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Podûkování tûm, ktefií si to zaslouÏí
– mûsto blahopfiálo jubilantÛm

Knihovna slaví: pÛjãovat kníÏky zaãala 
na Vánoce pfied 70 lety

Dûti z matefisk˘ch ‰kol rozsvítily 
vánoãní strom

V r˘mafiovském jazzclubu zahrála 
berlínská kapela Di Grine Kuzine

Cyklokrosafii vyrazili na traÈ 
ve Flemmichovû zahradû

ročník XVII .

Vánoãní  pfií loha

a soutûÏ o ceny
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Investice, které letos zatraktivnily naše město

Školní náměstíAutobusové stanoviště Rýmařov

Pasáž Hrádek na Radniční ulici Kuželna TJ Jiskra Rýmařov Cyklostezky Janovice a Ondřejov

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov (investice kraje)Soukromá střední odborná škola Prima

Soukromé investice s kulturním přesahem: Lékárna Avion Mgr. Marka Hampela s pamětní deskou Otto Marburga a expozicí a Galerie Marie
Kodovské Ing. Františka Orsága
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Adventní vítání nových občánků

Zprava: Stanislav Fojtík, Erik Nožička, Karolína Krywdová, Valerie Vrbeníková, Viktorie Galyasová, Vojtěch Sekáč, Karin Krywdová,
Samuel Makový

Zprava: Ondřej Bandík, Štěpánka Kafoňková, Ema Zaprianová, Štěpán Kroutil, Matyáš Holuša, Robin Samson
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Pár slov... o Vánocích
Jak jinak v tento čas než věnovat pár slov snad nejoblíbenějšímu
svátku – Vánocům. Nemají to dnes jednoduché, neboť musejí své
pravé hodnoty těžce bránit proti komerci a konzumu. Přesto se lidé
v různých zemích snaží dodržovat vánoční tradice tak, jak to dělali
jejich předkové. Jako křesťanský svátek jsou slaveny v různých ze-
mích podobně, v lidovém pojetí však můžeme nalézt zajímavé odliš-
nosti.
Například náš Ježíšek nosí dárky mnohým evropským dětem. Po čes-
ké zemi chodí pěšky, v Polsku se přepravuje na oslíku. Německý
Ježíšek má na rozdíl od jiných bělovousých vousy a vlasy rezavé.
V Rusku dárky pochopitelně obstarává děda Mráz (děd Maróz), sta-
řec v saních se spřežením bílých koní. Za totalitních dob se děda
Mráz neúspěšně snažil Ježíška obrat o jeho práci v tehdejším
Československu, dnes zase Ježíškovi u nás fušuje do řemesla Santa
Klaus. Santa však přece jen patří více do Ameriky, kam na svých sa-
ních tažených soby přilétá z ledové země na severu. Francouzské dě-
ti na Štědrý den netrpělivě očekávají Otce Vánoc (Pere Noel), obý-
vajícího severní pól, jemuž stejně jako Santovi pomáhají s dopravou
sobi. Otec Vánoc má své teritorium i v Brazílii, tady ovšem shazuje
huňatý kožich a obléká si lehkou košili a kalhoty. Tomte je pro změ-
nu skřítek, který rozradostňuje děti ve Švédsku. Žije si pod podlahou
domu a jezdí na koze. Tím není výčet vánočních postav ani zdaleka
konečný. Přestože se vzájemně liší vzhledem či jménem, spojuje je
radost, kterou rozdávají svými dárky.
Velmi zajímavě by se mohl vyvíjet televizní pořad Prostřeno, pokud
by jednotlivými hostiteli byli lidé z různých zemí a servírované jídlo
by mělo být právě vánočním. Kanadského krocana bych určitě neod-
mítl, ovšem tamní slaný puding by mě asi neoslovil. V Norsku bych
to měl podobné, hlavní chod v podobě pečených žebírek s dušeným
zelím zní lákavěji než následný dezert – rýžová kaše s malinovou po-
levou. Vyznavači východní kuchyně by se v Číně, kde se vánoční
svátky teprve zabydlují, mohli těšit na grilované maso s chřestem na-
loženým v česneku a opékanou zeleninou. Naši západní sousedé za-
se našeho kapra nahradili kachnou či husou. Každopádně v jídle jsou
tradice různých zemí určitě nejrozmanitější.
Pak tu máme již poněkud významnější odlišnosti. Příkladně finské
vánoční saunování zní zajímavě, švýcarský vánoční velkoúklid kon-
trastuje s italským laxním přístupem k vánočnímu shonu. Oslavu vá-
noc podobnou karnevalovému veselí zažijeme v Brazílii nebo
Mexiku, Španělé se pro změnu baví velkou vánoční loterijní hrou,
prý největší na světě.
Pár slovy tradice Vánoc jednotlivých zemí opravdu popsat nelze.
Vnímání Vánoc jako svátků pokoje, rodiny a lásky máme ale naštěs-
tí všichni stejné. Přeji Vám krásné vánoční svátky. VB

Foto na titulní straně:
Vladimír Lehký – Pod Pradědem
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Aktuálně z města

Ve čtvrtek 19. listopadu se konalo v malém sále Střediska volného
času Rýmařov osmé řádné zasedání zastupitelstva v tomto voleb-
ním období. V úvodu jednání blahopřál starosta Petr Klouda zastu-
pitelům Vojtěchu Hrdinovi, Vlastimilu Baranovi a Marku
Bociánovi k jejich životnímu jubileu. Na programu jednání byla
zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření, druhý návrh roz-

počtu města na rok 2016, zpráva o stavu školství ve městě za škol-
ní rok 2014/2015 a majetkové záležitosti, které tvořily většinu 
usnesení. 
V závěru jednání zazněly krátce dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva a prostor dostali i přítomní občané. Zastupitelé přijali cel-
kem sedmačtyřicet usnesení. 

Z jednání zastupitelstva

Odbor školství a kultury vypracoval Zprávu o stavu školství ve měs-
tě za školní rok 2014/2015, v níž se věnoval především školám, je-
jichž zřizovatelem je město. Zpráva současně zahrnuje informace
o školách, které zřizuje Moravskoslezský kraj (Základní škola,
Rýmařov, Školní náměstí 1, p. o., Gymnázium a Střední odborná ško-

la, Rýmařov, p. o., a Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6,
p. o.), a o Soukromé střední odborné škole Prima, s. r. o. Zastupitelé
zprávu o stavu školství ve městě vzali na vědomí. V plném znění ji
lze najít na webových stránkách města.

Zpráva o stavu školství za školní rok 2014/2015

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města
Rýmařova č. 4/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství.
Stávající vyhláška č. 2/2011 byla aktualizována na základě podnětu
Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ostrava. Podnět se týkal Článku 3, odst. 4: Výjimku ze zákazu kon-
zumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích při pořá-
dání kulturních, sportovních a jiných společenských podniků, může
udělit Městský úřad Rýmařov na základě podané odůvodněné žádos-
ti nejpozději 30 dní před konáním takové akce.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

Zastupitelé města vydali obecně závaznou vyhlášku města
Rýmařova č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která aktualizuje dosavadní vyhlášku
v Článku 7 – Osvobození a úlevy, kde se v bodu 2) nově říká, že od
poplatku je dále osvobozena fyzická osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského za-
řízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského za-
řízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na zá-
kladě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o po-
skytnutí sociální služby nebo 

Vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství, 
poplatku za odvoz odpadu a místních poplatcích byly aktualizovány
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Dále v bodu 3): Úleva ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkovi
denního středoškolského nebo vysokoškolského studia, nejdéle však
do 26 let věku poplatníka, který je ubytován mimo Rýmařov. 
A dále v Článku 9 – Odpovědnost za zaplacení poplatku se nově
říká:
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni
splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplat-
níka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zá-
stupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří městský úřad poplatek zákon-
nému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni 
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2016.

Zastupitelé vydali obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova 
č. 6/2015, o místních poplatcích, která oproti dosavadní vyhlášce do-
znala změn v Článku 12 – Sazba poplatku, písmeno A: Za umístění
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (stánky, kiosky,
předzahrádky). V bodu d) definuje předsunuté prodejní místo (zboží,
služeb): prodejním místem se rozumí vymezený prostor mimo provo-
zovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle staveb-
ního zákona, na kterém se prodává zboží a poskytují služby stejného
sortimentu jako v uvedené provozovně. Předsunuté prodejní místo
musí funkčně i svým umístěním souviset s touto provozovnou a musí
mít stejného provozovatele. Vystavené zboží lze umístit max. 
do 1,50 m od obvodové zdi provozovny a max. na plochu do 5 m2 po-
dél provozovny a max. do výše 1 m, přičemž musí být zachována prů-
chodnost pěší komunikace v šířce nejméně 1,20 m od podélné pře-
kážky (vystaveného zboží). Roční paušální částka činí 1 000 korun.
Vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2016.
Přesné znění uvedených obecně závazných vyhlášek lze najít na we-
bové stránce města www.rymarov.cz. JiKo

Byterm, p. o., Ïádá nájemníky o spolupráci pfii odeãtech stavÛ podruÏn˘ch
vodomûrÛ teplé a studené vody a rozdûlovaãÛ topn˘ch nákladÛ (pomûrn˘ch
mûfiidel na topn˘ch tûlesech).
Odečet teplé a studené vody provádí domovní důvěrník. Odečet tepla
provádí pověřený pracovník firmy ISTA po předchozím oznámení ter-
mínu. V domech, kde není ustanoven domovní důvěrník, vyzýváme ná-
jemníky, aby stavy svých podružných vodoměrů oznámili následovně:

– podružné vodoměry teplé vody vepsáním do odečítacích archů vyvě-
šených ve společných prostorech domu nejpozději do 4. ledna 2016,
– podružné vodoměry studené vody písemně do 22. ledna 2016, buď
poštou na adresu Byterm, p. o., Palackého 11, 795 01 Rýmařov, vho-
zením do sběrného boxu umístěného na Bytermu nebo e-mailem na
adresu byterm@rymarov.cz. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Vavřičková, Byterm, p. o.

Odečty vody a tepla v obecních domech

Ve ãtvrtek 26. listopadu se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu uskuteã-
nilo kaÏdoroãní setkání sedmdesáti- a pûtasedmdesátilet˘ch seniorÛ se zá-
stupci mûsta.
O podzimu života se hovoří v souvislosti s pokročilým věkem, kdy
léta práce již vystřídal zasloužený odpočinek. A dlouhé podzimní ve-
čery přímo vybízejí k posezení s těmi, kteří jsou nám blízcí, se kte-
rými máme něco společného. Svátečně oblečení a dobře naladění
spoluobčané, kteří se 26. listopadu sešli v SVČ Rýmařov, něco spo-
lečného měli – rok narození 1940 nebo 1945. Pozvaných oslavenců

bylo více jak sto šedesát. Akci uspořádalo město Rýmařov ve spolu-
práci s komisí pro občanské záležitosti a Střediskem volného času
Rýmařov. Slavnostní setkávání oslavenců se koná už více jak tři de-
setiletí.
Příchozí obdrželi při vstupu do sálu květiny. Oficiálního úvodu se uja-
la Květoslava Sicová, která přivítala pozvané seniory a zástupce měs-
ta. Zpestřením byla gratulace těm, kteří oslavili narozeniny nejblíže da-
tu setkání jubilantů. Lubomíru Slovákovi z Janovic, který své jubileum
oslavil den před slavnostním setkáním v SVČ, předala kytici místosta-
rostka Marcela Staňková. Starosta Petr Klouda přítomné jubilanty po-
zdravil a vyjádřil jim poděkování za prospěšnou práci, kterou pro měs-
to vykonali, popřál jim pevné zdraví a mnoho sil do dalších let života.
Poté příjemně překvapil Květoslavu Sicovou tím, že jí předal kytici,
protože i ona se letos zařadila k jubilujícím občanům města.
V kulturním programu vystoupila mistryně České republiky v orien-
tálním tanci Annie (Anna Cimbotová) ze souboru Neila Střediska
volného času se dvěma vystoupeními. Po společném přípitku násle-
dovala zábava s taneční hudbou Akord Vladimíra Bulka a Ludmily
Sigmundové, díky níž si jubilanti mohli zatancovat při nestárnoucích
melodiích, které se hrávaly v době jejich mládí. Vhod přišlo chutné
občerstvení připravené jídelnou ZŠ Rýmařov a Rýmařovskou pekár-
nou, obsluhu zajistili žáci oboru kuchař-číšník Gymnázia a Střední
odborné školy Rýmařov pod vedením mistrové Věry Skopalové. 
Co dodat na závěr? Snad jen se připojit k řadě gratulantů a popřát,
aby elán, životní pohoda a pevné zdraví našim dříve narozeným vy-

Poděkování těm, kteří si to zaslouží

Byterm Rýmařov si dovoluje oznámit všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města a majitelům domů ve správě této organizace pohotovost-
ní službu pro případ havárií během vánočních svátků.
Pohotovost je držena od 8:00 do 13:00 na číslech:

• Voda a odpady Městské služby, Pavel Ujfaluši 737 241 052
TZB, Jiří Vavroušek 603 531 811 
René Škarupa 731 177 591

• Elektřina Roman Szukalski 602 127 196
• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s. 1239 (nepřetržitě)

Pouze pro případ závažných havárií!
Přejeme všem nájemníkům i ostatním občanům města klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2016. 

Kolektiv zaměstnanců organizace Byterm

Pohotovostní služby Bytermu v průběhu vánočních svátků
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držely ještě po další dlouhá léta, a všem, kteří tato tradiční setkání
připravují, vyslovit velký dík. Poděkování patří rovněž všem ochot-
ným lidem, kteří se podíleli na pořádání večera – osobně roznesli po-

zvánky, zajistili a připravili sál a přivezli jubilanty. Pořadatelé jsou
upřímně rádi, že oslavenci pozvání přijali a dokázali, že jsou vnitřně
stále mladí. JiKo

V úterý 25. listopadu pokáceli pracovníci Městských služeb
Rýmařov na pozemku města, u náhonu malé vodní elektrárny napro-
ti Dětskému domovu v Janovicích, smrk a ještě téhož dne jej instalo-
vali na náměstí Míru.
Strom měřil 21 metrů, ale protože jeho spodní část byla zakřivená,
musel být zkrácen na konečnou délku 16 metrů. Letošní vánoční
smrk je i tak proti tomu loňskému o tři metry vyšší a váží kolem pě-
ti tun. Inovovaná světelná výzdoba se na stromě poprvé rozsvítila
v pátek 27. listopadu před první adventní nedělí. Rozšířenou světel-
nou iluminaci má letos také rýmařovská radnice.
O slavnostní rozsvícení vánočního stromu se postaraly děti z mateř-
ských škol. Předškoláci se nejdříve pochlubili veřejnosti a zejména
rodičům a prarodičům komponovaným pásmem vánočních říkanek,

písní a básniček. Po vystoupení dětí popřál občanům města pěkný ad-
vent starosta města Petr Klouda a poté začaly děti na pokyn moderá-
tora Pavla Konštackého odpočítávat: „Pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď!“
a strom na náměstí se rozzářil do vkrádajícího se podvečera. Dřevěné
sochy ovčí rodinky s jesličkami zapůjčil pod vánoční strom řezbář
Jiří Halouzka z Jiříkova. 
Rozsvícením stromu byl oficiálně zahájen Rýmařovský advent,
v rámci kterého se konal na náměstí pravidelný jarmark s kulturním
programem. Na pódiu vystoupily Kouzelná buřinka, pěvecké soubory
Vox montana, Smíšený chrámový sbor a Variace z Rýmařova,
Bernardini z Břidličné nebo dechový orchestr Talianka. Poslední akcí
letošního adventu bude vystoupení komunitního centra Společenství
Romů na Moravě v úterý 22. prosince v 15 hodin. JiKo

Děti z mateřských škol rozsvítily vánoční strom

Zpravodajství ve zkratce

Od 1. ledna 2016 dojde v Rýmařově a jeho místních částech ke změ-
ně svozových dnů při svozu směsného komunálního odpadu. Z dů-
vodu vybudování překladiště v odpadovém centru bude směsný ko-
munální odpad svážen do odpadového centra a odtud pak ve velko-
objemových kontejnerech na skládku v Horním Benešově.
Svoz bude prováděn v těchto dnech a lokalitách:
úterý: Janovice, Jamartice,
středa: ulice Hornoměstská, Nerudova, Větrná, Lidická, 1. máje,
Pivovarská, Okružní, Strálecká, Luční, Polní, Nová, Komenského,
Na Stráni, Pod Svahem, Lipová, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 

T. Matějky, Husova, tř. Hrdinů, Dukelská, Nádražní, Horní, Školní
nám., nám. Míru, nám. Svobody, Stránské, Ondřejov,
pátek: 8. května, Bezručova, Vrchlického, Opavská, Žižkova,
U Potoka, Revoluční, Bartákova, Příkopy, Národní, Jungmanova,
U Kaple, Havlíčkova, Čapkova, Divadelní, Sadová, J. Sedláka,
Jelínkova, Sokolovská, Máchova, Mlýnská, J. Fučíka, K. Schinzela,
Edrovice, Palackého, Jesenická, Podolská, Květná, Mokřiny, Rudé
armády, U Lomu, U Rybníka, Harrachov.
Svoz budou nadále zabezpečovat Městské služby Rýmařov, spol. s r. o.

Ing. Luděk Šimko

Od Nového roku se budou popelnice vyvážet ve třech dnech

V sobotu 12. prosince patřila jídelna a cukrárna
Jaroslava Podlase zejména seniorům. Ti byli jako
stálí zákazníci majitelem pozváni na čtvrté předvá-
noční posezení. Odvoz tam i zpět měli věrní klien-
ti zajištěn zdarma, stejně jako bohaté občerstvení
a malý dárek, který již druhým rokem připravuje
Dagmar Machačová. „Chtěl bych poděkovat také
všem zaměstnancům, zejména kuchařkám, které se
snaží pro vás včas a dobře uvařit,“ sdělil Jaroslav
Podlas.
V kulturním vystoupení zahrály vánoční koledy
flétnistky Základní umělecké školy Rýmařov
Barbora Janků s Julií Máckovou pod vedením
Martiny Mácové, které vzápětí vystřídal maraton
písňových šlágrů 60. až 90. let v podání dua Akord
Ludmily Sigmundové a Vladimíra Bulka. JiKo

Stálí hosté jídelny se sešli při svátečním posezení
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Na sobotní podvečer 12. prosince připravila kavárna NC café druhou
vernisáž prodejní výstavy amatérské rýmařovské malířky Ludmily
Ondrašíkové, v současné době žijící v Ostravě. Kolekce deseti olejo-

maleb pod názvem V symbolech skryto vznikla během posledního ro-
ku. Výstavu zahájilo bruntálské komorní duo Večery v jednom kyta-
risty Štěpána Mikulky a zpěvačky Bohunky Mikulkové.
„Podnětem k vytvoření výtvarného díla bylo určité téma, například
tajemství nebo intriky. Pak jsem využila představu, která se zrodila
v mé hlavě a na jejímž základě jsem se snažila téma metaforicky vy-
stihnout,“ řekla ke zrodu poslední kolekce obrazů Ludmila
Ondrašíková. Jejím vzorem je nejen maminka, která ráda malovala,
ale i rýmařovský výtvarník a učitel Tomáš Matera.
I když olejomalba uchvátila mladou autorku teprve před třemi lety,
na svém kontě už má několik výstav v Brně a Ostravě, v budoucnu
se chce výtvarně prosadit i v české metropoli. „Příští rok se chci 
opět zúčastnit ostravského 3ArtBeat festivalu, kde chci představit
další ze svých témat – světlo, emoci a vodu, na jejichž základě by
mohlo vzniknout zase pár výtvarných nápadů. Dostala jsem nabídku
vystavovat obrazy v Městské nemocnici v Ostravě-Fifejdách na od-
dělení šestinedělí, kde je malá soukromá galerie Mlejn, tam bych ob-
razy představila po Novém roce,“ nastínila své nejbližší plány
Ludmila Ondrašíková. Prodejní výstava v NC café bude k vidění do
konce ledna 2016. JiKo

NC café vystavuje obrazy Ludmily Ondrašíkové

Školství

Ve stfiedu 25. listopadu dûti a uãitelky z matefiské ‰koly na Jelínkovû ulici
slavnostnû pfievzaly rekonstruovanou ‰kolní zahradu.
Koncepce návrhu Ing. Pavly Kašu-
bové vycházela z vnitřního programu
a zaměření školy. Jejím cílem bylo
vytvořit dětem podnětné prostředí,
které bude využito jak v rámci vý-
chovně-vzdělávacího procesu, tak
pro hru a relaxaci dětí. Důvodem
k proměně zahrady byla snaha o plné
využití velkého prostoru kolem budovy školy. Založením zahrady
v přírodním stylu byly vytvořeny prvky, které budou přispívat k roz-
voji zájmu dětí o přírodu, o pochody v ní probíhající a o základní 
ekologické návyky. Tomu bude sloužit zeleninová zahrádka, hmyzí
domečky, ptačí budky, žížaliště či zimoviště pro ježky. Různé typy
stanovišť a použití rozmanitých druhů materiálů (nepraný písek, říč-
ní písek, kameny, oblázky, kačírek, opracované i neopracované pří-
rodní dřevo) pomohou rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, zvídavost
a poskytnou radost ze zdolaných překážek.
Zahrada dětem nabídne příležitost k nejrozmanitějším hrám a čin-
nostem během celého školního roku, i za deště, sněhu či bláta. Má
různá tajuplná zákoutí, kde budou děti prožívat svá dobrodružství ne-
bo najdou soukromí. Zahrada bude dále využívána jako prostor k re-
alizování her, environmentálně zaměřených projektů, akcí ve spolu-

práci s rodiči či jinými školkami a organizacemi.
Děti při slavnostním předávání zahrady poděkovaly projektantce, re-
alizační firmě, úředníkům i městu Rýmařovu bouřlivým potleskem
a rozdaly jim symbolické klíče od zahrady. Pásku přestřihla místos-
tarostka Mgr. Marcela Staňková, DiS., ředitelka školky Božena
Jarošová a ředitel realizační firmy Jan Zahradníček. Na to, aby se za-
hradě dařilo, bylinky a stromy dobře rostly a všichni živočichové by-
li vítáni, si pak všichni připili dětským šampaňským. Ředitelka škol-
ky měla pro děti navíc překvapení v podobě zahradního dortu.
Zahrada byla vybudována v rámci projektu Zahrada v přírodním sty-
lu MŠ Jelínkova – Klíč k přírodě. Akci realizovala firma TR Antoš,
s. r. o., z Turnova, která byla vybrána ve výběrovém řízení na doda-
vatele díky nabídkové ceně 3 444 311 korun vč. DPH. Odboru regi-
onálního rozvoje Městského úřadu Rýmařov se podařilo získat na re-
alizaci zahrady dotaci z Operačního programu Životní prostředí (pri-
oritní osa 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poraden-
ství) ve výši 90 % z vysoutěžené ceny, tj. 3 099 879 korun, a dotaci
na projektovou dokumentaci a autorský dozor ve výši 154 800 korun,
tzn. celkem 3 254 679 korun. 

Ing. Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Děti z MŠ na Jelínkově ulici mají novou zahradu

Fota: L. Pleská
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Když jsme se na konci února od zřizovatele dozvěděli, že byla vyhlá-
šena výzva na realizaci zahrad v přírodním stylu, neváhali jsme. Tři
týdny na vymyšlení celého projektu (herních prvků, mobiliáře, zele-
ně), vytvoření projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci
byly velice krátká doba. Vše se ale stihlo v termínu dokončit, a to dí-
ky projektantce Ing. Pavle Kašubové a Ing. J. Kleperlíkové. Velké na-
děje na schválení projektu jsme si nedělali z důvodu, že tuto výzvu vy-
užije po celé republice velké množství mateřských škol. A přece!
V květnu přišla radostná zpráva, že projekt prošel. První vítězství. 
Hodnota nové zahrady nebyla zanedbatelná. V červnu zastupitelé
schválili doplnění Integrovaného dokumentu (ID) města Rýmařova
o rekonstrukci (obnovu) školní zahrady MŠ Jelínkova 3, Rýmařov.
Druhé vítězství.
Čas nemilosrdně běžel. Projekt měl být dokončen do prosince 2015.
Na vyhlášení veřejné zakázky a zhotovení celé zahrady zbývala vel-
mi krátká doba (pouhých pět měsíců). Ale štěstí se k nám neotočilo
zády. Zakázku vyhrála zkušená firma TR Antoš z Turnova, a i když
řemeslníkům už ke konci listopadu počasí moc nepřálo, termín pře-

dání zahrady se podařilo dodržet. Třetí vítězství.
Nezbývá než poděkovat všem lidem, kteří se na této akci podíleli:
projektantce Ing. Pavle Kašubové, Ing. Kleperlíkové, firmě TR Antoš
v zastoupení J. Zahradníčka, K. Záhorovi (zemní práce) a firmě
Zahradnictví Krnov pana Uličného. Poděkování patří také zaměst-
nancům odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Rýmařov Ing.
Miroslavu Sigmundovi, Ing. Liboru Hamplovi a Bc. Evě Kopáčkové.
Za všechny děti, rodiče a personál mateřské školy chci touto cestou
poděkovat starostovi Ing. Petru Kloudovi, místostarostce Mgr.
Marcele Staňkové a zastupitelům města Rýmařova za podporu.
Krásná zahrada určitě poslouží nejen našim žákům, ale i dětem 
z ostatních mateřských škol, z prvního stupně ZŠ, z mateřského cent-
ra Sluníčko a z Dětského domova Janovice. Těšíme se na další spo-
lečná setkávání a spolupráci.
Pod vánoční stromeček jsme dostali velký dar – zahradu – od lidí, co
mají rozum a srdce na správném místě. Za mateřskou školu chci všem
těmto lidem popřát krásné Vánoce, prožité v blízkosti lidí s otevřenou
duší a se srdcem na dlani. Božena Jarošová, ředitelka MŠ

Klíč k přírodě – zahrada v přírodním stylu

Ve dnech 7. a 8. října proběhl na Základní škole Rýmařov, Jelínkova
1, sběr papíru. Sběrová akce má na naší škole dlouholetou tradici.
Pořádáme ho dvakrát do roka, vždy na podzim a na jaře.
S letošním podzimem jsme přinesli sběrným surovinám 19,100 tun
papíru a zároveň jsme se přihlásili do soutěže Kupa papíru, kterou
vyhlásil časopis ABC. Museli jsme udělat tři kroky: nasbírat co nej-
více papíru, zaslat společně s výsledky dokumentaci v podobě potvr-
zení o váze ze sběrného dvora a připojit fotografie pořízené při ku-
pení sběru ve škole.
Soutěž byla ukončena 30. října a výsledky byly zveřejněny o dva týd-
ny později. Takže dnes již víme, že se do soutěže zapojilo 151 škol
a my jsme obsadili krásné 14. místo. Hlavní cenu jsme sice nevyhrá-
li, ale na jaře budeme opět sbírat.
Chci poděkovat všem žákům, jejich rodičům a přispěvatelům z měs-
ta, kteří nám pomohli nasbírat takové množství papíru. 

Foto a text: Mgr. Markéta Míčková

Kupa papíru

ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, se v novém školním roce opět vrhla do ná-
ročné sportovní přípravy, kterou se snaží rozvíjet všestranné doved-
nosti dětí. Náročnou přípravu doma i ve škole odjeli naši žáci zúročit
rovnou na Moravskoslezský halový pětiboj všestrannosti. Ten je sou-
částí projektu Odznaku všestrannosti olympijských vítězů pod patro-
nací České olympijské, a. s. Dějištěm tohoto klání se stala ve středu
25. listopadu sportovní hala v Havířově, která přivítala zástupce šest-
nácti základních škol Moravskoslezského kraje.
Havířovský pětiboj zahrnoval hod medicinbalem, trojskok, dvoumi-
nutové sedy lehy, přeskoky přes švihadlo a dribling v tzv. osmičce
mezi kužely. Po první disciplíně se naše družstvo objevilo na druhém

místě, avšak po trojskoku se vyhouplo na příčku první, kterou již do
konce zápolení neopustilo, se ziskem 21 678 bodů a vysokým násko-
kem 3 101 bodů navázalo na minulé úspěchy a vystoupalo na nej-
vyšší stupeň vítězů.
Naše družstvo bylo složeno ze zkušených závodníků Matyase Schwarze,
Kateřiny Furikové, Jana Jablončíka, Šárky Pallové, Terezy Altmanové
a Matěje Papaje, které doplnili nováčci sbírající cenné zkušenosti
František Sázel a Ivana Hořínková. S sebou si přivezli nejen skvělou for-
mu a odhodlání bojovat o co nejlepší výsledky, ale také tým náhradníků,
kteří je po celou dobu zápolení horlivě povzbuzovali, za což jim patří
velké poděkování. Čekání na konečné výsledky organizátoři závodní-
kům zpříjemnili biketrialovou exhibicí, která sklidila velký aplaus.
Poté již nastalo očekávané vyhlášení. Nejprve byli oceněni jednotliv-
ci, kteří převzali medaile a gratulaci z rukou havířovské rodačky
a mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové. Většina členů rýma-
řovského družstva stanula na stupni vítězů i jako jednotlivci ve svých
kategoriích, a tak se jim po slavnostním vyhlášení houpaly na krku
hned dvě medaile. Zlatý kov vybojovali Kateřina Furiková, Matyas
Schwarz a Jan Jablončík, stříbrní skončili Matěj Papaj a Tereza
Altmanová, bronzovou medaili získal František Sázel a těsně pod
stupni vítězů a nepopulární bramborovou příčku obsadily zbývající
dvě členky týmu Šárka Pallová a Ivana Hořínková. Na závěr naše os-
mičlenné družstvo společně s trenérem Miloslavem Sloukou vystou-
palo na stupně vítězů pro zlaté medaile.
Chtěli bychom velmi poděkovat všem závodníkům za pečlivou pří-
pravu a skvělou reprezentaci naší školy, ale i města, které se díky nim
dostává do povědomí nejen Moravskoslezského kraje. 

Romana Furiková a Miloslav Slouka, ZŠ Rýmařov

ZŠ Jelínkova zazářila v Moravskoslezském pětiboji

Foto: ZŠ Rýmařov
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Letos se žáci ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, opět zúčastnili okresního kola
soutěže ve šplhu. Ve středu 18. listopadu odjela dvě družstva dívek
a dvě družstva hochů poměřit síly s ostatními žáky bruntálského okresu
do tělocvičny Střední pedagogické a zdravotní školy v Krnově.
V konkurenci devíti družstev v každé z kategorií hoši i dívky obstáli
a vybojovali výborné umístění. Družstvo děvčat ve složení Jana
Hamplová, Aneta Janíková, Šárka Pallová a Daniela Frydrychová zví-
tězilo a postoupilo do krajského finále ve Frýdku-Místku. Chlapci
Tomáš Nebes, Michal Pastyřík, Matyas Schwarz a Tomáš Maceček ob-
sadili krásné druhé místo.
I v jednotlivcích dosáhli naši žáci na medailové umístění. Jana
Hamplová zvítězila mezi děvčaty a Šárka Pallová vybojovala stříbro.
Chlapci skončili těsně pod stupni vítězů. I ostatní soutěžící – Kateřina
Furiková, Amálie Andršová, Dominika Jirušová, Barbora Tihelková,
Rostislav Kotlár, Jan Tihelka, Ladislav Ošťádal a Samuel Kajan – za-
slouží pochvalu a dík za vzornou reprezentaci školy, slušné chování
a vystupování na závodech. Lucie Vinohradníková a Miloslav Slouka

Šplhači z Rýmařova zabodovali v okresním kole

S přicházející zimou se školní sportovní soutěže přesouvají do hal
a tělocvičen a na své si přicházejí především příznivci kolektivních
sportů. Nejrozšířenějším v tomto směru je momentálně florbal a ne-
ní divu, že se těší velké oblibě nejen u chlapců.
Již druhým rokem se na naší škole připravuje nadšený dívčí tým, kte-
rý vyrazil na listopadový přebor okresu Bruntál ve florbalu dívek, po-
řádaný Gymnáziem Krnov. Rýmařovské hráčky v sestavě Šárka
Ščuková, Tereza Jandelová, Karolína Ryšková, Jana Hamplová,

Kateřina Furiková, Denisa Grénarová, Petra Motalová, Aneta Janíková
a Šárka Pallová se ve sloučené kategorii utkaly i se soupeřkami roční-
ku 1999, tedy se středoškolačkami. V útoku i v obraně dostaly fyzicky
notně zabrat, ani dívčí florbal se rozhodně nehraje v rukavičkách.
Přesto naše florbalistky sehrály čtyři nádherná utkání se školami
z Bruntálu, Albrechtic a Krnova, v nichž dvakrát zvítězily a dvakrát
prohrály, z toho jednou až v penaltovém rozstřelu. Celkově se umísti-
ly na třetím místě, což byl v dané konkurenci velmi cenný výsledek
a děvčata povzbudil do další přípravy.

Halovým sportům vládne florbal

Dne 27. listopadu se na půdě Masarykovy univerzity v Brně konalo
Grandfinále soutěže pIšQworky, do kterého se po úspěších v okre-
sním a krajském kole kvalifikovali i rýmařovští gymnazisté. Na zá-
věrečné klání vyrazili jako tým s kryptickým názvem UNVT (Uveďte

název vašeho týmu) ve složení Jakub Řegucký, Bohumil Kolář,
Michaela Kitschuchová (všichni oktáva), Jan Štefanišin (septima)
a Adam Štěpán (kvarta). 
Ve finále měřilo své síly a logické myšlení celkem dvacet dva nej-
lepších týmů z Česka a dva ze Slovenska. Tyto celky byly rozděleny
do čtyř skupin po šesti týmech, z nichž dva postupovaly do boje
o nejvyšší příčky. UNVT byl vlosován do skupiny A, ve které si dlou-
ho zachovával oprávněné naděje na postup mezi superelitu. V zápa-
se s favorizovaným krnovským Ethanolem naši studenti vybojovali
remízu a nad slabšími týmy dokázali byť s menšími problémy zvítě-
zit. Šance na postup jim nakonec zhatila prohra s Válcem z Holic.
UNVT byl tedy posunut do boje o nižší umístění, kde se mu nakonec
podařilo dobýt dvanácté místo.
„Ono to nevypadá tak dobře, být dvanáctí ze čtyřiadvaceti, ale vzhle-
dem k tomu, že v oblastních kolech nastoupilo celkem 1 235 týmů,
můžeme hrdě prohlásit, že jsme skončili v nejvyšším jednom procen-
tu,“ říkají s úsměvem rýmařovští piškvorkáři a dodávají, že každé
místo ve finále mistrovství je úspěch. Jan Štefanišin

Rýmařovští piškvorkáři na mistrovství republiky

Zleva Adam Štěpán, Michaela Kitschuchová, Jakub Řegucký,
Bohumil Kolář, Jan Štefanišin Foto: www.pisqworky.cz/galerie

Foto: ZŠ Rýmařov
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Po pěkném výkonu našich florbalistek přišla na řadu soutěž pro
mladší a starší hochy. Vzhledem k velkému počtu družstev na
Bruntálsku bylo v základní části třeba odehrát více okresních turna-
jů, jejichž vítězové postoupili do předkola krajského finále. Turnaj
skupiny, do které patřil Rýmařov, se konal 26. listopadu v Andělské
Hoře. Zápasy mladší i starší kategorie se hrály v jeden den. Kromě
Rýmařova a domácích přijela také ZŠ Břidličná, Vrbno a Karlovice.
V každé kategorii se odehrálo deset vzájemných utkání a o vítězství
rozhodoval nejvyšší bodový zisk z jednotlivých zápasů. Jakákoliv
postupová matematika byla tentokrát zbytečná. Vladimír Šiška,
Tomáš Nebes, Zdeněk Vilímek, Michal Štefanišin, Patrik Hamerka,
Matyas Schwarz a Petr Vachuta, Otto Kopsa, Jiří Palla, Jan Tihelka,
Dalibor Šuba, Samuel Kajan, Ondřej Cíleček, Matěj Papaj a Jan
Jablončík ml. suverénně ovládli obě dvě kategorie a poměrem branek
22:3 (starší) a 15:5 (mladší) jasně přestříleli a ubránili své soupeře.
Oba týmy postoupily do krajského předkola, pořádaného ZŠ
Janáčkovo náměstí v Krnově. Turnaj mladších žáků proběhl 1. pro-

since, starší kluci se utkali následující den. K vidění byly týmy
Krnova, Bruntálu a Albrechtic. V sestavě mladších hochů tentokrát
nastoupil v brance Adam Čermák. Bilance čtyř vzájemných zápasů
skončila pro Rýmařov dvěma prohrami, remízou a vítězstvím a cel-
kovým třetím místem. Naši mladší kluci však předvedli velmi bojov-
ný výkon a s chutí se připravují na další soutěže. Klání starších ho-
chů bývá obvykle urputné a vyostřené a nejinak tomu bylo i tento-
krát, kdy měli rozhodčí i trenéři chvílemi co dělat, aby souboje
u mantinelů neskončily zraněním. Výsledky vzájemných zápasů jsou
zpravidla velmi těsné a při vyrovnanosti týmů rozhoduje i trocha
sportovního štěstí. Rýmařováci se potýkali nejen s chatrným výko-
nem domácích rozhodčích a smolným zraněním důrazného zadáka
Zdeňka Vilímka, ale především se spoustou neproměněných šancí.
Ve čtyřech utkáních uhráli jedno vítězství a tři remízy a dovršili tak
letošní sbírku bronzových medailí. Všem hráčům patří poděkování za
hodnotnou reprezentaci školy a příkladné sportovní chování. 

Fota a text: Karel Toman, ZŠ Jelínkova 1

Letošní státní svátek připadl na úterý 17. listopadu, a poněvadž většina
studentů dojíždí ze vzdálených oblastí Čech a Moravy, rozhodlo ředitel-

ství školy dát studentům volno, a proto jsme Den studentstva oslavili již
ve čtvrtek 12. listopadu. Cílem oslav bylo připomenout myšlenky 17. li-
stopadu – chránit demokracii, identitu našeho národa a lásku k vlasti. 
Aktivity byly naplánovány na celý den. Akce se nesla v duchu hesla
Studenti učitelům a učitelé studentům. První část programu začala v 8:00
v režii 4. ročníku. Studenti shrnuli události ze 17. listopadu 1939 a 1989
a někteří přečetli své slohové práce v jazyce českém a německém.
Oficiální část byla ukončena studentskou hymnou Gaudeamus igitur.
V druhé části pro nás vyučující připravili netradiční dílny. Od 10:00 jsme
se pak zúčastnili společně s Gymnáziem a Střední školou Rýmařov di-
vadelního představení Elektrická puma od J. Suchého v podání mladých
herců skupiny Sem Tam Fór. Představení bylo úžasné, herci sympatičtí,
nenásilnou formou nás vtahovali do děje, který satiricky reflektoval pro-
blémy dnešního světa. Publikum ocenilo výkon herců bouřlivým aplau-
sem vstoje. Při děkování byli herci příjemně překvapeni našimi reakce-
mi, a proto nás požádali, abychom neodcházeli, a na závěr tleskali oni
nám, studentům.

Kristýna Bannertová, Jitka Valentová, Filip Pažout a Miroslav Merva,
foto: archiv SSOŠ Prima Rýmařov

Den studentstva na Primě

Páté v˘roãí vzniku ‰kolního souboru Zu‰kaband si pfiipomnûli jeho ãlenové
tradiãním koncertem Na schodech, kter˘ se konal v sále ZU· v úter˘ 24. li-
stopadu.
Zuškaband, složený z mladých muzikantů navštěvujících hudební 
obor Základní umělecké školy Rýmařov a jejich učitelů, vystoupil
24. listopadu na koncertu Na schodech. Ten byl připomínkou zrodu
školního souboru před pěti lety, jak potvrdil Jiří Taufer, ředitel ZUŠ,
zakladatel a dirigent orchestru.
V téměř hodinovém hudebním maratonu zazněly známé i nově na-
studované skladby z filmů Spiderman, Piráti z Karibiku, Forest
Gump, Profesionálové nebo Hra o trůny. Ve známé písni Sluníčko

Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého se kromě Zuškabandu představily zpě-
vačky Julie Bršťáková a Eliška Orságová. V podání hudebníků
Zuškabandu – rodiny Janouškových zazněla skladba Summertime
George Gershwina a sólo na trubku bravurně zahrál Petr Kohoutek ve
skladbě Richarda Rogerse Have You Miss Jones. Muzikanti dále za-
hráli El vito od José de Aspiazy a jako přídavek skladbu Tequila.
Zuškaband se letos neobjeví na žádném adventním koncertu, ale je-
jich příznivci se mohou těšit na jejich novoroční vystoupení společ-
ně s Vox montanou 15. ledna ve Staré Vsi. ZUŠ kromě toho připra-
vuje společný koncert s opavským kytarovým orchestrem, který se 
uskuteční 20. ledna. JiKo

Koncertem oslavil Zuškaband páté výročí vzniku

-23-2015  16.12.2015 16:41  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2015

12

V adventním čase patří galerie knihovny každoročně žákům výtvar-
ného oboru ZUŠ Rýmařov. Letošní téma ladí nejen s vánočními
svátky, ale i s tématem celoročního projektu školy, jímž je jídlo.
Mladí výtvarníci v galerii U Stromu poznání totiž vystavili vánoční
dobroty.
Plechy s cukrovím, štědrovečerní večeře s kaprem a bramborovým
salátem, formičky na vánoční čokoládu nebo třeba vanilkové rohlíč-
ky v nadstandardní velikosti zdobí od začátku adventu vestibul kni-
hovny. Sváteční atmosféru dotváří obří ozdoby na stromek, jemné pa-

pírové řetězy, vánočně dekorované talíře a ubrousky i pár rybích kos-
tí, zbylých po hostině.
Na výstavě se sešly ukázky prací žáků ze tříd Šárky Lupečkové,
Martiny Kohoutkové a Veroniky Slámové, hudební doprovod pro za-
hájení výstavy se svými svěřenci připravila Vanda Witassková. Hosté
vernisáže mohli ochutnat i pravé vánoční pohoštění, jen museli dávat
pozor, aby na svátečním stole omylem nesáhli po lákavém cukroví
z papíru. Výstava pro všechny, kteří rádi mlsají očima, je v knihovně
otevřena do konce roku. ZN

ZUŠ vystavuje vánoční dobroty

Zloděj si pro tržbu 
přišel oknem

V noci z 14. na 15. listopadu se vloupal zlo-
děj do jedné z restaurací v Malé Morávce.
Vlezl dovnitř oknem, prohledal bar a odcizil
hotovost přes 7 tisíc korun. Mnohem větší
škodu, za 20 tisíc korun, způsobil poškoze-
ním majetku.

Nabízel zemědělcům 
ukradený zdroj ohradníku

Albrechtičtí policisté ve spolupráci s rýma-
řovskými kolegy objasnili krádež síťového
zdroje k ohradníkům. Zdroj měl odcizit 62le-
tý zaměstnanec zemědělské firmy na Al-
brechticku. Potřeboval peníze, a proto ho
chtěl nabídnout zemědělcům na Rýmařov-
sku. Přitom byl kontrolován policií. Zdroj se
vrátil k majiteli, zloději za krádež hrozí trest
vězení až na dva roky.

Patnáctiletý přepadl seniorku
Kriminalisté ve spolupráci s rýmařovskými
policisty objasnili loupežné přepadení seni-
orky, k němuž došlo 19. listopadu na
Pivovarské ulici. Za pokus oloupit důchod-
kyni je stíhán patnáctiletý mladík. K senior-
ce se přiblížil zezadu a chtěl jí vytrhnout
z ruky kabelku. Žena ale měla poutko tašky
omotané okolo zápěstí. Začali se o kabelku
přetahovat a oba přitom upadli na zem.
Přepadená žena tašku udržela a mladík nako-
nec utekl. Policistům se posléze k pokusu

o loupež přiznal. Hrozí mu trest vězení až na
pět let.

Řidič nehodu nepřežil

V pátek 20. listopadu v podvečer se mezi
Rýmařovem a Malou Štáhlí stala tragická do-
pravní nehoda, při níž jeden člověk zemřel
a další dva byli zraněni. Řidič renaultu vyjel
z dosud nezjištěných příčin ze silnice a narazil
do stromu. Po srážce zůstal zaklíněn v autě,
takže ho stejně jako dva jeho spolujezdce mu-
seli z vozu vyprostit hasiči. Čtyřiašedesátiletý
řidič při bočním nárazu utrpěl smrtelná zraně-
ní a přes rychlý zásah záchranářů na místě
zemřel. Jeho další dva spolujezdci, čtyřicetile-
tý muž a jedenáctiletý chlapec, byli raněni těž-
ce. Muže v bezvědomí záchranáři resuscitova-
li a přepravili k vrtulníku, který jej transporto-
val do Fakultní nemocnice v Ostravě. Chlapce
s poraněními nohou ošetřili a převezli do
Fakultní nemocnice v Olomouci.

K havárii došlo v úseku silnice č. 11, kde do-
chází k nehodám poměrně často. Silnice mu-
sela být na dvě hodiny uzavřena a doprava
odkloněna přes Malou Štáhli. Příčiny a okol-
nosti této tragické události prověřují bruntál-
ští kriminalisté. 

Při návštěvách okrádala seniora
Podezření z krádeže a neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměnění platebního pro-
středku si vyslechla 37letá žena z Rýmařova.
Letos v říjnu si měla při pravidelných ná-
vštěvách svého 73letého známého odnést je-
ho platební kartu a vybrat z účtu přes 15 tisíc
korun. Senior o tom neměl tušení, stejně ja-
ko nevěděl, že mu vybírá peníze z peněžen-
ky. Celkem si od něj odnesla hotovost 10 ti-
síc korun. Podezřelá se policistům přiznala
a uvedla, že část peněz použila na úhradu 
alimentů a část pro svou potřebu. Hrozí jí
trest vězení až na dva roky.

Podvodníci nabízeli vstupenky
a sportovní vybavení

Až pět let vězení za podvod hrozí 35leté ženě
z Rýmařovska, která od listopadu 2014 do
května 2015 provozovala cestovní agenturu
a nabízela vstupenky na mistrovství světa
v hokeji. Devět fanoušků jí zaplatilo za víc než
osmdesát lístků dohromady 68 tisíc korun, ni-
kdo z kupců se však vstupenek nedočkal.
Obvinění z podvodu se sportovním vybave-
ním si vyslechl 45letý muž z Rýmařova.
V roce 2014 si u něj dva zájemci objednali

Foto: HZS MSK
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V krásn˘ch historick˘ch prostorách koncertní sínû Svatého Ducha v Krnovû
probûhlo 2. prosince slavnostní oceÀování nejlep‰ích policistÛ a zamûstnan-
cÛ územního odboru Bruntál za rok 2015 a pfiedávání medailí Policie âeské
republiky.
Udílení ocenění zahájil náměstek ředitele pro vnější službu plk.
Radím Daněk z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, který ve své řeči mimo jiné poděkoval všem policistům za je-
jich výbornou práci v letošním roce.

Při této slavnostní příležitosti obdrželi dva naši kolegové Čestnou me-
daili za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služeb-
ních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie České republi-
ky. Dvě policistky a devět policistů obdrželo z rukou vedoucího 
územního odboru Bruntál plk. Ing. Radovana Krygela medaili Policie
České republiky za věrnost. Po předávání medailí začalo samotné 
oceňování nejlepších policistů. Za letošní rok ocenění převzali tři poli-
cistky, sedm policistů a jedna občanská pracovnice územního odboru. 
Nevšední atmosféru slavnostního odpoledne umocnilo také vystou-
pení varhaníka Jiřího Vachaly a klarinetového kvarteta Základní 
umělecké školy Krnov. Fota a text:

por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

V Krnově byli oceněni nejlepší policisté 

Nprap. Blahoslav Mach z OOP Rýmařov obdržel medaili za věrnost
I. stupně

Starosta Rýmařova Petr Klouda předává ocenění prap. Ivu Šubíkovi,
nejlepšímu policistovi OOP Rýmařov za rok 2015

hokejovou výstroj na míru. Obdržel celkem
61 tisíc korun, žádné zboží ale nedodal.
Obviněný se k trestné činnosti doznal s tím,
že peníze použil na zaplacení dluhů.

Nechal se hostit 
kradeným zbožím

Dvacetiletý mladík byl obviněn z podílnictví
na vloupání do restaurace na Rýmařovsku,
k němuž došlo v polovině září. Loupež pro-
vedl jeho známý, zboží mu ukázal a nabídl
ke konzumaci. Mladík se nechal pohostit, ač-
koliv věděl, že jde o kradené věci. Hrozí mu
za to dvouletý trest.

Série vloupání objasněna
Místní policisté ve spolupráci s bruntálskými
kriminalisty objasnili pět případů vloupání do
různých objektů na Rýmařovsku. Podezře-
lého 39letého muže, který byl v celostátním
pátrání, zadrželi v pátek 11. prosince kolego-
vé v Olomouci. Přiznal se k tomu, že násilím
vnikl do čtyř budov a jednoho vozidla a nale-

zené věci obratem zpeněžil. Způsobil škodu
za více než 88 tisíc korun. Muž je ve vazbě
a hrozí mu až dvouleté vězení.

Mikulášské nehody
Policisté řeší nehodu, která se udála v sobo-
tu 5. prosince v podvečer na Rýmařovské 
ulici v Břidličné. Čtyřicetiletý chodec pod
vlivem alkoholu vstoupil do dráhy projíždě-

jícímu vozidlu, jehož řidič nestačil zastavit.
Chodec zavadil o zpětné zrcátko a lehce se
zranil, řidič po střetu ujel. Policisté na místě
nalezli plastový díl zpětného zrcátka, které
poukazuje na dodávku. Při dechové zkoušce
chodci naměřili přes 2,5 promile alkoholu.
Dopravní policisté hledají řidiče vozidla
a případné svědky nehody, kteří by mohli
příčiny střetu objasnit. Mohou se přihlásit na
telefonním čísle 974 731 254.
Zranění pěti osob si vyžádala nehoda z nedě-
le 6. prosince. Do křižovatky ulic Horno-
městské a Okružní vjel 64letý řidič seatu a při
odbočování na vedlejší komunikaci zřejmě
přehlédl přijíždějící volkswagen. 33letá řidič-
ka a další dva cestující z volkswagenu byli
zraněni, lehká zranění utrpěli i dva jezdci
v seatu. Škoda činí 60 tisíc korun.

por. Bc. Pavla Jiroušková, 
skupina tisku a prevence Bruntál

por. Mgr. Petr Kůdela, 
tiskový mluvčí HZS MSK

PhDr. Lukáš Humpl, 
tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: Auto Konečný a HZS MSK

Hasiči v terénu

Všeobecně platí, že víkend je ve znamení odpočinku od celotýdenní-
ho pracovního shonu. Na první adventní víkend však nebudou v dob-
rém vzpomínat obyvatelé dvou rodinných domů v Břidličné
a Lomnici. K oběma museli v sobotu 28. listopadu vyjet hasiči.
Požár střechy domku v Břidličné oznámil operačnímu středisku hasi-
čů naléhavý telefonát krátce před šestou hodinou večerní. Na místo
byly okamžitě vyslány jednotky profesionálních hasičů ze stanic
v Bruntále a Rýmařově a také jednotky dobrovolných hasičů
z Břidličné, Dolní Moravice, Ryžoviště a Rýmařova. Nenasytné pla-
meny, které zachvátily velkou část střechy, dostali hasiči pod kontro-

lu po dvou hodinách. Při zásahu museli kvůli velkému množství kou-
ře použít dýchací přístroje. Úplně zlikvidovat požár se jim podařilo
za další dvě a půl hodiny, museli přitom rozebrat plechovou střešní
krytinu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun, nikdo
naštěstí nebyl zraněn. Příčina vzniku požáru zůstává v šetření.
Asi hodinu a půl po oznámení případu v Břidličné dostalo operační
středisko hasičů hlášení o požáru v Lomnici. Opět hořela střecha
domku, tentokrát byl vyhlášen dokonce II. stupeň poplachu. Na mís-
to bylo vysláno deset jednotek, kromě profesionálů z Bruntálu i dob-
rovolníci z Lomnice, Bruntálu, Dvorců, Rýmařova, Světlé Hory,

Dva hořící domy za jediný večer
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Malé Morávky, Břidličné, Huzové a Moravského Berouna. Hasiči
museli krotit plameny zvenčí i zevnitř budovy, protože oheň se šířil
po střešní konstrukci a podkrovím směrem od komína do dalších čás-
tí domu. I v tomto případě museli hasiči nasadit dýchací přístroje

a protiplynový automobil. Požár likvidovali tři hodiny. Škoda se i zde
vyšplhala na přibližně 1,5 milionu korun. Okolnosti požáru se dosud
prošetřují.

kpt. Ing. Petr Holub, zastupující tiskový mluvčí HZS MSK

Požár rodinného domu v Břidličné Požár střechy RD v Lomnici Fota : HZS MSK

Rozloučili jsme se
František Plch – Rýmařov ................................................. 1948 
Anna Baďurová – Horní Město .......................................... 1932 
Jan Fabrik – Rýmařov ....................................................... 1955 
Zdeněk Dědáček – Rýmařov ............................................. 1934 
Petr Popelka – Rýmařov .................................................... 1951 
Berta Bátlová – Stará Ves .................................................. 1931 
Jan Pavlů – Rýmařov ......................................................... 1948
Marie Zapletalová – Jamartice ........................................... 1931
Valerie Záhorová – Dolní Moravice .................................. 1963
Gertruda Kudelová – Horní Město ................................... 1932
František Čamek – Rýmařov ............................................. 1953

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Květoslav Majer – Rýmařov ............................................... 80 let
Marie Klabačková – Rýmařov ............................................ 80 let
Marie Havránková – Rýmařov ............................................ 81 let 
Antonie Kovářová – Rýmařov ............................................ 81 let
Jiřina Vojtková – Janovice .................................................. 82 let 
Marie Kuželová – Rýmařov ................................................ 82 let 
Marie Stránská – Rýmařov .................................................. 82 let
Věra Klvaňová – Rýmařov ................................................. 82 let
Zdenka Valouchová – Rýmařov .......................................... 83 let 
Terezie Vilímcová – Rýmařov ............................................. 84 let 
Anežka Casciani – Janovice ............................................... 84 let 
Miloslava Šilhánková – Rýmařov ....................................... 84 let 
Aloisie Poláchová – Rýmařov ............................................ 85 let 
Božena Kotvaldová – Rýmařov ........................................... 85 let
Marie Zetková – Rýmařov .................................................. 86 let 
Alžběta Krupová – Rýmařov .............................................. 86 let
Marie Semelová – Rýmařov ............................................... 93 let

Osadní výbory informují

Osadní výbor Ondřejov srdečně zve všechny koledníky na zahájení
Vánoc, které se bude konat na Štědrý den v 16 hodin na autobusové
točně v Ondřejově. Jako každý rok si zazpíváme koledy u rozsvíce-
ného vánočního stromu, potom budou koledníci pohoštěni punčem

a děti sladkostmi. Všem koledníkům předem děkujeme za účast, pře-
jeme šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2016. 

Za osadní výbor Anežka Továrková

Pozvánka na zpívání koled
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Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. 
Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po
těžké cestě.  Jack London

Známá i neznámá výročíCitát:
18. 12. Mezinárodní den migrantů – od roku 2000 (OSN)
18. 12. 1995 zemř. Martin Růžek, vl. jm. Martin Erhard, herec (nar.

23. 9. 1918) – 20. výročí úmrtí
19. 12. 1915 nar. Edith Piaf, vl. jm. E. Giovanna Gassionová, fran-

couzská zpěvačka (zemř. 11. 10. 1963) – 100. výr. nar.
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity – vyhlásilo OSN

od roku 2005
21. 12. 1375 zemř. Giovanni Boccaccio, italský prozaik (nar. 1313)

– 640. výročí úmrtí
21. 12. 1765 zemř. Prokop Diviš, přírodovědec, vynálezce blesko-

svodu (nar. 26. 3. 1698) – 250. výročí úmrtí
23. 12. 1555 nar. Mikuláš Dačický z Heslova, spisovatel (zemř. 

25. 9. 1626) – 460. výročí narození
28. 12. 1945 zemř. Theodore Dreiser, americký prozaik a publicista 

(nar. 27. 8. 1871) – 70. výročí úmrtí
29. 12. 1925 nar. Alena Ladová, malířka a ilustrátorka (zemř. 

25. 6. 1992) – 90. výročí narození
30. 12. 1865 nar. Rudyard Kipling, anglický spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemř. 18. 1. 1936) – 150. výr. nar.
31. 12. 1915 nar. Jan Opletal, student (zemř. 11. 11. 1939) 

– 100. výročí narození
1. 1. Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého

státu (vznik samostatné České republiky v roce 1993)
4. 1. 1846 nar. Jan Karafiát, spisovatel a teolog (zemř. 

31. 1. 1929) – 170. výročí narození
8. 1. 1896 zemř. Paul Verlaine, francouzský spisovatel (nar. 

30. 3. 1844) – 120. výročí úmrtí
10. 1. 1986 zemř. Jaroslav Seifert, básník, nositel Nobelovy ceny 

(nar. 23. 9. 1901) – 30. výročí úmrtí
12. 1. 1876 nar. Jack London, vl. jm. John Griffith, americký spi-

sovatel (zemř. 22. 11. 1916) – 140. výročí narození
12. 1. 1976 zemř. Agatha Christie, anglická spisovatelka (nar. 

15. 9. 1890) – 40. výročí úmrtí
14. 1. 1896 nar. Karel Svolinský, malíř, grafik, ilustrátor, scéno-

graf (zemř. 16. 9. 1986) – 120. výročí narození

INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov
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V sobotu 5. prosince uspořádalo Středisko volného času Rýmařov ve
spolupráci s šachovým oddílem SK Jiskra Rýmařov další kolo seriálu
velkých cen okresu Bruntál v šachu pro žáky do 15 let. Letošního ko-
la v Rýmařově se zúčastnilo 49 žáků v kategoriích do 9 let, 10–12 let
a 13–15 let. Do Rýmařova přijeli žáci z Krnova, Bruntálu, Města
Albrechtic, Moravského Berouna, Libiny a také z České Vsi. Chyběli
tentokrát žáci z Vrbna, kterým se nepodařilo zajistit dopravu. 
V kategorii nejmladších zvítězil Martin Kolomazník z Krnova před
Petrem Doubravou z Libiny a Adamem Pírkem z České Vsi. Náš nej-
mladší hráč Pepík Jureček se na domácí půdě příliš nesoustředil a z pat-
nácti účastníků skončil na třináctém místě (v Bruntále byl pátý).
V nejobsazenější kategorii mladších žáků bojovalo 24 hráčů.
Nejúspěšnější z nich byl Tomáš Grček z Města Albrechtic před krnov-
ským hráčem Janem Šlachtou. Třetí místo obsadil stejně jako loni Janis
Raptis z Města Albrechtic. Z rýmařovských hráčů se Tomáš Řoutil 
umístil dvacátý.

Kategorie starších žáků byla obsazena deseti hráči. Velmi těsně zvítě-
zil Daniel Bušos z Města Albrechtic lepším pomocným hodnocením
před Vítkem Andělem z Krnova a Pavlem Kohutem také z Města
Albrechtic. Rýmařovští zástupci Marek Šuba a Lukáš Polách zůstali za
svými možnostmi a skončili na devátém a desátém místě.
Prostory Střediska volného času vytvořily příjemnou atmosféru a děti
získaly další šachové zkušenosti. Některé z nich asi překvapilo množ-
ství hráčů na turnaji a nedokázaly pak zcela využít svých možností. Ale
i takové zkušenosti jsou cenné a posunou je jistě dál. Výkony rýma-
řovských hráčů měly tentokrát rezervy a doufám, že v dalších kolech
seriálu v Holčovicích a ve Vrbně bude výsledek lepší. 
Děkuji všem organizátorům, především Jakubu Valovi a Martinu
Slovákovi, a také vedení města za podporu a drobné dárky, které pře-
dala místostarostka Rýmařova Mgr. Marcela Staňková při ukončení
turnaje vítězům i těm méně úspěšným.
Rostislav Mezihorák, předseda šachového oddílu SK Jiskra Rýmařov

Domácí šachisté se na Velké ceně Rýmařova neprosadili

V říjnu vyhlásil Rýmařovský horizont anketu, jejímž cílem bylo zjistit
názor čtenářů na kvalitu tohoto čtrnáctideníku, obsah jeho rubrik a vizu-
ální stránku, ale i na četnost vydání apod. Zajímali jsme se i o to, jací jsou
naši čtenáři, co v Horizontu nejraději čtou a co jim naopak chybí, k če-
mu mají výhrady. Anketa vyšla v tištěné podobě v číslech RH 19/2015
a 20/2015, respondenti ji mohli do 16. listopadu vyplnit také na webo-
vých stránkách města.
Do ankety se zapojilo 68 čtenářů, z toho 49 obyvatel Rýmařova a zby-
tek z blízkého či vzdálenějšího okolí. Věkové rozpětí respondentů bylo
vskutku pestré – od 10 do 80 let. Nejčastěji odpovídali lidé se středním
vzděláním s maturitou (cca 40 %) a vysokoškoláci s magisterským di-
plomem (cca 38 %), muži a ženy v poměru 1:1. Přes 80 % pisatelů 
uvedlo, že Horizont čtou pravidelně.
Úkolem respondentů bylo oznámkovat jednotlivé rubriky čtrnáctideníku
jako ve škole. Nejlepší průměrnou známku dostalo zpravodajství z kul-
tury (1,67), v závěsu za ní byli čtenáři nejvíce spokojeni s obsahem
Společenské kroniky (1,72) a rubriky o historii regionu (1,82). Mezi nej-
lépe hodnocenými se umístily také překlady z Brixelovy Horské kroniky
(1,85) a Zajímavosti z přírody (1,91). Z rubrik věnovaných aktuálnímu
dění ve městě ocenili respondenti nejlépe Aktuálně z města (1,82)
a Zpravodajský servis ve zkratce (1,91). Poměrně velký zájem je také
o informace odborů městského úřadu, o zprávy ze sportu a Policejní zá-
pisník.
V polovině žebříčku hodnocení se umístily rubriky umělecko-publicis-
tické, poezii a próze věnovaná Soutěž Marie Kodovské, fejetonistický
Kapsář tety Květy a Pár slov. O tom, že čtenáře stále baví objevovat za-
jímavá místa našeho kraje, svědčí obliba soutěže Pozoruhodná místa na
Rýmařovsku.
Na konci hodnocení s průměrnými známkami 2,3 až 2,6 skončily rubri-
ky, jejichž obsah je naplňován spíše nepravidelně – zdravotnictví, prostor
pro podnikatele, krajské informace a zprávy organizací a spolků.
Celkově však lze konstatovat, že všechny rubriky získaly poměrně dob-
ré hodnocení, převažovaly jedničky a dvojky, naopak čtverek a pětek
jsme „slízli“ jen pár, u některých rubrik dokonce žádné. Většina respon-
dentů je spokojená i s vizuální podobou čtrnáctideníku (87 % udělilo gra-

fice jedničku nebo dvojku) a s jeho rozsahem a četností vydání (85 % pi-
satelů hodnotilo rozsah jednotlivých čísel a počet vydání v roce za do-
stačující).
Nejpodstatnější informace pro tvůrce čtrnáctideníku však přinesly odpo-
vědi na otázky, co lidé v RH nejraději čtou a co naopak postrádají.
Potvrdilo se vysoké hodnocení rubrik o kulturním dění, historii a příro-
dě, pisatelé jako vyhledávané uváděli i aktuality z města nebo sportu,
rubriku Pár slov, policejní zprávy a obsah Společenské kroniky. Několik
respondentů uvedlo, že zpravodaj přečtou celý od začátku až do konce.
V druhé otázce už samozřejmě tolik chvály nezaznělo, naopak se otev-
řel prostor pro kritiku. Čtenáři se ve dvou případech vyjádřili k neobjek-
tivitě článků o aktuálním dění ve městě („Horizont je příliš chvály a má-
lo kritiky.“), případně o nedostatku takových aktualit („více kvalifikova-
ných a pravdivých informací“). Další odpovědi jsou už konkrétnější
a odrážejí zájmy jednotlivých pisatelů: respondenti by si přáli více infor-
mací o chystaných investicích ve městě, o dění v okolí Rýmařova, do-
konce i z Olomouckého kraje, ze sportu, z historie, návrat rubriky Můj
šálek čaje. Podnětný je zájem o názory a postřehy „obyčejných“ lidí ve
formě ankety či rozhovorů. Z několika stran se projevil požadavek na 
elektronickou podobu zpravodaje, který by tak byl dostupnější čtenářům
z širšího okolí, kteří si nemohou koupit tištěnou verzi.
Není bez zajímavosti, že vedle názorů kritických a návrhů na doplnění či
rozšíření rubrik se ozvalo nemálo hlasů spokojených: „Nic nepostrádám,
RH má výjimečný rozsah, který pokrývá všechny oblasti, což má málo
regionálních – městských novin.“ Takové hodnocení, které nebylo oje-
dinělé, redaktoři jistě slyší rádi, stejně důležité jsou ale i kritické výtky,
z nichž ty, které se neuchylují pouze k totálnímu odsudku, poskytují ná-
měty na zlepšení čtrnáctideníku. Budou pro nás inspirací pro příští rok.
Vyhovět všem patrně nedokážeme (např. pravidelná křížovka se v RH
nejspíš neobjeví). Uspokojit opravdu všechny požadavky respondentů
by vyžadovalo rozšířit rozsah čtrnáctideníku na dvojnásobek, což je 
ekonomicky neúnosné. Tam, kde to bude možné, se ale pokusíme o zlep-
šení, ostatně k tomu měla právě tato anketa přispět. Děkujeme všem, kte-
ří si své názory – pozitivní i negativní – nenechali pro sebe. 

Za redakci ZN

Výsledky ankety – Jak jsme dopadli?

Fota: Jakub Vala
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R˘mafiovská knihovna koncem roku dovr‰í sedmdesátku. Úctyhodn˘ vûk na ní
není znát, pÛsobí modernû a mladistvû. Jako nepostradatelnou mûstskou kul-
turní instituci ji pfiedstavila fieditelka Lenka Îmolíková hostÛm oslavy leto‰ního
jubilea, která se konala 2. prosince, tedy s mal˘m pfiedstihem – knihovna
v R˘mafiovû zaãala pÛjãovat kníÏky na Vánoce roku 1945.
Pro pozvané zástupce radnice, městských organizací a také knihoven
z širokého okolí byl připraven kulturní program. Hned v předsálí obou
čtenářských oddělení se hosté zastavovali u výstavy srovnávacích foto-
grafií Bohumila Švédy. Autor na snímcích zachytil tytéž ulice, náměstí
a panoramatické pohledy na Rýmařov v letech 1962 a 2015.
Návštěvníci, které výstava velmi zaujala, na dvojicích snímků určitě na-
šli více než avizovaných pět rozdílů a mohli posoudit, nakolik se město
za posledních třiapadesát let změnilo.
Hlavním tématem dne ovšem byly proměny, jimiž prošla za sedm de-
kád své existence knihovna. Hostům oslavy byly k dispozici kroniky té-
to instituce a stručný pohled do její historie nabídla Lenka Žmolíková
i v úvodním slovu. Současně připomněla, kam se chce knihovna ubírat
do budoucna a co je její největší bolestí – absence bezbariérového pří-
stupu do půjčovny. Řešení, které by umožnilo vstup do knihovny sku-
tečně všem čtenářům včetně invalidů či hůře pohyblivých seniorů, už
roky marně hledá podporu zastupitelů.
Po úvodní řeči Lenky Žmolíkové, blahopřáních kolegyň Marie Šedé
z Vědecké knihovny v Ostravě a Hany Janků z Vrbna pod Pradědem se
ke gratulantům připojila i bývalá ředitelka knihovny Helena Nejedlá,
starosta Petr Klouda, místostarostka Marcela Staňková a ředitelé obou
největších místních škol, Zdena Kovaříková za Gymnázium a SOŠ
Rýmařov a Miloslav Horký za Základní školu Rýmařov. Právě školy
jsou pro knihovnu důležitým partnerem při výchově nejmladších gene-
rací ke čtenářství. 
S tématem čtení dětí a teenagerů souviselo i následující vystoupení dra-

matického oboru ZUŠ. Silvie Jablončíková společně se staršími žáky
připravila scénické čtení povídky Pavla Čecha O čertovi, s níž se ZUŠ
přihlásila do soutěže Rosteme s knihou. Režisérka podotkla, že v soutě-
ži sice do finále nepostoupili, vrátili se ale ke knihám, což sama poklá-
dá za největší úspěch.
Program završila beseda s vrbenským spisovatelem Janem Vavříkem,
který představil svou knižní prvotinu Kolotoč strachu. Bývalý ředitel
dětského domova v ní zpracoval autentické zkušenosti jedné z chova-
nek s domácím násilím. Během besedy se mluvilo nejen o tomto romá-
nu a připravované další próze, tentokrát s námětem holocaustu, ale
i o vydávání knížek a úskalích spisovatelské branže.
Knihovna v Rýmařově začínala jako malá půjčovna, dnes je důležitou
institucí, která nabízí mnohem více služeb. Na sedmdesátku rozhodně
nevypadá, přejme jí tedy, ať jí kondice vydrží a čtenářů jen přibývá. ZN

Knihovna slaví: půjčovat knížky začala na Vánoce před 70 lety

Osobností, která položila svou prací základy českého knihovnictví na
Rýmařovsku a v celém okrese, byl Josef Jeřábek – učitel, knihovník
a knihovnický inspektor. Podzim roku 1945 je vyhlášením sbírky darů
knihovně pány Stanislavem Hubáčkem a Josefem Jeřábkem považován
za moment vzniku knihovny v Rýmařově. Do starých skříní v měšťan-
ské škole bylo uloženo 567 knih a na Vánoce téhož roku bylo zahájeno
půjčování. Bylo zapsáno 58 čtenářů. Rok 1946 je prvním rokem pravi-
delné činnosti knihovny, která již sídlí na radnici a půjčuje přes 2000
knih téměř 400 čtenářům dvakrát týdně.
V roce 1951 Městská knihovna Rýmařov přešla do řízení okresního ná-
rodního výboru, stala se okresní knihovnou a částečně se profesionali-
zovala. Plně se věnovala vesnickým knihovnám, což vedlo později ke
vzniku střediskové instituce. Územní reorganizací v roce 1960, kdy za-
nikl okres Rýmařov, se stala knihovna opět městskou. O pět let později

se stala střediskovou a do funkce ředitele byl jmenován Josef Jeřábek,
první ředitel knihovny. V roce 1970 byl střediskový systém dobudován
již pod vedením nové, teprve druhé ředitelky Heleny Nejedlé.
V roce 1977 se začal uplatňovat okresní způsob řízení, který byl spjat se
jménem dr. Heleny Chytilové, která byla ředitelkou Okresní knihovny
Bruntál. Rýmařovská knihovna patřila mezi nejlepší v okrese jak v kni-
hovnické činnosti, tak v hledání nových forem práce s dětským čtená-
řem a mládeží. Po dobu své střediskové funkce patřila se svými vesnic-
kými pobočkami mezi často oceňované. Velkým pojmem byli knihov-
níci Marie Janků v Rudě a Rudolf Stivar v Malé Štáhli. Knihovna po ce-
lou dobu svého vývoje dosahovala vynikajících výsledků, především
díky pracovitému kolektivu, který se zapojoval do kulturních aktivit ve
městě.
Přes veškerá úskalí rekonstrukcí, kterých nebylo málo, se občané měs-

Sedmdesát let knihovny v Rýmařově
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ta nakonec dočkali současné podoby knihovny. Nicméně porevoluční 
úpravou knihovna ztratila polovinu své původní plochy, a to uvolněním
prostor Komerční bance. Knihovna byla rekonstruována moderně, 
účelně, ale bohužel ne bezbariérově, což škodilo a škodí dodnes míst-
ním občanům. Naší snahou je tuto situaci napravit a umožnit přístup tě-
lesně postiženým občanům, splnit roli veřejné knihovny, aby byla mís-
tem pro všechny.
Městská knihovna v Rýmařově byla a je místem, kde se pravidelně či
sporadicky a náhodně setkávají členové čtenářské komunity. Jde o pří-
slušníky všech generací, lidi s různou úrovní vzdělání či sociálním po-
stavením, příslušníky různých kultur, s nejrůznějšími handicapy, ale ta-
ké s různými potřebami, očekáváními, záměry. Všem těmto lidem jsou
dveře veřejné knihovny otevřeny dokořán. K návštěvě vybízí nejen ši-
roce otevřený prostor, ale také „duch“, postoj, vstřícnost a profesionál-
ní přístup knihovníků. Knihovna nepřijímá své uživatele jen v kamenné
budově, ale i dálkově, prostřednictvím webových stránek, jakýchsi po-
myslných virtuálních dveří. 
Ne každý návštěvník přichází do knihovny za uspokojením čtenářské či
informační potřeby, knihovna je také místem setkávání lidí, kteří sem
chodí kvůli atmosféře dávného vědění a lidského poznání, cítí určité
spříznění, duševní klid, psychickou pohodu. To vše zajišťuje rovný pří-
stup, nárok na bezplatné základní služby, dostupnost pro sociálně slab-
ší občany. Knihovna má ve své nabídce speciální služby pro handica-
pované občany. Bohatá je i kulturní nabídka – dokumenty všech forem

a žánrů, přednášky, literární besedy, autorská čtení, autogramiády, set-
kávání s osobnostmi regionu, výtvarné výstavy, vzdělávání seniorů,
v posledním roce kurzy trénování paměti, které mají velký úspěch. Vše
je konáno s cílem, aby každý měl chuť do knihovny vstoupit, aby sem
zašel s nadějí, že přichází do důvěrně známého místa, a aby se sem v ja-
kékoliv životní situaci rád vracel.
V sedmdesátileté historii knihovny je jedna zvláštnost. V jejím čele se
vystřídaly pouze tři osoby. První byl její zakladatel Josef Jeřábek.
Druhou osobou byla Helena Nejedlá, která knihovnu vedla dlouhých 
34 let, tedy do roku 2001, a třetí jsem já, Lenka Žmolíková. Tato kon-
zervovanost na pozici ředitele podle mne není na škodu. Právě naopak.
Pevné a stálé vedení má větší šanci sledovat a prosadit jednotnou kon-
cepci vývoje, který by měl vést k povznesení nejen samotné instituce,
ale i veškerého společenského života, zvláště v dnešní uspěchané a ne-
stálé době.
Městská knihovna Rýmařov byla, je a bude kulturním stánkem ve měs-
tě, šiřitelem vzdělávání, kultivovanosti občanů s příjemným společen-
ským prostředím. V současné době je v ní registrováno na tisíc čtenářů,
počet návštěvníků se pohybuje ročně kolem 30 tisíc, zapsáno máme 
34 tisíc dokumentů. Máme webovou prezentaci, elektronický katalog
knih, internet pro veřejnost na devíti stanicích. Máme jednu pobočku ve
Stránském, kde jsou knihy uloženy ve skříni a k dispozici je také inter-
net.
Naší oslavenkyni bychom přáli hodně spokojených čtenářů, plno no-
vých knih, stále ochotné a usměvavé knihovnice. Největším přáním ne-
jen knihovnic, ale hlavně čtenářů je knihovna bez bariér. Usilujeme o ni
již několik let. Snad se nám přání splní. Bc. Lenka Žmolíková

Rýmařovská knihovna přeje všem čtenářům
krásné Vánoce a šťastný vstup do roku 2016

Od 23. do 31. 12. 2015 bude zavřeno
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzeum pfiipravilo na 26. listopad besedu s Mgr. Zuzanou Doãkalovou o ohro-
Ïen˘ch rostlinách R˘mafiovska. BioloÏka pÛvodem z Krnova, která se do na-
‰eho mûsta pfiistûhovala pomûrnû nedávno, svou pfiedná‰ku zamûfiila na
ohroÏené druhy, které lze najít v lokalitách poblíÏ R˘mafiova.
Zuzana Dočkalová vystudovala systematickou biologii a ekologii se
zaměřením na botaniku na Univerzitě Palackého v Olomouci a pra-
cuje v taxonomickém oddělení Botanického ústavu Akademie věd
ČR. Její zaměření na praktickou ochranu přírody ji ovšem vede spí-
še do plenéru a podle svých slov by i danou přednášku raději vedla
přímo v terénu. Vzhledem k ročnímu období se ale museli poslucha-
či spokojit s promítáním snímků rostlin v prostorách muzea.
Autorka přenášky shrnula, že v České republice je evidováno 
2 500 původních druhů a poddruhů rostlin, z toho asi polovina je ur-
čitým způsobem vzácná a pouhá pětina je zákonem chráněná. Uvedla

několik nejzajímavějších druhů z našeho okolí, především reliktů
z období posledního zalednění, kdy byla na našem území tundra. Část
přednášky věnovala orchidejím, které jsou výjimečné svým životním
cyklem, některé též absencí chlorofylu a s tím souvisejícím parazi-
tickým způsobem výživy.
Během přednášky i následující diskuse s posluchači, zejména amatér-
skými botaniky, se hovořilo nejen o konkrétních ohrožených druzích,
ale také o chráněných lokalitách, kde se vyskytují. V našem okolí to
jsou např. národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek a Rejvíz ne-
bo přírodní rezervace U Slatinného potoka a Pstruží potok.
Beseda v muzeu byla spíše krátkým úvodem do tématu, na nějž by
v budoucnu mohly navázat přednášky v krajině. S bioložkou
Zuzanou Dočkalovou se budeme setkávat v příštím roce i na strán-
kách našeho čtrnáctideníku v rubrice Zajímavosti z přírody. ZN

V muzeu se besedovalo o ohrožených rostlinách

Ve ãtvrtek 3. prosince byly v Mûstském muzeu R˘mafiov slavnostní vernisáÏí
zahájeny tfii v˘stavy, které mají náv‰tûvníky zbavit zbyteãné pfiedvánoãní hys-
terie a naladit je na vánoãní období. 
Galerie Pranýř se změnila v barokní nebe plné andělských hlav. Výstava
Andělské baroko prezentuje výběr nejlepších výtvarných prací žáků
a studentů škol Rýmařovska, kteří se zúčastnili projektu „Mé město“.
Muzeum pro ně uspořádalo výtvarný workshop v kapli V Lipkách se
zaměřením na barokní kulturu a její typický vizuální prvek – anděly, je-
jichž hlavy účastníci vytvářeli různými výtvarnými technikami. 
V malém sále Galerie Octopus vystavuje malované ikony polská malíř-
ka Bronisława Stotko (*1951), jež se tvorbou kopií pravoslavných ikon
zabývá od sedmdesátých let. Studiu východokřesťanských tradic, přís-
ných pravidel zobrazování ikon a učení u mistra Mirosława Kulického
předcházel autorčin silný zážitek ze setkání s petrohradskou ikonou
Veraiconu (Veroničina rouška s obtiskem Kristovy tváře) z 16. století,
kterou malířka kopírovala jako svou první práci. Od té doby čerpá ze-
jména ze středověkého umění 11. až 16. století. Stotko si ikony vybírá

podle reprodukcí, než se však dá do jejich kopírování tradiční malířskou
technikou, musí se s originálem osobně setkat. Navštívila tak sbírky
středověkého umění Německa, Řecka či Makedonie. „Při malování
musím být s ikonou úplně sama,“ dodává autorka. Kopírování svatého
obrázku se tak nestává pouhým napodobením originálu, nýbrž silným
emotivním zážitkem. Někdy tvorba ikony trvá dva týdny, jindy dva mě-
síce. Na rýmařovské výstavě jsou představeny ikony Panny Marie
s Ježíškem, Krista, proroků či scény z Kristova života. 
Ve velkém sále Galerie Octopus muzeum prezentuje velkoformátové
koláže výtvarníka, básníka, aforisty, editora a arteterapeuta Miroslava
Huptycha (*1952) ke Komenského dílu Labyrint světa a ráj srdce, jež
do Rýmařova zapůjčilo Pedagogické muzeum J. A. Komenského
v Praze. Huptych již svými digitálními kolážemi mistrně doprovodil
Erbenovu Kytici, Máchův Máj, Babičku Němcové a zmíněné
Komenského dílo, jež poprvé vyšlo v roce 1631. Všechny publikace,
které jsou na výstavě také představeny, vydalo nakladatelství Práh.
V ilustracích k literárnímu dílu autor používá dobové tisky. Text je tak
doprovázen vizuální stránkou, která odpovídá době jeho vzniku, je však
obohacena i o nový rozměr, a to užití techniky tzv. digitální koláže, kte-
rá vzniká díky grafickému programu v počítači a nakonec je kvalitně
vytištěna. Huptych se začal tématu Komenského Labyrintu věnovat už
roku 1985 a postupně k němu vytvořil rozsáhlý cyklus. Na výstavě je
instalováno dvanáct velkoformátových koláží – dvanáct klíčových mo-
mentů, které poutník zažívá při procházení města – labyrintu, předsta-
vujícího alegorii světa. Při poznávání zvrácenosti lidí, nekonečného
prahnutí a marnosti poutník propadne zoufalství, z něhož se zachrání
návratem do svého nitra, vlastního srdce, kam ho zavolá boží hlas. 
V duchu této Komenského myšlenky nedovolme ani my, aby předvá-
noční a vánoční období ovládl konzum, horečnaté nakupování, obžer-
ství a zahálka u televize, ale věnujme tento vzácný čas vnitřnímu zklid-
nění, rodině a přátelům. Třeba při návštěvě výstav, které umocní kou-
zelnou sváteční atmosféru. Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Komenského Labyrint, křesťanské ikony a barokní andělíčci

Foto: J. Štolfová

Kropenáč vytrvalý, foto: Z. Dočkalová 

Foto: archiv muzea
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V místnosti stálé expozice Městského muzea Rýmařov, která pojed-
nává především o geologii jižního Jesenicka, se nalézá model původ-
ní rozhledny na Pradědu od pana Kurta Bartoňka. Kamennou roz-
hlednu nechal na vrcholu nejvyšší hory Jeseníků postavit v letech
1904–1912 Moravskoslezský sudetský horský spolek (německy
Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein, MSSGV). Na počest

tehdy panujícího rodu by-
la nazvána Habsburg-
warte (Habsburská věž).
Nacházely se v ní např.
meteorologická stanice,
restaurace a pohostinské
pokoje. Nejvyšší patro
sloužilo k rozhledu do
krajiny. V roce 1938 změ-
nila název na Adolf-
Hitler-Turm. Po válce
ovšem chátrala a v květnu
1959 se zřítila. Její věrná
napodobenina stojí od ro-
ku 2004 v Německu,
v Durynském lese na hoře
Wetzstein u Lehestenu 
(okres Saalfeld-Rudol-
stadt). Mgr. Petr Müller,
Městské muzeum Rýmařov
(Lit.: Mgr. Jiří Karel,
Průvodce muzeem v Rý-
mařově, 2014.)

Exponát měsíce
Prosinec: Model původní rozhledny

na Pradědu (20. stol.)

Foto: archiv muzea
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Soutěž Marie Kodovské

Hvězda na východě
Stejné
jako nikdy předtím
stíny natahují po zdi
světla projíždějícího auta
zimním ránem
chlad v koupelně
okno do zahrady
sníh
letící hejno
v korunách zmrzlá jablka
svítá
pomlka do štědrého dne

Vlákna
Prstem
po dechem zamlženém skle
psala nevyslovená slova
mezi spěšnými doteky
na srdce a ústa
dokud nezažehnul motor
všechna vlákna se napjala

Hledání rovnováhy

Prchavé okamžiky lásky
se vznášejí a mizí
jako kouř z cigarety
v obou případech zůstává bolest na prsou

Ale existují i jiné kombinace
třeba box a poezie
nebo divadlo a fotbal

Kočičí píseň

Můžu být kočka
černá kočka
jsem kočka
černá kočka na silnici
tančící uprostřed noci
tančící pod koly aut
jako odhozená hračka
můžu být hračka
odhozená zapomenutá opuštěná
zatoulaná jako kočka

Dužina
… a něco v nás uvízlo
tam pod mostem (sebevrahů)
při hledání odvahy 
k životu
smrti
v temných proudech
smaragdového města

uvízlo 
jako dužina z ovoce
mezi zuby

Za zády

Zaklaply dveře
ticho
padá sníh
do horkých korun stromů
zakrývá zemi
zatajený dech obavami
při hledání naděje
na nejzoufalejších místech
a stejně je to vždy 
jiné než očekáváš

Emil Riess

Jazzclub

Jidiš píseň Di Grine Kuzine neboli Zelená sestřenice, kterou složil na za-
čátku dvacátých let rumunský houslista Abe Schwartz, zpívá o židovské
dívce, která se vydala do Ameriky, aby tam našla štěstí. Ještě než začne
vyprávět o jejím zklamání a dřině, popisuje mladou imigrantku jako líbe-
zné děvče, které nemluví, ale jen zpívá, nožky jako stvořené k tanci. Právě
tahle píseň dala jméno berlínské kapele Di Grine Kuzine, která během
českého turné zahrála 10. prosince v rýmařovském jazzclubu. A zpívalo
se a tančilo.
Kapela vznikla v roce 1993, na scéně se tedy pohybuje přes dvacet let.
Začínala v hospodských klubech, dnes už má na kontě šest alb a hraje na
velkých festivalových pódiích, ale i pro menší publikum, takže nebyla
klasicky komorní návštěvou jazzclubu v Rýmařově vyvedena z míry.
V čele pětičlenného bandu stojí šarmantní akordeonistka a majitelka sy-
tého hlasu Alexandra Dimitroff, původem Bulharka, která bezesporu vná-
ší do tvorby kapely ducha východu v podobě inspirace klezmerem a bal-
kánskou dechovkou. Jejími spoluhráči v proměnlivé sestavě hráčů (niko-
liv nástrojů, jimiž jsou tuba, klarinet, trubka a bicí) jsou vesměs Němci, tedy rodilí Zápaďané. Rodištěm kapely je Berlín, ještě před čtvrtstoletím

rozdělený zdí na východní a západní, kulturní metropole s pohnutou his-
torií, která svádí dohromady lidi nejrůznějších národností a osudů.
A hudba Zelené sestřenice je právě taková. Klezmer jihovýchodní
Evropy, jejž si nejčastěji spojujeme s židovskými svatbami, se v ní prolí-
ná se zběsilou balkánskou dechovkou, ale i se svádivou salsou, srdceryv-
ným šansonem, neworleanským dixielandem nebo třeba bodrou němec-
kou lidovkou, a neváhá aranžovat i ikonické songy pop music, třeba
Popcorn (který proslavil seriál Jen počkej, zajíci). S hudebními styly se
proměňuje i jazyk písní, obligátní angličtiny je méně, jazyky Balkánu,
francouzština či španělština jsou osvěžením, a dokonce i nelibozvučná
němčina zní v kabaretním podání Alexandry Dimitroff dobře.
O Di Grine Kuzine kdosi prohlásil, že jsou to první Němci, kteří vás roz-
tančí. Nebyl to jen reklamní slogan – i obecenstvo rýmařovské, jindy tak
ostýchavě nepohyblivé, se nechalo strhnout taneční vášní. A tak po kon-
certě odcházelo v mnohém podobné oné dívce z písně o Zelené sestřeni-
ci: s tvářemi červenými jako pomeranče. ZN

Zelená sestřenice z Berlína

Fota zde a na titulní straně: Roman Panáček
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Rozhovor

UÏ nûkolikrát se ãtenáfii na stránkách Horizontu mohli seznámit se zajímav˘-
mi lidmi, ktefií se z R˘mafiova „vydali do svûta“. Nûktefií z nich procestovali
exotická místa, dal‰í získali atraktivní zamûstnání, v‰ichni se ale do svého
rodi‰tû rádi vracejí. Vyprávûjí pak nejen o sv˘ch záÏitcích a zku‰enostech,
ale i o tom, jak pÛsobí na‰e mûsto pohledem zvenãí. Tentokrát pfiiná‰íme roz-
hovor s Irenou Kratochvílovou, programovou redaktorkou âT Déãko.

Narodila jste se v Prostějově, ale dětství jste strávila v Rýmařově.
Můžete přiblížit okolnosti příchodu vaší rodiny do našeho města?
Do Rýmařova jsem se přistěhovala s rodiči, když mi byly dva roky.
Otec tady tehdy získal práci a rodičům se takto podařilo vyřešit tís-
nivé bytové podmínky.
Kolik let jste v Rýmařově prožila a jak na ně vzpomínáte?
Strávila jsem tady celé dětství, na jednom místě a v jednom domě, do
kterého se stále vracím. Narodily se tady moje sestry, prožila jsem
normální dětská léta, školní příběhy. Moc ráda se sem vracím, je to
taková moje kotva v hektickém životě.
Když mi bylo čtrnáct, odešla jsem studovat do Opavy. Po návratu
zpět do Rýmařova jsem začala pracovat v tehdejším Geologickém
průzkumu, postavila se „na vlastní nohy“. Byl to dobrý životní start.
Následovala práce na Městském úřadě v Rýmařově, v tehdy vznika-

jícím odboru cestovního ru-
chu. Přišla řada životních
zvratů a náhod, kdy stojíte
na křižovatce a přemýšlíte,
jak dál. Seznámila jsem se
s novými lidmi, dostala zají-
mavou pracovní nabídku
a rozhodla jsem se opustit
„rodnou hroudu“. Vůbec
jsem netušila, do čeho se
pouštím. Nastoupila jsem
v jedné pražské televizní
společnosti, začínala jsem
úplně od píky. V roce 1995
jsem absolvovala pracovní
pohovor v TV Nova a získa-

la práci. Stala jsem se členem týmu úspěšného publicistického pořa-
du Na vlastní oči. Bylo to úžasné období, ráda vzpomínám na spou-
stu natáčení po celé republice, různá místa, kam se jen tak nepodívá-
te, skvělou partu lidí i pocit hrdosti nad tím, co děláte. 
Vracíte-li se do Rýmařova, jak vnímáte proměny města a okolí –
z pohledu člověka, který je důvěrně zná, ale žije jinde?
Vracím se sem moc ráda, bohužel ne tak často, jak bych si přála.
Nemám tudíž o změnách v Rýmařově až takový přehled. Proto asi
nejvíc vnímám změny na první pohled patrné. Nové náměstí, krásnou
moderní kašnu, výstavbu na Radniční ulici, možnost navštívit nád-
hernou kapli V Lipkách, kterou si pamatuji jako stále zavřenou. Jako
dítě jsem vyrůstala na Dukelské ulici, která v době mého dětství ky-
pěla životem. Dnes kypí auty, děti z ní zmizely. Ale to není výtka, ta-
kových ulic je po celé zemi spousta. 
Pracujete jako programová redaktorka vysílání ČT Déčko. Můžete
popsat svou cestu do České televize?
Po návratu z mateřské dovolené po dvou dětech jsem nastoupila na
TV Barrandov jako programová redaktorka. Na podzim roku 2012
jsem se přihlásila na konkurz na místo redaktorky skladby programu
nově vznikajícího dětského kanálu, kam jsem nakonec nastoupila po-
čátkem roku 2013. Jsem velmi ráda, že jsem měla a mám tu možnost
podílet se od prvopočátku na tvorbě vysílání pro děti. Jsem součástí
týmu, v němž spoluvytváříme programová schémata. 
Inspirují vás při práci vaše děti? Sledují vysílání Déčka? Ptáte se
jich třeba na názor na pořady?
Moje děti jsou pro mne samozřejmě velkou a nikdy neustávající in-
spirací. Mám dvě dcery ve věku 14 a téměř 11 let. Jsou obě velmi in-
teligentní, šikovné a kreativní. Starší Anička se od útlého věku věnu-

je kreslení a v posledních letech i psaní. Píše básně, povídky. Má
vlastní blog. Mladší Maruška navštěvuje již třetím rokem dramatický
obor na Základní umělecké škole na Praze 9, hraní ji velmi baví.
Déčko samozřejmě sledovaly od prvopočátku, mnohokrát jsem na
nich „testovala“ naše pořady. Ta starší už z naší cílové skupiny vy-
rostla, ale té mladší se ještě stále ptám na názor.
Déčko vysílá pro nejmenší i starší děti od šesté hodiny ranní do os-
mi hodin večer, na programu jsou animované i hrané seriály, vzdě-
lávací a soutěžní pořady, lekce cvičení nebo čtení pohádek v podá-
ní známých herců. Dá se zjistit, co má největší sledovanost?
Samozřejmě. Sledovanost je pro nás důležitá zpětná informace. Dále
jsou to také originalita a spokojenost. Takovou stálicí je Večerníček.
Ale nejsou to jen animace, ať už české nebo zahraniční. Snažíme se
dětem nabídnout kvalitní vzdělávací pořady, kde jim nové informace
předkládáme hravou formou. Nesmíme zapomenout na oblíbené čes-
ké seriály a tituly zahraniční provenience.
Déčko vysílá už dva roky, letos navíc v duchu oslav Večerníčkových
kulatin. Jak se za tu dobu program pro děti změnil a k čemu smě-
řuje?
Program pro děti se stále vyvíjí. Stále musíme přicházet s novými ná-
pady a podněty. Na děti jsou dnes kladeny vysoké nároky, útočí na ně
spousta vnějších vlivů a je pro ně často těžké rozpoznat, co ještě je
v pořádku a co už pro ně třeba není vhodné. A rodiče nejsou vždy po-
blíž. My se stále snažíme dětem nabídnout bezpečný přístav a rodi-
čům jistotu, že s námi se jejich dětem nic špatného nestane.
Jak velkou část programu tvoří domácí produkce?
Zhruba dvě třetiny našeho vysílání jsou tvořeny tituly akvizičními,
tedy zahraničními, a mezi nimi jsou i tituly vzdělávacího charakteru. 
Jaký byl váš oblíbený dětský pořad v televizi, když jste byla malá?
Vracíte se v programu Déčka i ke „svým“ pohádkám?
Jsem dítě, které vyrostlo na Studiu Kamarád, českých seriálech a po-
hádkách. Mimochodem, právě Studio Kamarád oslaví na počátku ro-
ku 35. narozeniny.
Děti a televize – patří to dnes už neodmyslitelně k sobě?
Asi ano. Ale není to jen televize. Virtuální svět, který se dnes dětem
otvírá, je nekonečný. Ale není dobré je v tom novém světě nechávat
samotné. Na spoustu věcí si budou přicházet sami, ale je na nás – ro-
dičích, abychom jim nabídli pomocnou ruku a třeba jim naznačili
směr, kterým se mohou vydat. Na Déčku jim nabízíme bezpečný pro-
stor, ale zároveň se je snažíme naší nabídkou postrčit k tomu, že sku-
tečný svět je tam venku a byla by škoda ho nevyzkoušet.
Blíží se Vánoce, období, kdy se na pohádky rádi podívají i dospělí.
Na co se o svátcích na Déčku můžeme těšit?
Děti se tentokrát můžou těšit na speciální Večerníčkovu nadílku v po-
době čtyřicetiminutového balíčku, který si rozbalí každý všední den
v 11:20. Jak už jsem zmínila, Studio Kamarád slaví narozeniny, a to
přesně 35 let, kdy se poprvé objevilo na obrazovkách. Děti si mohou
užít speciální narozeninový díl na Nový rok. A k tomu na ně čeká po-
řádná porce animovaných filmů.
Děkuji za rozhovor a přeji krásné svátky. ZN

Irena Kratochvílová o své cestě do České televize

Foto: archiv I. Kratochvílové
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Organizace a spolky

Z kapsáře tety Květy

Tak přesně takový verdikt jsem vyslechla v prodejně elektra. Šlo
o pračku. Nic netrvá věčně, ani její služby tak potřebné. Prý jsou
všechny domácí spotřebiče, nejen kuchyňské, po pěti letech morálně
zastaralé a dobré tak do muzea nebo přímo do sběru. Nějaké A? Teď
už spotřeba A+++! Oprava drahá a stejně to nebude mít výdrž. Tak.
Jdu k domovu...
Je to všeobecný trend dneška? Když se něco omrzí, porouchá – šup,
vyhodíme to a pořídíme si jiné. Víte, že kdysi chodívali dráteníci?
Nakřáplý hrnec se nechal sdrátovat, opravit a mohl sloužit dál. Náš
styl života odhazuje všechno omšelé, nemoderní. Chceme být
„trendy“.
A co starý manžel? Svého muže přece vyhodit a nahradit nemůžu.
Víte, jak je užitečný, co umí? Dobře, ba co dím, skvěle slouží. Proč
ho měnit? S kým bych se hádala a komu bych velela jako velitelka
pozemních vojsk? Kdo by přemísťoval větší kusy nábytku?
Vědátoři tvrdí, že tradiční manželství bylo zničeno. Krachy manžel-
ství a jejich příčiny hledáme všude možně. Nevěra, neporozumění,
nejčastěji peníze a diskuse o nich. Málo času dívat se jeden druhému
do očí, ale dívat se stejným směrem, to je důležité. Přizpůsobit se, ne-
nutit druhého, aby se přizpůsobil, přehnaně neočekávat, pěstovat
vztah jako kytičku, mít konání a myšlení v rovnováze, nelakovat na-
růžovo. Manželství je neúspěšné nikoli nedostatkem lásky, ale nedo-
statkem přátelství a taky osobní svobody.
Prorok David měl 99 manželek a král Šalamoun 900. To by bylo pěk-
né, abychom si toho svého a svou neudrželi! Má rozvod nějaké kouz-
lo? Oslabuje určitě, přesto se u nás i ve světě rozvádí polovina man-
želství.
Ne! Podívejte se na toho svého mile, s láskou a berte ho brutto. To
vám přeju do dalších dnů.
Mám už na to věk, při odchodu z muzea se u mě rozezní bezpečnostní
zařízení.
A víte, jakou máme v těchto dnech nepochybně starou věc doma? No
přece kalendář! Ať už těch 365 dnů roku předešlého bylo dobrých ne-
bo méně dobrých, s tím nic nenaděláme. Teď se snažme, aby ty příš-
tí byly spokojené a ve zdraví prožité! Si

Jak je stará? Vyhodit! Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Otevírací doba
Po–Pá 16:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00

Vánoční a novoroční otevírací doba:

Ve dnech 26., 28., 30. 12 a 2. 1. 
vždy od 18:00 – večerní plavání při svíčkách

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do výše 500 Kč za osobu.

Plavání pro veřejnost v prosinci
Pondělí 14:00–17:00, 18:30–20:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00
Aerobik: Plavecký kurz:

Pouze v pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30
Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazéně:
Úterý 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00
Čtvrtek 14:00–20:00 Neděle 13:00–20:00
Pátek 14:00–20:00

24. – 25. 12. zavřeno, 31. 12. otevřeno do 18:00

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb

24. 12. ZAVŘENO
25. 12. 13:00 – 21:00
26. 12. 10:00 – 21:00
27. 12. 10:00 – 21:00
28. 12. 10:00 – 21:00 
29. 12. 10:00 – 21:00

30. 12. 10:00 – 21:00 
31. 12. 10:00 – 16:00

1. 1. 13:00 – 21:00
2. 1. 10:00 – 21:00
3. 1. 10:00 – 21:00

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP)
v Rýmařově provozuje už osm let volnočasové centrum pro handi-
capované Kouzelná buřinka. Za tu dobu z prvotních neurčitých
představ o místě, kde by se mohli postižení scházet a společně vě-
novat tvořivé práci, sportu i zábavě, vyrostlo respektované centrum,
spolupracující s Diakonií ČCE a Střediskem volného času
Rýmařov, podporované městem i četnými sponzory a poskytující ji-
stotu zázemí a seberealizace lidem, kteří předtím žili v izolaci, od-
kázáni na péči svých rodin.
Každoročně na podzim se tento malý
zázrak oslavuje Koncertem pro
Kouzelnou buřinku. Program benefiční
akce, kterou členové sdružení vyjadřují
poděkování všem podporovatelům,
tvoří vystoupení uživatelů centra, jejich
přátel z podobných zařízení a dalších
hostů. Letos se koncert konal 3. prosin-
ce v SVČ a na pódiu se to hemžilo
hvězdami: s citem pro vyváženost se
představili reprezentanti Východu
i Západu, tanečníci, zpěváci, herci i stí-
noherci, mistr honáckého biče i stálice
místní hudební scény.
První část koncertu je zpravidla věno-
vána samotným handicapovaným a je-

jich přátelům. Tentokrát se úvodu ujali žáci Základní školy, Školní ná-
městí, a s kytarovým doprovodem učitelky Stanislavy Gerhardové zaz-
pívali několik písní včetně dvou romských.
Následovala skutečná lahůdka – divadelní představení na motivy le-
gendárního Mrazíka, symbolu předrevolučních Vánoc. V krásných
kostýmech, s grácií, šarmem a elegancí je zahráli handicapovaní uživa-
telé z bruntálské Polárky. Půvabná inscenace bezpochyby patřila k to-
mu nejlepšímu, co dosavadní ročníky benefičního pořadu nabídly.

Domácí Kouzelná buřinka do progra-
mu přispěla dvěma pohybovými vstu-
py. První, čistě taneční, s handicapova-
nými secvičila terapeutka Zuzana
Štefelová, druhý si připravili uživatelé
sami. Pod vedením Vladimíra Litvika
sehráli rytmickou skladbu na djembe
jako doprovod k breakovému sólu
Milana Sáblíka.
Volnou sestavu breakových prvků si
připravili i starší žáci ZŠ Školní ná-
městí a účinkující ze spolupracujících
škol doplnili studenti Gymnázia
a SOŠ Rýmařov. Milan Fogaš se před-
vedl coby westernový artista s honác-
kým bičem a jeho kolegové zahráli ve
finále stínové divadlo o lásce a smrti.

Kouzelná buřinka hostila kovboje i Mrazíka
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Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově připravilo v úterý 1. prosince
v sále ZUŠ na Divadelní ulici mikulášskou besídku pro seniory. Na
úvod pozdravil seniory starosta Rýmařova Petr Klouda. Ředitelka
střediska Marcela Staňková přednesla krátké adventní zamyšlení
a program zahájily děti z MŠ 1. máje pásmem vystoupení. Hostům
pak rozdaly dárky, které samy vyrobily. Poté se představili žáci Evy
Hradilové a Silvie Jablončíkové ze ZUŠ Rýmařov. Po nich už přišli
Mikuláš s andělem, rozdali ovoce a vlídné slovo a čert hudroval jako
obvykle. Vánoční atmosféru navodil i Chrámový sbor Petra Wolffa
a nakonec zahrála skupina Akord Ludmily Sigmundové a Vladimíra
Bulka.
Čert s Mikulášem a andělem navštívili také klienty pečovatelské 
a ošetřovatelské služby v jejich domovech a nezapomněli ani na 
obyvatele Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici.

Foto a text: Ilona Nyíri

Mikulášská besídka pro seniory
Ze všech živých domácích tradic je svátek sv. Mikuláše tím nejvýchov-
nějším. Žádné láskyplné vánoční obdarovávání, žádná rozvernost ma-
sopustu, ale kázání o poslušnosti a strašení peklem. Mikulášská nadílka
je svátkem hlavně pro děti, a třebaže ji všechny děti milují, zároveň ji 
očekávají s jistými obavami – nikdy se totiž neobejde bez obligátní 
otázky: Jestlipak jsi byl celý rok hodný?
Mikuláš s družinou o různém počtu čertů a andělů prochází každoročně
v předvečer (i několik večerů předem) svého svátku městem a se svou
sugestivní otázkou si došlápne na každého. Nevynechá jedinou školní
třídu, předškolní zařízení či klub pro maminky s dětmi (např. Sluníčko
v SVČ), obchází soukromé byty, kavárny (třeba Buřinku) a v Rýmařově
navštěvuje i seniory. Kudy chodí, všude šíří výchovné pravidlo cukru
a biče: s čertem v zádech hrozí prstem a druhou rukou kyne andělovi,
aby rozdával sladkosti. Za okamžik strachu a z paměti vydolovanou
básničku to stojí. Nakolik si děti berou slib poslušnosti k srdci, když už
je čert za rohem a čokoláda taje v puse, je už jiná otázka. ZN

Městem prošel Mikuláš...

V červenci letošního roku byl zkolaudován objekt bývalé mateřské ško-
ly na ulici U Potoka v Rýmařově, který od 10. listopadu zahájil zku-
šební provoz chráněného bydlení pro patnáct klientů organizace
Sagapo, p. o. Novými obyvateli domu se stali uživatelé s mentálním
a kombinovaným postižením z krnovského domova Harmonie, jehož
zřizovatelem je kraj. Tomu se podařilo získat na rekonstrukci budovy

bývalé školky U Potoka více než patnáct milionů korun z evropských
zdrojů, konkrétně z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 
3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb. Projekt s názvem 
„1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ zahrnuje otevře-
ní tří nových sociálních služeb: Chráněného bydlení Osoblaha,
Chráněného bydlení Rýmařov a Domova pro osoby se zdravotním po-
stižením ve Vrbně pod Pradědem.
„V rýmařovském chráněném bydlení mají klienti k dispozici dva byty
pro šest osob a jeden pro tři osoby, společně budou využívat zázemí pro
denní program – relaxační místnost pro bazální stimulaci, rehabilitaci
a odpočinek. V budoucnu může být kapacita chráněného bydlení využí-
vána pro potřeby Rýmařovska,“ sdělila mluvčí kraje Miroslava
Chlebounová.
Přínosem vzniku chráněného bydlení v Rýmařově je nejen vznik nové
sociální služby pro ženy i muže se zdravotním postižením, kteří nemo-
hou žít ve svém přirozeném prostředí, ale také nabídka nových pracov-
ních míst. Cílem služeb je poskytování ubytování, stravy a volnočaso-
vých aktivit s důrazem na individuální přístup k lidem s mentálním po-
stižením, rozvíjení jejich soběstačnosti, respektování jejich potřeb a přá-
ní. Umožňuje uživatelům využívání běžných služeb veřejnosti a zapo-
jení do každodenního života. Slavnostní otevření nové sociální služby
v Rýmařově by mělo proběhnout v lednu 2016. JiKo

V bývalé školce je chráněné bydlení pro handicapované
V kavárně Buřinka četl Mikuláš z Knihy hříchů

Druhou část podvečera vyplnil samotný koncert. Pozvání pořadatelů
tentokrát přijala kapela Alternativa, která roztančila návštěvníky pro-
gramu oblíbenými melodiemi.
Koncert pro Kouzelnou buřinku je dárkem pro instituce, firmy a jedno-
tlivce, kteří celoročně podporují existenci centra pro handicapované
a přispívají tak k naplňování jeho cílů – rozvíjet schopnosti postižených
lidí, jejich soběstačnost a rovnocenné postavení ve společnosti. Členové
SPMP Rýmařov proto děkují těmto sponzorům: Barum Continental, 
s. r. o., Otrokovice; ZO OS Stavby, RD Rýmařov; Pipa pokrývačství;
KSI Filtertechnik; René Škarupa; Hotel Praděd; Teplo Rýmařov, s. r. o.;

STAS Rýmařov; Katr, a. s., Stará Ves; Lachnit truhlářství; Infini, a. s.;
RDmont; Eurointermetall, s. r. o.; František Filip; Jan Hořák Janovice;
Tvrdkovská zemědělská farma; Svět zvířat Rosťa Valíček; TJ Jiskra
Rýmařov – kuželna; MUDr. Kristina Volková; MUDr. Bohumil Servus;
skupina Alternativa; za celoroční pomoc centru patří poděkování městu
Rýmařovu, Diakonii ČCE – středisku v Rýmařově, SVČ Rýmařov,
Krajskému výboru SPMP ČR Ostrava, ZŠ Rýmařov, TJ Jiskra
Rýmařov, Gymnáziu a Střední odborné škole Rýmařov, Milušce
Teislerové a patronovi prof. Jindřichu Štreitovi. 

ZN
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Komunitní centrum, které bylo otevfieno v záfií
2005 v R˘mafiovû jako poboãka Spoleãenství
RomÛ na Moravû, oslavilo letos na podzim desáté
v˘roãí svého zaloÏení.
Centrum na Žižkově ulici zajišťuje každo-
denní provoz zaměřený na volnočasové ak-
tivity a prevenci sociálně patologických je-
vů romských dětí a mládeže, každoročně organizuje také letní dětský
tábor. V odpoledních hodinách se děti scházejí v centru pod vedením
Martina Daňhela a dalších dobrovolníků a tráví svůj volný čas pří-
pravou do školy a v kroužcích tance, výtvarné výchovy a sportu (pře-
devším fotbalu, vybíjené a volej-
balu). Centrum zaměstnává také
terénní sociální pracovníky, kteří
pomáhají dospělým klientům
v řešení každodenních problémů.
Vedoucí rýmařovské pobočky
Martin Daňhel poděkoval při pří-
ležitosti dne otevřených dveří 
(26. 11.) všem sponzorům a dár-
cům a vyzdvihl skvělou spoluprá-
ci s městem Rýmařovem a Kraj-
ským úřadem Moravskoslezského
kraje. Děti, které středisko pravi-
delně navštěvují, si připravily pro

hosty hudební a taneční vystoupení.
Pozvání na oslavu přijali předseda Společenství Romů na Moravě
Ing. Karel Holomek s týmem z brněnského střediska a Jiřina
Somsiová, vedoucí olomouckého centra, která se svými svěřenci při-
pravila také krátký kulturní program. Pozvaní hosté měli možnost si
neformálně pohovořit o romské problematice a realizovaných aktivi-
tách nejen mezi sebou, ale i s dospělými klienty, kterým rýmařovské
centrum poskytuje své služby.
Na závěr si všichni i s dětmi nealkoholickým šampaňským připili na
úspěch a další rozvoj rýmařovského romského komunitního střediska.

Převzato z webových stránek města

Romské komunitní centrum oslavilo desáté výročí

Slezská diakonie Krnov, která letos oslavuje 25 let svého pÛsobení, nabídla
zájemcÛm poãtvrté den otevfien˘ch dvefií v azylovém domû Bethel
v R˘mafiovû.

V úterý 1. prosince se otevřely dveře zájemcům o prohlídku azylo-
vého domu Bethel na ulici 8. května v Rýmařově. Připraven byl vý-
klad o poskytovaných službách pro muže bez přístřeší, promítání fil-
mu o sociálních službách i drobné občerstvení. Azylovým domem
provázela koordinátorka střediska Renata Karlová.
Posláním azylového domu je poskytovat na přechodnou dobu ubytová-
ní a individuální podporu mužům od osmnácti let, kteří z jakéhokoliv
důvodu ztratili bydlení. Tři zaměstnanci rýmařovského Bethelu podpo-
rují uživatele tak, aby se co nejdříve vrátili k běžnému způsobu života.
„Poskytujeme zpravidla ubytování po dobu nepřevyšující jeden rok,
možnost osobní hygieny, podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla, výměny ložního prádla. Uživatelé si mohou připravit
stravu v samostatné kuchyňce. Potraviny získávají jednotlivá střediska
Slezské diakonie z potravinové banky,“ přiblížila služby azylového do-
mu Renata Karlová. Potravinová sbírka vyhlášená Moravskoslezským
krajem se uskutečnila před několika týdny a zapojili se do ní i studenti
gymnázia a střední odborné školy i občané našeho města.

V adventním čase nabídl Bethel den otevřených dveří 

Ve stfiedisku Slezské diakonie na ulici Julia Sedláka 14 v R˘mafiovû, které na-
bízí sluÏbu sociální asistence pro rodiny s dûtmi v nepfiíznivé sociální situa-
ci, najdou nyní pomoc i obûti domácího násilí. Jednou t˘dnû je zde otevfiena
poradna Elpis pro obûti domácího násilí, t˘rání a zneuÏívání.
Již několik let poskytuje Slezská diakonie v Rýmařově službu soci-
ální asistence pro rodiny v nepříznivé sociální situaci ohrožující vý-
chovu a vývoj dětí. Sociální asistentky navštěvují rodiny přímo v do-
mácnostech a pracují s nimi na řešení problémů a získávání nových
dovedností. Služba je poskytována zdarma.
Od podzimu letošního roku najdou pomoc ve středisku Slezské dia-
konie také oběti domácího násilí, týrání a zneužívání. Jednou týdně
je zde otevřena poradna Elpis, která má hlavní sídlo v Bruntále.
Pracovnice poradny je připravena pomoci ženám i mužům, kteří se
v osobním životě setkali s ponižováním, zastrašováním, vyhrožová-
ním, fyzickým nebo slovním napadáním či jinými projevy domácího
násilí. To se může podle slov odborníků odehrávat nejen mezi part-
nery, ale mezi všemi členy domácnosti (násilí na dětech nebo na se-
niorech). Je jím obecně rozuměno chování, které u jednoho z partne-

rů způsobuje strach z druhého a zpravidla se odehrává neveřejně.
Oběti domácího násilí se často domnívají, že se svou situací nemo-
hou nic dělat, že jim nikdo nepomůže, nebo dokonce že si za ni mo-
hou sami. Právě pro ně je určena poradna Elpis. Poskytuje odborné
poradenství, podporu a pomoc obětem i svědkům domácího násilí
a trestných činů spojených s násilím a zneužíváním. Napomáhá 
uplatňovat práva a oprávněné zájmy obětí a posiluje jejich soběstač-
nost. Vedle právního a sociálního poradenství nabízí Elpis také důle-
žitou duševní podporu. Služba je anonymní.
Zájemci o služby poradny Elpis mohou kontaktovat její vedoucí na
adrese Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, e-mailem elpis.br@sdk.cz, tele-
fonicky na číslech 595 532 035, 734 514 702 a 736 757 505 nebo
navštívit osobně středisko Slezské diakonie na ulici Julia Sedláka 14
v Rýmařově, kde je poradna otevřena každý pátek v době
13:00–15:00. ZN

Nezůstávejte na to sami!
V Rýmařově funguje poradna pro oběti domácího násilí

Vedoucí olomoucké pobočky
Jiřina Somsiová

Vedoucí rýmařovského střediska
Martin Daňhel

Předseda sdružení Ing. Karel
Holomek
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Pracovníci uživatelům pomáhají také při vyřizování běžných záleži-
tostí, obnovení kontaktu s rodinou a dalších aktivitách podporujících
jejich sociální začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků
a pohledávek. Uživatelé znovu získávají pracovní návyky a doved-
nosti – při práci pro azylový dům nebo v dílně.
Měsíční pobyt v Bethelu vyjde na 3 600 korun a je hrazen z příjmu
uživatelů (dávek hmotné nouze, důchodu, mzdy nebo odměny z do-
hod mimo pracovní poměr). Obyvatelé domu se zapojují do komu-
nitních setkání, vzdělávacích aktivit střediska (např. přednášek)
a kulturních akcí. Jsou přitom vedeni k převzetí odpovědnosti za svo-
ji budoucnost a k aktivnímu jednání. Podpora je nastavena tak, aby se
postupně snižovala.
V současné době je kapacita Bethelu téměř naplněna. Je zde třináct
klientů a pouze jedno volné místo (k 1. 12. 2015). Místa se obsazují
v součinnosti se sociálním odborem Městského úřadu Rýmařov
a spolupráce je podle koordinátorky velmi dobrá. Oceňuje i pomoc
občanů, kteří přinášejí ošacení, povlečení, dokonce i nábytek. „Je
důležité, aby lidé měli v povědomí, že tady žijí normální lidé, kteří
momentálně potřebují pomoc. Ochotní dobrovolníci jim pomoci mo-
hou, pokud budou chtít,“ zdůraznila Renata Karlová.

Pracovníci azylového domu se také snaží zlepšovat podmínky
v Bethelu. „V plánu máme s pomocí dotace opravit zadní trakt budovy.
Každoročně provádíme dílčí opravy, chceme například položit dlažbu
tam, kde není, pokud na to budou prostředky. Každý rok se naše stře-
disko v modernizaci posune o malý kus dál,“ nastínila Renata Karlová.
Skupinky mužů jsme se zeptali, jak se jim v Bethelu líbí. Někteří spí-
še s ostychem nechtěli svůj názor nejprve vůbec říct. Teprve až se
Renata Karlová vzdálila, pár z nich zabručelo, že je to tady bezva.
„Kdyby tady nebylo naší paní šéfové, tak už tady dávno nejsme,“ ne-
chal se slyšet klient jménem Jarda.
Vedení azylového domu připravuje každoročně pro své uživatele vá-
noční posezení, udělají si bramborový salát, řízek, napečou trochu
cukroví, každý dostane malý dárek, například v podobě potravinové-
ho balíčku. „Je to pro ty lidi docela smutný čas, protože si většina
z nich vzpomene na Vánoce prožité v dětství, kdy bylo ještě dobře.
Pro ně je období Vánoc velmi bolestné. Proto posezení nepořádáme
na Štědrý den, ale před ním,“ říká se zaujetím Renata Karlová. A co
udělá klientům Bethelu největší radost? Získání pracovního místa.
Takový člověk pak přijde a je na to patřičně hrdý a pracovníci azylo-
vého domu s ním. JiKo

Z okolních obcí a měst

Podobnû jako v pfiedchozích letech se i letos Klub biatlonu Bfiidliãná podílí na
aktivitû Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje pfii vytváfiení sítû tras
pro bûÏecké lyÏování.
Za předpokladu příznivých povětrnostních podmínek a dostatku sně-
hu, na který zatím marně čekáme, bude Klub biatlonu Břidličná pra-
videlně udržovat lyžařské běžecké stopy pro rekreační lyžování 
v okolí areálu klubu na severním předměstí. Celkem bude udržováno
8 km lyžařských běžeckých tras nejméně dvakrát v týdnu s důrazem
na připravenost na víkendy. Tratě budou upravovat a udržovat členo-
vé klubu s pomocí dvou sněžných skútrů.
Přístup k běžeckým tratím je od jídelny Základní školy Břidličná na
Nerudově ulici a kolem střelnice klubu biatlonu s přístupem rovněž
z Nerudovy ulice. Ve městě jsou přístupy označeny od vlakové 
a autobusové zastávky piktogramy.
Informace o stavu sněhové pokrývky a počasí je snímána průběžně
webkamerou webcamlive Břidličná v nabídce Jesenické magistrály.
Pokud napadne sníh a budou se upravovat běžecké stopy, bude kaž-
dý den předávána informace o počasí a sněhové pokrývce do rýma-
řovského informačního centra, které údaje vyvěšuje na stránkách
Lyžařské běžecké trasy.
Projekt úpravy a údržby lyžařských běžeckých tras je spolufinanco-

ván Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Klub biatlonu Břidličná věří, že potřebný sníh napadne, a pokud se
tak stane, zve všechny běžkaře z Břidličné i odjinud na projížďku po
upravených lyžařských běžeckých stopách v okolí našeho městečka.
Těšíme se na vás. Foto a text: Miroslav Volek

Lyžařské běžecké trasy v okolí Břidličné

Žáci Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé
Morávky předali v pondělí 23. listopadu ve vládním salonku
pražského Hlavního nádraží Anděla pro lepší svět (č. 99).
Dětskou mírovou cenu i. m. pro oběti fašistické okupace z řad
železničních zaměstnanců převzali vedoucí pracovníci
Generálního ředitelství Českých drah. Před slavnostním předá-
ním anděla uctily děti památku sira Wintona a dětí, které bě-
hem války neodjely, položením věnců k pomníku
Wintonových vlaků na 1. nástupišti. Položily též věnec u pa-
mětní desky W. Willsona a u pamětní desky železničářů pad-
lých 5. až 9. května 1945.
Ve středu 25. listopadu byl dále předán Anděl pro lepší svět 
(č. 100) i. m. Václav se srdcem. Stalo se tak v Ostrovní ulici 
č. 13 v Praze. Ředitel knihovny Václava Havla pan Žantovský
převzal od dětí z Malé Morávky toto ocenění pro Václava
Havla – občana a prezidenta.
Oba andělé byli v sobotu 21. listopadu vystaveni v Galerii
U Šťastných Bobtailů v Malé Morávce spolu s dalšími, připra-
venými k odletu. Fota a text:
Žáci Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé Morávky

Dva Andělé pro lepší svět opustili Malou Morávku
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Kdo se chce hodně dozvědět, musí se hodně ptát. Žáci, kteří navštěvu-
jí přírodovědný a chovatelský kroužek Studentského klubu Břidličná
při základní škole, využili nabídky výukových programů Zoo Olomouc
a 26. listopadu se vydali na takovou výpravu za věděním.
V olomoucké zoologické zahradě se jich ujaly Ing. Karla Břečková
a RNDr. Libuše Veselá a vzaly je na objevnou cestu do zákulisí za-
hrady. Mezi nejzajímavější zastávky patřily ty, na nichž se žáci do-
stali do přímého kontaktu se zvířaty. Patřilo mezi ně třeba setkání
s malými slečnami – klokanicí Maruškou a pásovcem Růženkou, ale
i oslíkem, velbloudím králem a kočičkami z pavilonu šelem. 

Pokud byste se kterého-
koliv z účastníků zepta-
li, zda se mu v zoo líbi-
lo, určitě by potvrdil, že
nejen to, ale že se do-
zvěděl i mnoho nových
informací jak o samot-
ných zvířatech, tak o je-
jich chovu či ochraně
ve volné přírodě. Už se
těšíme na další výuko-
vá setkání. Foto a text:

Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí SK Břidličná

Výprava za věděním, tentokrát do zoo

Byla jsem pozvána na oslavu jubileí 70letých a 75letých občanů 26. li-
stopadu do Střediska volného času. S napětím jsem čekala, jak to do-
padne. Velice mile jsem byla překvapena.
Auto přijelo až k domu a po skončení oslavy mne taktéž odvezlo zpátky.
Celý večer měl příjemnou atmosféru. Chtěla bych touto cestou moc po-
děkovat starostovi Petru Kloudovi a Květoslavě Sicové za milé přivítá-
ní. Nebylo jim zatěžko obejít celý sál a osobně si s každým přiťuknout.
Děkuji velmi také Marcele Pavlové za organizaci skvělého pohoštění.
Bylo to opravdu bezvadné a děvčata z odborné školy se o nás velice sta-
rala. Stále se nás ptala, zda máme nějaké přání.
Je třeba poděkovat i hudební skupině Akord, Ludmile Sigmundové
a Vladimíru Bulkovi. Mohli jsme si zatancovat a zazpívat písně našeho
mládí.
Byl to opravdu pěkný večer. Všichni byli moc hodní a my odcházeli
s dobrým pocitem, že se na nás „starší“ ještě nezapomíná.
Znovu moc děkuji a přeji všem hodně zdraví, ať se ještě můžeme setká-
vat. Také chci popřát všem dobrým lidem krásné Vánoce a šťastný nový
rok. Karin Stachová

Poděkování za pěkný večer

Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenost s městským strážníkem 
L. Sedláčkem, která se nám přihodila.
Dne 7. prosince 2015 manžel potřeboval z důvodu končící platnosti
občanského průkazu zajít na Městský úřad Rýmařov. Jelikož je man-
žel měsíc po amputaci dolní končetiny, po dohodě s úřednicí MěÚ
nám bylo povoleno zastavit na dobu nezbytně nutnou před radnicí.
Tak jsme učinili. Ale dříve než kolega, který manžela přivezl, stačil
nasednout a odjet, přišel k němu výše jmenovaný strážník a požado-
val vysvětlení, proč tam zastavil.
Do té chvíle bych považovala vše za normální, ale následná strážní-
kova nevybíravá reakce na vysvětlení dle mého názoru byla dost
hloupá a bezcitná. Pan strážník reagoval slovy, že má tři kamarády,
kteří chodí taky o berlích, a ať se to můj manžel naučí také.
Myslím, že naše město nemá městské strážníky proto, aby prezento-
vali své subjektivní názory. Tímto přeji L. Sedláčkovi, aby se mu nic
podobného v životě nepřihodilo. Vlasta Šlesingerová

Zkušenost s městským strážníkem
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V pátek 27. listopadu v podvečer se v renovovaném kostele sv. Jiří
v Dětřichově nad Bystřicí uskutečnil koncert flétnového kvarteta
z Moravského Berouna. Kostel byl nádherně vyzdoben čerstvými kvě-
tinami díky místním květinářkám Smažinkovým a obec se postarala
o vyhřátí interiéru kostela. V úvodu přivítala členka výboru pro občan-
ské záležitosti MUDr. Radmila Lemstrová přibližně stovku návštěvní-
ků, mezi nimi početnou skupinu dětí z obce i blízkého okolí. Koncert
skladeb Bacha, Vivaldiho či Händela se setkal s velkým ohlasem.

Po skončení koncer-
tu starosta obce Ing.
Jaroslav Vandas po-
děkoval účinkují-
cím za pěkný záži-

tek a přítomní se přesunuli lipovou alejí k obecnímu úřadu, kde pro-
běhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Vystoupily zde děti
z místní základní a mateřské školy, zájemci si mohli zakoupit výrobky
žáků, např. krásné adventní věnce z přírodních materiálů, a pro všech-
ny bylo připraveno bohaté občerstvení. Atmosféru dokreslovala vánoč-
ní hudba z amplionů obecního rozhlasu. Všichni přítomní si vzájemně
popřáli klidné prožití adventu.
Doplňme ještě informaci ke zmíněné aleji vedoucí ke kostelu sv. Jiří.
Toto 80 metrů dlouhé stromořadí lemující pěšinu ke kostelu bylo díky
zastupitelce MUDr. Radmile Lemstrové přihlášeno do fotografické sou-
těže 5. ročníku ankety Alej roku 2015, kterou pořádá nezisková organi-
zace Arnika. Dětřichovská alej byla vysázena před 150 lety, kdy v obci
vedle sebe žily dvě národnosti, německá a česká. Také alej tvoří dvě řa-

dy stromů, lip a jasanů, jež se
spojují na vrcholu pěšiny před
kostelem sv. Jiří. Alejí se 43 stro-
my kráčeli mnozí život vítat, ale
rovněž se s ním loučit, alej je te-
dy pevně spjata s životem obce.
Hlasování v anketě bylo uzavře-
no 15. listopadu a pomyslnou
královnou stromořadí v Morav-
skoslezském kraji byla počtem
147 hlasů zvolena právě lipová
alej v Dětřichově. Zároveň zís-
kala celkové osmé místo 
z 66 nominovaných alejí z celé
České republiky. Více na http://
www.alejroku.cz/2015. 

Fota a text: Mgr. Karol Volf

Lipové stromořadí v Dětřichově je alejí roku

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku – 14. část
V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek
i překrásných přírodních scenérií. Pro letošní soutěž, která touto 
14. částí končí, jsme vybrali méně známá přírodní zákoutí a pozoru-
hodná místa, která byste v internetových fotogaleriích možná nena-
šli. Do našeho okruhu jsme nad rámec Rýmařovska tentokrát zařadi-
li i Karlovu Studánku a její okolí. 
V posledním letošním čísle přinášíme závěrečnou fotografii ze zají-
mavostí našeho regionu, které jsme uveřejňovali prostřednictvím na-
ší soutěže od prvního květnového vydání.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do redakční schránky. Kupóny můžete zasílat jednot-
livě nebo všechny najednou do 7. ledna 2016 (zařazení do slosování
není podmíněno uhádnutím všech pozoruhodností). Jména výherců

budou uveřejněna 15. ledna 2016 v prvním vydání RH příštího roku.
Hodně štěstí přeje redakce!

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 14
Jméno a příjmení
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.......................................................................................................
Telefon

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

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

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

.......................................................................................................
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Vánoční příloha

Při příležitosti převzetí Betlém-
ského světla se v sobotu 12. pro-
since ve Vídni uskutečnila eku-
menická bohoslužba v katolickém
kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Pro
Betlémské světlo se z Brna vydali čeští skauti, kteří je dopravili do
České republiky a v sobotu 19. prosince je rozvezou vlaky po naší
vlasti, aby mohlo být rozdáváno při místních akcích.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Pokoj ve mně – po-
koj s tebou (Friede in mir – Friede mit dir). Je spojeno se zaměřením
rakouských skautů a skautek na tento rok – Free Being Me.
Ani letos nezůstanou stranou rýmařovští skauti, kteří se již tradičně za-
pojí do celostátní akce rozvozu Betlémského světla po želez-
nici. Plamínek od brněnských skautů projíždějících z Olomouce do

Opavy převezmou v sobotu 19. prosince ve 12:17 v železniční stanici
ve Valšově a ve 14:15 bude předán u vánočního stromu na náměstí Míru
farnostem rýmařovského obvodu. Převezme jej děkan František Zehnal.
Plamínek Betlémského světla dále poputuje do skautských kluboven
na Stráni, kde bude svítit na vánoční besídce. Pak si jej někteří skau-
ti odnesou do svých domovů, aby ho opatrovali do Štědrého dne, kdy
jej budou od 7:30 do 11:30 rozdávat na Radniční ulici před jídelnou
pana Podlase.
V tento den, před a po mši svaté, je možno si světýlko zapálit také
v kostelech v Kněžpoli, Huzové, Horním Městě, Rýmařově a Staré
Vsi. Betlémské světlo bude k dispozici také na čtvrtou adventní ne-
děli (20. prosince) v kostelích v Huzové, Rýmařově, Horním Městě,
Staré Vsi, Rešově a Rudě vždy před a po bohoslužbě. Pokoj lidem
dobré vůle. JiKo a Loy

Betlémské světlo letos opět přivezou skauti 

Přehled vánočních bohoslužeb v děkanátu Bruntál (Rýmařovsko)

Na Štědrý den, 24. prosince, bude možné ve všech našich kostelích zapálit si od 14:00 do 14:30 Betlémské světlo a 25. prosince ve stejný čas
bude probíhat prohlídka betlémů. 
Dne 27. prosince ve 14:00 bude tradiční živý betlém u Schindlerovy stodoly v Malé Morávce.
Dne 10. ledna v 15:00 – Novoroční koncert Rýmařovského chrámového sboru v kostele sv. Archanděla Michaela.
Na 15. ledna chystáme V. farní ples – tentokrát v tělocvičně v Malé Morávce. P. František Zehnal, P. Marek Žukowski
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Soutěžte s námi o ceny
Po roce jsou před námi opět Vánoce a s nimi i naše pravidelná soutěž o ceny. Tradičně jsme pro vás ve spolupráci s autorem hádanek Ing.
Jaroslavem Bezpalcem, CSc., připravili velkou švédskou křížovku, osmisměrku, rozetu, řetězovou rámcovku a přesmyčkovou výpustku.
Úkolem soutěžících bude v tajenkách vyluštit výtvarné techniky. 
Takto vyřešenou soutěž zašlete do uzávěrky prvního lednového vydání 7. ledna na adresu Rýmařovského horizontu, Středisko volného času,
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, nebo elektronicky na rymhor@seznam.cz, případně vhoďte dopis s řešením do schránky u hlavního vchodu
SVČ. Úspěšní luštitelé se mohou těšit na pěkné ceny a předplatné našeho čtrnáctideníku na rok 2016 zdarma. Redakce

OsmisměrkaPřesmyčková výpustka

Řetězová rámcovka

V prvním šestipísmenném výrazu je skryt druhý, čtyřpísmenný.
Zbývající písmena ve dvou sloupcích tvoří dvě tajenky.

1. básnicky rašení; sada lekcí
2. velká kola; část obleku
3. dareba; chlad
4. listnáče; vření (mn. číslo)
5. experimenty; polibky

6. vojenská hodnost; módní část
oděvu
7. část boty; saze
8. dětské vlasy; nápoje
9. travnatá dřevina; souhrn
10. dívčí jméno; druh javoru

Zleva: 1. český tanec, 2. podnik v Adamově – tílka, 3. zhuštěný výtažek – potomek, 4. opak praváka – část saka, 5. zpěvný pták – surovina
na zátky, 6. veslař – ochrany, 7. přeřeknutí – zdrobněle otec, 8. zásilka
Zprava: 3. indiánská trofej, 4. strašit – poukázka k odběru, 5. město ve Švýcarsku – doprovod, 6. německy silný – účty, 7. stavení – stánek
8. atm. výboj – průtokový ohřívač, 9. letec – úprk, 10. květiny

Vyškrtávané výrazy: aloe, Amálka, Amanda, ananas, arat, Arpád,
Bell, celer, cer, činitel, črta, Irma, karamela, kaštel, koleno, krát, las-
komina, Liberec, Manitoba, materie, Merano, metro, miminko, mit-
ra, mlezivo, Norka, okop, Olma, Olomouc, Opava, ornament, Otakar,
ovum, Patrik, parabola, pásmo, pavouk, pieta, pirohy, prak, radiátor,
raketa, rarita, rolník, romadur, Rostov, sekt, sloup, šakal, Tábor, trn-
ka, Tuzar, vrše.
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Šilhavé myšlenky

Zvesela do nového roku

* I pád na hubu je pohyb vpřed.
* To dokáže jenom žena: když myslí, musí mluvit.
* Poznej sám sebe, ale nemusíš hned spáchat sebevraždu.
* Humor je nejlepší náplastí na rány života.
* Život není to, co chceš, ale to, co vydržíš.
* Když nemůžeš, přidej! Ještě metr a najdeš poklad.
* Buď vítán, kdo v dobrém odcházíš.
* Oči, které plakaly, vidí lépe.
* Trpaslíkům se musíš klanět hodně hluboko.
* Nemůže mě urazit člověk, kterého si nevážím.
* Zdraví je stav mezi dvěma chorobami.
* Člověk práskne do bot, až mu do nich teče.
* Bůh ví, co člověku je dáno, a proto: Díky za každé nové ráno! Si

* Nejlepší přítel muže? Pes. A žena? Ta bojuje s ledničkou o 10. místo.
* Budeš ještě jíst tu polévku? Dám do ní maso a dostane ji pes.
* Ve vězení. Proč jsi tady? Ale stát tiskne podobný peníze jako já.
* Jak se máš v manželství? Jako v divadle. Jedna scéna za druhou.
* Pepíček brečí: Mně do propasti spadl chleba. A s čím? S maminkou.
* Ztratil se mi manžel. A má nějaké zvláštní znamení? Nemá, ale až se
vrátí, bude mít.
* Máš ty mě vůbec rád? Jo. Až bude nějaká změna, dám ti vědět.
* Muž říká s povzdechem: Já už ten vztah na dálku nevydržím. Stěhuju
si ledničku do ložnice!
* Miláčku, to jídlo bylo výborný. Ohřívalas‘ tu konzervu sama?
* Maminko, proč se maluješ? Abych byla hezká. A kdy to začne fungo-
vat? Si

RozetaOrnamentovka
Po obvodu jsou řetězově šestipísmenná slova, do středu třípísmenná,
začínající dvěma středními písmeny slov z obvodu.
Po obvodu: 
1–2 tunelář; 2–3 území v Rumunsku a Maďarsku; 3–4 vzorový; 4–5
honorace; 5–6 jídlo; 6–7 překážeti; 7–8 tikající; 8–9 ukázka modelů;
9–10 vyhynulá kočovnice; 10–11 propouštějící vodu; 11–12 radost-
ně; 12–13 plevel; 13–14 vzdáleně; 14–1 salaš; 
Do středu:
1–2 korýš; 2–3 kříženec velbloudů; 3–4 americký spisovatel; 4–5 vo-
lání o pomoc; 5–6 otrok; 6–7 dietní potraviny; 7–8 mys; 8–9 velké
množství; 9–10 latinsky umění; 10–11 závěr šachové partie; 11–12
německy jezero; 12–13 kód Belgie; 13–14 jižanský generál; 14–1
zkr. limity.

1. větný člen
2. trám
3. tiché řeči
4. skladba pro sedm hlasů
5. léčivá rostlina
6. hluky
7. rudá barva
8. politická strana
9. pláště soudců
10. zbytečná zátěž
11. slang. hlídka

12. cizokrajná proutí
13. hra s dřevěnou koulí; hypote-
tické částice
14. ukazatel směru; sténání
15. hrad v Táboře; karoserie
(slang.)
16. opak tmy; druh holuba
17. plavý kůň; průchody
18. vyřazovací zápasy; hostina

Pomůcky: ratany, kroket, kvarky
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Švédská křížovka

Pomůcka: Altamira, Samara, Tars, isomer, ELO, Otov, IKA
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Sport

Pfiedposlední listopadovou nedûli (22. 11.) se konal ve Flemmichovû zahradû
a blízkém okolí poslední závod Kolárny – Oderského poháru v cyklokrosu. ·lo
o tfietí roãník závodu pofiádaného pod hlaviãkou Duko R˘mafiovského cyklo-
krosu.
Závodníky ráno přivítala lehce promrzlá trať, počasí od –3 do 2 °C
a zamračená obloha. Na start závodů se postavilo celkem 99 závod-
níků, z toho 21 dětí do 12 let. Nejmladší závodníci absolvovali jeden
okruh, dlouhý cca 1 200 m. Nejrychleji si s nesnadnou tratí poradili
první Martin Adámek (ACS Drak Vrbno), druhý František Sázel (Ski
Rýmařov) a třetí Vojtěch Kres-
ta (ACS Drak Vrbno).
Kadeti a dospělí závodili na 
okruhu dlouhém 2 222 m. Trať
byla připravena tak, aby si cyk-
listé vyzkoušeli různé překážky.
Dominovala jízda po rozblácené
polní cestě, po bývalé BMX drá-
ze, lesem po kořenech, nechybě-
ly umělé překážky ve formě pře-
skoků nebo prudkých schodů,
do nichž měly některé závodnice
problém svůj stroj vůbec vytáh-
nout. V tomto technickém klání
se mezi ženami nejvíce dařilo
první Kateřině Mudříkové (CK
Feso Petřvald), druhé Romaně

Daněčkové (CPV Krnov) a třetí Tereze Gargelové (TJ Uničov). Mezi
muži pak vládli první Lubomír Petruš (KC Hlinsko), druhý Karel Nepraš
(ACK Stará Ves nad Ondřejnicí) a třetí Viktor Klos (SK BagBike
Ostrava).
Za podporu závodu bychom chtěli poděkovat našim sponzorům:
Město Rýmařov, Prádelna Šopík, RD Rýmařov, Pipa klempířství,
RDmont, Vesper Homes, Kovošrot Moravia, Lamont, Voda – topení –
plyn J. Vavroušek, Papírnictví J. Háková, Pekárna Rýmařov, Lékárna
Karajannis, Spojovací mat. Horáček. Fota a text: Ladislav Baslar

Duko Rýmařovský cyklokros

Po plážové sezóně následované krátkou podzimní odmlkou začíná
v Rýmařově pravidelný seriál halových turnajů ve volejbalu. Úvodní
akcí byl 38. ročník Městského volejbalového turnaje k výročí 17. li-
stopadu s pravidelnou zahraniční účastí ze spřátelených Krompach.
V hale gymnázia a SOŠ se spolu se slovenskými hráči sešly také do-
mácí Rýmařov, Samotíšky, Břidličná a dva týmy z Bruntálu. Počet
šesti družstev umožňoval systém hry každý s každým na dva vítězné
sety do pětadvaceti bodů a případný tie-break.
Při vyrovnanosti týmů se poslední utkání dohrávalo až ve večerních
hodinách, ale atmosféra a zásobení turnaje byly tradičně výborné,
a tak vydrželi všichni účastníci v plné síle až do vyhlášení výsledků.
Na prvním místě skončil bezvadně sehraný tým s největším počtem
vítězství v novodobé historii turnaje, a to skalní SKP Bruntál. Druzí
se umístili hráči z východoslovenských Krompach a třetí medailová
pozice patřila novým tvářím ze Samotíšek. O čtvrté a páté místo
svedly urputný souboj Zubaté žáby z Břidličné a Rýmařov alias
Bořkův tým. I přes skvělou formu jmenovce a kapitána domácího tý-

mu byly nakonec Žáby úspěšnější, Rýmařov se musel spokojit s pá-
tým místem a tabulku turnaje završil šestý Slavoj Bruntál.
Poděkování patří hlavnímu organizátorovi Pavlu Ujfalušimu a všem,
kdo hráčům připravili příjemné zázemí, za kterým se rádi každý rok
vracejí.
V sobotu 5. prosince uspořádali volejbalisté ve spolupráci
s Gymnáziem a Střední odbornou školou Rýmařov Mikulášský loso-
vaný turnaj Hami‘s Cup. Do letošního ročníku se přihlásilo třicet 
účastníků, kteří byli nasazenými kapitánkami rozlosováni do šesti
družstev po pěti, přičemž v každém týmu nastoupily dvě ženy. Každé
družstvo odehrálo pět vzájemných zápasů na dva hrané sety do jede-
nadvaceti bodů. Do celkového výsledku se započítávaly body za 
uhrané sety, případně poměr míčů.
Turnaj se opět protáhl do večerních hodin. Po patnácti vyrovnaných
bitvách se nakonec jako první umístilo družstvo kapitánky Lucie
Kusákové, následované Evou Žižkovou a Hankou Davidovou.

O čtvrté, páté a šesté
místo se podělily ka-
pitánky Katka Štefa-
níková, Šárka Volčko-
vá a Markéta Svozíl-
ková. I přes vypjaté
souboje měl turnaj ja-
ko vždy pohodovou
atmosféru, kterou na
hřišti i mimo ně tra-
dičně obohacoval vo-
lejbalový bohém Bo-
řek Kobolka. Hráči
děkují organizátorům
za zdařilou akci a těší
se na další podnik,
kterým bude Štěpán-
ský turnaj smíšených
družstev. Fota a text:

Karel Toman

Turnaj k výročí 17. listopadu a mikulášský Hami’s Cup
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Že je Rýmařov rájem nejen rekreačních sportů, dokládá řada soutěžních
klání a úspěchů sportovních týmů, klubů či jednotlivců. Vedle fotbalu,
běžeckého lyžování a dalších disciplín místní borci pěstují i sporty mé-
ně obvyklé. Příkladem je sedmnáctiletý Dominik Volek z Rýmařova,
jenž se čtvrtým rokem věnuje boxu.
Dominik je momentálně jedničkou Box Clubu Krnov a juniorským re-
prezentantem ČR. Na svém kontě má v kategorii do 81 kg již třináct 
utkání s více jak 50% úspěšností. Za posledních osm týdnů má za sebou
pět zápasů v oblastních soutěžích Moravskoslezského kraje a zápasy
v Norsku a Dánsku. Zatím poslední domácí vítězství Dominik vybojo-
val 21. listopadu v Noci bojovníků v Krnově, kde porazil Milana Skálu
z Boxu Přerov 3:0 na body. Noc bojovníků pořádal Box Club Krnov,
spoluorganizátorem byl klub Thai Box Opava.

„Dominik se zápas od zápasu zlep-
šuje a podává skvělé výkony. Pomá-
há mu, že boxuje oproti ostatním
s mnohonásobně lepšími soupeři,“
prozradili krnovští trenéři Stanislav
Ivanov, Karel Langer a Martin Lázár.
Velkou zásluhu na výsledcích této
boxerské naděje má ovšem poctivá
příprava. „Trénuji prakticky každý
den. Před zápasy i dvoufázově. K tré-
ninku patří i posilovna, běhání, ob-
čas si zajdu zaplavat,“ shrnuje
Dominik Volek.
Každodenní trénink předcházel i me-
zinárodnímu turnaji v Dánsku 11. pro-
since, odkud si Dominik odvezl cen-
né vítězství. Svého soupeře, Dána
Joakima Larsena, porazil ve třetím
kole technickým k. o. „Cesta do
Dánska byla náročná, ale stála za
to. Bez podpory by to nešlo a rád
bych tímto chtěl poděkovat celému
realizačnímu týmu a všem, kdo mi
drželi palce,“ řekl po vítězném zá-
pase s Dánem Larsenem Dominik
Volek. Mladý boxer pokládá za svůj největší úspěch právě účast na me-
zinárodních zápasech, na mistrovství České republiky a na slavnostních
galavečerech. Plní si tak svůj klukovský sen: „Když jsem byl malý, tak
i já jsem samozřejmě sledoval Rockyho a zkoušel mlátit do pytle. Chtěl
jsem být šampión jako on,“ svěřuje se Dominik Volek a dodává, kdo je
dnes jeho boxerským idolem: „Škoda jeho bouřlivé a ne zrovna licho-
tivé minulosti mimo ring, ale mezi provazy to je Mike Tyson.“ 

Fota a text: Miroslav Škoda

Sedmnáctiletý boxer z Rýmařova zvítězil v Noci bojovníků

Učitelé Základní školy Žižkova v Krnově uspořádali letos v prosinci
33. ročník tradičního předvánočního turnaje ve volejbalu pro smíše-
ná družstva dospělých. Za družstvo vždy nastupují tři muži a tři že-
ny, což je velmi specifický poměr. Na turnaj se sjíždějí týmy
z Krnova, Bruntálu, Horního Benešova, Lichnova, Zátoru, výjimkou
není deset a více výprav. Třináct let v řadě se této akce účastní i rý-
mařovští volejbalisté a jejich přátelé s umístěním od druhého do pá-
tého místa. Tým Rýmařova za tu dobu seznal mnoho změn, avšak
v posledních letech se stálejší sestava pevně semkla kolem vůdčí 
osobnosti a kapitána Bořka Kobolky, bez kterého si organizátoři už
ani neumí turnaj představit.
Bořek je mezi volejbalisty znám tím, že dává šanci i méně výrazným
hráčům. Letos však dal všem jasně najevo, že tentokrát se jede vy-
hrát. Sám bez nadsázky podal fantastický výkon a historicky prvním
vítězstvím Rýmařova v turnaji si se spoluhráči splnil dávný cíl. Bez
jediné prohry jeho tým dokráčel až do finále, kde porazil i nejsilněj-
ší družstvo domácích. Vynikající nahrávkou a výkonem v poli při-
spěly k úspěchu Jana Němečková a Eva Žižková, třetí hráčkou 
a oporou na síti byla stále výborná Pavlína Pohloudková. Vedle své-
ho kapitána se obětavě činil zkušený a nechybující Roman Schenk
a sestavu uzavíral Karel Toman.
Po velmi náročném turnaji následovalo kýžené večerní vyhlášení, při
kterém Bořek převzal cenu za první místo z rukou ředitele turnaje

a kapitána domácích Luboše Váni. V Bořkově týmu nemá nikdo kro-
mě kapitána jisté místo, a na obhajobu v příštím roce a další akce je
tedy třeba řádně se připravit. Hodně zdaru! 

Foto a text: Karel Toman

Volejbalový turnaj smíšených družstev poprvé vyhrál Rýmařov

Jubilejní 40. roãník R˘mafiovského desetiboje pokraãoval dvûma disciplína-
mi, které patfií mezi nejoblíbenûj‰í a vÏdy pfiilákají nejvy‰‰í poãet startují-
cích. V listopadu byla na programu stfielba ze vzduchovky, v prosinci se hrá-
ly kuÏelky.
Desetibojaři se potýkali se staršími typy vzduchovek, přesto dosaže-
né výkony můžeme hodnotit kladně. V kategorii mužů A dosáhl nej-

lepšího výsledku 90 bodů Petr Nenutil. O boj na dalších místech se
svedl nemilosrdný boj. Tři borci dosáhli stejného výsledku 87 bodů,
lepším nástřelem skončil druhý Jan Hnilo a třetí Tomáš Gromus.
Mezi muži B se nejlépe trefil Bronislav Rektořík s 91 body, druhý Ivo
Soviš a třetí Karel Stržínek dosáhli shodně 90 bodů. Nejlepší výkon
dne mezi muži (92 bodů) vytvořil v kategorii C Josef Kočnar, druhý

Desetibojaři stříleli ze vzduchovky a hráli kuželky

Dominik Volek po jednom z vítězných zápasů
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skončil Lubomír Křimský s 90 body a třetí Ivan Soviš s 88 body.
V ženách A si prvenství vystřílela Karolína Hřívová s 84 body, druhá
skončila Šárka Kutová s 81 body a třetí Lenka Kastnerová s 80 body.
V kategorii žen B se nejlepším ženským výkonem dne blýskla
Markéta Míčková s 92 body. Druhá Lenka Chodurová dosáhla 84 bo-
dů a třetí místo se 78 body brala lepším nástřelem Blanka Nesrstová
– Lunerová. Bramborová medaile zbyla na Martu Cickovou. V že-
nách C obhájila loňské prvenství Alena Jurášová s 80 body, druhá by-
la Pavla Kolářová (71 bodů) a třetí Eva Sovišová (66 bodů). 
V neděli 13. prosince se desetibojaři sešli na místní kuželně, hrálo se
na 60 hodů sdružených. Celá akce byla provázena výbornou atmo-
sférou na drahách i v hledišti. Diváci a příznivci mohli vidět 27 dvou-
stovkových čísel.
Mezi muži A zvítězil Pavel Konštacký výkonem 252 kolků, druhé mís-
to obsadil Karel Toman s 245 kolky a třetí Pavel Charuza s 233 kolky.
V mužích B dominoval Vladimír Kistan (261 kolků), druhý skončil
Josef Vosyka s 225 kolky, třetí Jiří Jaroš shodil 223 kolků. Kategorie
mužů C patřila k nejvyrovnanějším. Zde si prvenství vybojoval
Jaroslav Hofman s 220 kolky, o dva méně srazil druhý Václav Orlík
a třetí skončil Ivan Soviš s 215 kolky.

Většina účastnic kategorie žen A se setkala s kuželkami poprvé, pře-
sto dosáhly pěkných výsledků. Prvenství vybojovala Marcela Žáková
s 205 kolky, druhá Karolína Hřívová dosáhla výkonu 188 kolků a tře-
tí Ivana Hofírková 172 kolků. V ženách B Markéta Míčková nene-
chala nikoho na pochybách, že pomýšlí na mety nejvyšší, a zvítězila
s 246 kolky. Druhá skončila Blanka Nesrstová – Lunerová s 217 kol-
ky a třetí místo brala Andrea Továrková s 214 kolky. Ženy C se srov-
naly v tomto pořadí – Alena Jurášová (248 kolků), Eva Sovišová (223
kolků) a Božena Dokládalová (157 kolků).
Pátou disciplínou bude plavání. Krytý bazén v Břidličné přivítá de-
setibojaře v sobotu 16. ledna 2016 od 10:00.
Průběžné pořadí po čtyřech disciplínách (turistika, běh na 1000 m,
střelba ze vzduchovky, kuželky):
Muži A: Gromus Tomáš Holub Pavel Schreib Michal
Muži B: Jaroš Jiří Soviš Ivo Egida Miroslav
Muži C: Hofman Jaroslav Soviš Ivan Kočnar Josef
Ženy A: Kutová Šárka Kastnerová L. Staníková Libuše
Ženy B: Grenarová Olga Továrková A. Chodurová Lenka
Ženy C: Jurášová Alena Sovišová Eva Birasová Eva

Fota a text: Alena Jurášová

V neděli 13. prosince se konalo v Opavě mistrovství České republi-
ky tělesně postižených kuželkářů. O umístění našich hráčů z týmu
Kovohutě Břidličná hovoří uvedená tabulka.

LP1
1. Petr Kumstát Blansko 426
2. Jiří Polášek Břidličná 388
3. Stanislav Haiser Opava 329

LP2
1. Jaroslav Brázda Opava 448
2. Jan Šmerda Blansko 433
3. Jan Pavlosek Baník Ostrava 420
4. Ivo Mrhal Břidličná 412

TP
1. Zdeněk Dočkálek Břidličná 553
2. Bohumil Kocur Břidličná 430
3. Miroslav Grebenár Břidličná 354

Připomeňme, že letošní Český pohár 2015 vyhrál v kategorii TP
Zdeněk Dočkálek, kterému se podařilo vybojovat prvenství ve všech
turnajích, v kategorii LP2 zvítězil Ivo Mrhal a v kategorii LP1 získal
Jiří Polášek druhé místo. JiKo

Na Mistrovství České republiky hráli ti nejlepší

R˘mafiovská hokejová liga byla zahájena kvÛli klimatick˘m podmínkám o mû-
síc pozdûji. Hokejisté nastoupili k prvnímu utkání v sobotu 5. prosince.
V soutěži se utkají družstva HC Kovošrot Rýmařov, HC Predators
Břidličná, HC Hazardéři Bruntál, SK Slovan A Rýmařov, HC Horní
Město, TJ Malá Morávka, SK Slovan B Rýmařov, HC Vikingové
Rýmařov a HC Stars Rýmařov. Mužstva SK Medvědi, HC Staré
Město, HC Grizzliess Rýmařov a HC Železná, která hrála v sezóně
2014/2015, se do letošního ročníku nepřihlásila z finančních důvodů
nebo pro nedostatek hráčů.
Soutěž se bude hrát dvoukolově, každý s každým v jedné skupině.

V případě příznivého počasí budou hrát první čtyři mužstva play-off.
Týmy od pátého do devátého místa odehrají baráž. Vedení RHL zů-
stává v původním složení: Bohumil Mořkovský, Miroslav Merva
a Martin Ftáček.
Rozlosování RHL 2015/2016:
1. HC Slovan A Rýmařov 6. HC Vikingové Rýmařov
2. HC Hazardéři Bruntál 7. HC Kovošrot Rýmařov
3. SK Horní Město 8. HC Predators Břidličná
4. TJ Malá Morávka 9. HC Stars Rýmařov
5. SK Slovan B Rýmařov

Začala Rýmařovská hokejová liga

Foto: archiv Z. Dočkálka
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V nedûli 29. listopadu odehrála mlad‰í fotbalová pfiípravka Jiskry R˘mafiov
jiÏ druh˘ velmi dobfie obsazen˘ turnaj ve ·ternberku. Zúãastnilo se ho deset
t˘mÛ, které byly rozdûleny do dvou skupin.
Naši nejmladší fotbalisté odehráli turnaj velmi kvalitně a obsadili
celkově šesté místo. Mrzet nás může jen první utkání, které jsme ne-
dokázali vyhrát, a to nakonec ovlivnilo naše celkové umístění. V kaž-
dém zápase jsme měli hodně šancí, které neskončily gólem, a kdyby
se vyhlašovala cena za neproměňování šancí, jsme určitě na „bedně“.
Výsledky:
Rýmařov – Lužice 0:0
Rýmařov – SK Líšeň Brno 1:0
Rýmařov – Sigma Olomouc A 1:4
Rýmařov – Prostějov 3:0
Rýmařov – Dub na Moravě 3:0
Rýmařov – HFK Olomouc 1:2
Střelci gólů: Tomáš Vychodil 4x , Vít Novosad 3x, Petr Hance 2x.
Turnaj nakonec vyhrála Sigma Olomouc, která ve finále porazila FK
Vyškov 2:1.
Chtěl bych pochválit kluky za bojovnost, nasazení a za to, že v zápa-
sech prodali vše, co se učí na trénincích.
Tým Jiskry Rýmařov: Mirek Mušálek, Vít Novosad, Michal Kubík,
Petr Hance, Tomáš Vychodil, Radim Přecechtěl, David Tomíček, Jan
Mihál.

Další příležitost poměřit své síly budou mít nejmladší fotbalisté 
19. prosince, kdy opět zamíří na turnaj do Šternberku. 

Foto a text: Radim Přecechtěl, trenér

Mladší přípravce Jiskry Rýmařov začala zimní sezóna

Výsledky:
sobota 5. 12.
HC Predators Břidličná – TJ Malá Morávka 8:4 (4:0, 2:1, 2:3)
neděle 6. 12.
HC Horní Město – SK Slovan A Rýmařov 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
pondělí 7. 12.
HC Kovošrot Rýmařov – SK Slovan B Rýmařov 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)

Následující utkání:
domácí hosté den datum čas
HC Predators Břidl. HC Vikingové Rým. pátek 18. 12. 17:00
HC Vikingové Rým. HC Stars Rýmařov sobota 19. 12. 17:00
SK Slovan A Rým. HC Kovošrot Rým. neděle 20. 12. 17:00
HC Horní Město TJ Malá Morávka pondělí 21. 12. 18:00
HC Vikingové Rým. HC Hazardéři Brun. pondělí 21. 12. 20:00
HC Kovošrot Rým. HC Predators Břidl. úterý 22. 12. 18:15
SK Slovan B Rým. HC Horní Město úterý 22. 12. 20:00

Od 23. do 27. prosince volno
HC Hazardéři Brun. HC Kovošrot Rým. pondělí 28. 12. 18:00
SK Slovan A Rým. SK Slovan B Rým. pondělí 28. 12. 20:00
HC Horní Město HC Vikingové Rým. úterý 29. 12. 18:15
HC Stars Rýmařov SK Slovan A Rým. úterý 29. 12. 20:00
HC Predators Břidl. HC Hazardéři Brun. středa 30. 12. 18:00
HC Kovošrot Rým. HC Horní Město středa 30. 12. 20:00

Dohrávky 1. kola:
HC Vikingové Rým. TJ Malá Morávka sobota 2. 1. 17:00
HC Horní Město HC Predators Břidl. neděle 3. 1. 17:00
SK Slovan A Rým. HC Hazardéři Brun. pondělí 4. 1. 18:00
SK Slovan B Rým. TJ Malá Morávka pondělí 4. 1. 20:00
HC Predators Břidl. HC Stars Rýmařov úterý 5. 1. 18:15
TJ Malá Morávka HC Kovošrot Rým. úterý 5. 1. 20:00

Martin Ftáček
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Easy Control Morava, s. r. o.
Hledáme elektrikáfie s §6 a vy‰‰ím 

pro montáÏe v âR i v zahraniãí. 

Nabízíme zajímavou práci, dobré platové podmínky, 
moÏnost profesního rÛstu.

Zavolejte nebo se dostavte osobnû kaÏd˘ den 
od 8.00–17.00 na adresu:

Easy Control Morava, s. r. o.,
Opavská 509/12, R˘mafiov

Kontaktní osoba: Pavel Martinka
Tel.: 725 840 680

J
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 15. 1. 2016
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek
7. 1. 2016 

do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

1/2016
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