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Koncert na schodech vyvrcholil evropskou hymnou
Koncert na schodech, který pořá-
dá rýmařovská základní umělec-
ká škola každoročně jako přehlíd-
ku školních souborů, kapel, pě-
veckých sborů a orchestru, letos
pořadatelé pojali ve velkém stylu.
Místem konání byl poprvé sál
městského divadla, jejž podle
slov ředitele školy Jiřího Taufera
ZUŠ zvolila pro větší pohodlí 
účinkujících i rozrůstajícího se
publika, a na schodech, respekti-
ve na stupních, se tentokrát ocitli
diváci.

Přehlídka, původně především
hudební, dala prostor všem čty-
řem oborům ZUŠ. Literárně-dra-
matický obor vyslal dvojici mo-
derátorů, výtvarný obor připravil
propagaci a na pódiu se během
večera představili nejen hudební-
ci, ale i mladí tanečníci. Na tech-
nickém zabezpečení koncertu se
podílelo Středisko volného času
Rýmařov.

Program, který ze zcela zaplněné-
ho hlediště sledovalo i několik
pozvaných hostů, zástupců rýma-
řovských škol a spřátelených zá-
kladních uměleckých škol v oko-
lí, školní inspekce, starostové
Rýmařova a Staré Vsi a také bý-
valý ředitel ZUŠ (LŠU) Rýmařov
Josef Jureček, přinesl několik no-
vinek a překvapení.
Jako první se na jevišti objevili
žáci 4. až 7. ročníku tanečního 
oboru pod vedením Aleny To-
meškové, kteří se mohou pochlu-

bit oceněními z republikových
i mezinárodních soutěží. Kromě
dvou choreografií ve stylu mo-
derního a jazzového tance mohlo
domácí publikum zhlédnout sólo-
vé vystoupení Jakuba Slováka
Chlapec a piáno, s nímž v říjnu
vybojoval první místo na taneč-
ním mistrovství světa ve Frank-
furtu nad Mohanem.
Hudební část programu měla tři

hlavní protagonisty - bubenický
soubor, školní rockovou kapelu
a orchestr Zuškaband. Bubeníci,
které vede Karel Cvrk, rozezvu-
čeli africké bubny v rytmu sofa
a poté zahráli sambu v nety-
pickém aranžmá pro djembe 
a ozvučné trubky. Rocková kape-
la, složená ze starších žáků Karla
Cvrka, si pro publikum připravila
dvě hitovky od legendárních Led
Zeppelin a irských Cranberries.

Finále koncertu patřilo školnímu
orchestru Zuškaband pod taktov-
kou Jiřího Taufera, který tvoří ne-
jen žáci hudebního oboru, ale
i několik jejich rodičů a příznivců
školy. Právě vystoupení Zuška-
bandu přineslo hlavní překvapení
večera - po sérii skladeb z reper-
toáru orchestru, jenž se vedle kla-
siky nevyhýbá ani filmové a po-
pulární hudbě, se k muzikantům
připojil šedesátihlavý smíšený
pěvecký sbor. Ten vznikl speciál-

ně pro tuto příležitost z amatér-
ských zpěváků různých profesí,
jeho členy jsou učitelé všech
zdejších škol od mateřinek po
gymnázium, pracovníci nejrůz-
nějších městských organizací, ale
i úředníci radnice a zastupitelé
včetně starosty Petra Kloudy.
Příležitostný pěvecký sbor, který
podle slov kapelníka Jiřího
Taufera „svým zpěvem spojí do-
slova celý Rýmařov“, nazkoušel

se Zuškabandem Beethovenovu
Ódu na radost. Skladba, která by-
la zvolena hymnou Evropské 
unie, a má tudíž symbolicky spo-
jovat příslušníky národů Starého
kontinentu, zazněla ve finále
Koncertu na schodech v premié-
ře. Znovu si ji publikum poslech-
ne v květnu, kdy v Rýmařově vy-
vrcholí mezinárodní projekt zá-
kladních uměleckých škol
Wanderung s účastí hostů z pěti
evropských zemí. ZN

Velké poděkování
Jak se dalo čekat, těsně po Koncertu na scho-
dech 7. listopadu jsme měli spoustu práce,
a nebyl tím pádem čas na to, abych se dů-
stojně rozloučil s těmi, kteří nám s koncer-
tem tak vydatně pomohli. Rád bych proto
prostřednictvím Rýmařovského horizontu
upřímně poděkoval všem zpěvákům, kteří
v pěveckém „supersboru“ podpořili naše dě-

ti, dále Středisku volného času za to, že nám
umožnilo uspořádat koncert v kině, Michalu
Fidlerovi a Janu Přikrylovi za velkou práci
s ozvučením a nasvícením, mým kolegům -
učitelům, kteří s dětmi tak skvěle koncert při-
pravili, mé kolegyni Šárce Lupečkové za pro-
pagaci, Janu Jablončíkovi za pořízení video-
záznamu, našim žákům literárně-dramatic-

kého oboru za zajištění pořadatelské služby
a moderování.
A velké poděkování patří i těm, kteří na kon-
cert přišli jako diváci a posluchači a svým po-
tleskem naše děti tolik odměnili. Už se těšíme
na další setkání při příštím koncertě, taneč-
ním vystoupení, divadelním představení či
výstavě! Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov
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Pár slov... o listopadu
Listopad je zvláštní měsíc. Nemám ho rád. Krutě ukončí velkolepou
přehlídku podzimní krásy přírody a přináší nepříjemný chlad, vlhkost,
tmu a nevlídnost. Naděje na zlepšení je v nedohlednu, naopak, bude ješ-
tě mnohem hůř. Příjemnější část roku končí a ani příslib budoucí chlad-
né krásy paní Zimy mne od pocitu jakéhosi zmaru a beznaděje neu-
chrání. Navíc, listopad začíná pochmurnými dny, kterým dominují
vzpomínky a stesk po těch, kteří mezi námi již nejsou.
V listopadu se připomínají i další události. Kromě životních výročí růz-
ných osobností z oblasti kultury i politiky jsou to i výročí významná pro
nás osobně nebo i pro celý svět. Všichni, kdo chodili do školy ještě před
rokem 1990, a ti starší, si jistě vybaví „událost“ ze začátku měsíce li-
stopadu - lampiónový průvod, jednu z mála atrakcí tehdejšího života.
Byl součástí oslav výročí Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR)
v Rusku v roce 1917, donekonečna připomínaného vojenského převra-
tu provedeného rudými gardami v Petrohradě dne 7. 11. 1917 (25. 10.
podle starého ruského kalendáře). Z iniciativy vůdce někdejší bolševic-
ké frakce Ruské sociálně demokratické strany Vladimíra Iljiče Lenina
byla připravena akce, která významně ovlivnila celosvětové dění ve 
20. století. Následovalo vytvoření Svazu sovětských socialistických re-
publik (SSSR) se všemi projevy nesvobody a stalinské krutovlády a po-
stupné rozšíření komunistických režimů na velkou část světa. Pro sou-
časné mladé lidi v naší zemi je tato událost podobně jako např.
Francouzská revoluce již historickou minulostí, ke které se budou vra-
cet jen opravdoví zájemci o historii, přestože nejméně pro generace ro-
dičů a prarodičů byla určujícím pozadím jejich osudů a životů.
Po dobu 28 let dělila mohutná železobetonová zeď Berlín na dvě části
a měla na svém kontě mnoho obětí, které se pokoušely ji překonat a do-
stat se na Západ. Byl to symbol rozděleného světa studené války, která
se rozpoutala po skončení druhé světové války. Je skutečností, že roz-
dělení Evropy mezi Varšavskou smlouvu a NATO bylo pro západní
mocnosti jakousi zárukou stability, a proto neusilovaly o změnu; britský
ministr zahraničních věcí Douglas Hurd se vyjádřil, že „studená válka
je systém, v němž žijeme šťastně a spokojeně již čtyřicet let“. Západ si
přes nejrůznější proklamace a výzvy nepřál destabilizaci komunistické-
ho bloku, to jsme ostatně na vlastní kůži v roce 1968 poznali i my. Ani
sjednocení Německa nebylo jejich cílem, a když došlo 9. listopadu 1989
k otevření berlínské zdi, tehdejší představitelé Velké Británie a Francie
M. Thatcherová a F. Mitterrand dokonce rozčileně telefonicky žádali
Gorbačova, aby proti svobodomyslným demonstrantům v Berlíně pou-
žil síly, Gorbačov vojensky zasáhnout odmítl. Pád berlínské zdi byl jed-
ním z významných symbolických mezníků, které demontáž komunis-
tických režimů ve střední a východní Evropě provázely.
No a pak je tady magický den 17. listopad, státní svátek České republi-
ky, Den boje za svobodu a demokracii. Spojuje v sobě výročí perzeku-
ce českého studentstva v roce 1939, o které toho dnešní populace také
již málo ví a která byla překryta naprosto nesrovnatelnými událostmi
druhé světové války, a výročí zahájení sametové revoluce v roce 1989,
jež znamenala pád neomezené vlády jedné strany a nový počátek de-
mokratického vývoje v naší zemi.
Nedávné oslavy státního svátku vzniku Československé republiky v ro-
ce 1938 logicky vybízejí ke srovnání obou státních útvarů. Formální
tvář oslav nabízí zkratkovitý obraz období první republiky, jejíž trvání
bylo kratší než doba stávající demokratické republiky - ideály vyrůsta-
jící z obrozeneckých snah 19. století, nacionalistických idejí, dozvuků
středověkého náboženského hnutí, legionářských prvků, folkloru...
Dnešní republika je zcela jiná, už není Československá, ale Česká
(i když jsem byl proti rozdělení, dnes už si myslím, že je to tak lépe), pl-
ně zasažená technologickým pokrokem a globalizací se všemi pozitivy
a negativy. Všeobecná a pro nás starší dříve nepředstavitelná svoboda,
otevření bran do světa zejména pro mladé, zásadní změna pozice naše-
ho státu v současném světě v důsledku vstupu do Evropské 
unie... (Náš čím dál víc vševědoucí pan prezident ovšem tvrdí, že EU je
ve slepé uličce a neexistuje jiná cesta než zpět.)
Příležitost oslav výročí vzniku naší republiky se stala i scénou pro vy-
jádření znechucení nad tím, jak dnes Česká republika také vypadá.
I když nás zdaleka nezasáhla světová krize tak jako v některých jiných
zemích, výrazné znepokojení občanů vyvolává nedostatek pracovních

příležitostí a sociální nejistota, korupce v podnikatelské, veřejnoprávní
a zejména také v politické sféře, malá účinnost právního systému, vše-
obecný úpadek morálky a etiky. Jací jsme to vesměs byli idealisté, když
jsme si v počátečním období po listopadu 1989 představovali, že za pár
let, tak nejvýš za deset, patnáct, se podaří demokratickému režimu ob-
novit a zajistit prosperitu státu a občanů, platnost demokratických prin-
cipů, úctu k hodnotám, morálce... Ne, do politiky se pouštět nebudu, už
jsem to jednou slíbil, příště budu raději zase psát o přírodě.
V té záplavě informací vesměs nepříjemných mne ale jedna hodně po-
těšila. Marta Kubišová obdržela Řád čestné legie, nejvyšší francouzské
státní vyznamenání. Poctu získala nejen za své celoživotní dílo, ale pře-
devším za to, jak se angažovala v protikomunistickém odboji.
Píseň Modlitba pro Martu se pro nás, tehdy mladé, stala v dobách
Pražského jara a sovětské okupace v roce 1968 symbolem touhy a na-
děje, bohužel neuskutečněné a marné. Když po dlouhých dvaceti létech
v roce 1989 zazněla veřejně z balkonu Melantrichu na Václavském ná-
městí, vyvolávala v nás znovu obrovskou vlnu naděje, že by se mohlo
uskutečnit to, v co jsme mnozí z nás už ani nedoufali. Pro mnohé mla-
dé lidi to patrně zní jako staromilská sentimentalita, já se však bez os-
tychu přiznám, že ještě i dnes při poslechu Modlitby ten zvláštní silný
pocit vnímám. Zpěvačky Marty Kubišové si však vážím nejen pro její
písně, ale zejména pro její vztah k životu, pro její osobní skromnost 
a opravdovou snahu rozdávat radost a naději. M. Marek
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Aktuálně z města

Rýmařovský starosta na Pražském hradě
Starosta Rýmařova Ing. Petr Klouda byl pozván v den státního svátku 28. října na Pražský hrad. Požádali jsme ho o podrobnosti k ná-
vštěvě u hlavy státu.

rozhovor
Byl jste pozván prezidentem
Václavem Klausem na Hrad
v den státního svátku 28. října,
můžete nám přiblížit důvod po-
zvání, atmosféru setkání a vaše
osobní pocity?

Ano, dostal jsem pozvánku od
prezidenta Václava Klause a je-
ho ženy Livie pro sebe a manžel-
ku na slavnostní recepci při pří-
ležitosti ocenění významných
a zasloužilých osobností v den
státního svátku 28. října. Taková
pozvánka se samozřejmě neod-

mítá a měli jsme s manželkou ra-
dost, že prožijeme něco zajíma-
vého a neobvyklého, co se nám
jen tak nenaskytne.
Pozvánka byla do Španělského
sálu Pražského hradu na osmou
hodinu večerní. Když jsme dora-
zili na Pražský hrad a dostali se
spletí kontrol a směrovek do
Španělského sálu, přivítala nás
v předsálí hudba dívčí kapely
z Kunovic a obrovský, nádherně
vyzdobený Španělský sál, nebo
lépe řečeno komplex sálů a cho-
deb, kde již bylo několik set 
účastníků a přichystaný velkole-
pý raut a pohoštění.
V osm hodin začal na velkoploš-
né obrazovce přenos slavnostního
ceremoniálu z Vladislavského sá-
lu. Potleskem jsme ocenili projev
pana prezidenta a pak i jednotlivé
vyznamenané osobnosti. Sál se
postupně plnil dalšími a dalšími
příchozími, kterými byli současní
a bývalí politici, umělci, význač-
né osobnosti vědy, sportu, vy-
slanci cizích zemí, představitelé
veřejných institucí atd. Na setká-
ní byl i starosta města Bruntálu se

svojí manželkou, z toho usuzuji,
že pan prezident pozval starosty
obcí s rozšířenou působností, kte-
ré v létě v Moravskoslezském
kraji navštívil.
V jakém duchu se nesla neofici-
ální část programu, jak na vás
zapůsobilo setkání s preziden-
tem a posléze samotný raut?
Po skončení slavnostního obřa-
du přišli všichni jeho přímí 
účastníci včetně pana prezidenta
z Vladislavského sálu k nám do
Španělského sálu. Nedokážu
přesně odhadnout počet ná-
vštěvníků, ale bylo nás jistě více
než dva tisíce. Pan prezident nás
v krátkém projevu všechny při-
vítal. Spolu se svou ženou Livií
vyjádřili radost i nostalgii ze
setkání, které je pro ně v této po-
zici poslední, ale na které se
vždy těšili, stejně jako na každé
jiné setkání s občany naší země.
Z jeho projevu a projevu jeho
ženy jsem měl pěkný pocit.
I přes to, že nesouhlasím s celou
řadou jeho názorů, uznávám, že
pan prezident je dnes bezesporu
a po všech stránkách jednou

z mála opravdových osobností
našeho politického života a voli-
či budou jen obtížně v lednu vy-
bírat do této funkce rovnocenné-
ho kandidáta.
Po přivítání následovala volná
zábava a raut. Bylo velmi zají-
mavé pozorovat okolí, měli jsme
jedinečnou příležitost sledovat
zblízka celou plejádu zajíma-
vých osobností, jejich chování,
oblečení, stejně jako počínání
(dnes již bdělé) ochranky...
A na závěr ještě pár slov k rautu:
už při příchodu jsem přemýšlel,
jak obtížné musí být zajistit ta-
kový bohatý výběr dobrot pro
tolik lidí. Kuchaři a personál ob-
sadili přístění všech sálů s nepře-
berným výběrem teplé i studené
kuchyně, zákusků, ovoce a vyni-
kajících moravských vín. Ochut-
nali jsme především výborná jíd-
la a paštiky ze zvěřiny. Jen s kru-
šovickým pivem se netrefili do
mé chuti, znám spoustu lepších,
ale to už je jen malý detail. Byl
to pro nás moc příjemný večer
plný zážitků.
Děkuji za rozhovor. JiKo

Havarijní stav rybničních dluží byl impulsem k revitalizaci
V létě tohoto roku se v edrovickém rybníku
začal projevovat razantní úbytek vody. Při
hledání příčiny bylo zjištěno, že na stavidle
jsou vlivem stáří poškozeny dvě nebo tři dlu-
že (dřevěné fošny), a tím dochází k velkému
úniku vody z rybníka. Stavidlo bylo provi-
zorně opraveno s tím, že na podzim bude
rybník vypuštěn a celkově revitalizován.
V létě by vypuštění rybníka za vyšších teplot
mohlo způsobit úhyn ryb. Pokud by poško-
zené stavidlo nebylo opraveno včas, hrozilo

by v zimě prolomení ledu, úhyn ryb, nebo
dokonce vážné ohrožení bruslařů, kteří edro-
vický rybník v zimě navštěvují.
Město Rýmařov, vlastník edrovického rybní-
ku, proto přistoupilo k zahájení revitalizace
v říjnu. Vypuštění rybníka začalo ve čtvrtek
18. října a trvalo do soboty 20. října. Zbývající
vodu, která zůstala v prohlubni dna, museli
pracovníci Městských služeb Rýmařov odčer-
pávat čtyřmi vodními čerpadly. Situaci značně
komplikovalo deštivé počasí.

Před úplným odčerpáním vody bylo třeba při-
stoupit k výlovu ryb. Ušlechtilé ryby byly od-
vezeny do biologického rybníku v Jamarticích
a nástražné rybky, tzv. plevelná ryba, napří-
klad plotice, do rybníka U Lomu. Kdo čekal,
že „Edrovičák“ vydá kapitální rybí exemplá-
ře, byl zklamán. V loňském roce zde bylo vy-
sazeno třináct kaprů nad 70 centimetrů s tím,
že rybáři budou chytat ryby systémem „chyť
a pusť“ a kapra nad 70 cm vrátí vždy zpět do
rybníka. Očekávalo se tedy, že při výlovu vy-
sazené kapry rybáři objeví. Vyloveni však by-
li pouze tři kapři nad 70 cm.
„Voda zde má zázračné účinky - dokáže ne-
uvěřitelně zmenšovat, a to nejen ryby,“ ko-
mentoval výsledek výlovu s nadsázkou před-
seda rybářského svazu Vojtěch Zábranský.
Kromě kaprů bylo vyloveno několik amurů,
karasů, candátů a línů, z plevelných ryb plo-
tice, okouni a ježdíci. Posledně jmenované
ryby by se v rybníku vyskytovat neměly,
protože by se ve pstruhové vodě mohly stát
škodnou.
Nové dluže jsou vyrobeny z pět centimetrů
silného bukového dřeva na takzvanou polo-
drážku, aby do sebe zapadly, a nepropustnost
se tak ještě znásobila. Kromě opravy požerá-
ku (stavidla) čeká rybník také výměna štěrkuVypuštěný edrovický rybník
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na pláži tohoto přírodního koupaliště, odebrá-
ní jílového sedimentu, který dosahuje na ně-
kterých místech dna až 40 centimetrů, a pro-
řezání náletových dřevin na březích rybníka.
Opětovné napuštění rybníka bude záviset na
počasí. Pokud se vodohospodářům města po-
daří uvedené práce stihnout do příchodu
mrazů, počítá se podle slov starosty Ing.
Petra Kloudy, že by se rybník mohl napustit
ještě letos. Správce rybníku, Český rybářský
svaz Rýmařov, se na situaci dívá skeptičtěji.
„Voda musí být úplně odčerpána, a to zabe-
re nějaký čas, nemůžeme tam pustit stroj, aby
nám při odebírání bahenního jílu zapadl.

Spíš bych viděl, že až to bude možné, odebe-
re se jíl, dno rybníku se nechá ‘vymrznout’
a na jaře se pak znovu napustí a zarybní,“
nastínil průběh revitalizace edrovického ryb-
níku Vojtěch Zábranský. Při zarybňování by
se přitom podle něj mělo do rybníka nasadit
daleko více ušlechtilých ryb. Také uvedl, že
rybník vydal svědectví o neskonalé bezo-
hlednosti některých našich občanů, kteří si
z něj vytvořili doslova nové odpadní cent-
rum. Na dně rybníka totiž ležely staré popel-
nice, stavební kolečka, několik kbelíků,
pneumatiky či role starého pletiva.
Pokud se však bude rybník napouštět až na

jaře, přinese to komplikace sportovcům.
Voda z rybníka je totiž jediným zdrojem pro
umělé zasněžování lyžařských běžeckých
tras v areálu zahrady Hedvy a zamrzlá plo-
cha rybníku zároveň slouží bruslící veřejnos-
ti. Ta by si ovšem měla být vědoma velkého
rizika a faktu, že rybník není veřejné kluziš-
tě, a zejména rodiče dětí by měli mít na zře-
teli, že bruslení je zde provozováno výhrad-
ně na vlastní nebezpečí.
Podle slov starosty Petra Kloudy bude revi-
talizace plně hrazena z rozpočtu města a její
celkové náklady dosáhnou výše téměř půl
milionu korun. JiKo

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují:
že bude proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

pro město Rýmařov

1. etapa -17. listopadu 2012 od 8.00
2. etapa -24. listopadu 2012 od 8.00

I. etapa
ulice: Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční,
Jungmannova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám.
Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici
U Lomu), Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní (po
Dům zdraví), Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova,
Na Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které náleží do spádové oblas-
ti těchto ulic.

II. etapa
ulice: nám. Svobody, K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,
U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sa-
dová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka, Karla
Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní ulice,
které náleží do spádové oblasti těchto ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-
články, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje,
absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, tep-
loměry a jiné předměty s obsahem rtuti, chladící zařízení obsahující
freony, fotochemikálie.

Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, předají osobně ty-
to odpady pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mo-

bilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebírá-
ny, tyto lze uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru.

Objemným odpadem se rozumí komunální odpad, který nelze pro
jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální od-
pad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce,
linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na re-
cyklačním dvoře a v odpadovém centru, směsný komunální odpad do
popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Zároveň upozorňujeme, že součástí separačního systému města
Rýmařova je:
1. recyklační dvůr na Palackého ulici,

otevřen po - pá 9.00 -16.30, so 8.00 - 13.00
2. odpadové centrum na ulici 8. května,

otevřeno po - pá 6.00 -16.30, so 8.00 - 13.00

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, je za nepovolené ukládání odpadů před recyklač-
ním dvorem, odpadovým centrem i na jiných místech možno
dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše
50 000 Kč.

Ve městě se objevily kontejnery na obnošené šatstvo a obuv
Mûsto R˘mafiov ve spolupráci se
spoleãností REVENGE, a. s., zajistilo
pro své obãany tfii speciální kovové
kontejnery urãené ke sbûru obno‰e-
ného ‰atstva, obuvi, bytového texti-
lu a pouÏit˘ch hadrov˘ch a ply‰o-
v˘ch hraãek.
Ze statistik vyplývá, že každý
z nás ročně vyprodukuje cca 
15 kg starého šatstva, které je
v současné době ukládáno do ná-
dob na směsný komunální odpad
a následně odváženo na skládku.
V rámci spolupráce se společ-
ností REVENGE, a. s., z Bosko-
vic, která výše uvedené komodi-
ty zdarma sbírá, třídí a recykluje,
jsou v Rýmařově prozatím roz-
místěny tři speciální kontejnery

na textil, a to na Příkopech, Vě-
trné a Sokolovské ulici.
REVENGE, a. s., zpracovává
400 až 500 tun oděvů, bot a ji-
ných textilních materiálů měsíč-
ně. Z tohoto množství asi 50 %
textilu poslouží opětovně svému
původnímu účelu, dalších 35 %
je recyklováno dle druhu (peří,
svetrovina, denim, bavlna...)
a dále zpracováno do ekologic-
kých produktů, které mají prů-
myslové využití, např. jako čistí-
cí tkaniny nebo stavební izolace.
Jen poměrně malý zbytek (15 %)
tvoří odpad, jenž se termicky
zhodnocuje. 

Ing. Luděk Šimko,
jednatel MěS Rýmařov
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Odbory MěÚ informují

Jedna paní povídala

odbor finanční
Změny poplatku za komunální odpad od 1. 1. 2013

V souvislosti s novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
a vydáním obecně závazné vyhlášky (OZV) města Rýmařova č. 07/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „popla-
tek za odpady“), dochází od 1. 1. 2013 ke dvěma významným změnám.

1. Rozšiřuje se okruh poplatníků za výše uvedený poplatek.

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt (platilo i dříve),
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR po-

volen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt po dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR po-

bývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující-

ho azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočas-
nou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
1. stavbu určenou k individuální rekreaci (platilo i dříve),
2. byt,
3. rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

2. Ke změně dochází také u výše poplatku.

Ta složka sazby poplatku, která vychází ze skutečných nákladů měs-
ta na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, je nově stanove-
na ve výši 400 Kč/osobu/rok (zákonem definovanou horní hranici je
možno z dosavadních 250 Kč zvýšit až na 750 Kč; zastupitelé schvá-
lením výše uvedené OZV tedy přistoupili na postupné navyšování).

Celkový poplatek za osobu a kalendářní rok
bude činit 650 Kč.

Ohlašovací povinnost je stanovena na 30 dnů ode dne vzniku po-
platkové povinnosti, tzn. že do 31. 1. 2013 jsou všichni noví poplat-
níci povinni se přihlásit k tomuto poplatku. Lze tak učinit již nyní,
nejlépe formou přihlášky k registraci, která je k dispozici na finanč-
ním odboru a podatelně MěÚ Rýmařov, lze ji také stáhnout
z www.rymarov.cz, sekce Městský úřad > Potřebuji vyřídit > 4
Komunální odpad.

Bližší informace podá Jana Kopečková (tel: 554 254 156, e-mail: ko-
peckova@rymarov.cz).

odbor sociálních věcí

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda

Výměna zvláštního označení na převoz osoby zdravotně postižené
za nový parkovací průkaz

Upozorňujeme občany, kterým bylo vydáno v minulos-
ti k průkazu mimořádných výhod Městským úřadem
Rýmařov dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů, v platném znění (zákon o silničním
provozu) i zvláštní označení do vozidla pro parková-
ní 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně
průkazu), že platnost těchto zvláštních označení kon-
čí dnem 31. 12. 2012.

Výměnu označení provádí Městský úřad Rýma-
řov, odbor sociálních věcí, ulice 8. května 48. K vý-
měně označení je nutná fotografie o rozměru 35 x 45
mm odpovídající současné podobě, stávající průkaz
mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající
zvláštní označení do vozidla pro parkování (01 AA
šestimístné číslo).

Bc. Iveta Podzemná,
MěÚ Rýmařov, odbor sociálních věcí

V této rubrice reagujeme na podněty občanů a zabýváme se citlivými
tématy, jež se stávají náplní hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle
svých mluvčích nedostatečně řešeny. Rubrika by měla sloužit tomu, aby
byly problémy občanů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům, pokud budou sluš-
né, neurážející, nevulgární, nebudou porušovat tiskový zákon

a budou v souladu se ctí, morálkou a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpracovávat a řešit s pověřenými
a kompetentními osobami. Čtenářské příspěvky mohou být redakci zasí-
lány prostřednictvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo na adresu redak-
ce Bartákova 21, 795 01 Rýmařov, případně mohou být vhozeny do
schránky redakce u vchodu do Střediska volného času na téže adrese.

Ve městě chybí veřejné WC!
A nejen v centru města či na autobusovém
nádraží, kde by ho každý očekával, ale také
například v zahradě Hedvy, kde tráví občané
- senioři, mládež, rodiče s dětmi - volný čas.
Úředníci mohou namítnout, že při kulturních
a sportovních akcích jsou zajištěny mobilní

WC, tzv. toiky. Ale kam mají jít na toaletu li-
dé, kteří do zahrady Hedvy přišli mimo ter-
míny akcí sportovat či relaxovat v klidu to-
hoto příjemného místa? Jak dlouho bude 
trvat někomu kompetentnímu, než pochopí,
že civilizovaní lidé nemohou vykonávat

svou potřebu v přilehlém lesíku? Proč město
v areálu nevybuduje veřejné WC, byť by mě-
lo fungovat jako placený automat, o který by
se staraly Městské služby? Děkujeme za od-
pověď. 

Občané města

Funkci veřejných WC pro náměstí i auto-
busové nádraží plnila před rekonstrukcí
SVČ právě tato veřejná budova a počítáme
s tím, že po ukončení rekonstrukce 31. 3.
2013 zde bude opět provoz veřejných WC
obnoven.

V zahradě Hedvy nebylo nikdy s provozem
stálého WC počítáno. Při sportovních
a kulturních akcích měly být vždy využity
toalety v budově Ski klubu, sauny anebo
mobilní WC. Výstavba, obsluha a údržba
stálých WC není rozhodně lacinou záleži-

tostí, ale především je nelze ubránit před
zloději a vandaly. To je všeobecně náš nej-
větší současný problém. Nicméně jsme se
dohodli, že od příštího roku umístíme do 
areálu na letní sezónu jedno mobilní WC.
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Dálkový výslech

Školství

Lenka Baborovská
Věk: ani moc, ani málo
Povolání: ředitelka muzea
Záliby: ta nej je potápění
Zvláštní znamení: vodní beran

Co lidi na vás štve?
To by mě taky zajímalo.
Posledního půl roku obzvlášť.
Co je pro vás největší odměna?
Cokoli, co po velkém či dlouhém
snažení a práci přináší výsledky.
Třeba když vidím svoje dítě, jak
po několikaletém tréninku jezdí

na koni. Vím, co ji to stálo dřiny,
a když teď na ni koukám, jak jí to
jde a navíc to dělá s láskou, to je
ta největší odměna.
Za co byste si za poslední měsíc
zasloužila odměnu?
Zcela jistě za dokončení studia na
VŠ. A určitě taky za to, že se nám
povedlo pro letošní sezónu „oži-
vit“ janovický zámek. Dalo to
spoustu práce a času, a pokud jste
některou z našich zámeckých akcí
navštívili, jistě víte, o čem mlu-
vím.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Na opuštěném ostrově... bílá
pláž, písek, horké slunce, vůně
moře, šumění vln, nekonečno...
Co obdivujete na ženách, co na
mužích?
Na ženách - že to vydrží s muži.
A na mužích - že to vydrží se že-
nami.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Alef od Paula Coelha. Nemůžu
říct, že všechny jeho knihy, ale ty,
které jsem četla, jsou mistrovský-

mi díly.
Kterou známou knihu jste nedo-
četla?
Příliš hlučná samota od Bohu-
mila Hrabala. Prostě to nešlo.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
No přece tam, kde mají kabelky,
boty, šatečky a jiné hadříky.
Můžete se vždycky upřímně po-
dívat do očí svému psovi?
Nemám psa, mám kočku. A mys-
lím, že se jí můžu s klidným svě-
domím kdykoliv podívat do očí.
A nejen své kočce, tohle platí 
obecně pro všechny, na které se dí-
vám. A jsem ráda, že tomu tak je.
Co byste si pořídila, kdybyste by-
la opravdu bohatá?
Starý dům daleko od lidí s obrov-
skou zahradou, kde by byla
spousta zvířat. A taky pořádné au-
to.
Květiny, nebo bonboniéra?
Určitě květiny. Růže nebo levan-
dule.
Čemu jste se naposledy nahlas
zasmála?

Co si pamatuju, tak opravdu na-
hlas a hodně jsem se zasmála na
divadelním představení Pod pra-
porem něžných dam místního 
ochotnického souboru Mahen.
Kdo vás naposledy vytočil?
Pán, který se domáhal vstupu na
koncert v zámku v Janovicích se
dvěma psy na vodítku. A říkal, že
si bude stěžovat a dá to do
Horizontu.
Kdy jste se naposledy dobře na-
jedla?
Včera. Domácí halušky s bryn-
zou.
Co jste naposledy ztratila?
Ztratila jsem toho v životě hodně,
jak fyzicky, tak i vnitřně. V po-
slední době ztrácím hlavně iluze
o lidech a nějak mi čím dál víc
padají „růžové brýle“. Ale každá
ztráta bývá většinou vyrovnána
jiným „nálezem“.
Kdybyste měla něco udělat napo-
sledy, co by to bylo?
Udělala bych si hezký den se
svou rodinou a s lidmi, kteří jsou
mi blízcí a které mám ráda.

Svět není tak velký
Když se nám naskytla možnost navštívit měs-
to, o němž lze říci, že je vzdálené, ale přesto
blízké, nezaváhali jsme ani chvilku. Oním
dvojakým cílem našeho výletu se stal
Štrasburk, který leží na francouzsko-němec-
kém pomezí a v Evropské unii zaujímá vý-
sostné postavení, sídlí zde totiž Evropský par-
lament. Do Štrasburku vyrazilo osm studentů
našeho gymnázia vedených Mgr. Karlou
Havlíkovou.
Po dlouhé cestě jsme museli načerpat síly
v hotelu, který nás mile překvapil svým luxu-
sem a vybavením. Druhého dne už nás čekala
prohlídka historického centra města - náměstí
je zapsáno na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Štíty hrázděných domů
připomínaly stará hanzovní města a odevšad
na nás vanul dech gotiky. Město se nám poda-

řilo vidět i z paluby lodi plu-
jící po řece Ill, podél jejíchž
břehů se Štrasburk rozklá-
dá. Největším překvapením
ale byla samotná budova
Evropského parlamentu, kte-
rá se nečekaně objevila mezi
rodinnými domy a zahrada-
mi. K ní jsme se dostali už
pěšky a byli jsme zaskočeni
moderní architekturou a pou-
žitým materiálem - sklem
a kovem. Ve Štrasburku si
zkrátka v architektuře podá-
vají ruce středověk s nejžha-
vější současností, aniž by to
působilo rušivě.
Se slavnostní náladou jsme vstoupili do míst,

kde se od roku 2004 rozhoduje také
o budoucnosti naší země. Viděli jsme
spěchající úředníky, kanceláře, výtahy
svištící mezi patry. Bylo nutné projít
bezpečnostním rámem - protiteroristické
opatření. V menší konferenční místnosti
nás přivítal europoslanec MUDr.
Miroslav Ouzký a jeho asistentka JUDr.
Magdalena Frischová (absolventka rý-
mařovského gymnázia). S činností této
významné evropské organizace nás se-
známil pan Černoch, vtipný a zajímavý
muž, znalý třinácti světových jazyků.
Nejsilnějším zážitkem pro nás byla pří-

má účast na zasedání europoslanců ve velké
zasedací síni parlamentu. Tečkou za bohatým
programem se stala tříhodinová vynikající ve-
čeře v blízké restauraci. Naším hostitelem ne-
byl nikdo jiný než pan doktor Ouzký.
Po odpočinku a osvěžujícím spánku v hotelu
jsme se následujícího dne vydali za nákupy
drobných dárků pro své blízké a pro naši vzpo-
mínku na nezapomenutelné dny strávené ve
Štrasburku. Domů se nám příliš nechtělo, ale
plni nevšedních zážitků a s vidinou navazují-
cích podzimních prázdnin jsme bez reptání ab-
solvovali zpáteční cestu do Prahy a poté až
k nám, na severní Moravu.

Do Thi Doan Trang, Tereza Bajcarová,
septima Gymnázia Rýmařov

Fota: Karla Havlíková
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Srdečné pozvání žáků 5. tříd základních škol a jejich rodičů
na Den otevřených dveří Gymnázia Rýmařov

Gymnázium Rýmařov bude u příležitosti
Dne otevřených dveří informovat všechny
zájemce o možnosti studia na víceletém
gymnáziu. Zájem rodičů o toto studium totiž

určuje otevření nové třídy primy.
Škola má v úmyslu zjistit předběžný zájem
o studium na víceletém gymnáziu, neboť
vzhledem k nízkému počtu žáků v loňských

pátých třídách a menšímu zájmu rodičů o ví-
celetý studijní obor byla v letošním školním
roce otevřena jedna malá třída prima o počtu
12 žáků. Gymnázium Rýmařov

Partnerství Střední školy Rýmařov s Gymnáziem v Ozimku
Aktivity Střední školy v Rýmařo-
vě v rámci projektu přeshraniční
spolupráce Polsko-Česko proběh-
ly ve dvou setkáních s názvem Ve
zdravém těle zdravý duch.

První se uskutečnilo letos v dub-
nu. Studenti obou škol se vzájem-
ně seznámili během basketbalo-
vého turnaje, při relaxačním po-
bytu ve Wellness centru v Brun-
tále a při výletě na hrad Sovinec.
Druhé setkání jsme realizovali
ve dnech 18. a 19. října. Ve čtvr-
tek si chlapci z Ozimku zahráli
v tělocvičně gymnázia florbal
a dívkám naši žáci oboru kuchař-

číšník předvedli ve cvičné ku-
chyňce carving (dekorační vy-
krajování) ovoce a zeleniny.
Následujícího dne jsme se s pol-
skými přáteli vydali na horu

Praděd. Byl krásný slunečný den
a díky tomu nádherný výhled do
všech stran, který nám byl od-
měnou za sportovní výkon při
výšlapu na Praděd.
Ředitelka Střední školy Rýma-
řov Ing. Soňa Kováříková děku-
je všem pedagogickým i nepeda-
gogickým zaměstnancům školy,
kteří se podíleli na zajištění akcí.
Poděkování patří i Bc. Leoně

Pleské, vedoucí odboru školství
a kultury, která na česko-pol-
ském projektu v rámci Eurore-

gionu Praděd se Střední školou
spolupracovala. 

Střední škola Rýmařov

Zajímavosti z přírody

Jíkavci - zimní hosté ze severu
Každým rokem na naše území přilétají zimo-
vat různé ptačí druhy z chladnějších oblastí se-
verní Evropy. Patří mezi ně i pěnkava jíkavec.
Samečci jíkavců jsou velice pěkně zbarveni,
mají oranžová prsa a ramena, strakatě hnědo-
černá záda, zářivě bílý kostřec a pestrá křídla,

v nichž se střídá barva černá, bílá a oranžová.
Pravidelná hnízdiště jíkavců se nacházejí v ob-
lastech tajgy od Norska až po východní Rusko.
Osobně jsem měl možnost pozorovat hnízdění
jíkavců v zakrnělých horských březových le-
sích středního Norska. Hnízdo bylo postaveno
ze suchých stébel různých druhů trav, mezi
něž byla vpletena sobí srst. Uvnitř bylo hnízdo
bohatě vystláno hebkým bílým peřím běloku-
rů a vnější stěny hnízda tvořila vrstva lišejní-
ku. Hnízdo tak mělo vynikající tepelně-izolač-
ní vlastnosti, které jsou v těchto klimaticky
drsnějších oblastech pro zdárné vyhnízdění
velmi důležité.
Do oblasti Rýmařovska přilétají jíkavci pravi-
delně v průběhu října. Hlavní potravou jíkavců
v naší oblasti jsou bukvice. Těch se letos v bu-

kových lesích Přírodního parku Sovinecko
neurodilo, a proto většina jíkavců putovala za
potravou dál.
Vzpomínám si na rok 1976, kdy měly buky ve
zdejších lesích tzv. semenný rok a soustředění
jíkavců zde mělo invazní charakter. V průběhu
konce října a listopadu se v bučinách pohybo-
vala mnohatisícová hejna a na ploše dnešního
PP Sovinecko se tehdy zdržovalo kolem 2 mi-
lionů jíkavců.
V zimních měsících bývají jíkavci častými
hosty i v ptačím krmítku. Mají rádi slunečni-
cová semena, z nichž si umí obratně vylousk-
nout tučné jadérko. Zpět na sever odlétají
v průběhu března a poslední jedince je možno
v okolí Sovince pozorovat ještě v prvních
dnech dubna. Foto a text: Miroslav Král

Foto: archiv SŠ Rýmařov
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Kdo byl kdo

Julius Sedlák, Josef Jelínek, Tomáš Matějka
Předchozí pokračování seriálu me-
dailonů o zajímavých osobnostech
Rýmařovska jsme věnovali první-
mu českému učiteli v Rýmařo-
vě Ferdinandu Bartákovi. Jméno
předního člena české menšiny, kte-
rá se v Sudetech usazovala po roce
1918, zůstalo uchováno v názvu
jedné z městských ulic. Ferdinand
Barták však nebyl jediným předvá-
lečným českým občanem Rýma-
řova, k němuž se po válce noví 
osídlenci přihlásili. Do dnešních dnů
připomínají rýmařovské ulice další
tři české obyvatele - Julia Sedláka,
Josefa Jelínka a Tomáše Matějku.
Třebaže konkrétní informace k ži-
votním osudům těchto tří postav
jsou velmi stručné a kusé, lze před-
pokládat, že sdíleli podmínky exi-
stence celé české menšiny. Motivy,
které její příslušníky přivedly po
vzniku Československa do vesměs
německého pohraničí, osvětluje
Mgr. Jiří Karel v příslušných pasá-
žích výkladu o historii Rýmařov-
ska v publikaci Stará Ves a Žďárský
Potok v dějinách Moravy a také
v připravované monografii o městě
Břidličné: „Od roku 1921 se začala
v regionu formovat pomalu vzrů-
stající česká menšina a dosáhla
v prvé fázi 175 občanů, kteří zde
žili a pracovali s 25 342 Němci.
Jednalo se zatím převážně o státní
úředníky, železničáře a četníky
s rodinami. Důvodů bylo několik.
Po válce nebyl dostatek míst pro
demobilizované vojáky včetně le-
gionářů, stát se snažil upravit vy-
hraněné národnostní poměry v ně-
meckých pohraničních územích
a všemožně podporoval osídlence.
Ne všichni odcházeli do pohraničí
z vlasteneckých důvodů, mnozí vo-
lili náš okres spíše ze zvídavosti či
snahy o poznání nového prostředí.“
Autor zároveň uvádí, že příchod
českých úředníků na posty dosa-
vadních německých, kteří neovlá-
dali novou úřední řeč - češtinu,
vzbuzovalo mezi starousedlíky ne-
voli. Sžívání obou etnik nebylo bez-
problémové; členové německé ma-
jority se cítili ztrátou úředních postů
ukřivděni, česká minorita zase
vzhledem ke své nepočetnosti zne-
výhodněna, o čemž hovoří mimo ji-
né dopis českých rodičů pro minis-
terstvo školství z roku 1936: „Žije-
me tu v Rýmařově, městě z 98 %
německém, za velmi těžkých po-
měrů. Jsme tu jen rodiny českých
státních zaměstnanců, které přelo-
žením úředním do Rýmařova byli
nuceni zříci se všech výhod života

dřívějšího. Plníce zde službu státu
ČSR na pomezí německém, byli
jsme nuceni zříci se možnosti vyu-
žíti se kulturně, ve školách lidových
i spolcích. Postrádáme jakékoliv
možnosti uplatniti se politicky
v rámci stran a tam se domoci
svých práv ústavních, neb menšina
česká sotva 200 osob čítající nesta-
čí k rozvinutí takové činnosti.“
Julius Sedlák, Josef Jelínek a To-
máš Matějka představují zástupce
tří profesí, které v pohraničí po
vzniku Československa nejčastěji
obsazovali Češi. Julius Sedlák byl
poštovním úředníkem, Josef Jelí-
nek nadporučíkem četnictva
a o Tomáši Matějkovi se z Vycho-
dilovy kroniky dozvídáme pouze
to, že byl jedním „z prvním čes-
kých železničářů po roce 1918“.

Posledně jmenovaný u dráhy neza-
stával řídící funkci, neboť jeho jmé-
no není uvedeno v seznamu mezi-
válečných přednostů stanic - v Rý-
mařově po roce 1918 působil jako
vrchní revident Johann Popp, po
něm Adolf Kundschofsky a od ro-
ku 1932 do roku 1938 vrchní ad-
junkt Ferdinand Plesník. Tomáš
Matějka působil jako řadový želez-
ničář a později výpravčí, přesto jej
čeští pováleční osídlenci zvolili za
„zasloužilého pracovníka z doby
první republiky“, hodného vtisk-
nout své jméno do názvu jedné
z rýmařovských ulic. Matějka ne-
zanechal v Rýmařově přímé po-
tomky, kteří by jeho význam i osu-
dy osvětlili. Německá manželka
i s dcerou byly zařazeny do pová-
lečného odsunu, přestože bylo
manželství smíšené. Jiří Karel sou-
dí, že důvodem byl buď fakt, že
manželství bylo rozvedeno, anebo
pravděpodobnější verze, že Matěj-
kova manželka byla v roce 1945 už
vdovou. Jméno Tomáše Matějky
nese od července 1945 krátká, pů-
vodně bezejmenná spojnice třídy

Hrdinů a autobusového nádraží.
Jen o něco málo více víme o Josefu
Jelínkovi, bohužel jediným naším
pramenem je i v jeho případě
Vychodilova kronika. Zde je zmí-
něn jako „statečný bojovník a za-
stánce českých práv v době před-
mnichovské“. Podle Františka Vy-
chodila byl nadporučíkem četnic-
tva, nicméně na seznamu rýmařov-
ských četníků pod velením vrchní-
ho strážmistra Františka Jajtnera
(psáno i Jaitner) a okresního velite-
le nadporučíka Rudolfa Šodka se
jeho jméno nevyskytuje. Vychodil
uvádí, že Josef Jelínek byl zatčen
za okupace Němci, uvězněn a v ro-
ce 1943 popraven. Přesto není uve-
den v Památníku SNB, který byl
vyhotoven v roce 1946 jako rekapi-
tulace působení četnické stanice

i státního policejního úřadu v Rý-
mařově od listopadu 1937. Památ-
ník uvádí v této souvislosti pouze
velitele rýmařovské uniformova-
né stráže bezpečnosti Bohumila
Klumpnera a strážmistra Bohumila
Kabátka, kteří byli „za podzemní
činnost“ zatčeni gestapem a v čer-
venci 1943 popraveni ve Vratislavi,
a strážníka Josefa Hrouzu, který
byl vězněn v koncentračním táboře
ve Flossenbürgu.
Po Josefu Jelínkovi byla českými
osídlenci pojmenována původní
Hofrat-Pohl-gasse, spojnice ulice
Sokolovské a Bartákovy, na níž
stojí hlavní budova základní školy
(dříve gymnázia) a mateřské školy.
Třetí, o něco lépe doloženou posta-
vou našeho medailonu, je Julius
Sedlák. Narodil se v Nové Říši ne-
daleko Telče. V období mezi obě-
ma světovými válkami působil
v Rýmařově jako poštovní úředník,
přesněji poštovní vrchní adjunkt.
Kromě této seriózní funkce se sna-
žil uplatnit také své publikační
sklony. František Vychodil uvádí,
že Sedlák byl dopisovatelem řady

periodik, která informoval zejména
o poměrech v pohraničí. Jeho zá-
jem o podmínky života českého
živlu měly i rozměr jazykovědný,
o němž svědčí jeho příspěvky ve
významném lingvistickém časopi-
se Naše řeč. Zde se vyjadřoval na-
příklad ke rčením a různým nářeč-
ním prvkům, jejichž znalost čerpal
z prostředí svého rodiště na jihozá-
padní Moravě.
Kromě vlastního publikování pod-
poroval Sedlák básnickou tvorbu
svého bratra Josefa Marcela
Sedláka. Vlastním nákladem vydal
v kritickém období sklonku 30.
a počátku 40. let 20. století několik
jeho sbírek veršů, o jejichž obsahu
vypovídají samotné tituly: Matka
(1937), Domov (1938), Světlo živo-
ta (1939), Hvězdy domova (1940).
První jmenovaná sbírka vyšla ve
Frankštátě (od 1947 Nový Malín),
druhá v Rýmařově, posledně jme-
novaná v Olomouci.
Do hanácké metropole Julius
Sedlák odešel v roce 1938 po zábo-
ru Sudet. V roce 1939 se již pod
příspěvkem v časopise Naše řeč
podepsal jako „poštovní revident 
v. v.“, tj. ve výslužbě. Na počátku
40. let podlehl v Olomouci těžké
chorobě.
Jméno Julia Sedláka připomíná 
ulice paralelní s Bartákovou a So-
kolovskou, procházející mezi obě-
ma částmi městského parku, která
před válkou nesla název Real-
schulgasse, podle budovy někdej-
šího nižšího reálného gymnázia
(později Jednoty) stojící v její
centrální části. ZN

Prameny: Chytil, Jaroslav. Z histo-
rie české menšiny v Rýmařově - do-
pis do Prahy, nepublikováno;
Jelínek, Josef - Karel, Jiří. 125 let
tratě Valšov - Rýmařov. Ostrava,
Rýmařov, 2003; Karel, Jiří. Stará
Ves a Žďárský Potok v dějinách
Moravy. Bruntál 2011; Sedlák,
Julius. Vyznati se v čem. In: Naše
řeč, ročník 11 (1927), číslo 9;
Sedlák, Julius. Plechý - neplecha,
Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo
4-5; Vychodil, František. Kronika
města Rýmařova I. díl; Památník
SNB - velitelství stanice v Rýmařo-
vě (strojopis), 1946; Seznam členů
státního policejního úřadu v Rý-
mařově v roku 1937-1938 a Sez-
nam příslušníků četnictva stanice
Rýmařov v době až do okupace
v roce 1938 (strojopis). Za mnoho
rad a pomoc při vyhledávání infor-
mací děkuji Mgr. Jiřímu Karlovi.

Česká menšina u Národního domu v Rýmařově, 1937-1938
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Majitel garáže
přišel o pneumatiky

Majitel jedné z řadových garáží
v Horním Městě přišel při nájez-
du zloděje o zásobu letních a zim-
ních pneumatik. Ke krádeži došlo
mezi 28. říjnem a 4. listopadem.
Pachatel vypáčil zámek na ple-
chových vratech garáže a odvezl
si sedm kusů letních pneumatik,
z nichž některé byly nasazeny na
hliníkových discích, a dvě zimní
pneumatiky nasazené na plecho-

vých discích. Majitel vyčíslil ško-
du na 8 tisíc Kč.

Okradena
v hudebním klubu

Malá chvilka nepozornosti může
proměnit zábavný večer v nepří-
jemnou zkušenost. V okamžiku
můžete přijít o své peníze, mo-
bilní telefon nebo osobní věci.
O tom se přesvědčila i 31letá že-
na, která 3. listopadu navštívila
hudební klub v Rýmařově. Z ka-

belky, kterou si odložila na zemi
u nohou, jí zloděj nepozorovaně
odcizil mobilní telefon v hodno-
tě 7 tisíc Kč, koženou peněženku
s osobními doklady, platební
kartou a finanční hotovostí cca
1000 Kč. Chvíle nepozornosti
stála poškozenou přes 9 tisíc Kč.

Řidiče překvapila srna
Další případ střetu s lesní zvěří
řešili policisté 8. listopadu. Řidič
jedoucí v podvečer mezi Václa-
vovem a Malou Štáhlí ve VW
Passat nestačil včas zareagovat,
když mu do cesty náhle vběhla
srna. Auto si ze srážky odneslo

škodu za cca 20 tisíc Kč, srna po
střetu odběhla.

Reklamní tabule
se hodila

Poněkud kuriózní kořist si odne-
sl zloděj počátkem listopadu od
restaurace v Karlově. Z venkov-
ní dřevěné konstrukce odšroubo-
val polykarbonátovou světel-
nou reklamní tabuli o velikosti 
2 x 0,6 m s názvem restaurační-
ho zařízení. Majiteli vznikla ško-
da ve výši okolo 12 tisíc Kč.

komisař por.
Ing. Ivana Křištofová

Řidič usnul a narazil do stromu

V hlavní roli alkohol

V pátek 2. listopadu krátce před polednem došlo v Malé Morávce
k dopravní nehodě osobního vozidla VW Passat s přívěsem.
Pravděpodobně vlivem mikrospánku řidiče vůz přejel do proti-
směru, sjel za okraj silnice a čelně narazil do stromu. Předběžně
vyčíslená škola na vozidle, přívěsu a převáženém sněžném skútru
dosáhla 340 tisíc Kč. Po nárazu zůstal řidič zaklíněn ve vozidle
a musela jej vyprostit zasahující jednotka HZS Bruntál.
Záchranáři jej převezli do nemocnice v Bruntále, kde zůstal s leh-
kým zraněním hospitalizován.

Příčinou jiné nehody z 8. listopadu byl alkohol. Odehrála se
v Břidličné nedaleko areálu zemědělské firmy na Rýmařovské 
ulici. 59letý řidič peugeotu při jízdě ve směru na Velkou Štáhli
pravděpodobně neodhadl boční odstup od 65letého cyklisty, kte-
rý jel po krajnici ve stejném směru. Při předjíždění došlo ke stře-
tu, jehož následkem cyklista upadl do příkopu. Řidič po nehodě
nezastavil, jen se s vozem otočil a vrátil se do Břidličné. Svědci
nehody se snažili řidiče zastavit, ale on pokračoval v jízdě. Na
místo nehody se vrátil asi po půl hodině.
Při nehodě byl cyklista těžce zraněn a musel být s tříštivou zlo-
meninou kotníku převezen záchrannou službou do nemocnice
v Bruntále. Viníkovi přitíží i fakt, že dechová zkouška na alkohol
u něj vykázala hodnotu 1,61 promile alkoholu v dechu, druhé mě-
ření provedené po 20 minutách dokonce 2,22 promile.

Fota: PČR Bruntál

Jazzclub

Vladimír Václavek na přání
Jsou věci a rituály, které patří k předvánoční
době přímo neodmyslitelně. Advent, svíčky,
pečení cukroví, nákupní šílenství - a koncert
Vladimíra Václavka v Rýmařově. Ten letošní
uspořádal Jazzclub SVČ v sobotu 10. listopa-
du v restauraci Na Růžku.
Hudebník, básník a šaman Vladimír Václavek
se v rodném Rýmařově objevuje pravidelně
s nejrůznějšími hudebními projekty, v posled-
ních letech však hlavně jako sólový hráč.
Vystačí si s hlasem, kytarou a několika „kra-
bičkami“, s jejichž pomocí může vrstvit mini-
malistické motivy do složitějších kompozic.
Koncert pro přátele a posluchače, kterých má
ve městě a okolí, soudě podle totálně naplně-
ného sálu restaurace, pořád dost, Vladimír

Václavek koncipoval jako propojení nového
se starým. Zahrál na ukázku několik nových

skladeb, ale mnohem častěji dával prostor přá-
ním z publika a písním z doby sólového alba
Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj, skupin
Dunaj, Rale, V.R.M. nebo spolupráce s Ivou
Bittovou.
Své publikum potěšil nejen výběrem skladeb,
ale i kvalitou interpretace, vyrovnaným hudeb-
ním projevem, oproštěným od všeho nadbyteč-
ného, a přece plným a sugestivním. Václavek si
drží post nekorunovaného krále minimalistů,
každým albem dokazuje, že i hrstka slov a tó-
nů dokáže rozehrát bohatství významů.
Navzdory tomu, že už dávno objevil způsob,
jak posluchače uhranout, vydává se vstříc hle-
dání nové inspirace, jejíž zdroj aktuálně nalézá
v principech východního šamanismu. ZN
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Až do posledního řádného čísla RH 23-2012 se budou na stránkách na-
šeho čtrnáctideníku objevovat fotografie historických detailů z Rýmařo-
va a okolních obcí. Úkolem soutěžících je určit místo, lokalitu, objekt, 
ulici nebo číslo popisné domu, na kterém se fotografovaný detail nachá-
zí. Soutěžní kupony vystřihněte a zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Bartákova 21, 795 01 Rýmařov nebo je můžete

vhodit do naší redakční
schránky u vchodu
Střediska volného času
na Bartákově ulici 21,
případně zanechat na
podatelně Městského
úřadu v Rýmařově. Do
soutěže se můžete za-
pojit kdykoliv, do slo-
sování budou zařazeni
čtenáři s nejvyšším po-
čtem správně určených
objektů.
Pozor! Přijímají se
pouze vystřižené sou-
těžní kupony z novin,
nikoliv jejich kopie
nebo odpovědi na vol-
ném listu papíru. Ku-
pony můžete zasílat
jednotlivě nebo všech-
ny najednou do 10. led-
na 2013. Jména výher-

ců budou uveřejněna v prvním
vydání Rýmařovského horizontu
(01/2013) 18. ledna 2013. Hodně
štěstí v soutěži přeje redakce RH!

Denně procházíme kolem nejrůz-
nějších architektonických pozoru-
hodností a kulturních památek,
historických detailů, fascinujících
fasádních či dveřních ornamentů,

unikátních a originálních korouh-
viček, jež zde zanechali mistři sta-
vitelé, řezbáři, tesaři, sochaři ne-
bo umělečtí kováři. V dnešní
uspěchané době jen stěží zastaví-
me svůj krok, pozvedneme hlavu
vzhůru a zamyslíme se například
nad tím, který umělec obdarovaný
fantazií dílo pro další pokolení za-
nechal. Soutěž připravil JiKo

Historické detaily 2012

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 13

Jméno a příjmení ....................................................................

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

Tel. kontakt ..............................................................................

Místo, kde se objekt nachází .................................................

....................................................................................................... ✃

Rýmařovské kuriozity ve fotografii
Od II. pololetí letošního roku otevřela redakce Rýmařovského horizontu novou nepravidelnou rubriku pod názvem Rýmařovské kuriozity ve
fotografii. Rubrika, do které svými vtipnými i kritickými fotografiemi mohou přispívat sami čtenáři, by měla s nadsázkou zrcadlit místo, ve
kterém žijeme. Fotografie mohou zachytit skrytá zákoutí, pozoruhodnosti, absurdní předměty nainstalované ve městě nebo absurdní či ko-
mickou činnost. Podmínkou je uvedení fotografované lokality. Autor může zůstat pro čtenáře anonymní, pro potřeby redakce však musí být
znám, na konci kalendářního roku budeme vybírat nejlepší snímky a jejich autory odměníme. Přejeme hodně štěstí při pořizování vtipných
snímků. Vaše redakce

Středověk neskončil, středověk trvá - bude nový kulturák, a tady padá zdivo! Foto: Ludmila Sigmundová
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus

Černá a bílá Klára Jančíková
V listopadu si mohou náv‰tûvníci kni-
hovny prohlédnout v galerii U Stromu
poznání fotografie a obrazy mladé au-
torky Kláry Janãíkové. V˘stava auto-
portrétÛ a aktÛ nese název Mezi ãer-
nou a bílou.
Osmnáctiletá Klára Jančíková,
studentka čtvrtého ročníku rýma-
řovského gymnázia, není navzdo-
ry svému věku výstavním nováč-
kem. Veřejnou prezentací svých
obrazů debutovala už v roce 2009
v galerii Na Růžku. Maluje
a kreslí prakticky celý život, vě-
nuje se i tvůrčímu psaní, před ro-
kem začala navíc fotografovat.
Za své snímky získala dokonce 
ocenění, první a druhé místo v ce-
lorepublikové soutěži mladých
fotografů pořádané International
Education Society.
Pro aktuální výstavu v knihovně
autorka vybrala kolekci deseti čer-
nobílých snímků a pěti kreseb tuší
s figurální tematikou. Hlavním ná-
mětem je dívčí tvář a ženské tělo.
Modelem pro fotografie je přitom
autorka sama. „Nejsem žádný nar-
cista, jako většina žen se sebou ne-

jsem spokojená, ale je to pro mě
asi nejjednodušší,“ vysvětluje
Klára Jančíková.
Akty ani portréty primárně nezdů-
razňují ženskou krásu, ale spíš na-
vozují emoce. „Nynější výstava
vlastně pojednává o mém světě.
Každý si v ní může najít cokoliv -
lásku, naději, bolest, ale i erotiku.
Fotografie podléhají minimální
úpravě, a sice jen ztmavení či ze-
světlení, žádný retuš, proto je vi-
dět veškeré nedostatky, které můj
obličej i tělo mají,“ komentuje fo-
tografka vystavené práce.
Dominantním prvkem autoportré-
tů je výraz tváře, evokující smutek
nebo osamělost, jež na některých
snímcích ještě umocňuje zahalení
obličeje do bílé gázy nebo černého
závoje. Druhou tematickou oblastí
jsou akty, na obrazech „viktorián-
ských paniček“ zcela odhalené, na
snímcích kostýmované, často sta-
žené do korzetu, který zdůrazňuje
úzký pas. Erotika je přitom po-
družná, větší význam má expresi-
vita. Nahota a zranitelnost ženské-
ho těla je konfrontována s atmo-

sférou neurčitého ohrožení. Nej-
patrnější je tento protiklad na
snímcích dívčí postavy s plynovou
maskou na tváři.
Název Mezi černou a bílou vysti-
huje barevné ladění vystavených
prací, černá je však ve výrazné
převaze. Snímky jsou temné, po-
dobně působí i kresby štětcem,
třebaže zde černou konturu do-
provází ještě červená. „Mám veli-

ce ráda temnější věci, od toho se
vlastně vždy odvíjela má tvorba,
ať už v malbě nebo psaní. Hodně
lidí mi také říká, že mé fotografie
jsou velmi depresivní, což je i zá-
měr. Nechci, aby má tvorba byla
dokonalá, ale aby člověku něco
řekla,“ shrnuje autorka.
Výstavu Kláry Jančíkové mohou
zájemci vidět v knihovně až do
konce listopadu. ZN

Vánoce v Městském muzeu Rýmařov
Opět se blíží čas adventní a začínají i přípra-
vy programu pro toto období v Městském
muzeu Rýmařov. Výstavy v našem muzeu
bývají v této roční době zaměřeny na témata
spojená s Vánocemi. Letos se od tradičních
námětů odkloníme, takže v adventu bude
možno zhlédnout zajímavou výstavu týkající
se cestovatelů Zikmunda a Hanzelky, která
bude zapůjčena ze sbírek muzea ve Zlíně.
Muzeum bude samozřejmě vánočně vyzdo-
beno a konat se budou i každoroční akce. Od

10. prosince bude v informačním centru při
muzeu stát Strom splněných přání, kde si
můžete vybrat přáníčko a udělat radost dě-
tem z Dětského domova v Janovicích. V pá-
tek 14. prosince také opět proběhne celore-
publiková akce Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. V tento den odpoledne bude při-
praven kulturní program, koledy zazpívají
klienti sociálně terapeutické dílny Buřinka
Diakonie ČCE, těšit se můžete na živý bet-
lém v podání žáků ZŠ Rýmařov a také na

betlém se zvířátky a divadlo Občanského
sdružení Stránské. Na minijarmarku „U Ko-
py sněhu“ si určitě vyberete vánoční dárky
a nebude chybět ani vánoční punč.
Vánoce Městského muzea Rýmařov budou
zakončeny koncertem v kapli V Lipkách, kde
nám 28. prosince zazpívá Komorní sbor
Florian z Jeseníku. Na všechny akce vás 
srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu. 

Městské muzeum Rýmařov

Klára Jančíková: Ztracena v čase
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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

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

Plavání pro veřejnost v listopadu
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 Břidličná

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

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48 
v Rýmařově. Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 
v den setkání ve 13.30 od prodejny 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):
20. 11., 4. 12. a 18. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
Kavárna Buřinka na Sokolovské ul.: Po - Pá 7.00 - 18.00

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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.

Daniela a Václav Tvarůžkovi - koláže a fotografický deník
Galerie Octopus nabízí od soboty 10. listopadu no-
vou v˘stavu. Jejími protagonisty jsou matka a syn,
Daniela a Václav TvarÛÏkovi.
Dvojici výtvarníků spojuje nejen rodinná vaz-
ba, ale i inspirační a tvůrčí souvislosti. Pro oba
je charakteristický vliv surrealismu a poetiky
všedního dne, stejně jako neškolenost výtvar-
ného projevu. Oba tvoří pod vlivem přirozené
potřeby zachycovat a dokumentovat s důra-
zem na námět či nápad a menším ohledem na
formální dokonalost.
Daniela Tvarůžková (1962) pochází z Ostravy,
kde se narodila a také studovala. Od poloviny
80. let žije v Bruntále, pracuje jako knihovni-
ce. Tíhnutí k tvůrčím aktivitám a výtvarným
sdělením ji provází delší dobu, veřejně však
své práce prezentuje teprve krátce. V roce
2010 představila několik snímků v ostravském
Kamrlíku fotografie, aktuální výstava v rýma-
řovské Galerii Octopus je její první velkou
prezentací.
Malý sál zaplnila nejen fotografiemi, ale pře-
devším kolážemi. I těm dominují fragmenty
snímků vystřižených z časopisů nebo „vypůj-
čených“ z produkce syna Václava. Naopak

volná fotografie Daniely Tvarůžkové nese ry-
sy kolážovitosti a její princip se odráží i v mal-
bě. Autorka v detailu zachycuje různobarevné
plochy zdí, popraskaných a otlučených, popsa-
ných hesly a nápisy, a odhaluje jejich bizarní
estetiku, krásu ošklivosti i kouzlo nechtěného.
Kolekci barevných fotografií Václava Tva-
růžky (1986) najdou zájemci ve velkém sále.
Ani on (zatím) neprošel výtvarným vzdělá-
ním, fotografování však patří k jeho každo-
denním aktivitám, vzdělává se zkušeností
a metry spotřebovaného filmu. Rodák z Brun-
tálu přesídlil do velkých
měst, Brno vystřídala Praha,
život studenta volná existen-
ce bez stálého zaměstnání
a s maximem času pro foto-
grafování.
Václav Tvarůžka fotí prak-
ticky vše - městské ulice
a parky, periferii, ale také in-
teriér vlastního bytu, obydlí
přátel a rodiny, a to ve vší ne-
okázalosti, nepořádku a všed-
nosti. Nic není aranžováno,

zátiší vznikají při běžném provozu domácnos-
ti, autor zaznamenává zdánlivě nezajímavé de-
taily, ale i paradoxní situace, a nebojí se učinit
námětem fotografie ani vyhořelou kuchyň
krátce po uhašení ohně. Vzniká tak fotografic-
ký deník, v němž má svou roli každá malič-
kost, nesourodé předměty se dostávají do ne-
čekaných spojení, svět normálnosti stojí na zá-
kladech náhodných setkání bez pravidel.
Výstavu Daniely a Václava Tvarůžkových
mohou návštěvníci Galerie Octopus vidět do 
1. prosince. ZN

Manželé Štreitovi a Daniela Tvarůžková
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Muž je ještě dosti hezký, neděsí-li se ho kůň.

Marcel Proust
Známá i neznámá výročí

Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Alexandr Bilý ................................................................. Janovice
Petra Červinková ........................................................... Stará Ves
Jan Dostál ...................................................................... Rýmařov
Nika Ptáčková ................................................................ Edrovice

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Eduard Nétek - Rýmařov ..................................................... 80 let
Anna Várošová - Rýmařov .................................................. 81 let
Edmund Casciani - Janovice ................................................ 83 let
Rosalie Vídanová - Rýmařov ............................................... 86 let
Bohumila Grulichová - Rýmařov ......................................... 87 let

Rozloučili jsme se
Drahomíra Hrabovská - Rýmařov .................................... 1934
Evžen Jaksch - Rýmařov .................................................. 1949
Jan Tirala - Rýmařov ........................................................ 1946

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Můžeme Ti jen tiše přát a kytičku květů dát,
u hrobečku chvíli stát, tiše na Tě vzpomínat

Milá Kačenko, 13. listopadu uplynou kruté 
dva měsíce, co jsi nás náhle a nečekaně
tragicky opustila. Chceme Ti zároveň 
s touto vzpomínkou popřát k svátku 

sv. Kateřiny, který budeš mít 25. listopadu.

Stále budou vzpomínat a nikdy nezapomenou
maminka, bratr, babička a děda,

rodina Adámkova a ostatní rodiny a kamarádi.

17. 11. Státní svátek ČR - Den boje za svobodu a demokra-
cii, výročí perzekuce českého studentstva v roce
1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989

17. 11. 1917 zemř. Auguste Rodin, francouzský sochař (nar. 12. 11.
1840) - 95. výročí úmrtí

18. 11. 1787 nar. Louis Jacques Mandé Daguerre, francouzský malíř,
vynálezce fotografie (zemř. 10. 7. 1851) - 225. výr. nar.

18. 11. 1827 zemř. Wilhelm Hauff, německý prozaik, autor pohá-
dek (nar. 29. 11. 1802) - 185. výročí úmrtí

18. 11. 1847 nar. Eliška Krásnohorská, vl. jm. Alžběta Pechová, spiso-
vatelka a překladatelka (zemř. 26. 11. 1926) - 165. výr. nar.

18. 11. 1852 nar. Mikoláš Aleš, malíř a ilustrátor (zemř. 10. 7. 1913)
- 160. výročí narození

18. 11. 1922 zemř. Marcel Proust, francouzský prozaik a esejista
(nar. 10. 7. 1871) - 90. výročí úmrtí

18. 11. 1952 zemř. Paul Éluard, vl. jm. Eugéne Émile Paul Grindel,
francouzský básník (nar. 14. 12. 1895) - 60. výročí úmrtí

19. 11. 1907 nar. Ladislav Mikeš Pařízek, spisovatel, autor cesto-
pisných reportáží a dobrodružných příběhů (zemř. 
28. 3. 1988) - 105. výročí narození

21. 11. 1897 nar. František Kubišta, malíř a grafik (zemř. 20. 11.
1971) - 115. výročí narození

23. 11. 1792 nar. Václav Kliment Klicpera, spisovatel (zemř. 15. 9.
1859) - 220. výročí narození

24. 11. 1632 nar. Benedictus de Spinoza, nizozemský filosof (zemř.
21. 2. 1677) - 380. výročí narození

26. 11. 1912 nar. Eugéne Ionesco, francouzský spisovatel rumunské-
ho původu (zemř. 28. 3. 1994) - 100. výročí narození

28. 11. 1632 nar. Jean-Baptiste Lully, francouzský skladatel (zemř.
22. 3. 1687) - 380. výročí narození

28. 11. 1907 nar. Alberto Moravia, vl. jm. Alberto Pincherle, italský
spisovatel, filmový kritik a publicista (zemř. 26. 9.
1990) - 105. výročí narození

29. 11. 1802 nar. Wilhelm Hauff, německý prozaik, autor pohádek
(zemř. 18. 11. 1827) - 210. výročí narození

30. 11. Mezinárodní den proti konzumnímu způsobu živo-
ta, od roku 1992 (poslední pátek v listopadu)

30. 11. 1667 nar. Jonathan Swift, anglický satirik (zemř. 19. 10.
1745) - 345. výročí narození

30. 11. 1982 zemř. Vilém Závada, básník a překladatel (nar. 22. 5.
1905) - 30. výročí úmrtí
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Na jahody je už určitě nedostanete
Hru Dostanu tû na jahody nûmecké au-
torky Ute Steinové (v originále Ein
spätes Geschenk) uvedlo v ãeské pre-
miéfie a zároveÀ poprvé za hranicemi
Nûmecka divadlo Illusion 18. ãervna
2009. R˘mafiovské publikum mûlo
moÏnost vidût komedii v pondûlí 5. li-
stopadu v inscenaci praÏského
Divadla Metro.
Dirigent Max Leonhard (Ivan
Vyskočil), sužován rozmary oper-
ní pěvkyně Karin Hansonové
(Michaela Dolinová), ji opouští
v době jejího těhotenství, o němž
nemá sebemenší tušení, a nalézá
před ní úkryt v hotelech různých
států a měst, ve kterých diriguje.
O řadu let později ho v hotelu
navštíví krásná slečna Charlotta

(Zuza Ďurdinová). Ta zprvu vy-
stupuje jako zapálená aktivistka
Greenpeace a bojovnice za práva
plejtváků obrovských, ovšem po
určité době se ukáže, že je to léč-
ka nastražená Karin. Ze šarmantní
Charlotty, které se sukničkář Max
ihned začne dvořit, se nakonec
vyklube jeho pětadvacetiletá dce-
ra, přední operní pěvkyně bavor-
ské státní opery, která se vzniklou
situací neskonale baví. Max by se
v tu chvíli nejraději propadl do ze-
mě. Na scénu přichází Karin, aby
se přesvědčila, zda se její bývalá,
a snad i současná láska dokáže po
pětadvaceti letech konečně usadit.
V inscenaci vystupuje také mladý

dirigentův komorník a asistent
Karel Eichhorn (Matěj Merunka).
„Karlíček“ se do Charlotty zami-
luje, ona jeho city neopětuje, pro-
tože v srdci nosí jiného, jistého di-
rigenta Estébana Manola, kterého
Max ovšem nemůže ani vystát.
Záhy se však ukáže, že své anti-
patie ke konkurentovi bude muset
přehodnotit, „znovuzrozená“ dce-
ra totiž s Manolem čeká dítě.
A jako by trampotám neměl být
konec, objevuje se na scéně další
operní pěvkyně - Irina Basano
(Yvetta Tannenbergerová), která
uhání Leonharda takříkajíc „přes
postel“, aby dosáhla postupu v ka-
riéře. Před Karin a Charlottou se
vydává za jeho milenku a ještě ke

všemu těhotnou v pátém měsíci.
To se však nakonec ukáže jako
podvod. Zdrcený Max pochopí,
že jeho jedinou spásou je Karin, ta
ale jeho zájem neopětuje a roz-
hodne se žít sama. Charlotta pro-
střednictvím Maxe nachází opět
oporu v nahněvaném Manolovi
a Karlíček dál vaří Maxovi jeho
oblíbené čaje.
Ute Steinová pracovala v letech
1966 až 1990 jako herečka
v předních německých divadlech,
jako protagonistka mnoha zájez-
dových produkcí a vystupovala
také v televizi a rozhlase. Psaní ji
lákalo už ve škole - nejprve to by-
ly články do školních novin, pak

přispívala do rozhlasu. Později
chtěla v divadle stále častěji měnit
texty svých rolí, což vedlo tak da-
leko, že se na ni jeden režisér 
obořil: „Když se ti to pořád nelíbí,
tak si napiš hru sama!“
Ute Steinová se toho chytila 
a udělala to. Napsat hru z prostře-
dí operního divadla se jen nabíze-
lo: „Ještě raději než herečkou
bych bývala chtěla být operní zpě-
vačkou, ale na to jsem bohužel ne-
měla hlas,“ vzpomíná Ute Stei-
nová. Na premiéru v Česku v roce
2009 se velmi těšila: „Měla jsem
ohromnou radost, když jsem se
dověděla, že moje hra bude mít
světovou premiéru právě v Praze,
kde byl poprvé uveden Mozartův
Don Giovanni.“
A proč právě jahody? Divák sle-

dující neuvěřitelné zápletky
a skvělé herecké výkony možná
ani nepostřehne, že šampaňské
s jahodami nebo jahody samotné
provázejí herce téměř celou hrou.
A co na jahody říká představitelka
Karin? Míša Dolinová je prý ne-
může už ani vidět. Když zkoušela
v Divadle Metro s Ivanem Vy-
skočilem tuto hru, musela kvůli
roli sníst kila jahod. „Šla mi už
z nich huba šejdrem,“ přiznala
Míša. Aromatickému ovoci neu-
nikla ani doma a korunou všeho
bylo, když herečka dostala při
premiéře jako odměnu dort - jak
jinak než jahodový! Na pár dal-
ších otázek jsme zašli s mikrofo-
nem za Míšou Dolinovou do zá-
kulisí rýmařovského divadla pro
rozhovor.

rozhovor
Jaká byla, Míšo, tvá kariéra po-
té, co jsi opustila brány státní
konzervatoře?
Nejdříve jsem nastoupila do příb-
ramského divadla a hned nato do
kladenského divadla. Což bylo
dobré angažmá - blízko Prahy
a k tomu hodně rolí. Pak jsem za-
čala hostovat v Semaforu u Pepí-
ka Dvořáka. Revoluční dobu
jsem přečkala na Kladně a v Se-

maforu, pak Pepík ze Semaforu
odešel a založil vlastní divadlo,
se kterým jsem jezdila asi dva ro-
ky. Potom jsem dostala nabídku
na hostování v Podskalákovi do
karlínského divadla. Riskla jsem
to, šla na „volnou nohu“ a vypla-
tilo se to. Později mi pan ředitel
Županič nabídl angažmá, ve kte-
rém jsem zůstala dvanáct let.
Hrála jsem krásné role.

Vedle divadla jsem pracovala v te-
levizi Nova - uváděla jsem počasí,
pak Snídani s Novou, hrála v Or-
dinaci v Růžové zahradě. Pak se
v Karlíně změnilo vedení, všech-
ny nás vyházeli a já šla opět na
„volnou nohu“. Jsem na ní dopo-
sud a je to docela příjemné. Když
mi někdo nabídne nějakou hezkou
roli, tak je opravdu hezká. Hostuji
v Divadle Metro, v Semaforu

u Jiřího Suchého například v Ky-
tici, v divadle U Valšů hraji
Manželské štěstí s Ivou Hüttnero-
vou a Davidem Suchařípou, je to
novinka od Jiřího Justa, moc pěk-
né představení. A pak ještě hraji
dvě představení pro děti.
Není riskantní být v dnešní době
na volné noze?
Je to risk. Pociťuji to sama na so-
bě. Čím je člověk starší, už nemá
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tolik hereckých příležitostí jako
dřív. Musí si je vytvářet sám.
Nebát se oslovit režiséra či dra-
matika, což jsem udělala napří-
klad v případě hry Coco Chanel
nebo posledně jmenované hry
Manželské štěstí.
Prozraď něco bližšího o hře
Dostanu tě na jahody.
Hru jsme začali zkoušet v Diva-
dle Metro z popudu režiséra
Gustava Skály, který ji přivezl
z Německa od autorky Ute
Steinové. Trošku jsme ji poupravi-
li, zejména závěr. A paní Steinová,
která se zúčastnila české premiéry,

ale česky nerozumí, pochopila, že
závěr je pozměněn. Z bolestínské-
ho, sentimentálního německého
konce jsme udělali pravdivou zá-
ležitost. Vrátili jsme příběh do rea-
lity a do takové české nadsázky.
Je ti role Karin Hansonové blízká,
nebo jsi ji musela dlouze hledat?
Ne, ne, je mi velice blízká, proto-
že je to taková noblesní ženská,
která tam má i místečko, kdy do-
stane malý hysterický záchvat. Ta
role mi sedí.
Na které role vzpomínáš nejra-
ději?
Asi na roli Emilly Webové ze hry

Naše městečko Thorntona Wil-
dera. Když si na tu překrásnou ro-
li vzpomenu, ještě teď mě to dojí-
má. Milovala jsem roli Daisy ve
hře Francise Scotta Fitzgeralda
Velký Gatsby, kterou jsem hrála
v hradeckém divadle. A pak ráda
vzpomínám na již zmiňované
krásné role ve velkých muziká-
lech. Působivá písnička na forbí-
ně dokáže říct mnohem víc než
jakýkoliv monolog.
Jaká herecká práce tě čeká a ne-
mine v blízké budoucnosti?
Budeme od ledna zkoušet hru -
komedii z prostředí plastické chi-

rurgie, kde si zahraji s Honzou
Čenským. Moc dopředu neplánu-
ji. Obrazně lze říct, že žiju z týd-
ne na týden. Opravdu nevím, co
mi příští doba přinese. I když mo-
mentálně nemám žádnou nabídku
na televizní seriál, ráda bych ně-
jakou dostala. Naposled jsem loni
natáčela seriál Cesty domů. Jinak
učím na mezinárodní konzervato-
ři zpěv ve stylu popu a základy
herectví. Mám svůj pořad v praž-
ském rádiu Regina - týdeník o di-
vadle, kam si zvu své kamarády
z divadel. Docela mě to baví.
Díky za rozhovor. JiKo

Přehled nejbližších kulturních akcí SVČ Rýmařov
/ssp/ - akce pořádaná ve spolu-
práci s jiným pořadatelským
subjektem

LISTOPAD

17. 11. Márč Fest - koncert /ssp/
Na Růžku / v 19:00 / vstupné:
60,-

Koncert kapel z hudebního pod-
zemí. Hosty domácích Persona-
lity Laps budou Profesor Le-
febvre z Kroměříže, Sudetia
Non Cantat z Libiny, Aggressi-
ve Tyrants ze Světlé nad Sáza-
vou a North Mores ze Zátoru.

23. 11. Setkání 70- a 75letých
občanů s představiteli města
Rýmařova - společenská akce
Jídelna na ul. 1. máje / 17:00

Společenská akce, v rámci které
vystoupí žáci ZUŠ Rýmařov
a k tanci a poslechu bude hrát
Duo Akord z Rýmařova.¨

23. 11. Taneční večer s výukou
společenských tanců - spole-
čenská akce
Hotel Slunce / ve 20:00 / vstupné
90,-

Taneční večer spojený s výukou
společenských tanců pod vede-
ním lektorské dvojice Veronika
Kainzová a Libor Sobek.

23. 11. Hudba k tanci a posle-
chu - koncert /ssp/
Restaurace ve Staré Vsi / ve
20:00 / vstupné: dobrovolné

Koncert rýmařovské bigbeatové
skupiny Meclopín Band, jejímiž
hosty budou Svatý Jidáš z Bra-
trušova a skupina Fastmade
z Olomouce.

PROSINEC

1. 12. 10 let „kapely“ Moskvič
- estráda
Kavárna DJ Stanley Club 13 / od
18:00 / vstupné: chlebíčky
Oslava výročí deseti let koncert-
ní činnosti rýmařovské „kapely“
Moskvič. V programu zazní dal-
ší projekty současných nebo bý-
valých členů „kapely“, například
skupina Key Features, Ladibor
Danda nebo Müloň.

7. 12. Koncert na Růžku - kon-
cert /ssp/
Na Růžku / od 17:00 / vstupné 60,-

Pro příznivce alternativní hudby
vystoupí skupiny Čočka, Nic
moc kvintet (obě z Brna),
Hynkovy Zámky z Olomouce
a v jednání jsou domácí Tiché
lodě a Moskvič.

25. 12. Bigbeatové Vánoce -
koncert /ssp/
Městské divadlo / od 19:00 / 115,-

Tradiční rýmařovský hudební
festival. Účinkují: Koblížci,
HC3, Zatrest, TTIOT a Key
Features.

V pátek 9. listopadu proběhl v koncertním
sále na Divadelní ulici putovní filmový festi-
val zabývající se tematikou zimních sportů.
Akce pořádaná Střediskem volného času
Rýmařov nabídla divákům osm dokumentár-
ních snímků hlavně na téma freestylového
lyžování, ale také záběry z horolezeckých

a lyžařských expedic, které byly výjimečné
extrémními podmínkami, za kterých byly 
uskutečněny.
Dopoledního promítání, zkráceného pro po-
třeby škol, se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ
Rýmařov a studenti Gymnázia Rýmařov.
Večer pak promítání v plné čtyřhodinové sto-

páži navštívilo na šedesát diváků z řad veřej-
nosti.
Vzhledem k zájmu o festivalové snímky se
pořadatelé rozhodli připojit i k letní variantě
přehlídky, která nese název Expediční ka-
mera. 

Jan Přikryl, SVČ Rýmařov

Filmový festival zimních sportů poprvé v Rýmařově

VV OSLH Bruntál upozorÀuje fanou‰ky z bruntálského regionu, Ïe okres-
ní pfiebor muÏÛ se bude kaÏdopádnû hrát, a to turnajov˘m zpÛsobem.
První turnaj proběhne v prosinci 2012, druhý turnaj v lednu 2013
a třetí turnaj v únoru 2013. Přesné termíny těchto turnajů budou
včas upřesněny, stejně jako družstva, která se jich účastní. Vítěz
všech tří turnajů získá putovní pohár a stane se přeborníkem
bruntálského regionu. 

Martin Ftáček, organizační pracovník VV OSLH

Okresní přebor mužů v hokeji
se hrát bude
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Orientální tanečnice přivezly zlato z mistrovství světa
Letošní Mistrovství světa a Ev-
ropy Belly Dance IDO 2012 se
uskutečnilo poprvé v historii
v České republice, konkrétně
v libereckém Centru Babylon, ve
dnech 1. až 4. listopadu. Soutěž
se konala v rámci World Latino
and Belly Dance festivalu 2012.
Soutěžilo se ve všech kategoriích
- dětských, juniorských a dospě-
lých, v disciplínách sóla, dua,
malé skupiny a velké formace
a ve stylech show belly dance
a classical belly dance.
Nominaci na tuto prestižní mezi-
národní soutěž získala i děvčata
z taneční skupiny Neila pod SVČ
Rýmařov a Sheilla pod SK
Torpédo Rýmařov, o. s., poté, co
vyhrála krajská kola a finále
České republiky CDO Belly
Dance v červnu letošního roku
v Táboře.
Mistrovství světa v této taneční
disciplíně se zatím vždy konala

v jiných zemích světa. I když
jsme měly nominaci na tuto sou-
těž i v loňském roce, nemohly
jsme se jí z finančních důvodů
zúčastnit. Na mezinárodní soutě-
ži jsme tedy byly úplnými nováč-
ky, přesto jsme se staly nejpočet-
nější a nejúspěšnější českou vý-
pravou.
Úroveň soutěže na nás udělala
velký dojem - obrovská konku-
rence tanečnic z celého světa,
z Ruska, Ukrajiny, Polska, Itálie,
Slovenska, Slovinska, nádherné
a drahé kostýmy, perfektní tech-
nika a choreografie, přítomnost
profesionálních tanečnic, které
trénují každý den v tanečních
klubech a mají vynikající spor-
tovní a technické zázemí. O to

víc musíme ocenit naše děvčata,
která trénují v rámci kroužku jed-
nou, maximálně dvakrát týdně,
kostýmy jim šijí rodiče a vše be-
rou jako volnočasovou aktivitu.
Přesto se neztratila, dokázala se
prosadit a ukázat, co umí.
Získaly jsme hned několik titulů.
Největším úspěchem je první
místo a titul mistrů světa, jež vy-
bojovala velká formace juniorek
(Adéla Macková, Barbora Šopí-
ková, Karolína Koláriková, Adé-
la Niklová, Natálie Sofková,
Lenka Veislíková, Natálie Išto-
ková, Adéla Dehnerová, Anna
Cimbotová, Michaela Foltýnová)
pod vedením choreografky Lucie
Laštůvkové se skladbou v klasic-
kém stylu Dream. Druhé místo
a titul 1. vicemistrů Evropy zís-
kaly naše juniorky v malé forma-
ci za skladbu Oriental Breeze
v choreografii Lucie Laštůvkové.
Další tři medaile vybojovala vě-

ková kategorie dětí. Druhé místo
a titul 1. vicemistrů Evropy zís-
kala malá formace (Monika
Drápalová, Simona Drápalová,
Barbora Laštůvková, Tereza Jan-
delová, Simona Tušková, Roma-
na Szukalská, Tereza Koryťáko-
vá) za choreografii Lucie Laš-
tůvkové ve stylu show Pink
Dream. Rovněž druhé místo
a tentokrát titul 1. vicemistrů
světa získala velká formace pod
vedením Kateřiny Gregovské
(Monika Drápalová, Simona
Drápalová, Barbora Laštůvková,
Tereza Jandelová, Simona Tuš-
ková, Romana Szukalská, Tereza
Koryťáková, Šárka Ščuková,
Denisa Vašíčková, Dominique
Reiskubová) se skladbou v kla-

sickém stylu Rio Seňoritas. A ko-
nečně třetí místo a titul 2. vice-
mistrů světa přivezla velká for-
mace dětí (Kristýna Krejčová,
Petra Holnová, Daniela Dřevová,
Denisa Dřevová, Simona Ko-
nečná, Natálie Zieglerová, Hana
Schreiberová, Barbora Večeřová)

za skladbu v klasickém stylu
Beautiful Eyes v choreografii
Kateřiny Gregovské a Dagmar
Gajdošové.
Rýmařovské tanečnice soutěžily
i v dalších disciplínách, ale na
medailová umístění už nedosáh-
ly. Jen o vlásek unikl bronz
z mistrovství Evropy Tereze

Jandelové a Simoně Tuškové za
dětské duo ve stylu show, taneč-
ní skupina Sheilla se s malou for-
mací v kategorii dospělých (Lu-
cie Laštůvková, Adriana Korita-
rová, Andrea Černá, Michaela
Štefelová, Nela Zothová, Marké-
ta Vaničková) a skladbou Orien-

tal Fire umístila na
páté příčce.
Všem děvčatům
moc blahopřejeme
a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci
Rýmařova i České
republiky na světo-
vé soutěži. Děku-
jeme také rodičům,
vedoucím a všem
příznivcům orien-
tálního tance, kteří
nám při přípravě na
mistrovství pomá-
hali. Velice děkuje-
me také městu
Rýmařov, SVČ Rý-
mařov a sponzo-
rům, bez jejichž fi-
nanční pomoci by-
chom to nezvládly:

RD Rýmařov, REELZA Jan Brš-
ťák, Josef Bernátek, Easy Control
Morava, Lékarna Avion, Anna
Buxbaumová, Majlinda, s. r. o.,
Dagmar Lehká - Specializovaný
maloobchod, Cukrárna Amálka,
Zdeňka Pavlovcová - Salon
Pretty Lady. 

Lucie Laštůvková

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala vedoucím zájmo-
vých útvarů Střediska volného času Rýmařov paní Mgr. Dagmar
Gajdošové, paní Kateřině Gregovské, Andrei Ćerné, Michaele
Štefelové, Lucii Laštůvkové a Regině Jánské za vzornou přípra-
vu děvčat - orientálních tanečnic na Mistrovství světa
a Mistrovství Evropy WORLD LATINO AND BELLY DANCE
FESTIVAL BABYLON 2012. Pavlová Marcela,

ředitelka Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál

Fota: archiv SVČ  a SK Torpédo
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1976 a 1977
Na 22. a 23. října 1976 byly vyhlášeny volby do zastupitelských orgá-
nů všech stupňů, protože končilo pětileté období jejich práce.
Podívejme se na některé významné zvelebovací akce, které se
v Rýmařově v předcházejícím období uskutečnily. Nebylo jich málo.
Akce Plán Plnění
Výstavba nových bytů (počet) 455 571
Výstavba rodinných domků 47 62
Modernizace bytů Domovní správy 300 240
Náklady na opravu bytového fondu (v tis. Kčs) 9000 12 500
Ústřední topení v budově 1. ZDŠ na ul. J. Sedláka 500 397
Výměna oken 2. ZDŠ 500
Vodovod Harrachov 180 178
Výstavba kulturního domu 2 053 5 520
Šatny a hřiště TJ Jiskra 200 690
Přístavba požární zbrojnice 700 1224
Všechny finanční údaje jsou uváděny v tisících Kčs.
Z dalších akcí bych rád připomněl alespoň výstavbu tří nových prodejen
o celkové prodejní ploše 650 m2, přístavbu interního oddělení nemocni-
ce, generální opravu polikliniky, generální opravu chirurgického odděle-
ní nemocnice a mnoho dalších. Zvelebovacích akcí bylo celkem 96.
A nyní k samotným volbám. Volilo se do městského, okresního a kraj-
ského národního výboru, do České národní rady, Sněmovny lidu
a Sněmovny národů Federálního shromáždění. Do MěNV bylo zvoleno
71 poslanců a jeho předsedou se stal opět Jiří Toman. Do ONV byli zvo-
leni: Jiří Toman, Růžena Poslušná - zdravotní sestra, Ing. Josef Lébl 
- technik RD, Jan Macharáček - elektromontér, Ivo Volek - soustružník,
Marie Zbořilová - dělnice, Jiří
Zbořil - předseda ZV ROH, Danu-
še Poláková - textilní technička.
Do KNV byl zvolen Josef Biras,
vedoucí odboru výstavby a místní-
ho hospodářství MěNV.
Vedoucím Státního statku Rýma-
řov se stal a až do konce existence
statků jím byl Karel Síbr. Průměrné
hektarové výnosy: žito - 2,52 t, ječ-
men - 2,41 t, oves - 1,53 t, len - sto-
nek 2,57 t a semeno 0,51 t. Asi 440
kusů dojnic dosáhlo průměrné den-
ní dojivosti 6,06 litru. Brambory se
zde nepěstovaly.
K událostem roku 1977 alespoň
několik zásadních informací. Hedva závod 04 Rýmařov zaměstnával
celkem 1373 pracovníků, z nichž bylo přímo ve městě 1137. Zbývající
pracovali v Horním Městě a Ryžovišti. Za rok vyrobili více než
6 850 000 metrů tkanin, což je téměř stejné množství jako v předcháze-
jícím roce. V kravatárně 198 pracovníků dokázalo ušít 4 601 866 kravat
nebo motýlků. Množství pro dnešní dobu naprosto nepředstavitelné
a snad i nepochopitelné. Samozřejmě že většina této výroby šla na ex-
port a značná část do tehdejšího Sovětského svazu. Ale splnit tak vyso-

ké úkoly nebylo ani tehdy jednoduché. Pracovaly zde převážně ženy
a hodně z nich bylo mladých, měly malé děti a často s nimi musely zů-
stávat doma pro nemoc. Nejednou se stávalo, že z těchto důvodů chy-
bělo 40 až 50 žen. Plnění plánu se pak muselo dohánět o sobotách ne-
bo v prodloužených směnách.
V barevně obarvili 363 800 kg příze a upravili více než osm milionů
metrů tkanin. Kdeže loňské sněhy jsou. Barevna v Rýmařově již dlou-
hou dobu vůbec není.
A pro zajímavost ještě průměrné mzdy dosažené v Hedvě v uvedeném
roce. V rámci závodu činily 1933 Kčs, z toho provoz 01 - 1886 Kčs,

provoz 02 - 1830 Kčs, výdělky na
tryskových stavech však byly 2206
korun za měsíc a v kravatárně 1818
korun. Proti předchozímu roku vy-
kázaly mzdy nárůst o tři procen-
ta. Ředitelem závodu byl stejně ja-
ko v minulých letech Jaroslav
Sekanina.
V roce 1977 došlo k úpravě malo-
obchodních cen některých druhů
spotřebního zboží. Při jejich srov-
návání s dnešní dobou však nesmí-
me zapomínat na výši výdělku v té
době. Zvýšily se maloobchodní ce-
ny výrobků z bavlny a vlny s vý-
jimkou dětského zboží o 34 pro-

cent, elektrických přímotopných spotřebičů o 59 procent, zrnkové kávy
o 50 procent, čokolád a dalších výrobků z čokolády o 33 procent atd.
Nezvýšily se ceny základních druhů potravin ani kakaa, jenže toho byl
celý rok trvalý nedostatek a v obchodech se objevilo jen málokdy.

Alespoň pár příkladů:
Druh zboží Stará cena Kč Nová cena Kčs
elektrická chladnička 170 l 3 540 3 040
tričko bavlněné 22 35
akumulační kamna 3 860 3 190
ponožky bavlněné 7,50 11
barevný televizor 12 400 9 500
povlečení na postel 600 900
káva zrnková 16 24
infrazářič 370 660
čokoláda mléčná 11 15,50
Pro srovnání několik dalších cen, které se neměnily. Cena je za 1 kg ne-
bo kus: chleba - 2,10 Kčs, mouka hladká - 3,20 Kčs, mouka hrubá - 3,80
Kčs, cukr krystal - 7,30 Kčs, máslo I. jakost - 40 Kčs, vepřový bůček -
20 Kčs, vepřová kýta - 35 Kčs, hovězí maso zadní - 29 Kčs, salám měk-
ký - asi 30 Kčs, trvanlivý - asi 50 Kčs, pánský oblek - asi 800 až 1000
Kčs, kalhoty riflové - 300 až 700 Kčs, dámské šaty plátěné - 100 až 200
Kčs atd. Vratislav KonečnýJesenická ulice v době vzniku, r. 1976 - 1977 Fota: archiv muzea

Nová mateřská škola Revoluční, 1977

Kladení věnců k památníku Sovětské armády v Rýmařově, 4. 11. 1977
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Můj šálek čaje

Tři muži mého života
Usměvavé tváře lidí s šálkem čaje v rukou, se-
dící okolo stolu a vesele rozpravující, si každý
z nás dokáže představit. Možná i vy k nim pat-
říte. Přiznám se, že já v rukou držívám spíše šá-
lek kávy. Všichni mí kamarádi a přátelé vědí,
že káva k mému každodennímu životu neod-
myslitelně patří. Velmi si vážím vzácných
chvil, kdy si šálek kávy vychutnávám s rodinou
nebo přáteli.
Ve svém životě jsem potkala tři muže (spíše
jednoho chlapce a dva muže), s nimiž takto
strávené chvíle byly opravdovým požitkem.
S prvním z nich jsem se setkala již v době dět-
ství. Byl to sám malý princ ze stejnojmenné lí-
bezné knihy Antoina de Saint-Exupéryho.
Tehdy jsem mu moc nerozuměla. Příběh, který
mi vyprávěl, byl pouze podivnou pohádkou, ji-
nou, než na jaké jsem byla zvyklá. Když ode-
šel, přestala jsem na něj myslet.
Znovu se objevil za několik roků. To už jsme
spolu vypili šálek kávy a já žasla. Každé jeho
slovo, každá věta či myšlenka byly jako zázrak.
Naučil mě dívat se na svět jinýma očima, vní-
mat sílu přátelství, dobra, lásky a jednoduchos-
ti v životě. Měl, vlastně má pravdu, když říká,
že všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale má-
lokdo se na to pamatuje, že dospělí potřebují
vždycky nějaké vysvětlení. Sama z vlastní zku-
šenosti vím, že když dospělý poradí dítěti, aby
něco, o co má zájem, ale příliš mu to nejde, ne-
dělalo, otvírá mu cestu vedoucí k nesplnění ži-
votního snu. Třeba panu Exupérymu dospělí
doporučili, aby nekreslil, protože v jeho obráz-
ku hroznýše zažívajícího slona spatřovali klo-

bouk. Měl se zajímat spíše o zeměpis, dějepis,
počty a mluvnici. Na tom jistě není nic špatné-
ho. Ani jsem nedýchala, když malý princ vy-
právěl, jak na poušti potkal letce a poprosil jej
o obrázek beránka. Na výmluvu, že neumí
kreslit, letci odpověděl, že to nevadí. Nespo-
kojil se však s beránkem nemocným ani sta-
rým, natož s beranem. Radost mu udělala až
bedýnka s beránkem uvnitř. Dokážu si předsta-
vit, jak se mu rozzářila tvář. Od té doby si svůj
poklad pečlivě hlídal a vzal si jej zpět na svou
planetku B612.
Na malém princi obdivuji spoustu jeho vlastno-
stí. Jednou z nich je kázeň, každý den totiž vy-
trhává kořeny baobabů, vymetá tři sopky a sta-
rá se o růži, která ho zprvu dost trápila. Co se tr-
pělivě načekal, než se jednoho rána při východu
slunce objevila v plné kráse. Krášlila se totiž ne-
konečně dlouho, oblékala se pomalu, upravova-
la si okvětní plátky jeden po druhém, nechtěla
se ukázat celá pomačkaná jako vlčí máky.
Další jeho vlastností je schopnost naslouchat
druhým a úžasně s nimi komunikovat. Proká-
zal ji, když hovořil s králem, domýšlivcem, pi-
janem, byznysmenem, lampářem i zeměpis-
cem. Nesmírně poutavé bylo setkání malého
prince s hadem a liškou. Ta mu vysvětlila, co
znamená slovo ochočit. Znamená to vytvořit
pouta, potřebovat jeden druhého, být trpělivý.
Stali se z nich velcí přátelé. Byla to liška, která
malému princi při loučení prozradila své ta-
jemství: „Správně vidíme jen srdcem, co je dů-
ležité, je očím neviditelné,“ a dodala: „Stáváš
se navždy zodpovědným za to, cos k sobě při-

poutal, jsi zodpovědný za svou růži.“ Princ si
její slova zapamatoval. Myslím, že si je pama-
tuje spousta z nás.
Když byl můj šálek kávy úplně studený, roz-
loučila jsem se s malým princem podruhé.
Tentokrát už jsem na něj nezapomněla, myslí-
vám na něj v různých životních situacích.
Potřetí jsem se s ním setkala během svých stu-
dií ve Francii. Knihu jsem dostala jako dárek.
Od té doby si s malým princem povídáme
dvojjazyčně.
Kdyby vás na šálek kávy pozval druhý muž
mého života, neváhejte ani na chvíli a jeho po-
zvání přijměte. S panem Kaplanem je totiž vel-
ká legrace, budete se popadat za břicho, když
vám svým nádherným češtinem bude vyprávět,
jak v New Yorku „studůje vešerní škólu pro
přístěchované“ z Evropy, ale jinak pracuje ja-
ko „číhač na pánský saky“ a počítá se mezi
„stítele krásnýho slofa a nesmrdelnýho Šespí-
ra“. Má rád svou třídu, o tom není pochyb,
snaživě plní domácí úkoly, neustále se na něco
ptá, o něco se zajímá. Místy vám bude líto jeho
profesora angličtiny Parkhilla. Ale takový je ži-
vot ve škole. O tom učitelé vědí své.
Nezbývá mi než prozradit třetího muže, s nímž
mi bylo u kávy moc dobře, i když smutno. Je
jím Největší z Pierotů. Víte, že Jean-Baptiste
Gaspard Debureau, největší herec pantomimy
žijící v Paříži, se narodil v roce 1796 v českém
Kolíně? Pokud jste zvědaví, jak se ocitl ve
Francii, jak se stal hercem a co všechno zažil,
nechejte si vyprávět strhující příběh jeho neo-
byčejného života. Karla Havlíková

Úsměvně

To si nechám patentovat
Nerozumím politice. Dala bych jí
však tu největší enšpíglovskou
čepici. Ztlumte zvuk u televize
a máte dojem, že naši politikové
vyhlašují válku - tak se tváří, ta-
kové ustarané výrazy mají v obli-
čeji. Mají spoustu důvodů - scho-
dek státního rozpočtu se zvyšuje,
nejsou peníze na nic, máme ale
zbytečný senát, ústavy a minis-
terstva. Když nám stoupne voda
nad hlavou, je to už jedno o ko-
lik. Kolik stály výdaje na sčítání
lidu loni? A výsledky, tedy pou-
žitelné, nulové. Nebo kulové.
Nestačí ústřední statistický úřad?
Rozum mi do toho hází vidle.
Teď jsme prožili problémy s vol-
bou prezidenta. Ach ty starosti
a rozpaky, zda přímo, nebo ne-
přímo. Unese náš národ takovou
zodpovědnost? Nechat to raději
na odbornících v parlamentu?
Mohlo by se volit losováním.
Vybereme vrchního losovníka,
nejlépe karlovarským podfukem.

Návrh by mohl znít nejprve na
místní, okresní a krajská kola.
Tak se dělají novely zákonů
a novely novel. Losováním by
mohla vznikat i sněmovna a se-
nát. Když si představím, že se to
dostane před Ústavní soud!
V poslední době se oblibě těší
stírací losy. Navrhuju volit hlavu
státu jejich prostřednictvím. Ti,

kdož touží po Hradčanech, by za
své (málo) a sponzorské (více)
peníze nechali zhotovit tisíce,
statisíce stíracích losů. Občan by
seškrábal los, uviděl tvář „své-
ho“ prezidenta, dostal by od ně-
ho následkem setření příjemně
zjevený obnos. Tak by bylo mož-
no odměnit losujícího voliče.
Když to domyslíme, mohli by-

chom se dobrat k lidově demo-
kratické korupci.
A kdo by byl vyškrabán na lo-
sech častěji, byl by prezidentem.
Tedy asi Babiš. Nebo ten, kdo by
byl ještě majetnější a měl více
škrábanců, a tak by se vyškrábal
na Hrad. V parlamentě by se za-
tím daly k ledu podřadné problé-
my (jako rozpočet, penze, škol-
ství, zdravotnictví, kultura, ze-
mědělství, doprava, výzkum...
atd.). Musely by se vypracovat
a přepracovat předpisy a regule
o odvolání a neuznání platnosti
vystíraného prezidenta. A lidé by
si stírali z očí slzy smíchu.
Tak tentokrát to už nestihnu.
Zpracovat, předložit a dát paten-
tovat. V polovině ledna roku
dvoutisícího třináctého budeme
volit prvního občana země.
Patentový úřad dostane můj ná-
vrh v příštím období. Snad mě
nikdo nepředběhne! Zatím se jdu
učit japonsky. Si
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Z okolních obcí a měst

Koníkům v Břidličné
schází stáje a krmivo

Osm sportovních koní z Bfiidliãné po-
tfiebuje pomoc. Rozsáhl˘ noãní poÏár
pfied tfiemi t˘dny jim vzal stfiechu nad
hlavou a zniãil i hospodáfiskou budovu
se senem a slámou.
Němé tváře osmi koní pozname-
nal velký stres při nedávném roz-
sáhlém požáru v Břidličné. Noční
požár zdevastoval celý hospodář-
ský objekt se zásobou potravy, 
usmrtil čtyři ovce a vyřádil se i na
stájích. Osm sportovních koní by-
lo naštěstí včas zachráněno, přišli
však o střechu nad hlavou.
Zničená stodola, střecha a část
stáje se postupně bourají. „Koně
jsou rozmístěni v okolních stá-
jích,“ přiblížila situaci po požáru
jezdkyně Kateřina Kocourková.
Prosím, pomozte.
V Břidličné pracuje jezdecký

klub SK Pental, který se věnuje
parkurovému skákání a vytrva-
lostnímu ježdění. Do stájí pravi-
delně dochází šest členů. Jezdci
se s koňmi umisťují na předních
pozicích na závodech, oddíl vyni-
ká i na úrovni ČR.
Nyní se koně dostali do krizové
situace. Při požáru zažili velký
stres a zvykají si zatím na provi-
zorní ustájení v cizích příbytcích.
Potřebují seno, slámu a nové stá-
je. „Vyhlásili jsme sbírku, na kte-
rou již lidé reagují a snaží se po-
moci. V zimě je všechno o mnoho
těžší a momentálně potřebujeme
především finanční prostředky,
seno, oves, slámu či piliny,“ žádá
a všem děkuje za pomoc Kateřina
Kocourková. 

Ilustrace a text: Radek Vráblík

Zima klepe na dveře
Toto pro většinu z nás nemilé kon-
statování už nechává děti a žáky
ze ZŠ Břidličná naprosto klidný-
mi. Oni se totiž o „své“ broučky
postarali. Pro letošní rok se s nimi
rozloučili a uložili je k zimnímu
spánku. V úterý 30. října uspořá-
dal Studentský klub Břidličná při
ZŠ a spolupracující Jezdecký klub
Jestřábí zábavné odpoledne plné
her, soutěží, jízdy na koních a lam-

pionů. Překvapením byl skákací
hrad a na závěr večera barevný oh-
ňostroj. A tak se i přes nepříznivé
počasí letošní ročník Uspávání
broučků vydařil ke spokojenosti
všech. Chceme poděkovat všem
členům studentského i jezdeckého
klubu a pedagogům, kteří se podí-
leli na organizaci zábavného od-
poledne. Mgr. Květa Děrdová,

vedoucí SK Břidličná

vernisáž výstavy: 15. 11. v 17 hodin
úvodní slovo: Jindřich Štreit

15. 11. - 13. 12. 2012
velká výstavní síň zámku v Bruntále

otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin
Galerie Zdeněk Sklenář

Podaří se zachránit rýmařovské nádraží?
Z našeho podhorského Rýmařova se stalo krás-
né město. Opravené domy, parky, hřiště. Za pé-
či o náš společný domov patří velký dík panu
starostovi Ing. Petru Kloudovi, celému úřadu
a zastupitelstvu. Je obdivuhodné, co v posled-
ních letech dokázali vybudovat. Ožívá i jano-
vický zámek. V této souvislosti chci poděkovat
panu Jiřímu Karlovi za zajímavé přednášky,
které tu pronášel, i za všechno ostatní, co pro
Rýmařov za ta léta udělal - učil děti poznávat
historii města, vykopávkami a výzkumem ob-
jevil i pro ostatní staré časy, založil znovu mu-
zeum. Pane Karle, vřelý dík a hodně zdraví.
Město je stále hezčí. Stále nám ale chybí naše
nemocnice, kde se léčilo, a dnes se tam chodí
jen umírat. Chybí nám také naše krásné vla-
kové nádraží. Celá budova je zdevastovaná.
I když se říká, že je tu konec světa, kde lišky
dávají dobrou noc, jistě by se patřilo, aby nád-

raží bylo opraveno a zachováno. Už proto, 
abychom se nemuseli stydět před lidmi, kteří
k nám přijíždějí poznávat město i hory.
Turistů je zvláště v zimě ve městě dost, přijíž-
dějí i na naše vlakové nádraží. Říká se, že prv-
ní dojem dělá divy. Jaký dojem asi dělá po-
hled na vlakové nádraží? Zchátralá, špinavá
budova, WC zamčené, informační okénko ne-
funkční, jen tři modré brány, pevně uzamčené
železnými zámky. Přitom to není tak dávno,
co se zde slavilo výročí železnice, hrála de-
chovka, zpěvačky pěkně zpívaly, mažoretky
předvedly hezké vystoupení. Padla i optimis-
tická slova o zachování trati. Na kolejích stá-
la starodávná funící a kouřící lokomotiva, kte-
rá nás odvážela do Bruntálu a zpět.
Vzpomínky na tyto okamžiky nám zůstanou,
ale co bude dál? Mladí lidé i dnes často cestu-
jí vlakem, i starší a důchodci jím jezdí.

Zůstane nám tato možnost i nadále?
Věřím, že se naše nádraží podaří zachránit,
aby nebylo strašákem, ale dobrou vizitkou,
kterou vidí všichni, kdo přijíždějí do města. Je
třeba pečovat i o další památky, které nám
sloužily mnoho let, neboť žijeme z dědictví
těch, kteří žili před námi, a my zase někomu
připravujeme cestu. Je naší povinností uchovat
vše pro příští generace. „Dědictví otců zacho-
vej nám, Pane!“
Za pár týdnů budeme slavit narození našeho
Spasitele. Kéž se všichni sejdeme při půlnoční
mši svaté v kostele archanděla Michaela. Přeji
všem, aby vstoupili do nového roku 2013
s Božím požehnáním a vlastním rozhodnutím,
zda chceme žít ve světle lásky k bližnímu, ne-
bo v temnotě sebelásky. Vše dobré, hodně
zdraví, radosti a pochopení přeje 

Olga Schreiberová

Foto: SK Břidličná

-21-2012  14.11.2012 16:26  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT21/2012

22

Užitečná informace

Jak nespadnout do pasti 3
Proč lidé podléhají

Paní Jiřina (79) dostala pozvánku
na autobusový zájezd. Místo sli-
bované návštěvy pamětihodností
skončila na několik hodin v nevy-
topeném sále restaurace. Když se
na ni obchodní zástupci soustře-
dili, pocit zimy a osamocení ji při-
měl ukončit trápení. Za příslib
okamžitého odvozu domů pode-
psala kupní smlouvu na zboží za
19 990 Kč a nějaké další listiny.
Na místě složila zálohu 1000 ko-
run s tím, že doma předá další zá-
lohu a zbytek uhradí v co nejkrat-
ší době. Když ji dva zástupci pro-
dejce odvezli autem domů, jeden
jí předal zboží a převzal další zá-
lohu ve výši 5000 Kč, což pozna-
čil do smlouvy. Po chvíli se vrátil
jeho kolega s tím, že záloha je ne-
dostatečná a musí se navýšit; pa-
ní Jiřina předala, aniž by dostala
potvrzení, další 4000 Kč. Až po
odjezdu obou pánů zjistila, že ne-
obdržela všechno zboží uvedené
na kupní smlouvě. Definitivním
šokem bylo, když jí za několik dnů
poštou přišla kopie úvěrové
smlouvy na 14 000 Kč, jejíž splá-
cení ji bude v konečném součtu
stát více než 20 000 Kč.

Nejlepší prevencí problémů ply-
noucích z předváděcích akcí a po-
domního prodeje je na pozvání
nereagovat, dealera nepouštět
přes práh a rychle a rázně se s ním
rozloučit. Nevíte-li co s časem, cí-
títe-li se osamělí, poohlédněte se
po jiných způsobech vyžití, na
které nedoplatíte ztrátou peněz
a zhoršeným zdravím. I v men-
ších městech působí kluby senio-
rů, které za příznivé ceny organi-
zují opravdové výlety a zájezdy,
kde se nejenom setkáte s vrstevní-
ky, ale něčemu se i naučíte, něco
uvidíte a něco zažijete. Raritou

v menších městech nejsou ani
vzdělávací programy či univerzity
třetího věku pro aktivní seniory.
Máte-li ještě dobré oči, přihlaste
se do knihovny. Neodrazuje-li vás
technika, pořiďte si levný počítač
s připojením na internet a komu-
nikujte přes něj s dalšími aktivní-
mi seniory. Společníkem může

být pejsek, kočička, andulka nebo
kanárek, zaplní vám spoustu času
a nebudete už sami. Začněte cho-
dit na cvičení či do tanečních kur-
zů pro starší a pokročilé. Hlavně
nejezděte na předváděcí akce!
Pokud naše varování nezabralo
a vy byste přeci jen chtěli na před-
vádění jet, byť s předsevzetím, že
určitě nic nepodepíšete, zkuste
ještě zavčasu přemýšlet o tom, co
vás může potkat.
Apel na zdraví. Ve většině přípa-
dů se od prodávajícího dozvíte, že
jím nabízené zboží dokáže pozi-
tivně ovlivnit zdravotní stav váš či
vašich blízkých („Chcete, aby va-
še vnoučátka trpěla ekzémy 
a alergiemi?“, „Vy už na tomhle
světě nechcete být? Tak pro sebe
něco udělejte, peníze nejsou
všechno!“ a tak dále a tak podob-
ně). Na slova o zdraví - jeho zlep-
šení či znovunabytí - slyší každý.

A je jedno, zda se nabízejí hrnce,
masážní přístroje, „léčebné“ lam-
py či „zázračné“ pilulky.
Necháme-li stranou hrnce a další
vybavení do domácnosti, které
nepomohou a snad ani neublíží,
zdviháme varovný prst nad záz-
račnými výrobky, které mají vylé-
čit kde co! Nevyléčí, ale naopak si
můžete koledovat o zhoršení své-
ho zdravotního stavu. V lepším
případě si odvezete superpředra-
žené potravinové doplňky vydá-
vané za zázrak.
Vyhráli jste! Pokud nezabere 
apel na zdraví, následuje většinou
losování výherců dárků údajně za
desetitisíce korun. Jejich získání
ovšem závisí na dosti zásadní
podmínce: musíte koupit nabíze-
né zboží! I když nákupní ceny
dárků se jako spotřebitel nedozví-
te, jisté je, že budou činit pouze
nepatrný zlomek deklarované
hodnoty a vy je bohatě uhradíte
v rámci kupní ceny zakoupeného
výrobku.
Kocovina. Prodejci dobře vědí,
že „kšefty“ jdou lépe, jsou-li 
účastnící předváděcí akce trochu
v náladě. Atraktivně vypadající
výlet spojený s ochutnávkou bur-
čáku, po jeho sezóně vína, či do-
konce něčeho tvrdšího tak nemusí
skončit jen bolehlavem, ale i vel-
kým průvanem v peněžence.
Obsah sklínek či štamprdlat bu-
dou - jak jinak - platit ti, kteří po-
depíšou kupní smlouvu.
Nátlak a agrese. Nezabere-li apel
na zdraví, nezaberou-li dárky,
mnohdy nastoupí nátlak a agrese.
Zadržování občanských průkazů,
urážky či bránění v návštěvě toa-
let jsou jen některé z jejich forem.
Jste ochotni toto podstoupit?
Výhrůžky. Prodejce (a většinou
ne jeden, ale minimálně dva) vás

se zbožím často odveze rovnou
z akce domů. Je-li obzvlášť pro-
hnaný, k samotnému podpisu do-
jde až u vás doma, aby vše budilo
zdání, že jste si jej sami pozvali,
a tím vás bude chtít zbavit práva
od smlouvy následně odstoupit.
Fotoaparátem či kamerou si zdo-
kumentuje váš domov a bude vel-
mi dbát na to, aby vám to neunik-
lo. Pokud opadne vaše nadšení
z předvádění a budete se zdráhat
podepsat kupní smlouvu, začne
na vás tlačit a vyhrožovat. Budete
se bránit, když je prodejce bez-
skrupulózní dvoumetrový poří-
zek, který ví přesně, kde bydlíte?
Ze strachu podepíšete a necháte
se i nafotit či natočit, jak kupní
smlouvu podepisujete. Prodejce
má v rukou všechny trumfy, kte-
rými vás bude držet v šachu, kdy-
byste si to přese všechno, co jste
zažili, v příštích dnech chtěli roz-
myslet. 

Občanské sdružení
spotřebitelů TEST

Občanské sdružení spotřebitelů
TEST se sídlem Černomořská
419/10, 101 00 Praha 10-Vršovi-
ce je vydavatelem časopisu dTest
a provozovatelem webových strá-
nek www.dtest.cz, kde jsou publi-
kovány výsledky nezávislých a ob-
jektivních testů výrobků, varování
před nebezpečnými a zdravotně
závadnými výrobky, informace
o právech, které chrání spotřebi-
tele a posilují jejich postavení vů-
či prodávajícím, a další rady.
Spotřebitelská poradna je k dis-
pozici na tel. 299 149 009 každý
všední den mezi 9. a 17. hodinou.
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Moravskoslezský kraj informuje

V pátek 9. listopadu 2012 probûhlo ustavující za-
sedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
kterého se zúãastnilo nové sloÏení zastupitelÛ,
zvolen˘ch v leto‰ních podzimních volbách. Nové
zastupitelstvo je sloÏeno z 24 zastupitelÛ za âSSD
a 20 zastupitelÛ KSâM, ktefií 1. listopadu 2012 po-
depsali koaliãní smlouvu, dále z 9 zastupitelÛ ODS,
7 za KDU-âSL a 5 zastupitelÛ za Nezávislé. Hejtma-
nem Moravskoslezského kraje byl zvolen Miro-
slav Novák, 1. (neuvolnûn˘m) námûstkem pro le-
gislativu bude JUDr. Josef Babka.
První zasedání nového Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje zahájila hymna
České republiky a složení slibu všech členů
zastupitelstva. Po povinné proceduře, kterou
je schválení programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva kraje, volba ověřovatelů zápi-
su, volba členů návrhové komise, schválení
způsobu volby a volebního řádu pro volbu
hejtmana kraje, náměstků a dalších členů ra-

dy kraje a volba členů komise pro volbu hejt-
mana kraje, jeho náměstků a dalších členů
rady, byli zvoleni členové Rady Moravsko-
slezského kraje včetně jejich kompetencí.
V gesci hejtmana Moravskoslezského kraje
Miroslava Nováka bude bezpečnost a krizové
řízení, integrovaný záchranný systém, zahra-
niční vztahy a finance. Prvním náměstkem
hejtmana kraje se stal JUDr. Josef Babka (ne-
uvolněný) v jehož kompetenci bude legislati-
va. Náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková
bude pokračovat v oblasti školství, mládeže,
sportu a tělovýchovy. Náměstkem hejtmana
pro zdravotnictví bude v nadcházejícím voleb-
ním období Ing. Jiří Martinek. Náměstkem

pro životní prostředí,
zemědělství, dopravu
a silniční hospodářství
bude Mgr. Daniel
Havlík. Sociální ob-
last, kulturu a památ-
kovou péči bude mít
v gesci opět náměstek
hejtmana Ing. RSDr.
Svatomír Recman.
Náměstek hejtmana
kraje Martin Sikora
bude mít na starosti re-
gionální rozvoj, ev-
ropské fondy a ope-
rační programy. Investice, majetek, územní
plánování a také cestovní ruch převezme ná-
městek hejtmana Ing. Ivan Strachoň. Ne-
uvolněnými členy Rady Moravskoslezského
kraje se stali Tomáš Hanzel, Ing. Jaroslav

Dvořák a RSDr. Ka-
rel Kuboš.
Krajské volby v říjnu
letošního roku rozhod-
ly o některých mandá-
tech krajských zastupi-
telů z Bruntálska. Za
ČSSD v zastupitelstvu
kraje sedí například
místostarosta Rýma-
řova Jaroslav Kala,
který zároveň bude vy-
konávat funkci předse-
dy výboru pro dopravu.
Na pátečním zasedání

zastupitelstva byly zřízeny podle zákona
o krajích pro funkční období 2012-2016 tyto
výbory zastupitelstva kraje:
a) finanční - předseda RSDr. Karel Kuboš

(KSČM)
b) kontrolní - předseda Ing. David Sventek,

MBA (ODS)
c )pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost -

předsedkyně Ing. Jitka Hanusová
(KSČM)

d) pro národnostní menšiny - předseda Mgr.
Pavel Kawulok (ČSSD)

e) pro územní plánování - předsedkyně Ing.
Lenka Fojtíková (ČSSD)

f) zdravotní - předseda MUDr. Svatopluk

Němeček, MBA (ČSSD)
g) pro životní prostředí - předseda Ing. Jan

Adámek (KSČM)
h) zahraniční - předseda Ing. Petr Havránek

(KSČM)
i) pro dopravu - předseda Ing. Jaroslav

Kala (ČSSD)
j) sociální - předsedkyně Bc. Monika

Havlíčková (KSČM)
k) pro kulturu a památky - předsedkyně Bc.

Kateřina Chybidziurová (ČSSD)
l) pro tělovýchovu a sport - předseda Ing.

Adam Rykala (ČSSD)
Podle zákona o podpoře regionálního rozvo-
je zastupitelstvo kraje volí také členy výboru
regionální rady z řad svých členů. Na zase-
dání byli zvoleni do funkce členů Výboru
Regionální rady regionu soudržnosti Mo-
ravskoslezsko:
Miroslav Novák (ČSSD)
Mgr. Věra Palková (ČSSD)
Ing. Jiří Martinek (ČSSD)
Mgr. Daniel Havlík (ČSSD)
Martin Sikora (ČSSD)
PhDr. Jaroslav Dvořák (ČSSD)
Tomáš Hanzel (ČSSD)
JUDr. Josef Babka (KSČM)
Ing. RSDr. Svatomír Recman (KSČM)
Ing. Ivan Strachoň (KSČM)
RSDr. Karel Kuboš (KSČM)
Karel Wiewiórka (KSČM)
Ing. Andreas Hahn (ODS)
Ing. Jiří Carbol (KDU-ČSL)
Ing. arch. Liana Janáčková (Nezávislí)

Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí

První zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Fota: Radek Vráblík, studio STA
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Sport

Marek Dřevo stříbrný ve třídě Hobby MX2
Během letošní motocrossové se-
zóny jsem se účastnil především
přeboru Moravy ve třídě Hobby
MX2. Do seriálu jsem se zapojil
až ve třetím závodě, který se
jel na mé oblíbené trati v Dlouhé
Loučce. Celá sezóna se neobešla
bez poruch motocyklu a pádů,
které jsou v tomto sportu běžné.
Právě z těchto důvodů mi chybě-
ly body do celkových výsledků
a vyšlo mi to celkově na 4. mís-
to z celkem 55 jezdců. Jsem cel-
kem spokojený, i když nebýt
těchto problémů, jistě bych se 
umístil o nějaké místo výš a tře-
ba bych i zvítězil. V příští sezó-
ně se budu muset snažit o lepší
výsledek.
Poslední závod přeboru Moravy
se uskutečnil v Nemilanech
u Olomouce, při prvním tréninku

jsem ani nevyjížděl na trať, proto-
že bylo opravdu mokro a celá trať
byla pohlcená hustou mlhou.
Nastoupil jsem až do povinného
kvalifikačního tréninku, ve kte-
rém jsem zajel 6. čas ve sloučené
třídě MX2 a Open. V prvním zá-
vodu jsem dojel již v první zatáč-
ce Tomáše Kvapila na Kawasaki
450, po pár kolech jsem ho doká-
zal předjet a poodjet mu. V po-
sledním kole jsem začal předjíž-
dět pomalejší jezdce, kteří už byli
o jedno kolo zpět, a trochu jsme se
zamotali. Vtom mě předjel Julius
Smékal na KTM 125, a tak jsem
závod dokončil na druhém místě.
Ve druhé jízdě jsem měl jasný cíl
- zvítězit, bohužel jsem „zaspal“
na startu a probíjel se mezi jezdci
až z 10. místa. Do posledního ko-
la jsem dokázal trochu riskant-

ně předjet Martina Brezničana na
Kawasaki 250 a do cíle jsem dojel
na 2. místě. Celkově jsem v závo-
dě vybojoval 2. místo.
Tímto závodem jsem ukončil se-
zónu 2012. Nastává zimní přípra-

va na další motocrossovou sezó-
nu. Chtěl bych poděkovat za pod-
poru své rodině, hlavně otci, který
mě celý rok podporuje, a dále fir-
mě Kovošrot Moravia a městu
Rýmařov. Marek Dřevo

Vydařený volný závod
V sobotu 3. listopadu se jel odloÏen˘ voln˘ závod auto-hobby-crossu pod ná-
zvem Auto La‰ák Hyundai cup R˘mafiov.
Za ne zrovna příznivého počasí se jel první volný závod letošní se-
zóny. Přihlásilo se k němu sice méně jezdců, ale to nijak neubralo na
kvalitě závodního pole. Opět přijeli závodníci z Jeseníku, Štěpánova,
Krnova, Šumperku a samozřejmě domácí jezdci z Rýmařova.
Trať byla připravena v rámci možností s ohledem na počasí. Závod
byl vypsán pro čtyři základní jízdy na šest kol a jednu finálovou jíz-
du na deset kol. V základních rozjížďkách kraloval jesenický Petr
Čepek s Hondou CRX. Na start finálové jízdy se postavilo sedm
jezdců. Favorit základních rozjížděk měl ovšem hned v úvodu finá-
lové jízdy smůlu, zradila ho technika, a tak skončil už v prvním ko-
le. Na těžké blátivé trati se ve vedení střídalo hned několik jezdců.

Od poloviny finále se utvořilo vedoucí trio, které závod dotáhlo 
úspěšně do konce.
Finálová jízda na těžké trati ukázala, jací jezdci jezdí do Rýmařova,
a lze jen potvrdit, že jejich kvalita je opravdu na vysoké úrovni. Po
skončení závodu vládla všeobecná spokojenost nejen pořadatelů, ale
i samotných závodníků, i když zrovna nestáli na stupních vítězů.

Výsledky volného závodu:
1. místo: Ondřej Lalák - VW Golf (Krnov)
2. místo: Miroslav Šuba - Ford Escort (Rýmařov)
3. místo: Miroslav Šimek - Škoda Felicia (Šumperk)

Jen pro zajímavost, rýmařovský Miroslav Šuba, který ve volném zá-
vodě dosáhl na druhou příčku, získal
ve své kariéře jubilejní dvacáté 
umístění na stupních vítězů.
Poděkování patří všem pořadatelům
za zdárný průběh volného závodu,
zejména za vytvoření optimálních
podmínek na trati vzhledem k ne-
přízni počasí.
Poslední volný závod v roce 2012 se
pojede 26. prosince. V jednání je 
účast sportovní redakce ČT Ostrava.
Motoristická veřejnost bude včas in-
formována z plakátů a prostřednic-
tvím sdělovacích prostředků. 

Jan Dohnal, manažer závodů
Hyundai cup Rýmařov 2012

Handicapovaní kuželkáři zahráli v Břidličné oddílový přebor
V sobotu 20. října se na kuželkářské dráze
v Břidličné uskutečnil za účasti šesti tělesně
postižených kuželkářů oddílový přebor.
Hostem turnaje byl rýmařovský kuželkář
Zdeněk Dočkálek. V kategorii LP si nejlépe
vedl Karel Forcek, kterému se podařilo pora-
zit celkově 392 kolků. O jeden jediný kolek
méně (391) shodil a druhé místo získal
Vladimír Štrbík, třetí pozici vybojoval Ivo

Mrhal (380 kolků).
V kategorii TP kraloval pozvaný Zdeněk
Dočkálek, který také s neuvěřitelným po-
čtem 536 poražených kolků zvítězil. Druhý
skončil Petr Švédík (372 kolků) a na třetí po-
zici se umístil Miroslav Grebenár s 250 po-
raženými kolky. „Kdyby prý kluci věděli, že
to tak dopadne, už by mě nikdy nepozvali,“
nechal se slyšet s úsměvem po turnaji zkuše-

ný matador a několikanásobný mistr České
republiky tělesně postižených kuželkářů
Zdeněk Dočkálek.
V prosinci pojedou naši kuželkáři reprezen-
tovat Rýmařov i Břidličnou na mistrovství
České republiky, které se uskuteční v Hor-
ním Benešově. Termín prosincového turnaje
se ještě upřesňuje. 

JiKo

Foto: archiv Marka Dřeva

Fota: Miroslav Škoda

Foto: archiv Marka Dřeva
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Členové IPA úspěšně reprezentovali v Chorvatsku
Ve dnech 20.-23. září se členové
IPA (International Police Associ-
ation) jako každoročně zúčastnili
fotbalového turnaje v chorvatské
Poreči, kde se konal 12. ročník
Alpe-Adria cupu. Českou republi-
ku reprezentovala pouze naše
skupina, turnaje se dále zúčastnilo
48 družstev z Ukrajiny, Polska,
Slovenska, Srbska, Maďarska,
Slovinska, Rumunska, Itálie
a Chorvatska.
V letošním roce jsme se přihlásili
do kategorie nad 35 let, v níž bylo

celkem 20 družstev rozlosova-
ných po pěti do čtyř skupin.
Postupně jsme se v základní sku-
pině utkali s Chorvaty
IPA Zagreb, slovenský-
mi kolegy a kamarády
z IPA Prievidza, dále
jsme narazili na ru-
munské IPA Arges
a cestu základní skupi-
nou jsme zakončili utkáním s nej-
silnějším soupeřem a později cel-
kovým vítězem turnaje Victoria
Bucuresti. V základní skupině

jsme se umístili na třetí pozici.
V sobotních vyřazovacích bojích
jsme nastoupili proti italským ko-

legům z IPA III
Delegazione Liguria,
které jsme porazili,
a pokračovali v play-
off dále, kdy jsme po-
razili srbské Corridoio
10 a postoupili mezi

nejlepších osm týmů v naší kate-
gorii. Ve čtvrtfinále jsme se utkali
s rumunskými IPATimis a jen těs-
ně jsme prohráli na penalty 2:1.
Náš soupeř se poté umístil na cel-
kovém třetím místě. I přes čtvrtfi-
nálové vyřazení jsme byli s cel-
kovým výsledkem našeho tý-
mu velice spokojeni a konečné 
5. místo v turnaji hovoří za vše 
- jedná se o dosud nejlepší umís-
tění našeho družstva v celé histo-
rii pořádání tohoto turnaje.
Pár slov pro nezasvěcené o tom,
co je IPA: International Police
Association je mezinárodní orga-
nizace současných či bývalých
policejních pracovníků. Je to nej-
větší mezinárodní sdružení poli-
cistů, které má přes 400 000 čle-
nů v jednotlivých národních sek-
cích 63 zemí světa. Jde o jedinou
mezinárodní organizaci policej-
ních pracovníků bez rozdílu hod-
nosti, funkce, jazyka, rasy, nábo-
ženství a světového názoru. IPA
je politicky i odborně nezávislá,
neváže se na žádnou jinou skupi-
nu nebo instituci, je otevřená pro

policii každého státu, který 
umožní mezinárodní kontakty
a výměnu zkušeností mezi poli-
cejními příslušníky.
Česká sekce vznikla na ustavují-
cím kongresu v Kozí 21. března
1992, 6. listopadu 1992 byla
uznána v Rio de Janeiru. Je regist-
rována u Ministerstva vnitra ČR
a je právnickou osobou, která se
dělí na územní organizace.
IPA poskytuje společenské vyžití
na individuální nebo rodinné 
úrovni - výlety, dovolené, spor-
tovní události, soutěže a výměnné
pobyty. IPA také pořádá semináře
o tématech majících vztah k poli-
cejní praxi. Pokud se členové IPA
účastní těchto akcí, mohou najít
nové přátele, dozvědět se něco
o policistech z jiných zemí, jejich
kultuře a odborné praxi, případně
mohou získat pomoc při cestová-
ní a ubytování v zahraničí. Pro
bývalé policisty nabízí IPA další
příležitost, jak zůstat v kontaktu
s kolegy z práce.
Územní skupina č. 220 Město
Albrechtice vznikla 12. března
2002 a v současné době sdružuje
členy z měst Krnov, Bruntál,
Rýmařov, Jeseník a Město Albre-
chtice. Členství v této organizaci
je založeno na dobrovolnosti, spo-
lupráci a přátelství, což je také za-
kotveno v mezinárodním sloganu
„SERVO PER AMIKECO“,
v překladu služba přátelstvím. 

Michal Kaláb

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 30. 11. 2012

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek
22. 11. 2012 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!22/2011

Foto: archiv IPA ÚS č. 220
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• Kdo daruje či levně prodá menší proutěné křes-
lo nebo starou polstrovanou židli barokního sty-
lu. Tel.: 607 521 287 nebo 605 965 330.

• Prodám zánovní, nepoužívanou, plně funkční
posilovací věž zn. ProStar (v Rýmařově). Vhodná
k posilování všech svalových partií. 
Cena: 1900 Kč. Tel.: 737 802 259.

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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