar. František Kocourek, herec a bavič (zemř. 7. 7.
1991) - 65. výročí narození

22. 2. Den myšlenky bratrství - celosvětový svátek skautů
22. 2. 1907 nar. Bohumil Říha, autor knih pro děti (zemř. 15. 2.

1987) - 105. výročí narození
22. 2. 1942 zemř. Stefan Zweig, rakouský prozaik a esejista (nar.

28. 11. 1881) - 70. výročí úmrtí
22. 2. 1987 zemř. Andy Warhol, vl. jm. Andrew Warhola, americ-

ký výtvarník, grafik, fotograf, filmař a hudebník (nar. 
6. 8. 1928) - 25. výročí úmrtí

23. 2. 1912 zemř. Otýlie Sklenářová-Malá, divadelní herečka (nar.
12. 12. 1844) - 100. výročí úmrtí
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Městská knihovna

Egyptské dobrodružství Tomáše Černohouse
Tomáš Černohous rád poznává
cizí země na vlastní pěst a své zá-
žitky pak předává ostatním.
V Rýmařově se poprvé předsta-
vil před dvěma lety při besedě
s názvem Jeruzalém v pohybu.
V přednášce, kterou uspořádal le-
tos v lednu v rýmařovské knihov-
ně, posluchače zavedl do Egypta,
země, jež přitahuje dobrodruhy
už od dob Napoleona a donedáv-
na patřila mezi tradiční turistické
destinace, oblíbené i Čechy.
Černohousovo putování k pyra-
midám mělo ovšem ke klasické
dovolené daleko.
Pro pětadvacetiletého Tomáše
Černohouse je cestování doslova
životní náplní. Dnes student poli-
tologie a mezinárodních vztahů
na Masarykově univerzitě v Brně
odmalička rád četl cestopisy,
v sedmnácti letech se vydal na

kole do Izraele a Palestiny, nej-
dřív s přáteli, podruhé sám. Sám
vyjel v devatenácti i do Egypta,
se základní výbavou a stovkou
dolarů v kapse.
Jeho trasa vedla od izraelsko-
egyptské hranice v Tabě do hlav-
ního města Káhiry, k pyramidám
v Gíze a poté do Luxoru. Původní
záměr vrátit se zpět podél pobře-
ží Rudého moře zhatilo bloudění
po Luxoru při hledání autobuso-
vého spoje. Návrat do metropole
se tak odvíjel vpravdě dobrodruž-
ně - Tomáš Černohous jej strávil
v nočním vlaku jako černý pasa-
žér, schoulený v polici pro zava-
zadla.
O nečekané momenty nebývá při
podobném putování nouze, cesto-
vatel Černohousova ražení má na
druhou stranu možnost poznávat
a dokumentovat autentický život

v ulicích, dopravních prostřed-
cích nebo domácnostech místních
obyvatel. Prostřednictvím foto-
grafií a krátkých videí mohli po-
sluchači přednášky spatřit Káhiru
nejen jako luxusní centrum plné
nádherných paláců a zdobných
mešit, ale i jako přelidněné velko-
město zamořené odpadky a smo-
gem, jehož život pulsuje přede-
vším na tržištích, ovládaných vý-
mluvnými prodejci čehokoliv.
Doprava po Egyptě je pro Evro-
pana nezvykle levná, pravidla sil-
ničního provozu jsou však poně-
kud volnější. Návštěva Gízy
a Údolí králů je spojená s úchvat-
nými památkami egyptského sta-
rověku, ale i s hereckými výkony
mužů předstírajících práci na vy-
kopávkách a požadujících za se-
hranou scénku patřičnou odmě-
nu. Celé egyptské hospodářství 

ovládá všemocný bakšiš, úplatek.
To jsou stránky egyptské reality,
které osamělý cestovatel odhalí
mnohem snadněji než organizo-
vaný turista pod ochranou cestov-
ní kanceláře.
Tomáš Černohous přivezl z cesty
po Egyptě vedle snímků a video-
pohlednic i několik suvenýrů, ji-
miž ilustroval atmosféru egypt-
ského souku (tržnice) a na závěr
své přednášky připravil ještě in-
struktážní ukázku toho, jak si
správně vychutnat vodní dýmku.
Mladý cestovatel kromě Egypta
a Izraele navštívil Moldávii, ru-
munský Banát obývaný českými
krajany, Maroko, půl roku strávil
v Kodani a v létě se opět chystá
do subsaharské Afriky. Je tedy
pravděpodobné, že se v Rýmařo-
vě s některou zajímavou přednáš-
kou objeví znovu. ZN

Foto: Tomáš Černohous
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Jeseníky v malbách Miroslava Morávka
VernisáÏí zahájila r˘mafiovská kni-
hovna v pátek 3. února novou v˘sta-
vu galerie U Stromu poznání. Vesti-
bul knihovny zaplnil sv˘mi malbami
jesenické krajiny janovick˘ v˘tvar-
ník Miroslav Morávek.
Miroslav Morávek vystavuje
v knihovně pravidelně, už od po-
čátku existence její galerie, která
byla koncipována jako prostor 
otevřený debutantům, žákům zá-
kladní umělecké školy nebo 
amatérským výtvarníkům a foto-
grafům bez ambic proniknout do
oficiálnějších výstavních institu-
cí. Právě k takovým autorům

Morávek patří. Jeho vyobrazení
janovických zákoutí a jesenické
krajiny možná nesklidí uznání
kunsthistoriků, své publikum,
poměrně široké, však má.
Únorová výstava v knihovně je
věnována krajině, téměř výhrad-
ně důvěrně známé jesenické,
jedna malba zachycuje štíty
Tater. „Jsou to místa, která jsem
prošel. Nemaluju přímo v plené-
ru, vybraná zákoutí a pohledy si
fotím a pak je přenáším do mal-
by,“ popisuje autor. Přiznává, že
se nedrží pevně předlohy a do
obrazů promítá i svou fantazii.

Výsledné malby olejovými či
akrylátovými barvami mají tudíž
odlišnou atmosféru, o poznání 
idyličtější než skutečnost, která
je pro Jeseníky typicky pochmur-
ná, temná a melancholická. Na
Morávkových malbách naopak
hýří barvami, jen výjimečně se
výtvarník drží tlumenějších tónů.
Náměty nachází v blízkosti své-
ho domova, v širokých pohle-
dech na Velký kotel, v divoké
bystřině Rešovských vodopádů
i v jiných turisty vyhledávaných
lokalitách, např. u Škaredé jedle.
Vzniká tak svého druhu výtvarně

zpracovaný „turistický průvod-
ce“ po nejkrásnějších místech
Rýmařovska.
„Začal jsem jezdit za kamará-
dem do Dobřečova a našel jsem
tam jedno místo s krásným vý-
hledem. To budu malovat přímo
v plenéru,“ svěřuje se se svými
plány Miroslav Morávek. Stále
má prý co objevovat. Příští rok
oslaví výtvarník z Janovic kula-
tiny, které by mimo jiné chtěl
připomenout i velkou výstavou
svých prací. Ta letošní je v gale-
rii knihovny k vidění do konce
února. ZN

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

Plavání pro veřejnost v únoru
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén v Břidličné

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Provoz zimního stadionu
Rozpis bruslení pro veřejnost

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

Večerní bruslení:
Podle rozpisu

provozu
zimního stadionu

Po: 20.00 - 21.30
Čt: 20.00 - 21.30
So: 19.30 - 21.00
Ne: 20.30 - 21.30

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

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

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání ve 13.30.
Odvoz seniorů je 

nově přesunut k prodejně H+H na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2012 (každý lichý týden v úterý):
21. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
Aquacentrum Slunce

na Jesenické ulici v Rýmařově
OTEVÍRACÍ DOBA

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

Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1966
Staletí rýmařovského textilu
Rýmařov má starou tradici textilních řemesel a hedvábnického prů-
myslu. Zdejší kraj byl velmi znám pěstováním a zpracováním lnu,
z něhož se ve 14. a 15. století zhotovovaly téměř všechny druhy textil-
ního zboží - oblečení, šátky, prádlo, ale také provazy, pytle a jiné. Již
roku 1406 udělil markrabí Moravy Jošt Rýmařovu rozsáhlá privilegia.
Mimo jiné k provozování řemesel a živností, vytváření cechů a podob-
ně. V Rýmařově bylo v roce 1799 70 pláteníků se 120 stavy a v té do-
bě se v Rýmařově tkalo mimo lnu i další zboží - damašky a brokáty.
V roce 1746 vznikla v Janovicích první manufaktura založená hrabě-
tem Ferdinandem Harrachem. Byla nejen první na Moravě, ale v celé
habsburské říši. Zaměstnávala na 600 dospělých i dětí. Tím ovšem tr-
pěla a upadala domácí výroba. Ale vývoj pokračoval dál. V roce 1871
zakládá Antonín Flemmich továrnu na hedvábí a v roce 1890 vzniká
továrna bratří Schielů. Vyráběly se zde žakarové tkaniny, látky na vá-
zanky, dekorační tkaniny, ornáty a další. Ve 30. letech pracovalo ve fir-
mě Schiel na 2100 lidí a ve Flemmichově továrně na 500 stavech 1200
zaměstnanců. Srovnáme-li tato čísla s dneškem, můžeme jen litovat, že
už tomu tak není. Textilní výroba už jen skomírá a živoří. Škoda.

Spojení Rýmařova s dalšími obcemi
Na zasedání národního výboru 23. 11. 1966 bylo rozhodnuto o při-
pojení Jamartic a Stránského k Rýmařovu s platností od 1. 1. 1967.

Hasiči
Místní požární jednotka měla v roce 1966 šestapadesát členů, z toho
sedm žen. Na vysoké úrovni bylo i její technické vybavení. Měla au-
tomobilovou stříkačku na vodu a druhou na pěnu, cisternovou stří-
kačku, dvoukolovou motorovou stříkačku jako přívěs k autu a další
vybavení. Hasiči byli velmi úspěšní i v soutěžích:
Datum Soutěž Umístění Pozn.

1. družst. 2. družst.
29. 5. Obvodní soutěž Huzová 1. 2.
12. 6. Okresní soutěž Krnov 1. 2.
14. 8. Putovní pohár Vsacka, 

Karolínka 1. 3. absolut. vítěz,
34 družstev

11. 9. Putovní pohár Hodonín 1. 10.
51 družstev

Dne 17. 1. zasahovali naši hasiči u požáru v půdním prostoru hotelu
Mír, který vznikl od vadného komínu. Družstvo bylo na místě za šest
minut. Akce se zúčastnilo 36 mužů, tři motorové stříkačky a osmnác-
timetrový výsuvný žebřík.

Vyznamenání Jaroslava Němce
Ke dni učitelů (28. 3.) dostal dlouholetý rýmařovský učitel a ředitel
Jaroslav Němec čestný titul Zasloužilý učitel, nejvyšší pedagogické
vyznamenání. Jako mladý působil na Těšínsku, od roku 1945

v Rýmařově jako ředitel měšťanské školy, pak učitel a nakonec jako zá-
stupce ředitele ZŠ.

Výstavba města
Kanalizace pokračovala v dalších ulicích. Na Bartákově ulici byly prá-
ce skončeny již v dubnu položením asfaltového koberce. Prostavěly se
dva miliony korun a práce pokračovaly i v dalším roce. Plynofikace
Rýmařova začala v dubnu 1966 a byla rozdělena na tři roky. Práce by-
ly zahájeny na Leninově (dnes Okružní) ulici a pokračovaly pak dále.
Náklady v roce 1966 dosáhly 150 000 Kčs. Na opravy komunikací vy-
dalo město 500 000 korun. Byla vyasfaltována Žižkova ulice a po 
obou stranách vznikly nové chodníky. Na Jungmannově ulici byly
v květnu zbourány čtyři domy a na jejich místě vyrostly nové s větším
počtem bytů. Generální oprava zvláštní školy začala již v roce 1965,
ale skončena byla až v září 1966. Udělala se zde nová fasáda, ústřední
topení, nová okna, krytina atd. Celkové náklady si vyžádaly asi půl mi-
lionu korun.

Divadelní soubor Mahen sehrál v roce 1966 tři hry. 20. dubna kome-
dii Charleyova teta, 26. 11. detektivku Výslech trvá, ale nejvýznam-
nější byl Sen noci svatojánské z 3. června. Hrálo se na dvou jevištích
v zahradě Hedvy. Podle ohlasu diváků to byla nejlepší hra v přírodě, ja-
kou kdy Mahen sehrál. Večerní představení začínalo pochodňovým
průvodem královské družiny, jejíž nejvýznamnější členové jeli na ko-
ních, vše se odehrávalo ve starořeckých kostýmech a za umělého 
osvětlení. Průvod s pochodněmi po stranách šel od dolní brány k jevišti
a působil impozantním dojmem. Asi 700 diváků bylo určitě spokojeno.

Tragická událost
Došlo k ní 4. července na edrovickém rybníku, který byl v tento krás-
ný letní den zaplněn stovkami dětí i dospělých, nikdo si však ničeho
nevšimnul. Teprve večer se na tragédii přišlo, když mladá dívka přine-
sla domů oblečení dvou sourozenců. Kolem 19. hodiny se přehnala de-
šťová smršť a teprve po ní začalo bezvýsledné pátrání po dětech.
Zúčastnili se ho především hasiči a příslušníci Lidových milicí. Byli
povoláni i potápěči z Krnova, ale teprve druhý den kolem 16. hodiny
byla těla dětí nalezena nedaleko ohrady určené pro neplavce, z vnější
strany, tedy tam, kde měli být jen plavci.

Počasí
Maximální teplota dosáhla 28,1 stupňů Celsia (13. 8.), minimální -19
stupňů (19. 1.), průměrná roční teplota 6,3 stupňů Celsia, nejvíce na-
pršelo v červenci (135 mm) a nejméně v srpnu (65 mm).

Matrika
V Rýmařově včetně místních částí se narodilo 126 dětí, zemřelo 25 ob-
čanů a bylo uzavřeno 39 sňatků. Je vidět, že Rýmařov tehdy ještě byl
městem mladých, protože se narodilo pětkrát více dětí, než byl počet
zemřelých. Vratislav Konečný

Plynovod, výkopy, květen - červen 1966

Bourání části náměstí, 1966 Fota: archiv Městského muzea
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Připomínáme si

Cestovatel Emil Holub
Před šedesáti lety natočil režisér
Miloš Makovec dobrodružný
film Velké dobrodružství o zná-
mém českém cestovateli Emilu
Holubovi a o jeho cestách do
Afriky. Film měl značný úspěch
zejména díky hereckému obsa-
zení; vedle Otomara Krejči st.
a Antonie Hegerlíkové v rolích
manželů Holubových účinkova-
la i řada dalších známých herců,
jako Jaroslav Marvan, Eduard
Kohout, Miloš Kopecký, Svato-
pluk Beneš, Vlasta Fabiánová
a další.
Emil Holub (plným jménem
Emilian Carl Johann Holub)
se narodil 7. října 1847 ve vý-
chodočeských Holicích jako syn
místního lékaře, mládí ale prožil
převážně v Pátku nad Ohří, ne-
daleko Loun. Absolvoval ně-
mecké střední školy a dále po-
kračoval studiem medicíny na
pražské univerzitě. Čerstvý ab-
solvent, okouzlený osobností ob-
jevitele Viktoriiných vodopádů
D. Livingstona, v květnu 1872
odcestoval do jižní Afriky. S mi-
zivými životními zkušenostmi,
slabou znalostí angličtiny, ale
s doporučením rakousko-uher-
ského konzula začal dr. Holub
v Kapsku s lékařskou praxí.
Toužil však proniknout dál do
vnitrozemí, cestovat neznámými
končinami, kam dosud Evropané
nevstoupili. Přenesl své působiš-
tě do oblasti mezi městy Kim-
berley a Dutoitspan, která byla
rájem hledačů diamantů. Vý-
pravy do širokého okolí vytvoři-
ly základ pro Holubovy rozsáhlé
přírodovědecké a etnografické
sbírky, které zaslal do Prahy
a které Vojta Náprstek roku 1874
vystavil na Staroměstské radnici.
K zvláště významným Holubo-
vým nálezům patří „křovácké
rytiny“, které Holub obkreslil,
ale i vylámal ze skal. V listopadu
1873 podnikl Emil Holub s vol-
ským potahem i pěšky první prů-
zkumnou cestu. Překročil řeku
Limpopo a prošel městy Kan-
je, Molopole a Šošong. Po ná-
vratu do Dutoitspanu zahájil ši-
rokou publicistickou aktivitu, je-
jímž prostřednictvím seznamo-
val veřejnost nejen se svými ce-
stovatelskými zážitky, s jiho-
africkou přírodou, kulturními
projevy domorodců, ale i se
svým pohledem, lišícím se od
názorů kolonizátorů, na problé-

my afrického jihu.
V březnu 1875 zahájil Emil Ho-
lub třetí cestu na sever. Prošel 
okolím slaných jezer Karri-Karri
a Soa až k řece Zambezi. K vr-
cholným zážitkům Holubova ce-
stování patřil pohled na Viktorii-
ny vodopády. Hostitelem české-
ho cestovatele, který zamýšlel
další cestu do Angoly a k Atlan-
tickému oceánu, se stal místní
vládce Sepopo, sídlící v Šešeke.
Varoval Holuba před cestou po
Zambezi, o jejíž nebezpečnosti
se Holub přesvědčil, když ztros-
kotal v jejích peřejích
a ztratil přitom velkou
část sbírek a deníků.
S obtížemi se pak
dostal do Kim-
berley. Na zpá-
teční cestu
z Afriky si mu-
sel vydělat vý-
stavami, před-
náškami a pře-
devším lékař-
skou praxí.
18. října 1879
jej nadšeně uvíta-
la Praha. Na Stře-
leckém ostrově vy-
stavil exponáty, získané
za sedmiletého pobytu v jižní
Africe. Své zážitky zpracoval
v cestopisu Sedm let v Jižní
Africe. Na úspěch výstavy ale
Zemské muzeum nereagovalo
a nepřijalo Holubovy sbírky me-
zi své exponáty.
V roce 1883 se ve Vídni ože-
nil s teprve osmnáctiletou Rosou
Hofovou (jméno Růžena, které
se někdy užívá, je počeštěno ne-
správně: Holubova žena byla
Rakušanka a česky neumě-
la). Téhož roku se vypravil na
novou výpravu s názvem
Rakousko-uherská africká expe-
dice v doprovodu čerstvé novo-
manželky Rosy a šesti vyslouži-
lých vojáků - řemeslníků z růz-
ných částí monarchie. Český ce-
stovatel zveřejnil svůj úmysl
projít Afriku z jihu od Port
Elizabeth k severu. Takto formu-
lovaný plán znervóznil britskou
koloniální správu, která expedici
považovala za narušení vlastních
koloniálních zájmů.
Po měsíční plavbě přistála
Holubova výprava v jižní Africe.
S volskými potahy cestovala „ci-
vilizovanou“ částí kontinentu
a na podzim 1884 dosáhla dneš-

ní hranice Jihoafrické republiky.
Zde však Holub narazil na první
obtíže. Členové výpravy one-
mocněli malárií, tažný dobytek
hynul, a tak se teprve v červenci
1885 výprava dostala po nuce-
ných přestávkách do Šošongu.
Holub opět nedal na varování
místního vládce a pokračoval
k Zambezi. Dostal se znovu
k Viktoriiným vodopádům, 
u nichž expedice setrvala do li-
stopadu 1885.
Na přelomu let 1885-86 se potí-
že Emila Holuba a jeho spoluce-

stujících vystupňovaly.
Zemřeli dva z jeho

průvodců a třetího
oslabeného člena

výpravy musel
poslat do Evro-
py. Cestovatelé
vkročili do 
území Mašo-
kolumbů (Ilů),
kteří se chova-
li nepřátelsky
vůči „bílým mu-

žům“. Neustálé
potyčky mezi

ztenčenou výpra-
vou a místními oby-

vateli vyvrcholily 2. srp-
na 1886, kdy Mašokolumbo-

vé přepadli a vyplenili Holubův
tábor. Při jejich útoku zemřel
další člen výpravy, zmizela vel-
ká část vybavení a početné sbír-
ky, ztracen byl i cenný cestova-
telův deník. Zubožené zbytky
expedice se s obtížemi vracely
do Šošongu, kde se všichni moh-
li zotavit a počátkem března
1887 nastoupit další cestu
do Kapského města.
V září 1887 odpluli do Evropy,
kde byl populární český cestova-
tel znovu nadšeně přivítán. Další
dva roky věnoval zpracování no-
vého cestopisu, který vyšel roku
1890 s názvem Druhá cesta po
jižní Africe. Z Kapského města
do země Mašokulumbů. Zároveň
Holubovi pořádali získané expo-
náty a výsledkem jejich úsilí by-
ly výstavy ve vídeňském Prá-
tru a na pražském Výstavišti.
Holub byl nucen získávat pro-
středky na preparaci a udržování
svých afrických sbírek, které
chtěl věnovat nejvýznamnějším
rakouským muzeím. Je neuvěři-
telné, že Rakousko se nijak
zvlášť nesnažilo významnému
cestovateli a vědci pomoci.

Holub nepřijímal nabídky vel-
mocí, jejichž vlády chtěly anga-
žovat českého cestovatele pro
novou výpravu, která by pomo-
hla k rozšíření jejich koloniální
říše. V horečnatém shonu raději
objížděl česká a moravská města
s přednáškami o svých cestách,
ale i o aktuálním dění v Africe,
kde vypukla válka mezi
Angličany a burskými osadníky.
Uspořádal přednáškové turné po
Spojených státech, přednášel
v Německu, v Anglii a Francii
a na řadě míst v Rakousku-
Uhersku, v roce 1889 například
také v Opavě, Bruntále, Krnově,
Vrbně a ve Zlatých Horách.
Holubem nabízené exponáty
z jeho bohatých sbírek nenašly
místo ani v nové budově české-
ho Zemského muzea a rozplynu-
ly se mezi dvěma stovkami insti-
tucí, jimž český cestovatel věno-
val či prodal přírodniny a před-
měty denní potřeby i umělecká
díla, která získal v jižní Africe.
Od roku 1901 se začal Holubův
zdravotní stav prudce zhoršovat
a 21. února 1902 cestovatel zem-
řel, hrob má na vídeňském
Zentralfriedhof. U nás ho připo-
mínají především rodné Holice,
kde mu byl roku 1949 odhalen
pomník (verše na oslavu napsal
Jaroslav Seifert) a také funguje
Africké muzeum dr. Emila
Holuba. Rosa Holubová přežila
svého manžela o dlouhou řadu
let a zemřela v roce 1958 ve
Vídni.
Symbolem českého cestovatel-
ství se stal Emil Holub již za
svého života a především po
smrti. Samotná osobnost Holu-
bova byla - již od vydání jeho
vlastních knih - poněkud ideali-
zována a stal se cestovatelem
formátu téměř Livingstonova.
Někteří však poukazují na to, že
Holub byl „velkým“ cestovate-
lem pouze v domácím měřítku
a jeho přínos ve světovém srov-
nání nebyl nikterak závratný.
Nicméně podle jiných „Emil
Holub byl člověk vzdělaný a pra-
covitý. Nedosáhl však svých snů
- nestal se objevitelem nezmapo-
vaných území Afriky a nebylo
v jeho moci založit samostatné
muzeum pro africké sbírky.
Přesto jako lékař, zanícený a od-
borně fundovaný zoolog a bota-
nik, náruživý lovec, pečlivý kar-
tograf, diplomat, amatérský
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umělec, bystrý pozorovatel a ja-
ko člověk zajímající se o věci
v hlubších souvislostech a syste-
maticky, dokázal předčit všech-
ny, ve své době známé, před-
chůdce a současníky. Zaslouženě
patří mezi nejslavnější české
osobnosti“ (http://www.afrika-
online.cz).
Není bez zajímavosti vrátit se
ještě k filmu Velké dobrodruž-
ství. Ve Filmovém přehledu č. 44
z roku 1952 bylo zveřejněno:
Autoři filmu „Velké dobrodruž-
ství“, J. Mareš, J. Brdečka a re-
žisér M. Makovec, si zvolili ne-
snadný úkol seznámit naše divá-
ky s dílem a osobností českého
cestovatele Afrikou dr. Emila

Holuba. Už sám fakt, že šlo
o afrického cestovatele, postavil
autory a především režiséra, ka-
meramana Novotného a technic-
ký štáb před těžký problém vy-
tvořit u nás africký exteriér.
A dodejme ihned, že tento úkol
splnili vrchovatou měrou. Úko-
lem nejtěžším však bylo ukázat
cestovatele Holuba v souvislosti
s praxí ostatních cestovatelů,
kteří dobývali Afriku pro kořist-
nické zájmy bank a svých vlád.
Zde se autoři ve shodě s historic-
kou pravdou soustředili přede-
vším na Holubův demokratismus
a humanismus ve vztahu k černo-
chům, na jeho nezištné vlastene-
ctví, které ho tak diametrálně

rozdělovalo od ziskuchtivého
vlastenčení tehdejší naší buržoa-
sie... Ve „Velkém dobrodružství“
se dostává našim divákům zají-
mavého a hodnotného filmu, kte-
rý objevuje jednu z významných
postav našeho národního života,
postavu vědce, jehož průkopnic-
ká práce byla smělým bojem za
poznání světa, bojem proti utla-
čovatelské koloniální politice
imperialistů.
Jde samozřejmě o hodnocení po-
platné své době. Ačkoliv byl
Emil Holub zastáncem utlačova-
ných afrických domorodců, byl
zároveň produktem tehdejší spo-
lečnosti a ve skutečnosti „patřil
ke stoupencům kolonizace čer-

ného kontinentu evropskými stá-
ty, neboť ji viděl jako šíření svět-
la pokroku mezi primitivní
a v podstatě nesvéprávné náro-
dy“ (http://www.csfd.cz/).
Na závěr je na místě vyslovit ob-
div nad mistrovským zvládnutím
iluze africké krajiny a prostředí
ve filmu Velké dobrodružství.
Vše bylo natáčeno na barrandov-
ských pláních a ve slepém rame-
ni Dunaje, palmy byly malé ma-
kety z kůry, krokodýli byli vy-
půjčeni z německého filmu.
Režisér prý měl při natáčení
k dispozici jen dva černochy, za
jejichž pomoci byly vytvořeny
scény s celou domorodou vesni-
cí. Klobouk dolů! M. Marek

Z okolních obcí a měst

Karneval ve Staré Vsi Sněhulákiáda v Ryžovišti
Již tradičně organizuje Sdružení rodičů při Základní a mateřské ško-
le ve Staré Vsi v lednu Velký dětský karneval. Děti se na něj poctivě
připravovaly ve škole i doma. To není jen tak uchystat si zajímavý
kostým, naučit se v něm pohybovat, vymyslet si scénku, oslnit pub-
likum a hlavně nesmlouvavou a silně kritickou porotu. Ve hře bylo
totiž mnoho. Dárky pro nejkrásnější masky byly letos vskutku krá-
lovské: troje boby na dovádění ve sněhu, plyšová zvířátka, polštářky,
další hračky a sladkosti. A letošní novinka? Kromě dětí přišli v maš-
karních kostýmech i dospělí. A tak na parketu tančily vedle sebe ma-
lé a velké princezny, Sněhurky, chrastili řetězy malí satanášci i velcí
čerti. Maminky ze sdružení připravily pro účastníky soutěže, společ-
né tanečky a písničky, módní přehlídku masek a spoustu dalších ra-
dovánek. Nakonec vyhrál každý. A tak to má být! Eva Staňková

Jistě mi dáte za pravdu, že nejtradičnější zimní zábavou, pokud na-
padne sníh, je stavění sněhuláka. U této činnosti se baví nejen rodi-
na, ale hlavně Ryžoviště. V neděli 22. ledna se v Ryžovišti na náměstí
sešly desítky milovníků zimních radovánek. Účastníci všech věko-
vých kategorií se rozmístili po sněhu křupajícím pod nohama a zača-
li stavět ze sněhu téměř umělecká díla. Dnes na náměstí nemáme
pouze sochu Panny Marie Immaculaty, ale spousty dalších zimních
soch skřítků, zvířátek a tradičních sněhuláků a sněhulaček. Děti, ro-
diče i prarodiče si společně zpestřili nedělní odpoledne. 

Foto a text: Eva Lašáková, starostka obce

MASOPUST V RYÎOVI·TI
Na vědomost se tímto dává všem Ryžovišťákům

i přespolním, že dne 18. 2. 2012

opět převezme vládu nad naší obcí

Masopustní průvod,
který Vás tímto srdečně

zve na předání práva v 8.30

u budovy Obecního úřadu Ryžoviště.

Dále Vás zveme na

Masopustní zábavu,
která se koná v Multifunkčním domě od 20.30.

Vstupné 40 Kč               hraje: Dynamic Rýmařov

Fota: archiv ZŠ Stará Ves
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Na pěkné chvíle se nezapomíná po celý život
To platí i pro mou vzpomínku na
Sametovou revoluci a Václava
Havla. Jeho jméno mi bylo dobře
známé už z dob, kdy žil na
Hrádečku a byl jako disident sle-
dován StB. Vyslechla jsem v listo-
padu 1989 s velkou radostí zprávy
od přátel v Praze, že v hlavním
městě létají dlažební kostky a br-
zy asi padne vláda. Havel byl ve
vazbě a tři dny po propuštění byl
oslavován jako vítěz. Vzpomínám
i na jeho první ženu Olgu, která
při svém manželovi vždycky stá-
la. Cením si, že i když měli mož-
nost emigrovat, zůstali a svou

vlast neopustili, ani kdyby je to
mělo stát léta věznění nebo život.
Václav Havel se stal symbolem
svobody a tím zůstane navždy.
Mám doma knihu Dopisy Olze
a také Václav Havel, životopis
od Edy Kriseové. Když jsem se
s ním a paní Olgou kdysi setkala
a seznámila, měla jsem pocit, ja-
ko bychom se znali odjakživa.
Prožívala jsem i strašnou nemoc
paní Olgy, a když mi přišlo
oznámení o její smrti, rozjela
jsem se do Prahy, abych se mo-
hla této vzácné ženě, skromné
a obyčejné, poklonit.

Krátce poté jsem byla pozvána na
10. výročí existence Výboru dob-
ré vůle Olgy Havlové, a protože
jsem byla v Praze už brzy ráno,
chtěla jsem ještě zapálit svíčku na
hrobě Olgy Havlové na vinohrad-
ském hřbitově. Když jsem přišla
na místo, přistoupil ke mně pán
se slovy, že teď je už pomník 
očištěn od sprejů. Byl prý celý
poničený a museli přizvat odbor-
níky z Německa, aby vše odstra-
nili. Přišlo mi to neuvěřitelné.
Nedokážu pochopit, jak mohli
někteří lidé vyčítat prezidentovi,
když se podruhé oženil. Reakce
lidí byly někdy hrozné. Byla
jsem ráda, že je pan prezident
v dobrých rukou, že má opět
strážného anděla - nejdřív paní
Olgu a pak paní Dagmar. I s ní
jsem se osobně setkala, když
Václav Havel pobýval v Karlově
Studánce v lázních. Oba mi po-
depsali knihu Václav a Dagmar
Havlovi - Osudy v jednom svaz-
ku a společně jsme se vyfotili.
Chovali se jako obyčejní lidé
a pro mě to byl velký zážitek.
Těžkou nemoc, se kterou Václav
Havel léta bojoval, si odnesl
z kriminálu, kde o něj „pečova-
la“ StB, podobně jako o kněze,
kteří byli vězněni za víru
v Boha. Nebyli mezi nimi zlo-
činci, vrazi nebo zloději, ale

slušní lidé. Vrahem byla totalita,
která lidi zavírala za hájení prav-
dy a lásky.
Když mi snacha psala 18. prosin-
ce 2011, na čtvrtou adventní ne-
děli, že Václav Havel zemřel,
přála jsem si, ať je to jen sen. Ale
bohužel to byla pravda. Pán Bůh
položil ruce na ramena Václava
Havla a řekl: Synu můj, vidím, že
tvůj dech se krátí, těžké chvíle
nepochopení už nezvládáš, pojď
se mnou domů, do království
Božího, tam, kde je láska, pocho-
pení a úcta. Kde není bolest, zlo-
ba, zášť, závist ani nenávist. Jen
radost a věčné světlo. Amen.
Když se mi dostal do ruky
Horizont s články o Václavu
Havlovi a o pietním místě na ná-
městí s hořícími svíčkami (díky
za to skautům), potěšilo mne, že
se i naše město připojilo k roz-
loučení s panem prezidentem.
Jen jsem byla smutná, když jsem
slyšela, že na radnici byla kon-
dolenční kniha schovaná za stro-
mečkem a lidé si jí mnohdy ne-
všimli. Mohlo v ní být více pod-
pisů. Všem, kteří se v našem
podhorském městečku nějak při-
pojili, Bůh žehnej. Jednou se
i pro nás zastaví čas navždycky
a pak zůstane jen to, co jsme 
udělali pro druhé. 

Foto a text: Olga Schreiberová

Zajímavost z přírody

Jak se ptáci vyrovnávají se silnými mrazy?
Ptáci patří mezi tzv. endotermní živoči-
chy, to jsou ti, kteří dokáží udržovat stá-
lou teplotu těla. Většina ptáků dokáže
i v arktických mrazech udržet svou tě-
lesnou teplotu na 40 °C. Udržení stálé
teploty těla je energeticky značně nároč-
né, a proto je v tomto období důležitá
pomoc nás lidí, a to prostřednictvím při-
krmování různými typy olejnatých se-
men, která jsou pro ptáky nejlepším
zdrojem energie.
Řídícím centrem pro udržování stálé tep-
loty je hypotalamus, což je malá oblast
mezimozku. Je to vlastně takový živý ter-
mostat, protože na jedné straně registruje
vnější teplotu pomocí tepločivných buněk,
na straně druhé kalkuluje i s časem vnitř-
ních hodin, podle kterého se řídí denní ryt-
mus organismu. Na základě průběžné ana-
lýzy těchto údajů vydává povely k zahří-
vání či naopak k ochlazování těla.
Velkou roli hraje i izolační schopnost per-
ního pokryvu těla ptáků. Zvýšení hustoty

opeření na zimu může zvýšit izolační
schopnosti až o 15 %. V tomto období
můžeme pozorovat u sýkor nebo kosů, že
tvar jejich těla je vlivem značného nače-
pýření kulovitý a nohy jsou téměř scho-
vány v hustém peří. Ptáci se podobně ja-
ko savci brání chladu i chvěním svalů,
především prsních. Tím se může během
krátké doby zvýšit tvorba tepla až 
o 500 %. Některé druhy nocují ve skupi-
nách a tím, že se k sobě tulí, také lépe
přečkávají chladné počasí. V noci se ptá-
ci uchylují do různých závětrných skrýší,
protože právě vítr dokáže tělo rychle zba-
vit tělesného tepla.
Takže pokud je vám v těchto třeskutých
mrazech našich opeřenců líto, můžete jim
pomoci intenzivním krmením slunečni-
covými semeny.

Ing. Miroslav Glacner,
s použitím publikace

Dr. Zdeňka Veselovského
Obecná ornitologieKos šerný (Turdus merula) Foto: M. Glacner
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Sport

Sportovci Bruntálska byli oceněni za výrazné výkony
Bruntálsk˘ hotel Slezan pfiivítal
v pondûlí 30. ledna nejv˘raznûj‰í
sportovce okresu Bruntál. Ocenûno
bylo celkem deset jednotlivcÛ, dva
tûsnû postiÏení sportovci a dva
sportovní kolektivy.
Třicáté čtvrté slavnostní vyhlá-
šení nejlepších sportovců okresu
Bruntál pořádalo již tradičně
Okresní sdružení ČSTV Bruntál
(OS ČSTV). Za přítomnosti zá-
stupců Bruntálu, Rýmařova, Hor-
ního Města, Rudné pod Pradědem
a Horního Benešova představil ta-
jemník ČSTV Jan Urban nejlepší
sportovce a dva sportovní kolek-
tivy uplynulého roku. Návrhy na
ocenění zasílaly jednotlivé spor-
tovní kluby, tělovýchovné jedno-
ty, okresní svazy, ale i veřejnost
v průběhu prosince a počátkem
ledna. Mezi oceněnými byli také
sportovci Rýmařovska, kterým
ocenění předával starosta Petr
Klouda a předseda Tělovýchov-
né jednoty Jiskra Rýmařov Fran-
tišek Pohanka společně se zá-
stupci OS ČSTV.
Neuvěřitelných čtrnáct titulů
mistra České republiky má na
kontě nejlepší kuželkář v kate-
gorii tělesně postižených spor-
tovců za TJ Jiskra Rýmařov
Zdeněk Dočkálek. Na stupni ví-
tězů stanul v uplynulém roce již
po patnácté. Několik let s velký-
mi úspěchy reprezentuje TJ
Jiskra a město Rýmařov, navíc
obhájil titul nejlepšího kuželkáře
této kategorie v turnaji Českého
poháru 2011 a odnesl si také titul
Kuželkář roku 2011. Zdeněk
Dočkálek převzal pohár a oceně-
ní z rukou zástupců Okresního
sdružení a výkonného výboru
ČSTV Bruntál Jana Urbana,
Jiřího Plchota, Františka Pohan-
ky a dalších. Na poznámku Jana
Urbana, že už to musí být nuda,
každý rok být nejlepší a zda ti 

ostatní vůbec trénují, odpověděl
Zdeněk Dočkálek jednoduše:
„Určitě trénují, ale zřejmě se mi
pořád daří.“
„Letošní mistrovství České re-
publiky se konalo v Rýmařově na
domácí kuželně, byla to výhoda
nebo nevýhoda?“ zněla další 
otázka moderátora na rýmařov-
ského úspěšného kuželkáře.
„Letos jsem si hodně věřil a dal
jsem si za úkol, že všechno vy-
hraju, a taky jsem všechno vy-
hrál. Domácí dráhu znám, tak to
byla výhoda, výborné bylo i pub-
likum, které povzbuzovalo a fan-
dilo,“ doplnil na závěr Zdeněk
Dočkálek. Dalo by se říci, že

město Rýmařov je kolébkou
skvělých kuželkářů, vzpomeňme
například úspěch kuželkářského

družstva žen TJ Jiskra Rýmařov
v roce 2005, když postoupilo do
1. ligy, úspěšného kuželkáře
Milana Dědáčka, stejně jako dal-
ší kuželkáře skvěle reprezentují-
cí TJ Jiskra Rýmařov včetně
Jana Sochora, který v roce 2004
v kategorii žáků získal titul mist-
ra České republiky. Z dalších ku-
želkářských osobností v katego-
rii tělesně postižených sportovců
byla v bruntálském hotelu Sle-
zan oceněna Jana Martínková
z Horního Benešova, která zís-
kala titul vicemistryně České re-

publiky a titul Nejlepší kuželkář-
ka za rok 2011.
Vynikajících výsledků dosáhl
další oceněný sportovec Rýma-
řovska Josef Kincl ml. v katego-
rii sportovních jednotlivců v par-
kurovém skákání. Josef Kincl
získal v roce 2011 s koněm Cas-
carem páté místo na mistrovství
České republiky a stříbrnou me-
daili v Českém poháru 2011. Na
závody v parkurovém skákání
Josefa Kincla připravuje jeho 
otec a tady platí dvojnásob, že
jablko nepadá daleko od stromu,
vždyť jezdectví se věnovala
a stále věnuje celá rodina
Kinclových už od roku 1983.
Připomeňme, že Josef Kincl zís-
kal v roce 2006 také titul přebor-
níka na mistrovství Polska.
Ocenění mu v Bruntále předáva-
la starostka Horního Města Eva
Machová.
V kategorii sportovních kolekti-
vů byly oceněny dva fotbalové
týmy, další nominovaní sportov-
ci okresu Bruntál reprezentovali
ve sportovních disciplínách ka-
rate, fitness, atletika, plavání,
stolní tenis a jezdectví.
„Chtěl bych poděkovat všem or-
ganizátorům za přípravu této
ankety - vyhodnocení nejlepších
sportovců okresu Bruntál, kterou
připravují s velkou pečlivostí již
několik let. Všichni ocenění jsou
skvělí sportovci a chtěl bych jim
popřát, aby jim jejich úsilí a píle
a hlavně sportovní nadání, které
mají, vydrželo po celou příští se-
zónu. A až se budou oceňovat
nejlepší sportovci v příštím roce,
aby se tady opět potkali a oceně-
ných bylo ještě více a všichni si
mohli říci, že sportovní sezóna
byla plná úspěchů,“ řekl starosta
města Bruntálu Ing. Petr Rys na
závěr oficiální části večera. 

JiKo
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Terezka Šulíková obhájila bronz na mezinárodním finále
Terezka Šulíková - benjamínek
závodního týmu aerobiku Studia
SaZ Rýmařov. Nejmenší, nej-
mladší, tichá, nenápadná a ne-

smělá, ale když je potřeba, tak
umí vytasit zoubky a pořádně za-
bojovat.
Aerobik je jejím největším ko-
níčkem od 5 let a již v 6 letech
začala jezdit na soutěže se starší-
mi závodnicemi z týmu aerobi-
ku. Zpočátku nevyhrávala, ale
Terezku prohry neodradily, nao-
pak z každé si odnesla nové zku-
šenosti a hlavně chuť do dalšího
tréninku. Má jasný cíl - chce být
nejlepší!
Svého prvního velkého úspěchu
v aerobiku dosáhla již v 7 letech,
když v lednu 2011 vybojovala na
mezinárodním finále ČR „One In
Group“ bronzovou medaili v nej-
mladší kategorii. Byl to velký ús-

pěch a Terezku velmi povzbudil.
Moc se jí líbilo stát na stupních
vítězů, a proto se opět s chutí
pustila do pilného tréninku.
Uběhl celý rok, je sobota 14. led-
na 2012, 6 hodin ráno. Venku je
pořádná zima a Terezka odjíždí
s maminkou do Brna na meziná-
rodní finále ČR „One In Group“,
nominaci si vybojovala na pod-
zimním semifinále v Kopřivnici.
Je hodně nervózní, ráda by opět
stála na stupních vítězů, ale ví,
že to nebude snadné - většinu
svých soupeřek zná ze závodů,
a ví, že jsou moc dobré.
Nervozita však z Terezky padá
již při prvních tónech hudby
a při prvních krocích sestavy.

Cvičí nádherně, s radostí, s leh-
kostí a s úsměvem. Po skončení
závodu nastává dlouhá chvíle
napětí! Jak to dopadne? Kdo bu-
de stát na stupních vítězů?
Dopadlo to výborně! Terezka se
umístila na třetím místě a potvr-
dila svoji pozici v nejmladší ka-
tegorii z roku 2011. Na stupních
vítězů byla šťastná a moc se ra-
dovala z bronzové medaile.
Všichni jí gratulovali - trenérky
Lydie Mihálová a Lydie Švédí-
ková, rodiče i kamarádky
a všichni jí zasloužený úspěch
z celého srdce přáli. Jen tak dál,
Terezko! Foto a text:

Lydie Švédíková, 
předsedkyně SK

Rýmařovští získali stříbro na turnaji v halové kopané
V sobotu 21. ledna byl odehrán
v bruntálské sportovní hale další

ročník turnaje v kopané doro-
stenců „O přeborníka OFS

Bruntálu 2012“, kterého se 
účastnilo devět týmů včetně TJ
Jiskra Rýmařov. Do soutěže se
zapojily týmy: FC Slavoj
Bruntál A, FK Nové Heřminovy,
Olympia Bruntál, Avízo Město
Albrechtice, TJ Světlá Hora,
Sokol Vrbno p. Pradědem, TJ
Horní Benešov a FC Slavoj
Bruntál B. Hrálo se ve dvou
skupinách. Jiskra Rýmařov hrá-
la ve skupině B se třemi soupeři
- FC Slavoj Bruntál B, Avízo
Město Albrechtice a TJ Horní
Benešov.
První zápas sehrál Rýmařov
s Benešovem a vyhrál 4:0, rov-
něž další dva zápasy Rýmařovští
vyhráli, dostali jen po jedné
brance. Suverénně tak vyhráli
tabulku s plným počtem bodů
a postoupili do semifinále, kde

se utkali s týmem FC Slavoj
Bruntál A a výsledkem 6:1 si za-
jistili cestu do finále.
Finále sehrála TJ Jiskra
Rýmařov s týmem Olympia
Bruntál. Naši borci začali velice
dobře poté, když už na začátku
vsítili branku. Tým Olympie se
ale nenechal zaskočit a neustále
Rýmařov atakoval. Průběh hry
se obrátil ve prospěch Olympie,
která nakonec vyhrála 6:1. Tým
TJ Jiskra Rýmařov obsadil dru-
hé místo a proti loňskému turna-
ji si polepšil o jednu příčku. Na
závěr byly udělovány individu-
ální ceny. Cenu za nejlepšího
gólmana turnaje získal hráč
Rýmařova Martin Ilnický.
Trenérem týmu je Roman
Procházka.

Vedoucí týmu Tomáš Durna

Zleva nahoře Khachik Gevorgyan, René Mrhal, Václav Vaněrek,
Michal Turták, Michal Niessner, Jakub Holuša, Silvano Komuenha
Spodní řada zleva: Kamil Pauler, Martin Ilnický, Radim Klembara,
Radek Zatloukal Foto: archiv Tomáše Durny

Hokejový servis
Dne 28. ledna proběhl v Rýmařově druhý ročník novoročního turna-
je pořádaný pod záštitou firem MOBIS Merva, Lašák Hyundai,
Ferdinand Šopík, Josef Ptáček, Radomír Vašík, Petr Keller, Jaroslav
Jalůvka, Antonín Václavík, Josef Ujfaluši na zimním stadionu
v Rýmařově za účasti HC Ostrava-Poruba, Kahox Šumperk, HK
Krnov a TJ Rýmařov. Za příznivého počasí proběhl turnaj ve velmi
sportovním duchu.
TJ Rýmařov - HK Krnov 3:5
HC Ostrava-Poruba - Kahox Šumperk 3:4
o 3. místo Rýmařov - Ostrava-Poruba 3:6
o 1. místo HK Krnov - Kahox Šumperk 2:2

na trestné střílení 3:2
pro Krnov

Martin Ftáček
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Josef Janeka končí s aktivní činností
Výkonný výbor okresního svazu ledního hokeje se loučí
s dlouholetým pracovníkem panem Josefem Janekou, který
pracoval ve VV OSLH Bruntál přes 30 let. Za obětavou
práci mu moc děkujeme. Přestože se s Josefem Janekou
loučíme, zůstává čestným členem OSLH Bruntál. Přejeme
mu hodně síly, životních úspěchů a optimismu do dalších
let a také hodně zdraví! Martin Ftáček

Hokejové zápasy
Dne 28. ledna byl odehrán další mistrovský zápas v ledním hokeji
okresního přeboru mužů skupiny A na zimním stadionu
v Rýmařově:
,

HC Rýmařov x HK Krnov B 3:6 (2:4, 1:2, 0:0)
Výstižný byl po utkání komentář jednoho z přítomných fanoušků:
„Divná hra.“
Střelci Rýmařova: 1x Čada, Dvorník, Navrátil
Dne 4. února byl odehrán další mistrovský zápas v ledním hokeji 
okresního přeboru mužů skupiny A na zimním stadionu v Horním
Benešově:
TJ H. Benešov B x HC Rýmařov 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Pro diváky atraktivní podívaná.
Střelci Rýmařova: Barbořík, Dvorník, Klíč, Veselý, Jeřábek

Výsledkový servis týmů 3. tříd:
Turnaj v Přerově 29. ledna:
1. HC Rýmařov x HC Šumperk B 11:2
Opět se předvedl domácí gólman Kováč.
Střelci: Karapetyan 4x, Přecechtěl 3x, Kubík a Šíbl 2x
2. HC Rýmařov x HC Přerov B 9:3
Střelci: Karapetyan 4x, Přecechtěl 3x, Zavadil 2x

Pozvánka
V sobotu 11. února se uskuteční turnaj 3. tříd od 9.00. Ve stejný den
od 17.00 se uskuteční utkání okresního přeboru mužů mezi HC
Rýmařov a TJ Slavoj Bruntál. Jiří Slováček

Výsledky Rýmařovské obrligy

Tabulka Rýmařovské obrligy
k 6. 2. 2012
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KLEMPÍ¤SKÉ
A POKR¯VAâSKÉ PRÁCE

Shazování snûhu ze stfiech
Struhár - Jančík

606 146 847  ✆ 604 322 245

Bartákova 22
Rýmařov

Reklama

v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

• Prodám samostatnou polovinu rodinného domu k možnému nastě-
hování. Velikost 2+1 + podkroví, garáž, zahrada. Cena dohodou.
Stará Ves, Mlýnská 22, tel.: 776 199 714.
• Pronajmu byt 3+1 v osobním vlastnictví v Rýmařově. Byt je vytá-
pěn vlastním plynovým topením, možnost parkování v oploceném 
areálu firmy. Telefon: 604 568 623.

Soukromá řádková inzerce
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I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady
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Pořádá v sobotu 25. 2. 2012
veřejné sklouznutí

„Rýmařovskou bílou stopou“
Trať cca 8 km

Průběžný start mezi 9 až 14 hodinou
v areálu Flemichovy zahrady

Občerstvení a účastnický list zajištěn!

Účastnický příspěvek 20 Kč

Lyžařské tratě budou pro vás připraveny

Přijďte si utužit své zdraví!!!

Pozn.: Ve stejném termínu se bude konat
i lyžařská disciplína Rýmařovského desetiboje.
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