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Tradiãního vítání se zúãastnilo 
jednadvacet dûtí

Na pracovní náv‰tûvu pfiijel 
námûstek hejtmana Marian Liebiedzik

R˘mafiov má nového mistra Evropy 
v ovládání honáckého biãe

V Ondfiejovû soutûÏili gurmáni 
v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ

DuKo triatlon s mezinárodní úãastí: pfiijelo 
celkem 94 borcÛ 

ročník XI .

PRÁZDNINÁM ODZVONILO, HURÁ DO ·KOLY!
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Barevný týden

Dětské keramické sympozium

Hledá se skřítek

Tajemství kápě mnicha Františka Fota: archiv SVČ Rýmařov
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Pár slov... o zákonech
Dnešní politici se často předhánějí v obviňování, kdo a jakým
způsobem nedodržuje platnou legislativu. Zamýšlel se však ně-
kdy někdo nad tím, zda je vůbec možné řídit se všemi zákony,
které jsou na našem území dosud platné?
Právě politici by se museli řídit zákonem ze dne 18. června 1861:
každý úd poslanecké sněmovny obdrží deset zlatých platu na
den, a to za ten čas, co bude přítomen v radě říšské. Má rovněž
nárok na náhradu útrat na cestu sem a tam. A pozor - žádný úd
sněmovny poslanecké nemůže se platu tohoto vzdáti!
Museli bychom také dodržovat například nařízení č. 90/1872 vy-
dané od ministerium obchodu dne 1. července 1872, jímžto se
zavádějí nová pravidla o provozování jízdy po železnicích v krá-
lovstvích a zemích v radě říšské zastoupených. V něm se napří-
klad praví, že pocestným není dovoleno, když chtějí do vozů
vstoupiti aneb z nich vystoupiti, aby si sami dvéře u vozů otví-
rali; to přísluší osobám služebným. Kuřáci se mohou zaradovat,
protože podle tohoto nařízení jest tabák kouřiti ve všech třídách
vozů dovoleno - jen dýmky musí býti opatřeny víčkem. Dále
vězte, že ztratí-li vám železnice dobře krmeného vola, máte ná-
hradu na 105 zlatých, zatímco za hubené prase pouhých 12 zla-
tých. Divokých zvířat dopravovati železnice naštěstí povinna ne-
ní.
Město Rýmařov sice zrušilo poplatky ze vstupného, ale podle
nařízení vlády 405/1920 Sb. je pořadatel povinen platit dávku ze
zábav - při vstupném do jedné koruny je to 10 haléřů, ale při
vstupném vyšším než 20 korun činí poplatek celých 50 %!
Předmětem hojných politických diskuzí je vždy školné na vyso-
kých školách - ale dosud je v platnosti také nařízení ministra vě-
cí duchovních a učebných ze dne 12. 6. 1886 o školném na stát-
ních školách středních (gymnasiích, reálkách). Za jeden semestr
by tak každý žák měl platit ve Vídni na 25 zlatých, v místech
kromě Vídně majících přes 25 000 obyvatelů 20 zlatých, v mís-
tech ostatních patnácte zlatých. Naštěstí mohou býti veřejní žá-
kové zproštěni od placení školného, když v posledním semestru
z mravního chování a pilnosti obdrželi některou z prvních dvou
známek předepsané stupnice známkové a jejich prospěch studij-
ní označen jest nejméně první všeobecnou třídou prospěchu
a nebo jsou-li nuznými, to jest ve svých poměrech majetkových
tak obmezenými, že by školného nemohli zapravovati bez citel-
ného strádání.
Podle zákona o potírání pohlavních nemocí ze dne 11. července
1922 by měla státní správa vykonávat dozor nad „spustlou mlá-
deží“, tj. osobami obojího pohlaví do osmnácti let vedoucími ži-
vot pohlavně nemravný. A pokud toho bude třeba, je státní sprá-
va povinna se postarat o zřízení ústavů pro nápravu prostitutek.
Jestlipak učitelé složili služební přísahu učitelstva škol obecných
a občanských v souladu s nařízením vlády ze dne 26. srpna
1919? Máte své yachty zapsány v souladu s nařízením obchod-
ního ministeria z 25. října 1884? A když na svých plavbách ná-
hodou ulovíte nepřátelskou nebo podezřelou loď, nezapomeňte,
že podle nařízení císařského daného dne 21. března 1864 jste po-
vinni ji dovézt do válečného přístavu v Puli!
Na závěr připomenu velmi důležitý zákon, i když na sklonku lé-
ta přicházím trošku s křížkem po funuse. Podle nařízení vlády
republiky Československé ze dne 26. dubna 1920 smí býti poža-
dováno za 1 litr lahvového piva u stáčeče nanejvýše při pivu nej-
méně 7stupňovém (ležáku) v lahvích půllitrových K 2,40 a při
plzeňském nejméně 7stupňovém v lahvích půllitrových K 2,70.
Při podávání s příborem smí se připočítávati nejvýše 10 hal. na 1
láhev. Prodej piva za ceny vyšší než stanovené dle těchto před-
pisů jest zakázán - prodej za ceny nižší není však vyloučen.
Pokud vám bude hostinský účtovat vyšší cenu, klidně mu pro-
zraďte, že podle platných právních předpisů jest překročení nej-
vyšších cen trestno dle zákona o trestání válečné lichvy. ona

V tomto čísle najdete

Zdravotnictví

Pacienti Podhorské nemocnice
se mohou těšit na pětapadesát nových lůžek

Celkem pětapadesát nových ne-
mocničních lůžek včetně matrací
rozmístila v těchto dnech na re-
habilitační oddělení a oddělení
ošetřovatelské péče v Rýmařově
a interní oddělení v Bruntále
Podhorská nemocnice, člen sku-
piny AGEL. Investice za více
než 1,2 milionu korun zkvalitni-
la úroveň poskytované ošetřova-
telské péče, především pak zvý-
šila pohodlí pacientů.

Lůžka pro oddělení ošetřovatel-
ské péče a rehabilitační oddělení
v Rýmařově jsou vybavena dře-
věnými spustitelnými postrani-
cemi s bezpečnostní pojistkou
a mají velký rozsah výškového
nastavení, což umožňuje pacien-
tům snadné vstávání z lůžka
a poskytuje komfort pro ošetřují-
cí personál. 

Ing. Tomáš Želazko,
mluvčí holdingu Agel

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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Aktuálně z města

Z jednání rady města
V pondělí 24. srpna se uskutečnilo jubilejní
padesáté zasedání Rady města Rýmařova
v tomto volebním období. Radní na něm při-
jali celkem sto osm usnesení, z nichž jedna-
dvacet mělo charakter doporučení pro jedná-
ní zastupitelstva města. Většinu usnesení tvo-

řily majetkové a bytové záležitosti.
Rada města vzala na vědomí zprávu o do-
pravní situaci ve městě Rýmařově k 31. 7.
2009 a uložila komisi dopravy a silničního
hospodářství vypracovat omezení pro parko-
vání vozidel v ulicích města. Radní dále vza-

li na vědomí předloženou zprávu o hospoda-
ření organizace Byterm Rýmařov, p. o.,
s příspěvkem města určeným na činnost or-
ganizace a na hospodaření s nemovitým ma-
jetkem města za první pololetí roku 2009.

vybíráme ze zprávy Dopravní situace ve městě
Nevyhovující dopravní situace ve městě
Rýmařově vychází ze zvýšeného provozu mo-
torových vozidel a nedostatečné kapacity ko-
munikací. S tím souvisí i nedostatek odstav-
ných parkovacích ploch, hlavně v centru měs-
ta. Stávající plochy neodpovídají současným
potřebám silničního provozu, protože počet
motorových vozidel rok od roku vzrůstá. To
vede k neustálému porušování zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích, jelikož řidiči využívají ke stání při-
lehlé místní komunikace a tím omezují plynu-
lost silničního provozu. V důsledku nedodržo-
vání zákona a stížností občanů bylo provedeno
duplicitní vodorovné dopravní značení na ná-

městí Míru a náměstí Svobody. Při opravě ko-
munikace na ulici Sokolovské bylo na místě
stávajícího chodníku podél Zahrady Hedvy
vybudováno podélné stání pro osobní vozidla,
na které občané reagovali velmi kladně.
V letošním roce byla do rozpočtu ODSH 
- dopravní značení schválena částka 200 000
Kč. Požadavek financí v rozpočtu na doprav-
ní značení v roce 2010 musí být navýšen na
330 000 Kč z důvodu umístění nového do-
pravního značení, kterým bude omezeno par-
kování nákladních automobilů na území
města Rýmařova, jehož předběžné náklady
činí cca 130 000 Kč. V rámci rozpočtové po-
ložky na BESIP byly zakoupeny dva infor-

mační radarové měřiče rychlosti. Jeden rada-
rový měřič rychlosti je umístěn v Janovicích
a druhý v obci Ondřejov.
Z parkovacího automatu na nám. Míru, který
obhospodařuje městská policie, byla od 1. 1.
2009 do 31. 7. 2009 vybrána částka 67 490
Kč. Bylo vydáno jednapadesát kusů povole-
nek k vjezdu do vybraných částí města
Rýmařova a sto třiatřicet parkovacích karet
k parkování na náměstí Míru. Dále byly vy-
dány bezplatné parkovací karty pro vozidla
fyzických osob, jež jsou členy orgánů města
Rýmařova, a obce nacházející se ve správ-
ním obvodu města Rýmařova (obce s rozší-
řenou působností). JiKo

Nájemníci města mohou rozhodnout o svém nájemném
Rada města na svém zasedání dne 13. 7.
2009 schválila způsob zvyšování nájemného
v bytech ve vlastnictví obce po 1. 1. 2010.
Zákon č. 107/2006 Sb. a sdělení ministerstva
pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. umožňuje
městu Rýmařov zvýšit nájemné k 1. 1. 2010
jednostranně o 38,99 % z původní výše
20,57 Kč/m2 na 28,59 Kč/m2. Při průměrné
velikosti bytu 60 m2 se jedná o navýšení
o 480 Kč. Cílová částka nájemného 28,59
Kč/m2 je stejná i pro nájemníky, kteří dnes
platí nájemné 18,91 Kč/m2 (například nájem-
níci většiny bytů v Ondřejově). Nájemníkům
bytů se sníženou kvalitou může být nájemné
zvýšeno na 25,73 Kč/m2 (tj. o 47,28 %).
Vedení města je ale názoru, že toto zákonem
umožněné navýšení je v podmínkách dnešní
ekonomické situace velmi tvrdé a pro mnoho
nájemníků neúnosné. Hrozí navýšení dluhů

na nájmu, které může skončit až výpovědí
dlužníka z nájmu bytu. Z těchto důvodů
schválila rada města usnesení, kterým umož-
ňuje nájemníkům rozložit si navyšování do
tří let. Nájemník, který dnes platí nájemné
ve výši 20,57 Kč/m2, by od 1. 1. 2010 platil
nájemné 23,04 Kč/m2, od 1. 1. 2011 pak
25,80 Kč/m2 a od 1. 1. 2012 částku 28,64
Kč/m2.
Možnost rozložení navyšování nájmu bude
písemně nabídnuta všem nájemníkům. S ná-
jemníky, kteří o rozložení navyšování nájmu
projeví zájem, bude uzavřena nová nájemní
smlouva se stejnou dobou nájmu, jakou mají
ve svých stávajících nájemních smlouvách.
V nájemních smlouvách bude zároveň upra-
veno navyšování nájmu po roce 2012.
Uzavřít nové nájemní smlouvy je nezbytné,
protože ve stávajících nájemních smlouvách

je v části navyšování nájemného uveden od-
kaz na jednostranné navyšování dané záko-
nem. Toto ustanovení musí být nahrazeno
dohodnutým postupným navyšováním.
Oznámení o jednostranném navýšení nájem-
ného včetně informace o možnosti rozložení
nájemného budou nájemníkům doručeny do
30. 9. 2009. V případě nájemníků, kteří
o rozložení nájemného požádají a uzavřou do
31. 12. 2009 novou nájemní smlouvu, pak
nebude jednostranné navýšení k 1. 1. 2010
realizováno, ale proběhne navýšení pouze
v dohodnuté výši.
Výše uvedené zvyšování nájemného se netý-
ká nájemníků, kteří mají už nyní smluvně
stanovené nájemné, jeho zvyšování probíhá
v závislosti na inflaci.

Ing. Lenka Vavřičková,
ředitelka Bytermu Rýmařov, p. o.

rozhovor
Proč nemůže město Rýmařov jednoduše vy-
dat například obecně závaznou vyhlášku,
která by již jasně formulovala postupné na-
vyšování nájemného? Domnívám se, že ur-
čitě většina nájemníků přece zvolí jedno-
dušší formu, a tou je postupné navyšování
nájemného v průběhu tří let.
Město Rýmařov nemůže postupné navyšová-
ní nájemného nájemníkům přikázat nebo
oznámit žádnou vyhláškou. Navyšování ná-
jemného může probíhat buď jen v souladu se
zákonem, nebo jen dohodou pronajímatele
a nájemce. První způsob, dle zákona, zname-
ná, že pronajímatel navýší nájemníkovi ná-
jem jednostranně k 1. 1. 2010 na zákonem
stanovenou výši, odchylky nejsou možné.

Druhý způsob znamená, že se pronajímatel
a nájemce dohodnou na smluvním nájem-
ném a způsobu jeho navyšování. A protože se
jedná o dohodu, musí být zřejmé, že byla u-
zavřena ze svobodné vůle obou smluvních
stran. Proto musíme trvat na tom, aby zájem
o postupné zvyšování nájemného projevil
nájemník.
Jak vám tedy má dát nájemník vědět, že má
o postupné zvyšování nájemného zájem?
Během měsíce záři obdrží každý nájemník
oznámení o jednostranném navýšení nájem-
ného v souladu se zákonem. Součástí ozná-
mení bude také podrobná informace o mož-
nosti rozložení nájemného do tří let a návrat-
ka. V oznámení bude uvedeno, jak by s ohle-

dem na původní výši mělo být nájemné pro
tohoto konkrétního nájemníka rozloženo.
Pokud bude mít nájemník o postupné navy-
šování nájemného zájem, návratku vyplní
a odešle zpět na Byterm. My potom postup-
ně připravíme nové nájemní smlouvy a ná-
jemníci budou vyzývání k jejich podpisu.
Předpokládáme, že možnosti postupného na-
vyšování nájemného využije většina nájem-
níků, což představuje asi tisíc nových nájem-
ních smluv a evidenčních listů. Pokud ná-
jemník novou nájemní smlouvu do 31. 12.
2009 podepíše, bude mu nájemné navýšeno
jen na úroveň uvedenou v nové smlouvě.
V jednom případě je uvedena cílová částka
28,59 Kč a potom se hovoří o částce 28,64



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2009

5

Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

Kč, která bude platit od 1. 1. 2012, v čem je
rozdíl?
Rozdíl pěti haléřů vznikl způsobem výpočtu
postupného navyšování. Aby bylo navyšová-
ní pro nás administrativně lépe proveditelné,
museli jsme volit navyšování o celá procenta
(první dva roky o 12 %, poslední rok o 11
%), tím došlo k drobné odchylce výše ná-
jemného v posledním roce.
Bude mít město po roce 2012 ještě jiné mož-
nosti, jak regulovat nájemné? Jinými slovy,
mohou nájemníci očekávat navýšení ná-
jemného i po tomto roce? Pokud ano, na zá-
kladě čeho?
Tak, jak se dlouhodobě zvyšují ceny zboží,
služeb, důchody a platy, mělo by být plynule
navyšováno i nájemné. Z vybraného nájemné-

ho totiž byty opravujeme a ceny stavebních
prací průběžně rostou. Představa, že by se po
roce 2012 růst nájemného zastavil, je mylná.
Proto bude počínaje rokem 2013 nájemné u no-
vě uzavřených nájemních smluv ročně valori-
zováno o inflaci předchozího roku, a to vždy ke
dni 1. 7. Vycházet budeme z údajů Českého
statistického úřadu, které jsou volně dostupné.
V případě nájemníků, kteří nebudou mít
o postupné navyšování nájemného zájem
a jejich nájemné vzroste k 1. 1. 2010 dle zá-
kona, nastává po roce 2010 opět právní va-
kuum. Zákon nestanovuje, jak bude navýšení
po roce 2010 probíhat. Nelze ale očekávat,
že bude nájemné opět „zmrazeno“.
Pronajímatel bude tedy navrhovat valorizaci
o inflaci. Případné spory mezi pronajímate-

lem a nájemcem o způsobu navyšování bude
řešit soud, což není situace příjemná pro žád-
nou stranu.
Kterých nájemníků se toto navýšení nebude
týkat?
Navýšení se nebude týkat nájemníků, kteří
vydražili právo nájmu a už nyní platí smluv-
ní nájemné, které je valorizováno inflací.
Navýšení se také netýká nájemníků chráně-
ných bytů na ulici Lidická.
Všech ostatních nájemníků, včetně těch, kte-
rým byly přiděleny byty z pořadníku nebo 
užívají byty postavené se státní dotací, se na-
výšení dotkne. Týká se i nájemníků, kteří
mají nyní navýšeno nájemné o spoluúčast na
výměně oken.
Děkuji vám za rozhovor. Připravil JiKo

Odbor dopravy a SH MěÚ Rýmařov

Nezapomeňte si včas vyměnit řidičský průkaz
Výzva k povinné výměně řidičských průkazů: řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vy-
měnit do 31. 12. 2010.

Doklady potřebné k výměně ŘP:
- řidičský průkaz
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- 1x fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti
- občané nad 60 let posudek o zdravotní způsobilosti

Úřední dny: pondělí, středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Mimo úřední hodiny doporučujeme dohodnout si návštěvu telefonicky předem na čísle 554 254 261 nebo 554 254 217.

Více informací včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na webových stránkách www.vymentesiridicak.cz.

Na pracovní návštěvu přijel náměstek hejtmana
Na pracovní náv‰tûvu pfiijel v úter˘
28. ãervence do R˘mafiova námûs-
tek hejtmana Moravskoslezského
kraje Marian Liebiedzik. Na pÛdû
radnice jej pfiivítali zástupci mûsta
starosta Ing. Petr Klouda a místo-
starosta Ing. Jaroslav Kala spolu
s vedoucím odboru Ïivotního pro-
stfiedí a regionálního rozvoje RNDr.
Franti‰kem âermákem.
Náměstek hejtmana se živě zají-

mal o problematiku regionu, sta-
rosta jej informoval o podaných
projektech města a již získaných
dotacích.
„Na své již v pořadí sedmé pra-
covní cestě po regionech Morav-
skoslezského kraje se chci sezná-
mit s problematikou regionů,
s problémy, které trápí jednotlivé
obce, a především se snažit se
starosty komunikovat o záležitos-

tech, které je zajímají, a seznámit
je s možnostmi, které kraj nabízí,
včetně různých dotačních titulů,
zejména co se týče možností čer-
pat evropské finance,“ sdělil ná-
městek hejtmana Marian Liebi-
edzik, který navštívil obce Vá-
clavov, Horní Město, Rýmařov
a Dolní Moravici, přičemž s dal-
šími zástupci Sdružení obcí

a měst Rýmařovska se sešel na
neformálním setkání při slav-
nostním obědě v Dolní Moravici.
Na závěr jednání zazněla také
podstatná informace týkající se
finančních prostředků: jejich při-
dělování by podle Mariana
Liebiedzika mělo být v dohledné
budoucnosti daleko pružnější. 

JiKo
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Uvítali jsme do života jednadvacet malých Rýmařovanů
Znovu nastal onen slavnostní 
okamžik, tentokrát pro sedm děv-
čátek a čtrnáct chlapečků, kdy
jsou na slavnostních vítáních spo-
lu se svými rodiči, prarodiči 
a ostatními nejbližšími děti za-
psány do pamětní knihy našeho
města. Stalo se tak mimořádně
poslední srpnovou neděli, tedy
30. 8., ačkoli se vítání tradičně
koná v sobotu. Zájem o nedělní
vítání byl opravdu mimořádný.
„Tak velkou účast už hodně dlou-

ho nepamatujeme,“ nechal se sly-
šet starosta města Petr Klouda,
který se slavnostních vítání ma-
lých občánků účastní s pravidel-
nou přesností. Spolu s ním přiví-
tali děti předsedkyně kulturní ko-
mise Božena Filipová, předsed-
kyně komise pro společenské zá-
ležitosti Květoslava Sicová, za-
stupitelka Jarmila Labounková
a předsedkyně osadního výboru
v Ondřejově Anežka Továrková.
Vítání doprovází už řadu let pod-

manivými melodiemi na klavír
Jiří Vystrčil a nad robátky ostraži-
tě bdí tým zdravotních sestřiček.
Nedělní odpoledne zpříjemnili
recitátoři - děti Základní školy
Rýmařov, které také každé ma-
mince a jejímu dítku darovaly ky-
tičku a malého plyšáka. Po slav-
nostním zapsání do pamětní kni-
hy měli rodiče a jejich ratolesti
možnost nechat se paní Drexle-
rovou na památku vyfotografo-
vat.

Slavnostního vítání se zúčastnily
děti narozené od května do čer-
vence tohoto roku. Tento pro ně-
koho snad již přežitý akt vítání
dětí v Rýmařově má dlouhou tra-
dici a mnoho rodičů se na ně vel-
mi těší, zvlášť když je připravo-
ván a organizován s láskou a pé-
čí tomuto sehranému týmu lidí
vlastní. Vždyť za pár let, kdy už
děti odrostou, bude na tento milý
okamžik vzpomínat s úsměvem
celá rodina. JiKo

Výzva
Redakce Rýmařovského horizontu připravuje pro vydání číslo 17/2009, které vyjde 2. října, mimořádnou předvolební přílohu, v níž bu-
dou mít politické subjekty možnost inzerovat své programy, názory a postoje. Uzávěrka pro dané vydání je 24. 9. 2009 a maximální
rozsah pro daný subjekt je jedna novinová strana. Redakce

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
âEZ Distribuce, a. s., oznamuje, Ïe dne 8. 9. 2009 v dobû od
7.40 do 15.40 hodin bude pfieru‰ena dodávka elektfiiny v celé
obci Harachov a ve dnech 8. a 24. 9. 2009 v dobû od 7.40 do
15.40 hodin bude pfieru‰ena dodávka elektfiiny v celé obci
Janovice.
Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25,
ods. 4, písm. d, bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pocho-
pení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim

provést předem potřebná opatření k zamezení případ-
ných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.
Děkujeme za pochopení.
POZOR! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení di-
stribuční soustavy i v této době považovat za zařízení
pod napětím!
Bližší informace můžete získat na lince 840 850 860.

Převzato z webových stránek města Rýmařova
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Proč jsem si ho vybral:
Miroslava Kováče jsem si vybral pro jeho
optimistický životní postoj a také proto, že je
rýmařovský patriot.

Jako kluka mne přivedl k bigbítu poslech
rádia Luxembourg a hlavně zhlédnutí filmu
Perný den - jak to bylo u tebe?
Už jako malého kluka mě muzika zajímala,
doma jsem brnkal na kytaru a rodiče už to
nemohli poslouchat, tak mě přihlásili do
LŠU, kde jsem absolvoval dvanáct let výuky
hry na housle a šest let hry na trubku. Na
trubku jsem hrál v orchestru Pionýrka a na
housle ve smyčcovém orchestru LŠU. Škola
mi dala velký základ, dokonce jsem se tam

naučil i noty a v pěveckém sboru jsem zvlá-
dl i základy intonace, takže později jsem mo-
hl vystupovat na pódiu s vynikajícími hudeb-
níky, které jsem obdivoval, jako například
Ota Roubal, Jiří Vystrčil nebo Roman Icha.
V minulém století se v 70. - 80. letech
v Rýmařově hodně hýřilo a jásalo, člověk se
nemohl dostat do přeplněné kavárny Avion
na hudební produkci Pedagogu. Ty stále ak-
tivně provozuješ kumšt v hotelu Praděd, ne-
stýská se ti po těch davech?
Nemyslím si, že by v současné době chodilo
do hotelu Praděd na hudební produkce málo
lidí. Hraji tam již osm let a za tu dobu se ke
starší generaci přidala i generace mladých li-
dí, takže atmosféra je dost podobná, jako by-
la v 70. letech minulého století v Avionu.
Nedávno jsi koupil rodinný dům, z toho se
dá usoudit, že se ti v Rýmařově líbí, co na
našem městě nejvíc oceňuješ?
Já jsem se v Rýmařově narodil, prožil jsem
zde krásné dětství a celý svůj dosavadní život.
Mým velkým snem byl domek a velká rodina.
Sen jsem si splnil a jsem šťastný. V Rýmařově
nejvíce oceňuji krásnou přírodu, klid a je pro
mě důležité, že zde žijí laskaví a přátelští lidé,
z nichž mnozí jsou mí kamarádi.
Máme tu smůlu, že v našem okolí fungují
jen samá komerční rádia, jaké bys chtěl po-
slouchat ty?
Abych se přiznal, rádio moc neposlouchám.
Chybí mi rádio, které by vysílalo rockovou
nebo alternativní muziku. Takovou hudbu si
rád poslechnu doma na CD a zapomenu při
ní na své každodenní starosti.
Tvé hudební produkce jsou směrovány pro
širokou veřejnost, ale velmi populární jsou

čaje pro seniory, co chystáš v budoucnu?
Jsem rád, že se jim má muzika líbí a vždy se tě-
ším na čas strávený s nimi. Tímto jim chci po-
děkovat za přízeň a popřát hodně zdraví.
Zvláště bych chtěl poděkovat Městskému úřa-
du v Rýmařově za velkou podporu našich od-
poledních hudebních setkání. Věřím, že i v příš-
tím roce budu moci dělat lidem svou muzikou
radost, a rád bych do Pradědu pozval některé
rýmařovské muzikanty, kteří by si se mnou za-
hráli a zavzpomínali na hudební večery
v Pradědu a Avionu. Moje pozvání platí i pro
všechny čtenáře Rýmařovského horizontu.

Příště: Miroslav Kováč se bude ptát
MUDr. Oldřicha Pitory.

Štafeta

Školství

Známé osobnosti se ptají známých či něčím pozoruhodných osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i čte-
náře. Společně s otázkami předávají pomyslný štafetový kolík, který zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-
nými či úplně jinými otázkami dalšího zajímavého člověka.

Ivan Sigmund se ptá Miroslava Kováče

Školní jídelna ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 informuje
Nabízíme možnost stravování veřejnosti!

Školní jídelna na ulici 1. máje
připravuje obědy pro žáky školy,
studenty středních škol a veřej-
nost. Obědy jsou připravovány
pro tři stravovací skupiny podle
věku: žáci 1. - 4. třídy platí 17
Kč, žáci 5. - 9. třídy a studenti
obdobných tříd gymnázia platí
19 Kč, žáci a studenti starší pat-
nácti let platí 21 Kč a pro ostatní
strávníky poskytujeme oběd za
49 Kč. V ceně je zahrnuta polév-
ka, hlavní jídlo, které má mož-
nost strávník zvolit předem ze
dvou druhů, a rovněž tři druhy
nápojů (ovocný, mléčný a čaj).
Pro žáky školy připravuje školní

jídelna také svačinky v ceně 8
Kč. Důležité upozornění pro ro-
diče: Žák a student má nárok na
výše uvedené dotované stravné
pouze v případě, že řádně nav-
štěvuje školu. V případě nemoci
má nárok na dotovaný oběd pou-
ze v první den nemoci, poté mu-
sí platit plnou cenu, tj. 49 Kč.
Jak na to? Pokud jste se u nás
dosud nestravovali a nejste žá-
kem školy, který odebírá stravu
na Národní ulici, musíte si nejpr-
ve za vratnou zálohu 50 Kč za-
koupit stravovací kartu. Když se
rozhodnete z nějakého důvodu
přestat chodit na oběd do naší jí-

delny, můžete kartu nepoškoze-
nou odevzdat a padesátikoruno-
vá záloha vám bude vrácena.
Stravování si nemusíte zakoupit
na celý měsíc, můžete si koupit
obědy jen na jednotlivé dny, kte-
ré nahlásíte předem v kanceláři
jídelny. Stravné můžete platit
v hotovosti nebo převodem na 
účet, například trvalým příkazem.
Platba na následující měsíc musí
proběhnout tak, aby nejpozději
posledního dne v měsíci byla již
na účtu školy (nejlépe je si zadat
trvalý příkaz nebo souhlas k inka-
su k 20. dni předcházejícího mě-
síce na měsíc následující).

Výběr hlavního jídla na oběd
provádíte v elektronickém systé-
mu přímo ve školní jídelně nej-
později den předem do 14.00,
v nezbytně nutném případě je
možno přihlásit oběd tentýž den
ráno do 7 hodin. Odhlásit stravu
je nutno rovněž nejpozději den
předem do 14.00.
Vaříme podle platných stravova-
cích norem, naše jídla jsou zdra-
vá, kvalitní a chutná. Podívejte
se na náš jídelníček přímo v jí-
delně nebo na webových strán-
kách školy www.zsrymarov.cz! 

Bc. Jana Egidová,
vedoucí školní jídelny
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Svět přátel - patnáctý mezinárodní projekt mládeže
Ve dnech 17. - 24. července 2009
se uskutečnil mezinárodní projekt
v litevském Alytusu za účasti šes-
ti států - Litvy, Polska, České re-
publiky, Francie, Německa
a Holandska. Tohoto projektu se
zúčastnila i SSOŠ Prima, s. r. o.,
Rýmařov.
Letošním úkolem byla kultura,
konkrétně divadlo, přičemž zámě-
rem bylo prezentovat region v kro-
jích. Každá země musela nacvičit
bajku nebo pohádku v angličtině.
Naše skupina si vybrala známou
pohádku Perníková chaloupka.
Všichni si museli připravit scénu,

kulisy. Pro nás to bylo velmi pouč-
né, neboť jsme měli e-mailem po-
slat požadavky, které pro tuto hru
potřebujeme. Nakonec jsme do-
stali jen polystyren a měli jsme si
poradit. Fantazie zvládla i tuto
překážku. Střechu jsme ozdobili
napečenými srdíčky, která jsme si
dovezli z Rýmařova. Vyvrchole-
ním byl závěr naší pohádky, kdy
herci házeli perníčky do hlediště,
což mělo velký ohlas.
Všechny skupiny společně ve vol-
né chvíli nacvičovaly hymnu pro-
jektu, s kterou vystoupily na zá-
věr. V týdnu jsne navštívili histo-

rické pamětihodnosti Litvy, hlav-
ní město Vilnius, aquapark a jiné.
V pátek byl projekt ukončen spo-
lečným programem za účasti ofi-
ciálních delegací zastoupených
měst. Každá skupina se zde před-
stavila i se svou prezentací města.
Během programu oceňovali mladí
z Litvy nejlepší jednotlivce všech
skupin. Z naší skupiny byla za
kreativitu oceněna Christiana
Zápalková. Na závěr tohoto pro-
gramu bylo společné divadelní
vystoupení - antická hra Oresteia.
Byla to pastva pro oči. Důraz byl
dán především na choreografii.

Přes různorodost schopností mla-
dých se vše podařilo. Závěrečný
ohňostroj se stal symbolem spolu-
práce.
Na závěr celého programu převzal
štafetu starosta města Rýmařova
Ing. Petr Klouda, který zaštítí
šestnáctý mezinárodní projekt
Svět přátel, pořádaný v Rýmařově
v roce 2010.
Doufáme, že i náš Svět přátel bu-
de úspěšný a mladí si od nás od-
nesou ty nejlepší zážitky a navá-
žou nová přátelství a kontakty. 

Mgr. Jarmila Labounková,
SSOŠ Prima, s. r. o.

Základní umělecká škola zahajuje nový školní rok
Jako každým rokem, i ve školním roce
2009/2010 se otevírají dveře každému, kdo
má zájem o kvalitní vzdělávání v umělec-
kých oborech. I letos mají nejen rýmařovské
děti, ale i dospělí šanci získat vzdělání
i spoustu krásných zážitků z aktivního zapo-
jení do uměleckých činností v oborech jako
hudba, tanec, divadlo a výtvarné umění.
Všechny tyto čtyři obory rýmařovská ZUŠ o-
tevírá a provozuje pro děti od předškolního
oddělení mateřských škol (výjimečně i pro
děti mladší) až po studenty, případně i do-
spělé.
Taneční obor povede u nás nově (či lépe ře-
čeno „staronově“) skvělá a rýmařovské ve-
řejnosti dobře známá Alena Tomešková.
Výtvarný obor budou mít nově na starosti tři
výborné učitelky z předchozích let - Mgr.
Kamila Hýžová, Mgr. Šárka Lupečková
a Mgr. Martina Kohoutková. Ani literárně
dramatický obor s naprostou jistotou nebude

pod vedením dipl. um. Silvie Jablončíkové
ve špatných rukou.
V hudebním oboru otevíráme i letos inten-
zivní výuku hry na bicí nástroje, vítáni jsou
ovšem i klavíristé, kytaristé, flétnisté, hous-
listé, akordeonisté, klarinetisté, saxofonisté,
zpěváci sóloví i v pěveckém sboru, ba i ti,
kteří třeba ještě nejsou rozhodnutí, na který
nástroj hrát. Jména učitelů hudebního oboru
lze najít na našich stránkách s adresou
www.zusrymarov.org.
Kromě obvyklé běžné výuky však naše ško-
la poskytuje též spousty dalších nadstandard-
ních aktivit, jako například zahraniční zájez-
dy, výtvarné plenéry, soutěže, spolupráce s o-
statními umělci v regionu (nedávno napří-
klad naše děti hrály na Sovinci divadlo 
s opravdickým drakem Jiřího Halouzky)
a podobně. Velmi důležitou součástí je pres-
tižní role naší školy v pilotáži rámcového
vzdělávání a ve vedení mnohamilionového

vzdělávacího projektu pro kolegy učitele 
z ostatních ZUŠ Moravskoslezského kraje.
Jak je patrné z mnoha statistik, ale jak velí
i obyčejný zdravý rozum, děti, které přijdou
do aktivního kontaktu s hudbou, tancem, di-
vadlem či výtvarným uměním, projevují
mnohem menší sklony k sociálně patologic-
kým jevům, jakými jsou kouření, alkohol,
kriminalita. A z tohoto pohledu je zcela lho-
stejné, na jaké úrovni se umění provozuje 
- každý dotek s Múzou člověka obohatí a do
života vybaví trvalými hodnotami.
Všechny informace, včetně přihlášky, jmen
učitelů, školného a podobně, lze najít na již
zmíněných internetových stránkách.
Jinými slovy - čeká nás spousta příjemné,
smysluplné a zábavné práce a moc se těšíme,
že mezi nás přijde ještě větší počet dětí než
v předchozích letech. Naše dveře jsou otev-
řeny opravdu každému. 

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D, ředitel ZUŠ

ZÁPIS DO TANEČNÍHO OBORU
Zveme tímto všechny, kteří mají chuť tancovat, skotačit a hrát si a také se něco nového naučit, na zápis do tanečního oboru ZUŠ, kte-
rý se koná 10. a 11. září 2009 v době od 16 do 17 hodin v prostorách tělocvičny Národní 15 v Rýmařově.

Moc se na vás těší Alena Tomešková, učitelka TO ZUŠ

Fota: SSOŠ Prima
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Historie jednoho domu

Prodejna Elektro na náměstí Míru
Jakkoli je v našem městě celá řa-
da domů neobyčejně vzhledných,
jejich historická hodnota nezřídka
pramení ze zdrojů zcela jiných 
- ukrývá se v jejich nitru. Příkla-
dem této skryté hodnoty je i náš
objekt dnešní, jehož fasáda na
první pohled rozhodně krásou ne-
oslní. Vzezření má až německy
strohé, je neurčitě zelená a přes je-
jí dolní polovinu se nápis Elektro
- radio - televize rozvaluje se závi-
děníhodnou lhostejností vůči ne-
rovnostem povrchu. Uvnitř se
však skrývá jádro nejen esteticky
zdravé, nýbrž i historicky velmi
cenné.
Kde bychom dům našli vyobra-
zen jako první, je nejspíš jasné, za
zmínku však stojí fakt, že na roz-
díl od současné orientace okapové
je na vedutě zachycen se štítem
obráceným do náměstí. Málokdo
by však hádal, že v tomto případě
jde o jeden z nejstarších domů
v celém městě. Problém ovšem
tkví v tom, že kromě toho už o je-
ho historii nevíme takřka nic.
Paměť našeho města je zkrátka
a dobře děravá a na odvážného
průzkumníka čekají na mnoha
místech lvi. Má v takovém přípa-
dě smysl hovořit o historii?
Ovšem, vždyť představa dějin ja-
ko přehledné a důkladně procho-
zené krajiny je naprosto scestná.
Historie, to je stará, vybledlá, za-
šlá mapa, někde stále ještě čitelná,
mnohde však plesnivá a prožraná
od myší. Co je však mnohem dů-
ležitější - stále je to jen mapa.
Mapa není území. Jestliže tedy
přiznáváme, že to či ono nevíme,
činíme tak s vědomím nevyhnu-
telnosti takového zjištění, dříve
nebo později. I nevědomost je

součástí historie.
Jisto je, že základní kámen objek-
tu byl položen už v době gotické.
Svědčí o tom vzácně dochované
hrotité klenby ve sklepení, tedy
klenby, jejichž příčný řez vytváří
lomený oblouk. Další pozoruhod-
ností, při jejímž spatření památká-
ři plesají, je výborně zachovaný
renesanční průjezd na pravé stra-
ně průčelí, který původně spojo-
val náměstí se dvorem. Takovému
dispozičnímu řešení se říkávalo
mázhaus. Poprvé se objevuje na
konci třináctého století, kdy do-
chází k funkčnímu dělení interié-
rů městských domů na část funkč-
ní v přízemí a obytnou v prvním
patře. Máz je stará objemová míra
původem z Bavorska, používaná
hlavně pro pivo; mázhaus tedy
proto, že právo pěnivý mok vařit
měl v oněch šťastných dobách té-

měř každý měšťanský dům a v ta-
kovýchto prostorách se pak pivo
čepovalo, spolu s další řemeslnou

či obchodní činností dle určení
objektu. Dá se tedy předpokládat,
že právě nějaký řemeslník zde
tehdy působil, protože bohatí kup-

ci sídlili spíše na horní straně ná-
městí.
Dnes průchod zakrývají vchodové
dveře, avšak uvnitř se zvídavému
návštěvníku nabízí pohled na dvo-
jici kleneb typu česká placka, vzá-
jemně oddělených zdvojeným pá-
sem, jimiž byl průchod nově zas-
tropen patrně při celkové klasi-
cistní přestavbě objektu v roce
1807, kdy byl dům také zapsán
v pozemkové knize. Za nimi se
chodba rozděluje, přičemž jedna
její polovina pokračuje jako prů-
chod na dvůr, druhá pak coby
schodiště stoupá do prvního patra.
Kdo se vydá chodbou nalevo, na-
razí mimo jiné i na vchod do roz-
sáhlých sklepních prostor. Ty jsou
dnes již z valné většiny nepřístup-
né, a tak na svého průzkumní-
ka pithologa stále ještě čekají 

- vzhledem k jejich stáří se v nich
další objevy dají s jistotou očeká-
vat. Ten, kdo by se vydal do dru-
hého podlaží, by měl tu čest projít
se po úzkém schodišti s nádher-
nou valenou klenbou rovněž z ro-
ku 1807. V objektu se dnes kromě
prodejny nacházejí také byty, je-
jich nájemci tedy tu čest mají pra-
videlně, ať už jsou si historické
hodnoty toho, čím denně prochá-
zejí, vědomi či ne.
Soubor historicky významných
prvků budovy doplňují pozůstat-
ky černé kuchyně v přízemí, což
bývala místnost s otevřeným ko-
mínem, pod nímž se nacházelo
ohniště a později také sporák či
pec. Černá se takové kuchyni ří-
kávalo kvůli začouzeným zdem.
U nás se černé kuchyně začaly ší-
řit v šestnáctém století a postupně
nahrazovaly do té doby používané
dýmné jizby, odkud kouř unikal
prostým otvorem ve střeše, a to
ještě v lepším případě. Takové ře-
šení ovšem znamenalo, že se do-
brý sluha snadno stal zlým pá-
nem, proto se již za Marie Terezie
protipožární předpisy zpřísňovaly
a dýmné jizby vymizely.
Jak už bylo řečeno, toto stavení
svou hodnotu běžnému kolem-
jdoucímu do tváře nevmetá - také
proto, že když se doba otočila, za-
čala původní klasicistní fasáda
v nových podmínkách působit vy-
sloveně reakčně, a byla proto 
umravněna. Ve svém nitru však
dům stále ještě uchovává hodnoty,
pro něž si zaslouží naši pozornost.

JaPo

Literatura: Hájek, V.: Hodnotící
karta, Národní památkový ústav
Ostrava, 2008
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Houbařům vybílil auto
Další vloupání do automobilu šetřili dne 4. 8.
policisté z Rýmařova. Dosud neznámý pacha-
tel využil toho, že majitelé fiatu z Prostějova
šli sbírat houby a zaparkovali vůz na odstavné
parkoviště u lesa mezi Lomnicí a Dětřichovem
nad Bystřicí. Pachatel vypáčil zámek předních
dveří a ukradl, co se dalo. Ze zavazadlového
prostoru vzal tašky s osobními předměty a pe-
něženky s hotovostí 6 000 Kč. Aby toho neby-
lo málo, vzal ze zadních sedaček ještě dvě mi-
kiny. Svým jednáním způsobil škodu na vě-
cech ve výši 20 000 Kč a poškozením vozidla
ve výši 3 000 Kč.

Krádež nafty
V obci Horní Město - Skály o víkendu 8. 8.
a 9. 8. 2009 v době od 21.00 do 9.30 dosud
neznámý pachatel vypáčil zámek víčka nádr-
že PHM u vozidla DAF, které bylo odstavené
u silnice. Z nádrže pachatel odčerpal okolo tří
set litrů motorové nafty v hodnotě 7 500 Kč.
Poškozením zámku víčka nádrže způsobil
škodu v předběžné výši asi 1 000 Kč.

Odnesl si kovový trezorek
Rýmařovští policisté šetří vloupání do pro-
dejny. V průběhu nedělní noci 16. 8. 2009
dosud neznámý pachatel prohodil cihlou
skleněnou výplň okna v prodejně na ulici
Opavská v Rýmařově. Z prodejny si odnesl
dosud nezjištěný počet kartónů cigaret, tři
láhve alkoholu a nezjištěný počet lahvových
piv. Po vypáčení dveří do kanceláře odcizil
kovový trezor, ve kterém byla uložena fi-
nanční hotovost asi 2 000 Kč. Jednalo se pře-

vážně o drobné mince. Jednáním pachatele
vznikla škoda poškozením 6 000 Kč a odci-
zením 10 000 Kč.

Nenapravitelný recidivista
Komisař SKPV Bruntál zahájil 19. srpna trestní
stíhání mladíka obviněného z několika krádeží.
Dne 18. června v ranních hodinách vnikl spolu
s dalším mladíkem do objektu nákupního stře-
diska na ulici Bartákova v Rýmařově. Z kance-
láře odcizili sáček s hotovostí asi 80 000 Kč
a stravenkami v hodnotě 6 000 Kč. Při odchodu
byli přistiženi pracovnicí prodejny a ta sáček
s penězi vytrhla mladíkovi z ruky. Oba pachate-
lé utekli. Dne 30. června po půlnoci vnikli do
rýmařovské pivnice. Zde odcizili nápoje a cuk-
rovinky. Dále v pivnici vytrhli ze zdi automat na
tabákové výrobky v hodnotě 65 000 Kč, který si
i se zbožím odnesli. Obviněný mladík se dané-
ho jednání dopustil i přesto, že byl již za takový
čin v posledních třech letech opakovaně odsou-
zen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
v trvání dvou let a z jeho výkonu byl podmíněně
propuštěn 5. dubna 2007 se zkušební dobou
v trvání tří let. Dne 18. srpna 2009 byl mladík
zadržen příslušníky OOP ČR Bruntál a umístěn
v policejní cele. Byl podán návrh na jeho vzetí
do vazby. Druhý z dvojice mladíků je již SKPV
Bruntál pro svou trestnou činnost vazebně stí-
hán.

Odnesl si věci za sto tisíc
Rýmařovští policisté řeší případ vloupání do
vozidla na parkovišti u rekreační chaty v obci
Stará Ves - Žďárský Potok. V období od 1. 7.
2009 do 14. 8. 2009 vypáčil neznámý pachatel
na nákladním vozidle zámek na dveřích řidiče

a vnikl do kabiny. Odnesl tachograf, autorádio
s CD přehrávačem, vysílačku, dva akumuláto-
ry a z nádrže odčerpal motorovou naftu.
Pachatel způsobil poškozením vozidla škodu
1500 Kč a odcizením věcí škodu 100 000 Kč.

Ze skladu si odnesl zboží
Rýmařovští policisté šetří případ vloupání do
skladu prodejny potravin. V době od 22. 8.
2009 do 23. 8. 2009 se dosud neznámý pa-
chatel dostal do objektu potravin v Rýmařo-
vě, část Edrovice. Z chodby vnikl do skladu,
kde odcizil dva kartony cigaret a dvě bedny
s pivem. Do prostoru samotné prodejny se již
nedostal. Pachatel způsobil škodu odcizením
zboží ve výši 1 900 Kč a poškozením ve vý-
ši 1 700 Kč.

Vášnivý rybář
Krádež rybářského náčiní šetří nyní rýma-
řovští policisté. Dosud neznámý pachatel se
vloupal v době od 20. do 24. 8. 2009
v Rýmařově na ulici Národní do sklepních
prostor. Zde odcizil rybářské lehátko, tašku,
několik prutů, navijáků a další příslušenství
k rybaření. Svým jednáním způsobil majite-
lům škodu ve výši přes 13 000 Kč.

Vzal i stravenky
V Rýmařově na náměstí Svobody ve středu
26. 8. 2009 vnikl neznámý pachatel do res-
taurace. Zde vypáčil skříňku za barem a od-
cizil finanční hotovost ve výši přes 3 000 Kč,
pětapadesát stravenek a tři zapalovače.
Celková škoda činí přes 5 000 Kč.

Z podkladů tiskové mluvčí PČR Bruntál

Bruntálští kriminalisté objasnili sérii vloupání
Intenzivním ‰etfiením a v˘bornou ope-
rativní prací bruntál‰tí kriminalisté
objasnili sérii vloupání do provozoven
v Bfiidliãné a R˘mafiovû, která se stala
od konce prosince 2008 do ãervna
2009.
Kriminalisté k této trestné činnosti
od ledna zajišťovali stopy a vyhod-

nocovali důkazy. V červenci spad-
la klec a dva podezřelí mladíci ve
věku kolem dvaceti let se pod tíhou
důkazů k vloupáním doznali.
Policejní komisař SKPV jim 28. 7.
2009 sdělil obvinění z trestných či-
nů krádeže a poškozování cizí vě-
ci. Toho se měli dopustit tím, že

dne 20. 12. 2009 v Rýmařově na
náměstí Míru vnikli do pivnice,
kde odcizili peněženku s tržbou
přes 9 800 Kč. Starší obviněný se
již sám v průběhu června
v Rýmařově vloupal do provozov-
ny občerstvení a odcizil 2 000 Kč.
V Břidličné pak vyloupil bar a do-

konce i místní knihovnu, kde ukra-
dl mobil a hotovost. Celková škoda
činí přes 25 000 Kč. Svého jedná-
ní se starší mladík dopouštěl i přes
skutečnost, že byl dokonce v letoš-
ním roce odsouzen za obdobnou
majetkovou trestnou činnost, kte-
rou páchal v roce 2008.

Časté nehody cyklistů
Od pátku 21. do nedûle 23. srpna museli záchra-
náfii na severu Moravy zasahovat u dvou desítek
nehod, jejímiÏ aktéry byli cyklisté.
S nákladním vozidlem se do kolize dostal de-
vatenáctiletý cyklista v obci Žďárský potok
na Rýmařovsku. Posádkou zá-
chranné služby byl ošetřen s pora-
něním končetin a páteře.
Po devatenácté hodině byl záchra-
nářům na Bruntálsku nahlášen ná-
lez cyklisty u obce Svobodné
Heřmanice. Sedmadvacetiletý muž po pádu
s krátkodobou poruchou vědomí utrpěl pora-
nění hlavy a byl předán do péče urgentního
příjmu nemocnice v Krnově.

Záchranná služba opakovaně upozorňuje na
to, že cyklisté jsou coby účastníci silničního
provozu velmi snadno zranitelní. Doporuču-
jeme proto používání ochranných přileb, ze-
jména pro jízdu v terénu. Cyklisté by měli

zvážit obtížnost zvolené trasy, a to
s přihlédnutím nejen k fyzickým
schopnostem, ale i zkušenostem.
Dostatečné osvětlení jízdních kol
by mělo být samozřejmostí, ale
v některých případech bohužel ne-

ní. Úrazy, nezřídka i vážnými, končívá opako-
vaně také jízda cyklistů pod vlivem alkoholu.

PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Foto: archiv UZS MSK
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Úsměvně

Organizace a spolky

Výtah - můj kamarád
Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.
A taky věci, zařízení a vybavení dosluhují.
V našem domě dosloužil výtah neboli zdviž.
I bylo rozhodnuto: třeba jej vyměnit, EU bude
nemít připomínky a těch osm set padesát tisíc
pomalu ale jistě splatíme. Však je na to jedna-
dvacet rodin. Přišel den D. Montéři kmitali
jak zdivočelé pendlovky, pomocníci už míň:
dva dny dělali, dva dny se školili - prý se zdo-
konalovali v bezpečnosti práce. Špína, hluk,
zápach, ba přímo smrad. Dlouho.
Já kolem nich, specialistů, chodila uctivě a po
špičkách, protože smekám před každou lid-
skou prací, zvláště odbornou. Taky jsem jim
podstrojovala - spravedlivé kafe (ne Maryšino
od Žida), něco sladkého. Budu přece žebrák,
ale kavalír - nelakota. Hoši učni se otočili
s nějakou fošnou, dva hrnky rozbité. Nevadí.
Střepů, vlastně ještě hrnků, mám dost.
Po pěti týdnech se konalo slavnostní uvedení
do provozu. Pánové mě přivolali k čestné jíz-
dě, ovšem jen do čtvrtého poschodí, víc jich

nemáme. Pohladila jsem si tu krásnou kabinu
v barvě oranž, letmo se prohlídla v zrcadle.
Jen málo, aby se neopotřebovalo. Potom jsem
si zahrála na kosmetičku - z kabiny jsem vy-
leštila přímo šperk.
V domě se rozhostilo nádherné ticho, věžní
hodiny oznámily osmou večerní. Užiju si ješ-
tě jízdy, a aby to nebylo jen tak, vynesu při
tom koš. Vstoupím a stisknu knoflík do příze-
mí. Výtah zafrkal, hýkl, zakuckal se, ujel pár
metrů - a zastavil. Znovu tlačítko, další - nic!
Slušní lidé už byli doma, z restoránu se nám
nikdo nevracel a dům byl obdivuhodně tichý.
Tlačítko se zvonkem, krátce, dlouze - výsle-
dek nulový. Mobil nefunguje, v kabině má ab-
solutní hluch. Už si představuji noc strávenou
vsedě na odpadkovém koši. Třeba se najdou
i nějaké zbytky, konečně já při své tělesné
konstituci přežiju i mnohem delší dobu. Náhle
hlasy na chodbě, přišel soused - hrdinný za-
chránce, přichvátali i další, dokonce byl povo-
lán i odborník z vedlejšího bloku. Sousedky

mi nabízely becherovku brčkem mezi dveřmi,
do toho hlášení: tady vyprošťovací a havarijní
služba. Kde, Rýmařov? Jste tam? Jméno, ad-
resa, další dotazy. Pochopila jsem, že zjišťují,
jestli je mi vlastní klaustrofobie. Naštěstí ne.
Vydržíte hodinu? Ze Šumperka to chvíli trvá.
Pořád jste tam?
Když konečně vystupuji z výtahového vězení,
objímám všecky, hlavně všechny muže.
Teprve v té chvíli se objevuje můj srdečný
manžel. Bylo mu totiž srdečně jedno, že ne-
jsem doma. V televizním programu našel cosi
interesantního a já mu nechyběla. To mě doja-
lo nejvíc. Moje skvělá empatická sousedka mi
přinesla bolestné - teplý moučník - a já po-
znala, že nejsem sama a mám dobré spolu-
bydlící.
Výtahu asi začnu vykat a uctivě ho vždycky
pohladím, než do něj vstoupím. Aby si mě za-
se nenechal!
Hoši ze Šumperka jsou určitě v pohotovosti. 

Si

Bezpečí seniorů Diakonie Rýmařov Pozvání na předvolební mítink
s kandidáty KSČM do parlamentu

Mítink se bude konat v Rýmařově na náměstí Míru v pondělí 7. září
od 14.30. Budou občanům představení kandidáti za Moravskoslezský
kraj - sedm prvních na kandidátní listině!
• Ing. Kateřina Konečná, 28 let, členka KSČM, poslankyně PS PČR,

Nový Jičín
• RSDr. Miroslav Opálka, 57 let, člen KSČM, poslanec PS PČR, Opava 
• Ing. Ivan Strachoň, 36 let, člen KSČM, manažer, Ostrava
• PaedDr. Milada Halíková, 59 let, bez politické příslušnosti, poslanky-

ně PS PČR, Havířov 
• Dagmar Valášková, 37 let, bez politické příslušnosti, vedoucí infor-

mačního centra, Staré Hamry
• Pavel Bačgoň, 56 let, člen KSČM, předseda OV KSČM, Bruntál 
• Ing. Martin Juroška, Ph.D., 33 let, člen KSČM, vysokoškolský peda-

gog, Ostrava
Srdečně zveme na tento mítink KSČM občanskou veřejnost.

Výbor MO KSČM Rýmařov

Jelikož jsou dnes senioři častým terčem zlodějů, podvodníků a násil-
níků, navrhla pracovnice Preventivně informační skupiny Krajského
ředitelství policie Severomoravského kraje - uzemního odboru
Bruntál středisku Diakonie ČCE přednášku na téma bezpečí seniorů.
Ve čtvrtek 6. 8. dopoledne se tedy uskutečnila přednáška v domě
s pečovatelskou službou (DPS) na Revoluční ulici a třídě Hrdinů.
Klientům z DPS Lidická byl na přednášku zajištěn odvoz, ale nikdo
této možnosti nevyužil. Nprap. Ing. Ivana Křištofová a pprap. Pavla
Munclingerová promítly několik krátkých filmů o krizových situa-
cích, do kterých se starší lidé mohou dostat, například návštěva pod-
vodníků vydávajících se za zaměstnance různých firem či přepadení
na ulici, a následovaly rady, jak se zachovat a čeho se naopak vyva-
rovat. Policistky promítání doplnily o další informace a ochotně zod-
pověděly dotazy. Přednáška měla pozitivní ohlas jak u seniorů, tak
u zaměstnanců Diakonie ČCE s příslibem další besedy, která by se
měla uskutečnit na DPS Lidická v měsíci září. Ilona Krupová

Foto: archiv Diakonie Rýmařov
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Z historie
Velmistr Maxmilián Josef Rakouský ďEste v čele řádu - 1. část

Osobnosti arcivévodů Maxmiliána Josefa
i Viléma Rakouských jsou natolik významné
a zajímavé, že by bylo škoda nedozvědět se
o nich něco více, proto jim budeme věnovat
pozornost. Maxmilián Josef Rakouský
ďEste (*Miláno 1782, +Ebenzweiler 1863)
vyrůstal v italské Monze, kterou dnes známe
ve zcela jiných souvislostech, v době, kdy by-
lo Milánsko ještě součástí habsburské říše.
Otcem byl arcivévoda Ferdinand Karel, matka
Marie Beatrice pocházela ze starobylého ital-
ského rodu ďEste. Přídomek tedy získala ved-
lejší linie Habsburků po Maxmiliánově matce.
Přídomek italských Esteů nosil ještě nešťastný
následník trůnu v den své smrti v Sarajevu
1914, přestože tehdy byly italské državy dáv-
no ztraceny. Početná rodina vychovávala kro-
mě Maxmiliána ještě šest sourozenců. S řádem
německých rytířů se Max seznámil poměrně
brzo, neboť jej vychovával jeho strýc
Maxmilián František, velmistr a poslední ně-
mecký kurfiřt, arcibiskup kolínský i münster-
ský. Byl to nesporně on, kdo ovlivnil jeho
vstup do řádu německých rytířů v roce 1801.
Stal se též dědicem obrovského soukromého
strýcova majetku. V pouhých jedenácti letech
jej těžce zasáhla potupná smrt tety Marie
Antoinetty pod ostřím gilotiny 16. října 1793.
Šokující zážitek až do smrti utvářel jeho názo-
ry a postoje. Téměř neoblomná podpora abso-
lutismu vycházela též z dalších dětských vzpo-
mínek, k nimž patřilo vyhnání z rodné
Lombardie po jejím dobytí Francouzi, o tři ro-
ky později i revoluce v Modeně roku 1831
a neobyčejně krvavý převrat ve Vídni v roce
revolucí 1848. Jeho postoje se tím ještě více
zatvrdily.
Rodina se pak usadila ve Vídni a chlapec vy-
studoval tamější věhlasnou vojenskou akade-
mii, kde s velkým úspěchem absolvoval mate-
matiku a předměty z oboru dělostřelectví.
Vojenská dráha byla strmá, jak bylo možno
předpokládat u člena panujícího rodu, ale u něj
hrály navíc značnou roli i jeho schopnosti.
Roku 1807 povýšil na podmaršálka a 1809 se
stal velitelem celého polního dělostřelectva cí-
sařské armády. Jeho dosud nejvýznamnějším
úkolem se stalo uhájit Vídeň obleženou
Napoleonem. Kapitulace města srazila mladé-
mu až příliš pyšnému důstojníkovi hřebínek

a nesporně vedla k potřebnému sebezpytování.
Zájem o vojenskou strategii jej přesto ani po
napoleonských válkách neopustil a po celý
další život koncipoval plány pevností a vojen-
ských zařízení v Podunají.
Přes vše, co můžeme brát jako nepříliš sympa-
tické rysy osobnosti, mu nelze upřít všestranné
zájmy v několika oborech techniky a technolo-
gie. Nesporně zajímavý návrh porcelánových
mincí mohl alespoň psychologicky změnit od-
mítavý postoj obyvatelstva k dosavadním ne-
náviděným papírovým bankocetlím, leč reali-
zován nebyl. Jedině vysoce kvalitní míšeňské
porcelánky nabízí hnědé či bílé pamětní meda-
ile z původní hnědé hmoty nebo z bílého (mat-
ného) biskvitu. Realizovaným vynálezem arci-
vévody se však staly dodnes tu a tam používa-

né speciální dýmníkové cihly. Zabýval se i lod-
ním parním pohonem a systémem potápění
v kesonu (potápěčském zvonu) a jeho použití
si sám vyzkoušel v Anglii. Věnoval se s vel-
kým zaujetím možnostmi konzervace potravin
v plechovkách z bílého kovu, jenž je běžný do-
sud, a značně mu pomohl na svět ještě v době
jeho začátků. O kvalitě rakouských konzerv
svědčí i nečekaně dlouhodobá trvanlivost je-
jich obsahu, kterou prokázal nález masových
konzerv s poživatelným obsahem ze zásob ar-
mády z první světové války po více než pade-
sáti letech. Ke koníčkům velmistra lze započí-
tat též poučené sběratelství mincí a s tím spo-
jené obsáhlé znalosti numismatiky, ale též hlu-
boký zájem o etnografii. Ke cti mu slouží, že
celý život věnoval poznávání umění, v němž
hrály důležitou roli rozsáhlé styky s předními
evropskými výtvarníky. Zvlášť úzké vztahy jej
vázaly k poněkud konzervativním vídeňským
romantikům, ale i početné obci filosofů.
Rozhodně se tedy nejednalo o degenerovaného
příslušníka vysoké aristokracie. Každý
z Habsburků byl jako ostatní lidé nadán origi-
nální povahou, vlastními cíli, inteligenčním ni-
vó a specifickými vlastnosti vůle. Byly mezi
nimi arci i černé ovce, ale ve které normální
rodině je občas nenajdeme? Avantýry někte-
rých nepramenily z duševních anomálií, ale
z tuhých a zastaralých podmínek života v císa-
řově široké rodině a z vhodně i nevhodně rea-
lizované touhy po osvobození z těsných pout
dávno překonaných regulí starobylé dynastie.
Roku 1803 byl Maxmilián pasován na řádové-
ho rytíře a zakrátko jmenován koadjutorem
(výpomocným katolickým hodnostářem) a bu-
doucím místodržícím rakouské řádové provin-
cie. V roce 1805 byl pověřen administrativou
řádu po slibu, že ji bude spravovat odpovědně. 

Mgr. Jiří Karel

Adam, P.: Řád německých rytířů a jeho půso-
bení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
Praha 2005; Štěpán, V.: Historie zámku
Bruntál, Bruntál 1998; Jan, L. - Skřivánek, F.:
Němečtí rytíři v českých zemích, Společ. přátel
hradu Bouzova, Třinec 1992; Řád německých
rytířů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku;
Hamanová, B.: Habsburkové, Praha 1996.

Velmistr Maxmilián Josef Rakouský (1835
- 1863)

Sovinec 1860

Kam na výlet
aneb

O cílech a necílech
Ke svým vycházkám a vyjížďkám si obvykle
stanovujeme nějaký cíl. Nějaký čili jakýkoliv.
Jde o výběr z takřka nekonečných možností
a člověk tento výběr činí s naprostou samo-
zřejmostí až zákonitostí. Jsou však i tací, kteří
si uvědomili, že není cíl jako cíl a že cílem je
nejen stanovený bod, nýbrž i celá cesta k ně-
mu. Hodnota cíle a cesty je tak ztotožněna

a pozdržení či dokonce nedosažení cíle jako
bodu obratu není považováno za ztrátu času.
Na cestě se totiž vyskytuje množství (opět
nepřeberné) zajímavostí a milovník přírody
je nechce opomenout. Samozřejmě že i tady
musí činit výběr, neboť by jinak uvázl hned
za městem nebo by strávil celé odpoledne na
jediném místě.

Ale nakonec proč ne, když tam má co vidět,
když vnímá to, co ostatní přehlížejí? Také ne-
patřím mezi ty, kteří stanoveného cíle musí do-
sáhnout v každém případě. Neboť proč nesebrat
zrnko zlata, které leží jen kousek stranou? To
má samozřejmě dopad na osobní i společenský
život: činit zastavení a rozhlédnout se na cestě
mění u člověka přístup k důležitým věcem.
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Jedinec se přestane kamsi hnát a z očí se mu
vytratí chtivost po nedosažitelné budoucnos-
ti. Uvědomí si, že opomíjel hodnoty a často
i takříkajíc šlápl na člověka. A pak je to tady:
kouzlo detailu a tiché chvíle zaplní celý ob-
zor, člověku se dýchá lépe a prolne jím těžko
definovatelné naplnění, spokojenost. Najed-
nou vnímá, že i všední předměty mají své
kouzlo a duši a vstoupí do něj jinak, v jiných
měřítcích časových a prostorových.
A člověk začne dávat věcem, potažmo živo-

tu, ten význam, jaký jim přináleží. Život ne-
ní jen sled rychlých tahů a nezáživných pro-
luk mezi nimi, ale především ohromná síť
mnohoúrovňové provázanosti.
Byli bychom špatní šachisté, kdybychom své
tahy více nepromýšleli, nebo špatní malíři,
kdybychom nerozeznali, že obrazy, které
malujeme svým žitím, často potřebují pod-
malbu nebo přemalbu.
A tak do člověka začne s poznáním vstupo-
vat klid a pokoj, veškerý život zduchovní

a jeho nitro se rozleje jako oceán.
Jeho krok už není ani rychlý a chvatný, ani
těžký, ví, jak a kam došlápnout, toulavé botě
nevadí častý odpočinek. Člověk doceňuje dar,
který si může dát jen sám. Získal vnitřní 
úsměv a dokáže říci prosím a děkuji současně.
Není těžké rozhodnout o cíli své cesty, sta-
novit předem odpověď na otázku, kam na vý-
let. Je však důležité jít svou cestou s klidem
a mírem v duši.

Za KČT Rýmařov Miloš Zatloukal

Rýmařov má mistra Evropy
Ve dnech 7. a 8. 8. se v areálu
chaty Na Stráni konal dvanáctý
ročník soutěže Cena Indiana
Jonese v trefování cílů bičem
spolu s již sedmým Mistrovstvím
Evropy v ovládání honáckého bi-
če, trikovém lasování, hodu no-
žem a tomahawkem, žonglování
s revolvery a westernové show,
doprovázený druhým ročníkem
Memoriálu F. A. Elstnera ve wes-
ternových disciplínách juniorů
do patnácti let. Jako každý rok se
i letos do Rýmařova sjela pestrá
skladba westernových nadšenců
ze všech koutů republiky, aby se
utkali mezi sebou o vítězství
v soutěžích a všichni společně
o obdiv a uznání diváků.
Boje to byly vskutku urputné
a kovbojové i kovbojky, mladí
i staří, neponechali nic náhodě
a soutěžili s plným nasazením.
Četnost disciplín jim umožnila
předvést celé spektrum wester-
nových dovedností a oni toho ta-
ké patřičně využili. V pátek od-
poledne měli soutěžící vyhrazen
čas pro registraci a trénink, od
třetí hodiny do šesti se pak kona-
la první část soutěží v hodu no-
žem a tomahawkem. Právě hodu
tomahawkem se zúčastnilo do-
statečné množství žen na to, aby
mohli pořadatelé utvořit celou

ženskou kategorii, což je velmi
potěšující. Hlavní část programu
ovšem připadala na sobotu.
Soutěžilo se již od časného rána,
a návštěvníci tak měli možnost
detailně sledovat celé klání a fan-
dit svým favoritům. Diváckou 
atraktivitu zvyšuje fakt, že každá
kategorie sestává z velkého
množství dílčích disciplín; po-
vinné prvky jsou také přesně ro-
zepsány, takže informovaný di-
vák se v soutěži snadno orientu-
je. Po absolvování povinných
prvků měli soutěžící v kategori-
ích biče a koltu možnost předvést
volnou sestavu, kde všichni pro-
kázali značnou invenci a mnohdy
publikum doslova ohromovali
svou zručností.
Příjemným zjištěním je, že stej-
ně jako před rokem se i letos po-
dařilo Rýmařovu coby hostitel-
skému městu obhájit svou čest,
když loňský držitel Ceny Indiana
Jonese Marcel Regmund opět
zvítězil - tentokrát však odkráčel
již jako mistr Evropy. Znovu tak
prokázal své mimořádné bičař-
ské kvality. Kromě Marcela
Regmunda se v soutěži objevilo
dalších šest účastníků
z Rýmařova či za Rýmařov sou-
těžících, konkrétně v kategoriích
biče, nože a tomahawku. Z těch-

to sedmi lidí se na medailových
pozicích umístili tři, což ukazu-
je, že naše město může být za
výkony svých závodníků hrdé.
Zazářil zejména Jan Hrdlička,
jehož budoucnost na soutěžích
tak vypadá velmi slibně.
Samotná westernová show však
nebyla tím jediným, na co se ná-
vštěvníci mohli těšit. Po vyhlá-
šení výsledků den ve znamení
westernové atmosféry završil
country bál s tombolou, divadel-
ní představení v kulisách mays-

kého chrámu dle filmu
Dobyvatelé ztracené archy a na-
konec ohňová show.
Šampionát se konal pod hlavič-
kou Světového westernového
klubu (WWAC), skautského
střediska Rýmařov a W Clubu
Praha za vydatné pomoci níže 
uvedených sponzorů. Organizá-
toři děkují všem dětem i dospě-
lým, kteří se podíleli na nároč-
ných přípravách akce i samot-
ném průběhu, a také všem, kdož
přispěli do bohaté tomboly. JaPo

Fota: archiv Junáka Rýmařov
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Cena Indiana Jonese:
1. Josef Velecký - Nivnice
2. Petr Zubíček - Ratiboř
3. Petr Bubela - Břidličná

Memoriál F. A. Elstnera:
1. Karel Tichý - V. Meziříčí
2. Bruno Zapletal - V. Meziříčí
3. Jan Hrdlička - Rýmařov

Mistrovství Evropy:
Trikové laso:
1. Martin Veselý - V. Meziříčí
2. Jan Krčmař - Kojetín
3. Josef Zahradník - Bezměrov

Žonglování s revolvery:
1. Pavel Michálek - Dolní Lutyně
2. Josef Zahradník - Bezměrov
3. Radim Michálek - Dolní Lutyně

Honácký bič:
1. Marcel Regmund - Rýmařov
2. Josef Utíkal - Cheb
3. Petr Glonek - Nekoř

Hod nožem:
1. Tomáš Maurer - Kladno
2. Dalibor Petr - Trojanovice
3. Josef Smékal - Ostrava

Hod tomahawkem - muži:
1. Stanislav Havel - Jičín
2. Josef Smékal - Ostrava
3. Dušan Dvořák - Zubří

Hod tomahawkem - ženy:
1. Lada Olbortová - Kačice
2. Jaroslava Johnová - Chomutov
3. Renata Ciprichová - Doksy

Westernová show:
1. Radim Michálek & Radka Ptáčková - Dolní Lutyně

Hlavní partneři:
Město Rýmařov
Městské služby Rýmařov
KoM - kovošrot Moravia
Katr, a. s.
PÁTÁ STAVEBNÍ CZ
PIPA Klempířství, s. r. o.

AutoLašák Rýmařov
RD Rýmařov
Turistické známky, s. r. o.
Pilsner Urquell

- plzeňské pivovary

Rappeři si dali dostaveníčko ve Flemdě
Letošní půlkulaté výročí festivalu
Battle Kings je už historií. Vše se
událo 1. srpna na tradičním místě
- v zahradě Hedvy v Rýmařově.
Brány areálu se otevřely v pravé
poledne, kdy začali přicházet prv-
ní návštěvníci. Dvě hodiny nato
bylo zahájeno dění na tanečním
pódiu, kde měli své zázemí soutě-
že v NewStyle a BreakDance. Na
NewStyle Battle dorazily necelé
dvě desítky dvojic z různých kou-
tů ČR. Na BreakDance mělo za-
stoupení také Slovensko.
Druhé soutěžní pódium, MicSta-
ge, měla oproti plánovanému za-
čátku mírné zpoždění, jelikož po-
rota i s DJem uvízli v koloně aut
za Hradcem Králové. Přesto se

jim podařilo v pořádku dojet,
a mohly tak začít souboje
v BeatBox a FreeStyle, které si
získaly vysokou pozornost divá-
ků. Mezitím začalo dění na hlav-
ním pódiu, RapStage, kde první
show předvedli angličtí Em-
dee&Tuco&cMonts. Po nich ná-
sledoval striktní slovenský rapper
Strapo, který otevřel prostor pro
finále v BeatBox a FreeStyle.
V průběhu večera nevázl program
ani na MicStage; nalezli zde záze-
mí opavský KSI i šternberský
Faiby, s kterým se na pódiu ukázal
i rýmařovský Redy.
Poté už byl večer otevřený pro 
originální show v podání Moja
Reč, která dorazila s téměř celou

kapelou. Opět z důvodu špatné
dopravní situace bylo posunuto
vystoupení Huga Toxxxe
a Vladimira 518, a tak na scénu
dorazila hvězda letošního Battle
Kings - přední anglický rapper
SWAY da Safo, který předvedl
vyšperkovaný koncert. Po jeho 
úchvatné show následovala již
předem avizovaná dvojka Vladi-
mir 518 a Hugo Toxxx a ti letošní
ročník uzavřeli.
Celý festival proběhl bez větších
problémů s vynikajícím občer-
stvením a atmosférou. Produkce
ustala ještě před plánovaným kon-
cem, aby byl co nejpřísněji dodr-
žen noční klid. Po ukončení festi-

valu se účastníci v poklidu rozešli.
Rád bych závěrem poděkoval
partnerům podporujícím festival:
KS-I Filtertechnik, C-Technik,
Woodmetaltechnics, Pátá staveb-
ní, hotel a pivovar Excelent, K-
Therm (Lubomír Klaň), Osram,
Klempířství Pipa, Rýmstav,
Autocolor Design, H+H diskontní
prodejna, Autoškola Bill, stolárna
Mobis, hotel Praděd, sdružení
Sebeobrana Rýmařov a v nepo-
slední řadě mé rodině a známým
za pomoc. Ještě jednou děkuji.
Díky rovněž za veškeré připomín-
ky na e-mail bkinfo@battle-
kings.cz.

Freddy Martin Heinisch

Fota: archiv Martina Heinische

Fota: archiv Junáka Rýmařov



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se

jich zbavili. Michelangelo Antonioni
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Známá i neznámá výročí
4. 9. 1989 zemř. Georges Simenon, belgický francouzsky píšící

prozaik, autor detektivních románů (nar. 13. 2. 1903) 
- 20. výročí úmrtí

6. 9. 1524 nar. Pierre de Ronsard, francouzský básník (zemř. 
27. 12. 1585) - 485. výročí narození

7. 9. 1899 zemř. Karolina Světlá, česká spisovatelka (nar. 24. 2.
1830) - 110. výročí úmrtí

7. 9. 1909 nar. Elia Kazan, americký filmový a divadelní režisér
(zemř. 28. 9. 2003) - 100. výročí narození

7. 9. 1914 nar. Lída Baarová, česká herečka (zemř. 27. 10. 2000)
- 95. výročí narození

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti, slaven od roku 1966
(UNESCO)

8. 9. 1949 zemř. Richard Strauss, německý hudební skladatel
a dirigent (nar. 11. 6. 1864) - 60. výročí úmrtí

15. 9. 1789 nar. James Fenimore Cooper, americký povídkář a ro-
manopisec (zemř. 14. 9. 1851) - 220. výročí narození

15. 9. 1859 zemř. Václav Kliment Klicpera, český dramatik a spi-
sovatel (nar. 23. 11. 1792) - 150. výročí úmrtí

15. 9. 1894 nar. Jean Renoir, francouzský filmový režisér (zemř.
11. 2. 1979) - 115. výročí narození

17. 9. 1994 zemř. Karl Raimund Popper, anglický filosof rakous-
kého původu (nar. 28. 7. 1902) - 15. výročí úmrtí

18. 9. 1924 nar. Ivan Diviš, český básník (zemř. 7. 4. 1999) - 85.
výročí narození

Narodili se noví občánci
Veronika Janová .................................................... Stříbrné Hory
Ondřej Pasecký ....................................................... Rýmařov
Radim Přecechtěl .................................................... Rýmařov
Sofie Nepimachová ................................................ Rýmařov
Vanesa Frömlová ..................................................... Ondřejov
Vojtěch Srovnal ....................................................... Janovice
Aleš Havelka ........................................................... Dobřečov
Kimberly Vykoukalová ........................................... Rýmařov
Pavel Bureš ............................................................ Rýmařov
Tomáš Zifčák .......................................................... Malá Štáhle
Eva Moiseev ............................................................ Jamartice
Erin Jalamasová ...................................................... Stará Ves
Ella Ludwigová ...................................................... Rýmařov
Jaroslav Mareček ..................................................... Mirotínek
Maxim Pleský ......................................................... Malá Morávka
Sarah Gaurí Coudray ............................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Josef Palík - Rýmařov ......................................................... 80 let
Anna Ftáčková - Rýmařov .................................................. 80 let
Anastazie Haníková - Rýmařov .......................................... 80 let
Jan Ctibůrek - Rýmařov ...................................................... 81 let
Františka Vrobelová - Rýmařov ........................................... 81 let
Tomáš Strouhal - Rýmařov .................................................. 82 let
Jaroslav Nejedlý - Rýmařov ................................................ 82 let
Marie Furišová - Rýmařov .................................................. 82 let
Klára Zbořilová - Rýmařov ................................................. 82 let
Anna Veselá - Rýmařov ....................................................... 82 let
Ludmila Vánská - Rýmařov ................................................. 83 let
Karel Hanuš - Rýmařov ....................................................... 84 let
Marie Slaměníková - Rýmařov ........................................... 84 let
Vojtěch Gdovín - Rýmařov .................................................. 84 let
Ludmila Smýkalová - Rýmařov .......................................... 85 let
Anna Lukovská - Rýmařov ................................................. 85 let
Hedvika Štěpaníková - Rýmařov ....................................... 86 let
Anna Zahradníková - Rýmařov ............................................ 86 let
Marie Štěpjáková - Rýmařov ............................................... 89 let
Ludmila Rechtoriková - Jamartice ....................................... 90 let
Ludmila Koňaříková - Rýmařov .......................................... 91 let

Rozloučili jsme se
Antonín Pavlík - Stará Ves ................................................... 1957
Josefa Kudelová - Horní Město ............................................. 1916
Irma Jurásková - Ruda .......................................................... 1926
Josef Demetr - Rýmařov ....................................................... 1961
Petr Těšínský - Rýmařov ....................................................... 1957
Miroslav Kopečný - Rýmařov .............................................. 1936

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Pranostiky na měsíc září
• Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.
• Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
• Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
• Po teplém září zle se říjen tváří.
• Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
• Ozývá-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
• Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
• Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
• Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
• Na Ludmily světice obouvej střevíce.
• Po svatém Matouši čepici na uši.
• Svatý Václav hady sklízí.
• Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.

ZÁŘÍ 2009
3. - 6. 9. 9:00 - 19:00 SVČ Řezbářský workshop „Krása dřeva“

6. 9. 14:00 SVČ Vernisáž výstavy řezbářského workshopu
7. 9. 9:00 SVČ Keramika s Buřinkou

14. 9. SVČ Výstava keramických prací dětského 
ker. sympózia

19. 9. 6:00 SVČ 34. roč. Rýmařovské padesátky
21. 9. 9:30 MŠ Koloběžkové závody MŠ
22. 9. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
24. 9. 17:00 SVČ Keramika pro veřejnost
25. 9. 16:30, 19:00 SVČ Zahájení tanečních kurzů

Blahopřání
Upřímně blahopřejeme manželům Smýkalovým k vzácné dia-
mantové svatbě, šedesáti letům společného života a práce pro
naše město a pro rodinu.
Paní Ludmilo, pane Miroslave, hodně zdraví a spokojenosti!

Městský úřad Rýmařov
Květa Sicová, Božena Filipová a Petr Klouda, starosta

V neděli 14. června 2009 odešla náhle z tohoto světa skvělá

paní učitelka Blažena Marečková,
výjimečná žena, která ovlivnila několik generací žáků a studentů
nejen jako pedagog, ale také svými postoji, moudrostí a láskou.
Do posledních chvil ji provázela péče a obětavá pozornost přátel.
Nezapomenutelným se stává člověk tím, čím naplnil svůj život 

- svou prací, dobrotou svých či-
nů a prospěšností svého konání.
Vzpomínka na paní učitelku
Blaženu Marečkovou zůstane
živá v našich srdcích.
Nezapomeneme na ni my, její žáci
z V. B a také dlouholetá kolegyně
a přítelkyně Vlasta Lustigová.
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus

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

www.mekrymarov.info
tel.: 554 212 566

Bc. Lenka Žmolíková,
ředitelka knihovny

Zveme vás k návštěvě stálých expozic Městského muzea Rýmařov.
Že už je znáte? Ale kdepak, stále je co objevovat! V nedávné době by-
la totiž obměněna část expozice věnované renesanci. Návštěvníci tak
nyní mohou obdivovat část sbírky unikátních kamnových kachlů
z Rýmařova a ze zámku v Janovicích. Dále byly v expozici Historie
Rýmařova umístěny poutavé informační panely, které svou podobou
zaujmou jak dospělé, tak děti. Panely textovou i obrázkovou formou
návštěvníkům stručně nastíní mj. historii města Rýmařova, lokality
Hrádek, představí také kapli Navštívení Panny Marie v Lipkách či zá-
mek v Janovicích. Podobným způsobem budou v brzké době inovo-
vány také expozice textilnictví a dolování.

Na vaši návštěvu se těší pracovníci Městského muzea Rýmařov.
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Potěcha nejen pro oko
Dne 1. 8. proběhla v Galerii
Octopus vernisáž při příležitosti
zahájení výstavy obrazů Jiřího
Chadimy. Krátce po jejím zaháje-
ní ve tři hodiny odpoledne pronesl
pan Jiří Karel úvodní řeč, v níž ná-
vštěvníky seznámil s životem a dí-
lem malíře Chadimy, s příběhem
jeho postupného získávání zkuše-
ností na uměleckých školách a ná-
sledného zapojování do umělec-
kých výbojů skupiny Radar, v níž
se naplno rozvinul malířův talent.

Sám umělec ke své umělecké drá-
ze prohlásil: „Malování je práce,
řemeslo, který nikdy nejsi vyuče-
nej.“ Tento citát velmi dobře vy-
stihuje pokoru, s níž Jiří Chadima
ke svému povolání přistupoval.
Umění pro něj vždy představovalo
proces, vývoj, hledání. Ukázky
tvorby, jež jsme měli příležitost
shlédnout v Galerii Octopus až do
30. 8., tuto základní pokoru potvr-
zují. Jsou to obrazy křehké, takřka
porcelánové krásy, díla poetická,

ztvárňující harmonický svět tiché-
ho řádu, prodchnutý chvějivým ži-
tím vzduchu a vody; svými jem-
nými, lehce nostalgickými tóny 
upomínají na Jana Zrzavého.
O velmi příjemný doprovod celé
akce se postaral malířův syn
Mikoláš Chadima, dnes již světoz-
námý hudebník žánru, jemuž se 
obecně říká alternativa. Jeho kari-
éra sahá až do začátku sedmdesá-
tých let a za dobu svého působe-
ní měl možnost spolupracovat 

i s osobnostmi jako Fred Frith či
Chris Cutler, což jsou přímo doye-
ni britské nezávislé scény.
V Rýmařově se projevil jako mistr
hudebního minimalismu, když ně-
kolika táhlými tóny saxofonu na
pozadí temně atmosférického do-
provodu dokázal v publiku vyvolat
náladu takřka magickou. Z tohoto
vzácného setkání s dílem obou
Chadimů si návštěvníci bezesporu
odnesli hluboký estetický zážitek.

JaPo

Výzva
Hračky do muzea

Městské muzeum Rýmařov chce
v průběhu příštího roku uspořá-
dat výstavu starých hraček, her
a herních pomůcek. Vlastníte
hračky, se kterými si hrávaly už
naše babičky? Nebo snad ještě
starší? Či jinak zajímavé hračky?
Nenechávejte si pohled na ně
pouze pro sebe, ale předveďte je-
jich krásu široké veřejnosti pro-
střednictvím muzea! Máme zá-
jem o zapůjčení ucelených ko-

lekcí i jednotlivých kusů, případ-
ně součástí hraček a her.
Můžete-li zapůjčit své hračky
a pomoci tak uspořádat výstavu,
která návštěvníky přenese svým
kouzlem do starých časů, kon-
taktujte prosím do konce září ku-
rátorku muzea Kateřinu Císařo-
vou (tel.: 554 211 770, e-mail:
vystavy.rymarov@seznam.cz).

Městské muzeum Rýmařov

✁
Historické detaily - 13. část

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 13

Dennû procházíme v na‰em mûstû R˘mafiovû kolem nejrÛznûj‰ích ar-
chitektonick˘ch pozoruhodností a kulturních památek, historick˘ch
detailÛ, fascinujících fasádních ãi dvefiních ornamentÛ, unikátních
a originálních korouhviãek, jeÏ zde zanechali mistfii stavitelé, fiezbá-
fii, tesafii, sochafii nebo umûleãtí kováfii. V dne‰ní uspûchané dobû,
protkané sítûmi mobilních operátorÛ, kdy z kanceláfií a pokojÛ bli-
kají monitory poãítaãov˘ch sestav
a dûti si hrají ve virtuálním svûtû, jen stûÏí zastavíme svÛj krok, po-
zvedneme hlavu vzhÛru a zamyslíme se napfiíklad nad tím, kter˘ 
umûlec obdarovan˘ fantazií dílo pro dal‰í pokolení zanechal. (Zaãít
soutûÏit mÛÏete kdykoliv, i s jedním ústfiiÏkem máte ‰anci na v˘hru.)

SoutûÏ pfiipravil JiKo

Jméno a příjmení

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

..................................................................................
Telefonní kontakt

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

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

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

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

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

v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami

nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termín kavárniček na II. pololetí roku 2009:
Každé liché úterý v měsíci: 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17.

11., 1. 12. a 15. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí - pátek: 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
neděle: 13.00 - 16.00
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Osadní výbory informují

Akce hradu Sovince

Vítěz zvládl třicet švestkových knedlíků za pět minut
V sobotu 29. srpna se u ondfiejovské
Koliby konalo tradiãní zábavné odpo-
ledne s hudbou, tancem a dobr˘m
obãerstvením, na jehoÏ pfiípravû
mûla nejvût‰í zásluhu pfiedsedkynû
osadního v˘boru v Ondfiejovû AneÏka
Továrková spoleãnû s cel˘m t˘mem
ochotn˘ch OndfiejovákÛ a ‰ikovn˘mi
kuchafikami, které pfiipravily sou-
tûÏní pokrm - ‰vestkové knedlíky.

Ani chladné a větrné počasí ne-
odradilo návštěvníky od této
vděčné akce, na kterou se sjíždě-
jí každoročně zájemci ze široké-
ho okolí. Lákadlem je totiž nejen
bohatá tombola, vždy velmi kva-
litní občerstvení a taneční me-
renda, ale především soutěž
o nejzdatnějšího jedlíka švestko-
vých knedlíků. Pravidla jsou

zcela jasná. Milovníci švestko-
vých knedlíků, kterých se letos
do soutěže přihlásilo deset, měli
za úkol zvládnout porci třiceti
knedlíků v časovém limitu dese-
ti minut. Nejrychlejším pojída-
čem sladkého pokrmu se nako-
nec stal Luboš Kanovský
z Rýmařova, který svou porci
spořádal za neuvěřitelných pět
minut a třináct vteřin, tedy v po-
lovičním časovém limitu. Jen
o deset vteřin později polkl po-
slední sousto místní přeborník
Petr Křapa z Ondřejova a na tře-
tím místě se umístil s výsledným
časem šest minut a deset vteřin
Jan Socha ze Šternberku. Jen pro
zajímavost, knedlíkoví přeborní-
ci se do Ondřejova sjeli z Břid-
ličné, Rýmařova, Janovic, Strán-
ského a Šternberku. A to se ví, že
děti, které na zábavném odpo-
ledni nikdy nesmí chybět, se ne-
mohly nechat zahanbit a chtěly
si také zasoutěžit v pojídání
švestkových knedlíků. Do soutě-

že se přihlásilo osm jedlíků a pr-
venství si odnesla Anna
Tlachová, následovaná sestrou
Lucií. Třetí místo zhltla Lenka
Hamplová. Nikdo však nepřišel
zkrátka, všechny děti organizá-
toři odměnili po zásluze drobný-
mi sladkostmi.
Co si mohou organizátoři více
přát? Spokojenost byla na obou
stranách, lidé se rozcházeli spo-
kojení a usměvaví, někteří do-
konce až téměř k ránu. Snad jen
soutěžících by mohlo být v příš-
tím roce podstatně více, postesk-
li si pořadatelé.
Osadní výbor Ondřejov děkuje
všem, kteří zdařilou akci podpo-
řili, všem, kteří mají otevřenou
dlaň. Díky patří pánům Bernát-
kovi, Poláchovi, Štěpaníkovi,
paní Kováčové, Kremerové,
Žákové, manželům Pinďákovým
a Pipovým, Městskému úřadu
Rýmařov, Rýmařovskému hori-
zontu a Rýmařovské pekárně.

JiKo

Hodokvas na Sovinci
Ve dnech 22. a 23. 8 se na
Sovinci konala další z řady hojně
navštěvovaných akcí, tentokrát
nazvaná Hodokvas Rytíře
Kobylky. Akce jubilejní, již
dvoustá, si předsevzala seznámit
návštěvníky s řemesly středově-
ku, a ti tak mohli sledovat napří-
klad hrnčíře, pradleny či kováře,
jehož řemeslo si dokonce mohli
vyzkoušet.
Zdaleka to však není všechno, co
bylo na hradě k vidění. Svůj um
a zapálení pro věc znovu ukázaly
šermířské skupiny Historika a M.
C. E., při jejichž scénkách se di-
vákům doslova tajil dech. Naproti
tomu při vystoupení kejklíře
Křupaly, který tak rád za potlesku
přichází i odchází, se diváci pří-
mo zalykali smíchy, a nadělili mu
ho proto měrou vrchovatou.
Zejména děti také jistě potěšilo

originální provedení pohádek
Princ Bajaja a Růženka v podání
Teátru Víti Marčíka, navíc s vtip-
ným zapojením pomocníků z řad
publika. Nezastupitelné místo
v programu pro nejmenší mají
rovněž výchovné lekce katovny
Ordál, které názorně ukazují
středověké praktiky tehdejších
orgánů činných v trestním řízení.
Děti se při nich zocelují pohle-
dem na krev a učí se vděku za to,
v jaké době měly to štěstí se na-
rodit. Pestrou skladbu představe-
ní dále doplnili sokolníci Nikol
a Monti, kteří návštěvníkům
předvedli své dovednosti v za-
cházení s dravými ptáky.
Další zajímavostí je možnost
prohlídky nově zrekonstruova-
ných prostor, tedy remtru a rytíř-
ského sálu, kde lze vyslechnout
i krátký výklad k historii

Sovince. Je dobře, že hrad si již
dokázal vybudovat návštěvnic-
kou základnu, která mu zůstává
věrná, a daří se mu tak naplňovat
své kapacity. Jedinou vadou na

kráse akcí na Sovinci pořáda-
ných je citelný nedostatek parko-
vacích míst, který se snad odpo-
vědným místům již brzy podaří
vyřešit. JaPo

5. a 6. 9.
Mord na Sovinci - netradiční šermířské prohlídky

9.15 až 17.30 - Příběh dvou šlechticů opouštějících putyku.
Hrad je otevřen 9.15 - 18.00.

Vstup do hradu s kostýmovaným průvodcem každých 10 - 15 minut.
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Zpravodajství města Břidličné
Hasiči v akci Další úspěchy biatlonistů

Sbor dobrovolných hasičů Bři-
dličná a trampská osada Zlomená
podkova pod záštitou MěÚ
Břidličná zorganizovali v sobotu
15. 8. 2009 od jedné hodiny od-
poledne na místním fotbalovém
hřišti dvě hasičské soutěže - O po-
hár starosty města a Memoriál
Vratislava Hanzlíka. Pro děti pak
byly připraveny atrakce a různé
soutěže.
Soutěže dětí byly odměňovány
bonbónky a podobnými sladkost-
mi. Mohly si zastřílet ze vzdu-
chovky (vystřídalo se kolem osm-
desáti dětí), zaházet si kuželky
nebo jen si zaházet granáty do ko-
šů či shazovat plechovkové pyra-

midy. Jízda zručnosti se dětem lí-
bila také. No a kdo by se nechtěl
projet na koni?
Hasičské soutěže byly doplněny
ukázkami vyprošťování osob
z havarovaného vozidla a také 
ukázkou hašení hořícího auta.
K poslechu a později i k tanci hrál
Al-Club. Později se přidalo
MeKo s diskotékou. Tombola by-
la opravdu bohatá. Hlavní cenou
byl plazmový televizor, který dár-
ce předal osobně. Jen škoda, že
nepřijelo více hasičských druž-
stev. O diváky díky krásnému po-
časí nouze nebyla. Na přípravě
občerstvení všeho druhu se podí-
leli i kuželkáři. Radek Poncza

Za krásného, možná až moc tep-
lého počasí, proběhl v Břidličné
v neděli 16. 8. 2009 regionální
závod Českého poháru v letním
biatlonu. Závodníci Klubu biat-
lonu Břidličná se zúčastnili vět-
šiny kategorií. Žactvo vyběhlo
na tratě v 10.30, dorost a dospě-
lí v 11.45. Břidličná získala de-
vět zlatých, tři stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Bohužel
menší účast z jiných oddílů cenu
medailí trochu znehodnocuje.
Ve svých kategoriích zvítězili:
žáci - David Volek, Patrik Matz-
ke a David Španihel; dorostenci
- Jiří Polcer a Jiří Václavík; do-

rostenky - Michaela Gyorgyová;
junioři - Vladimír Hlobil; juni-
orky - Markéta Kováčová; muži
- Tomáš Latka.
Třetí kolo ČP v letním biatlonu
se konalo 26. 8. 2009 až
v Jáchymově a opět skončilo ús-
pěchem našich biatlonistů.
Výsledkem jsou první místa žá-
ků a dorostenců a druhé místo
dospělých po tomto třetím kole,
navíc je náš klub biatlonu v cel-
kovém hodnocení na prvním
místě před silným Roverem
Praha a klubem z Nového
Města. Jen tak dál! 

Radek Poncza

O pohár starosty:
1. Vrbno, 2. Rýmařov, 3. Al
Invest, 4. Široká Niva, 5. Světlá
Hora, 6. Janovice

Memoriál Vratislava Hanzlíka:
1. SDH Břidličná, 2. Al Invest, 3.
Janovice, 4. Široká Niva

Ženy: Široká Niva, jediné účast-
nice, tedy vyhrály obě soutěže.

Výsledky:

Opravy v jídelně jdou do finiše
Součástí velkých oprav je i přestavba kuchyně a jídelny.
Rekonstrukci výdejního prostoru i ostatní práce prováděné pracovní-
ky šumperské firmy SAN - JV, s. r. o., dozorují za zřizovatele, jímž je
město Břidličná, vedoucí stavebního úřadu Vít Hudeček a starosta
Bohumír Kamenec. Ještě v měsíci srpnu se město přihlásí do vyhlá-
šené výzvy na získání peněz na zateplení školy. Starosta k tomu do-
dává: „Máme to připraveno jak projektově, tak i auditem. Vybraná je
i firma, která provede zakázku na podání projektu.“ Daniel Mach

Rekonstrukce školní jídelny v Břidličné, vlevo starosta města
Bohumír Kamenec Foto: D. Mach

Foto: Daniel Mach

Foto: Daniel Mach

Opožděná kanalizace
Vybudovat kanalizaci na Nerudově ulici a napojit ji na řád se město
snaží, seč může. Podle starosty se kopat začne nejdříve v říjnu nebo
v listopadu. Tato rekonstrukce kanalizace by měla vylepšit také čis-
tičku odpadních vod, z níž povrchové vody mají podle plánu proudit
do Moravice. Zhotovitelem stavby se má stát společnost AP Investing
Brno, která zpracovala zadávací podmínky a komunikuje se státním
fondem životního prostředí ohledně dotace. Fond však vyžaduje ne-
ustále nové a nové dodatky k žádosti. Proto se radnice přímo dotáza-
la, co všechno je ještě potřeba doložit, aby již nedocházelo k dalšímu
prodlení. Věříme, že budou zadávací podmínky do konce srpna schvá-
leny. Poté ještě musí město nechat na internetu minimálně měsíc vý-
zvu, aby se firmy mohly o zakázku ucházet.
Kvůli prodlení musela radnice požádat kraj o prodloužení lhůty na spo-
lufinancování kanalizace. Rozhodnutí má padnout v září na krajském
zastupitelstvu. Odklepli a potvrdili tam totiž na financování projektu tři
a půl milionu korun, a pokud by se letos nestavělo, pro příští rok by
mohlo město o takto významnou částku přijít. Radek Poncza
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Krytý bazén v Břidličné

Z okolních obcí a měst

Oprava domu hrůzy
Chátrající bytový dům na konci
Břidličné směrem na Vajglov se
konečně dočkal rekonstrukce.
Radnice chce z domu, který je
v havarijním stavu již delší čas
a který je znám jako dům hrůzy,
udělat místo pro solidní bydlení.
Střechu klempíři již izolovali
a pustili se do další rekonstruk-
ce. Část bytů je obydlena i dnes,

zbývající volné byty chce bytová
komise po rekonstrukci přidělo-
vat zájemcům z pořadníku. A na
závěr k tomu starosta dodává:
„Pokud si lidé budou vážit inves-
tic, které do domu město vložilo,
a k tomu budou řádně platit ná-
jem, budeme určitě všichni spo-
kojeni.“

Daniel Mach

Plavání pro veřejnost v září
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 17.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00
Neděle 13.00 - 20.00

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

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

Mezinárodní folklórní festival: objevem roku
se stala kapela Kelt Grass Band ze Stránského

Ve dnech 12. až 17. srpna se
v Šumperku konal devatenáctý
mezinárodním folklórní festival
za účasti hráčů ze Slovinska,
Demokratického Konga, Jordán-
ska, Černé Hory, Slovenska, Řec-
ka, Vietnamu, Německa a osmi
souborů z České republiky. Akce
byla skvěle organizačně zajištěna
a měla naprosto hladký průběh.
Všude panovala přátelská atmo-
sféra mezi účastníky, pořadateli
i diváky.

Součástí festivalu byly také pres-
tižní společenské akce, například
přijetí účastníků u starosty města
Šumperku s představením vý-
znamných sponzorů a zástupců
pořadatelských garantů. Význam-
nou událostí byla i oslava jubilej-
ních narozenin dlouholeté ředitel-
ky a hnacího motoru celého festi-
valu paní Libuše Drtilové.
Denně probíhaly produkce na ně-
kolika tradičních místech města
Šumperku. (Malá scéna - Areál

u Sovy, Velká scéna - Pavlínin
dvůr, Sál kulturního domu Šum-
perk.)
V sobotu 15. srpna proběhla na-
prosto famózní akce pod názvem
Roztančená ulice, kdy městem
procházel průvod jednotlivých
souborů, které vystoupily přímo
v ulicích na sedmi vybraných
místech. Akci sledovalo až deset
tisíc nadšených diváků.
Na závěr festivalu byly uděleny
dvě významné ceny. Jako nejoblí-
benější kapela u diváků byla oce-

něna skupina Podpolanec z Det-
vy. Toto vysoké ocenění získal
soubor již po čtvrté. Cenu pořada-
tele Objev roku získal nováček
festivalu Kelt Grass Band ze
Stránského a partnerská skupina
skotských tanců The Kilts z Háje
ve Slezsku.
Pro skupinu Kelt Grass Band bylo
největším oceněním nominace
pro rok 2010, kdy se v Šumperku
uskuteční jubilejní dvacátý ročník
tohoto festivalu. 

JiKo, zdroj: Petr Schäfer

V Kenozerském parku budou létat vážky z Jiříkova
Od 19. do 24. srpna se v okolí Keno-
zerského národního parku v Archan-
gelské oblasti na severu evropské ãás-
ti Ruska konal mezinárodní kulturní fes-
tival pod zá‰titou Evropské unie, kter˘
byl oslavou bohatství a rozmanitosti
kultury a umûní. Setkali se tady místní
i mezinárodní umûlci, návrháfii, hudeb-
níci, tradiãní fiemeslníci a odborníci na
kulturní obrodu z Ruska i Evropy.
„S mými kolegy z rožnovského
skanzenu a dalšími členy delega-
ce České republiky jsme odlétali,
aniž bychom tušili, co nás čeká.
Teprve na místě jsme se dověděli,
že většina ze sedmadvaceti uměl-
ců měla připravený konkrétní

projekt, se kterým se budou na
festivalu prezentovat,“ sdělil své
první dojmy po návratu z Ruska
náš jiříkovský řezbář Jiří
Halouzka, známý především dí-
ky svému největšímu vyřezáva-
nému betlému na světě, držitel
několika cen a zápisů do české
Guinnesovy knihy rekordů. Na
břehu obrovského jezera, kde se
prohání velké množství vážek, se
zrodil v jeho hlavě nápad a v prů-
běhu večera a noci vznikl pro-
jekt, který Jiří Halouzka předsta-
vil druhý den na setkání. „Jedná
se o šest dvoumetrových vážek,
které budou umístěny na půlob-

Fota: archiv KGB 

Foto: archiv Jiřího Halouzky
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loukové konstrukci a každá z vá-
žek bude otočena jiným směrem.
Ať už bude vítr foukat odkudkoli,
bude vždy některá z nich točit
křídly,“ nastínil své představy
řezbář. Jeho projekt zaujal stráž-
ce a vedení Kenozerského národ-
ního parku natolik, že se okamži-
tě stal prioritním. Svůj záměr vy-
tvořit „létající vážky“ na břehu
jezera Kenozerského národního
parku by měl uskutečnit v srpnu
příštího roku, a to za velice krát-
kou dobu - v průběhu čtrnácti

dnů. „Na důkaz svých dovednos-
tí jsem na místě vyřezal dva malé
medvědy. Malé z toho důvodu, že
v okruhu sedmdesáti až sta kilo-
metrů nebyla k dispozici v prů-
měru větší kulatina než sedmde-
sát centimetrů,“ doplnil výčet
svých aktivit na severu Ruska ji-
říkovský řezbář z Pradědovy ga-
lerie U Halouzků v Jiříkově
u Rýmařova.
Hlavním úkolem mezinárodního
festivalu, kterého se zúčastnilo
celkem jednačtyřicet pozvaných

delegátů, bylo vytvořit dvě vý-
stavy pod širým nebem - park ar-
chitektury Dřevěný Jeruzalém
a divadlo v krajině Severní polo-
koule - ve staré vesnici v regionu
Kenozero. Rovněž byly uspořá-
dány semináře a workshopy pro
pozvané umělce a prohlídky pro
novináře a průvodce.
Veškeré aktivity projektu by mě-
ly směřovat ke zlepšení spolu-
práce mezi evropskými a ruský-
mi institucemi a k prohloubení
mezikulturního dialogu. Užší

kontakt veřejnosti s místní kultu-
rou napomůže jejímu ocenění,
zvýší povědomí o duchovních
a uměleckých hodnotách oblasti
a v konečném důsledku posílí 
identitu ruského severu. Rozvoj
nových kontaktů a vzájemné
spolupráce oživí místní zdroje
zaměřené na kulturní turismus
a město Rýmařov v povědomí
tamních obyvatel nebude chybět.
(O setkání Jiřího Halouzky s lov-
ci medvědů přineseme reportáž
v příštím vydání.) JiKo

Vydařená pouť
Farní kostel v Ryžovišti je zasvě-
cen svatému Janu Křtiteli, jehož
svátek se slaví 24. června. Tento
den letos připadl na středu, oslava
svátku patrona ryžovišťského kos-
tela byla tedy přenesena na neděli
28. června. Na přípravě poutní
slavnosti se podílely místní ženy,

které kostel čistě uklidily a vyzdo-
bily květinami. Program pouti dí-
ky překvapivě příznivému počasí
mohl proběhnout takříkajíc v su-
ché variantě. Nepochybným 
ústředním bodem byla slavná bo-
hoslužba, kterou celebroval míst-
ní duchovní správce P. Mgr. Piotr

Oskwarek za hojné účasti míst-
ních farníků a poutníků z okolních
i vzdálenějších farností. Mši sva-
tou zpestřil svým zpěvěm chrá-
mový sbor Bernardini z Břidličné.
Závěr mše svaté patřil udělení po-
žehnání otce Piotra každému far-
níkovi osobně. Po skončení pout-
ní mše svaté byla před kostelem
příležitost k neformálnímu setká-
ní a debatě při pouťových koláč-
cích a jiných dobrotách, které při-
pravily místní farnice, a chlapi se
zase postarali o to, aby bylo co na-
lít do skleniček. Při této debatě
zazpíval netradičně před kostelem
sbor Bernardini za doprovodu ky-
tary a flétny lidové písně. Sbor
svým zpěvem podpořili i poutníci.
To vše přispělo k výborné náladě.
V tento den uplynul rok od slav-
nostího vysvěcení nového památ-
ného kříže. Samotný kříž z mod-
řínového dřeva vyrobil místní ob-
čan Martin Pavlát a je darem ro-
diny Pavlátovy. Byl osazen stáva-
jící sochou Ježíše Krista, kterou

opravil pan Palička. Stávající
kříž byl zchátralý, a proto bylo
nutné jej z důvodu bezpečnosti
odstranit. Nový kříž vysvětil dne
29. června 2008 P. Mgr. Piotr
Oskwarek za přítomnosti asi
dvou set věřících. Kříž slouží
k různým slavnostním příležitos-
tem týkajícím se bohoslužby, ja-
ko je například průvod na
Květnou neděli nebo na Boží tě-
lo, k modlitbám apod.
Kříž byl postaven bez techniky
místními silnými chlapy jen za
pomoci lan, navíc za silného vět-
ru. Konkrétně to byli Ing.
Stanislav Grigerek, Josef Farkaš,
Luboš Svoboda, Radek Sýkora,
Jiří Pavlát a Martin Pavlát. Jim
patří velký dík.
Nechť památný kříž v nynější po-
době zůstane zachován po další
generace a dál dohlíží na každo-
denní cestu obyvatel Ryžoviště
na místní hřbitov a na mše svaté.

Foto a text:
Emilie Pavlátová

Horský vůdce na Relaxe
V táborovém středisku Relaxa,
které pořádá skupinové akce pro
děti i dorost, měli účastníci právě
probíhajícího horolezeckého kur-
zu jedinečnou příležitost setkat se
s horským vůdcem Janem
Bednaříkem. Ten, doprovázen
předsedou Českého horolezecké-
ho svazu Josefem Uherkou, přijel
chlapcům a dívkám předat někte-
ré ze svých bohatých znalostí zís-
kaných na výstupech doma i v ci-
zině.
Horolezcovy začátky bývají
skromné. V případě Jana Bedna-
říka, rodáka z Brna, to znamenalo
přejít od dětských her na venkově
a prvních pokusů s prádelní šňů-
rou přes prvotní zamilovanost do
horské turistiky až k hluboké lás-
ce k horolezectví. První zkušenos-
ti sbíral během přechodů Jeseníků

a Nízkých Tater: „Tam jsem zažil
první omrzliny, vyčerpání i pocity
štěstí, které lze jen stěží popsat.
Chození a lyžování mi už po čase
nestačilo, táhlo mě to dál a výš.
Lezení je droga, kdo to zkusil, ne-
potřebuje vysvětlovat, kdo nezku-
sil, nepochopí. Do hor jsem jezdil
stále víc a postupně jsem se stal
horolezcem.“ Odhaliv tak v sobě
vertikální sklony, postoupil k po-
hořím vyšší ligy - Vysokým
Tatrám a Kavkazu.
Profesionálem se stal v roce 2006,
kdy složil vůdcovské zkoušky. Od
té doby Jan Bednařík zlézá hory
s klienty: „Není to tak jednodu-
ché, jak se zdá, vodit lidi po ho-
rách je jiné než čisté horolezectví,
je to velmi náročná práce, žádné
hobby. Dlouho jsem přemýšlel,
jestli vodit lidi po horách je moje

cesta. Nakonec jsem opustil práci
manažera a teplo kanceláře jsem
vyměnil za život na horách.“
V tomto povolání také Jan
Bednařík dosáhl četných úspě-
chů, v letech 2007 a 2008 dokon-

ce doprovázel nevidomého horo-
lezce Honzu Říhu při výstupech
na horskou stěnu El Capitan
v Yosemitském národním parku
a na vrchol kavkazského Elbrusu.

JaPo
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Finále ankety Strom roku 2009
Památn˘ jasan na Ranné nazvan˘ Vévoda
z Morgenlandu, nacházející se pfiibliÏnû jeden kilo-
metr od kaple sv. Josefa v Podlesí a dva a pÛl ki-
lometru severnû od kostela v Malé Morávce v ka-
tastrálním území Podlesí pod Pradûdem, byl vy-
brán mezi dvanáct finalistÛ ankety Strom roku
2009, do které bylo pfiihlá‰eno celkem pûta‰ede-
sát kandidátÛ z celé âeské republiky.
Je to strom přímo z katastru obce Světlá
Hora a určitě stojí za to podpořit jej, aby se
stal vítězem, tedy stromem roku 2009.

Hlasování probíhá od 1. srpna do 10. října
2009. Výsledky budou vyhlášeny v Brně 22.
října 2009 na Koncertě pro stromy.
Další podrobné informace najdete na webo-
vých stránkách www.stromzivota.cz, kde je
také zaznamenáván momentální stav hlaso-
vání pomocí SMS, podpisové archy budou
průběžně odesílány.
Hlasujte dvěma způsoby:
1) Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
STROM12 na tel. číslo 87777. Cena jedné

SMS je 30 Kč a výtěžek je použit na záchra-
nu starých a výsadbu nových stromů.
2) Pomocí hromadných hlasovacích archů,
které najdete v Informačním centru při
Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6 či
na Obecním úřadě ve Světlé Hoře. V případě
dotazů kontaktujte tel. č. 554 773 157 ne-
bo svetlahora@svetlahora.cz

Převzato z webových stránek
města Rýmařova

Dialyzační centrum v Bruntále pomohlo již desítkám pacientů
Centrum pro pacienty trpící onemocněním
ledvin, které letos nákladem čtyřiceti dvou
milionů korun otevřela v Bruntále společnost
B. Braun Avitum, s. r. o., pomohlo za zhruba
půl roku svého fungování již dvaapadesáti

pacientům. Počet provedených dialyzačních
ošetření dosahuje 3 339. Zcela nová, moder-
ní dialýza, která stojí na samostatném po-
zemku v areálu bruntálské nemocnice, po-
skytuje lidem se závažným onemocněním

ledvin nejen napojení na umělou ledvinu, ale
také ambulantní péči a sociální poradenství.
V bruntálském centru je pacientům k dispo-
zici patnáct dialyzačních křesel a špičková
technika. Eva Kijonková, mediální zástupce

Seriál

Zajímavost

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ:
Informace Místní skupiny ČČK - První pomoc při neúrazových stavech

Syndrom náhlého úmrtí dítěte v kojenec-
kém věku (označovaný též jako SIDS - sud-
den infant death syndrome) je náhlá a neoče-
kávaná smrt, která přichází bez předchozích
varovných příznaků. Ani dle anamnézy, ohle-
dání dítěte a místa úmrtí a ani po podrobné
pitvě není příčina smrti dítěte určena. K náhlé
smrti kojence dochází ve spánku, nejčastěji
mezi druhým a čtvrtým měsícem věku, o ně-
co častěji umírají chlapci. Dítě je nalezeno
rodiči v postýlce mrtvé a od tohoto okamžiku
dochází v rodině ke kaskádě emočně vypja-
tých situací se všemi doprovodnými znaky
psychického traumatu všech jejích členů.
SIDS tvoří ve všech rozvinutých zemích nej-
větší skupinu úmrtí v rámci kojenecké úmrt-
nosti ve věku od jednoho měsíce do jednoho
roku. V České republice je výskyt SIDS tradič-
ně velmi nízký - cca 0,3 promile, nicméně

i přesto při současné porodnosti každým rokem
u nás z této příčiny zemře kolem třiceti dětí.
Příčina SIDS není zatím jednoznačně ob-
jasněna. SIDS není způsoben jedinou příči-
nou, neexistuje model společný všem jeho 
obětem. Děti umírají ve spánku s největší
pravděpodobností na zástavu dýchání, nijak
netrpí. Jedna z hypotéz například obviňuje
dlouhodobý stres dítěte v kombinaci s tzv.
spánkovou obstrukční apnoí - fyzický i psy-
chický stres jsou nejběžnějšími příčinami
přerušení spánku. Po opětovném usnutí na-
stupuje u kojence velmi hluboká fáze spánku
s výrazně sníženou schopností buzení, prová-
zená sníženým napětím svalů horních cest
dýchacích. Měkké části horních cest dýcha-
cích zkolabují a vytvoří překážku v dýcha-
cích cestách a ani následný nedostatek kyslí-
ku v hluboké fázi spánku kojence neprobudí.

Dlouhodobý výzkum dále pojmenoval celou
řadu rizikových faktorů, které se zřejmě
menší nebo větší mírou při úmrtí dítěte 
uplatňují:
- stres kojence a jeho spánková deprivace;
- nízká sociálně-ekonomická situace v rodi-
ně, násilí v rodině, velmi mladá matka;
- kouření matky před a po porodu v domác-
nosti, alkoholismus a drogy v rodině;
- dvojčata, nízká porodní hmotnost dítěte;
- akutní i chronické infekce horních cest dý-
chacích nebo zažívacího systému dítěte;
- dítě trpící dlouhodobě bolestmi;
- teplotní stres, spánek na břiše, nepoužívání
dudlíku;
- měkký povrch místa pro spaní, přítomnost
přikrývek a polštářů;
- zimní období.

MUDr. Pavel Srnský (První pomoc u dětí)

40. Syndrom náhlého úmrtí kojence - 1. část

Rozhledny na Rýmařovsku
Cože? Tady jsou nějaké rozhled-
ny? Že o nich nevíme! Takové
a podobné reakce vyvolalo mé
pátrání na „rozhlednářské“ téma.
Poněkud jsem z toho znejistěl. Co
nevím já, to ví zpravidla někdo ji-
ný. Pár telefonátů, odpovědi ves-
měs typu „já teda o žádné nevím,
nějaká by tu přece být měla“.
Jeden publicista „skrz průvodce
Jeseníky a okolím“ mi doporučil
Slunečnou, nejvyšší to horu
Nízkého Jeseníku, nezváživ, že na
ni mohu pohlédnout přímo z ok-
na. Ne, není tam žádná rozhledna,
a když jdeme hlouběji do minu-

losti, tak tam vlastně v pravém
smyslu toho slova ani nikdy neby-
la. Stával tam dřevěný triangulač-
ní bod, stavba určená zeměměři-
čům, a nebýt toho, že vrchol hory
byl už tehdy porostlý vysokými
stromy, tak by se stavitelé spoko-
jili s dílkem daleko nižším, než
zde nakonec vyrostlo. Bylo to asi
brzy po válce a už tehdy byl vý-
stup do prvního poschodí rozvrza-
ného trámového trianglu věcí spí-
še odvahy než kýženého estetic-
kého zážitku z pohledu na krajinu.
V letech šedesátých tam z bujné
vegetace trčely už jen shnilé trá-
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my. To, co je dnes na vrcholu
Slunečné už z dálky vidět, je úče-
lová stavba přenosových operáto-
rů - součást telekomunikační sítě.
Moc se z ní neporozhlédáte, ale
jeden přínos přece jen má: díky
této bouřivzdorné věži je až k vr-
cholu vybudována asfaltová sil-
nička. Z vrcholu se vám může po-
dařit zahlédnout další, velmi po-
dobnou věž nad Tylovem a netře-
ba dodávat, že jde o rodnou sestru
výše uvedené. Vydat se na Tylov
není obtížné a lze to nakonec i do-
poručit. Za pěkného počasí je zde
totiž slušný výhled, hlavně smě-
rem k Bruntálu a do horní části
povodí Moravice, která se tu začí-
ná rozlévat do přehrady Slezská
Harta. Cesta sem též vede slušná,
začíná kousek za obecním úřadem
v Lomnici, jen se musíte dostat
přes potok o sto metrů dále. Most
vás přímo unese. A vidíte, zde
jsme u prvního z míst, kterým by
nějaký ten výhledový bod do kra-
je velmi slušel.
Vraťme se však k té Slunečné.
Turistické mapy sice navigují po-
hledůchtivé pěšáky k přístupu od
horské silničky Lomnice - Nové
Valteřice, ale pokud na ně dáte,
moc toho neuvidíte. Přebrodivše
houštiny, zdolavše rozježděné les-
ní cesty, získáte skalp oblé hory
bez výhledů. Lepší variantou je
obrácený sled: z lesní silničky po
hřebenech kopců směrem k Nové
Pláni. Zaručuje to stálý výhled na
panoráma Hrubého Jeseníku, kte-
ré se tu po levé straně pomalu od-
víjí. Napadne vás, proč tu není ně-
jaká rozhledna s informačními ta-
bulemi popisujícími panoráma.
Inu, není. Kdo by se sem na to ta-
ké chodil dívat, že? Ovšem, jeden
takový blázen tu kdysi byl, přišel
sem rovnou z USA. Jmenoval se
Joe Hartmann a v rámci pozem-
kové reformy po první světové
válce získal velký výměr zejména

lesních pozemků v Lomnici 
a okolí. Je znám spíše jako mece-
náš českých hraničářů a tím je tro-
chu zastírán jeho velkorysý a záro-
veň až vizionářský náhled na mož-
nosti a budoucnost Rýmařovska.
Dr. Joe Hartmann je prvním zná-
mým iniciátorem české národnos-
ti, pokud jde o plánovité a postup-
né využití této přes všechny vady
namnoze dosud panensky čisté
krajiny k turistickému ruchu.
Plánoval síť českých nocležen pro
méně zazobané turisty i luxusních
penzionů pro „lepší“ klientelu. Už
tehdy, ve třicátých letech, uvažo-
val o lyžařských tratích, sjezdov-
kách a - rozhlednách. Myšlenka to
byla prostá: houf lýžařů (tak se to
tehdy psalo) zdolá stoupání k něja-
ké rozhledně. Vydýchají, posvačí
a přitom se rozhlížejí dokola.
V kryté rozhledně jim k orientaci
slouží panoramatická mapa bližší-
ho i vzdálenějšího okolí. Infor-
mační panely je seznámí s dohléd-
nutými pozoruhodnostmi; násle-
duje sešup po mírných, ale táhlých
svazích k nocležně či penzionu...
Aktivní Čechoameričan měl na
realizaci svých vizí necelé deseti-
letí. Když jej nacisté na podzim
roku 1938 potupně vyhnali, tak po
něm dokonce jedna ta rozhledna
zůstala - asi kilometr od jeho síd-
la v moderně přestavěné myslivně
nad Lomnicí. Hitlerovská mládež
ji s elánem zbourala a hromadu
dřeva pak zapálila. Shořela tak
poslední známá mezi válkami po-
stavená rozhledna.
Sluší se uvést, že Hartmannovo
sídlo se už nikdy nevrátilo ke své
přepychové vybavenosti, po válce
sloužilo školství a dnes po další
přestavbě slouží opět jako penzion
pod názvem Lomnický šenk.
Budova je dobře zrestaurovaná,
podnik s vysokou úrovní služeb,
trpí však neduhem pro náš turistic-
ký ruch typickým - nedostatkem

invence, originality a svérázu.
Jeden z dávných pamětníků vy-
právěl, jak Hartmann ve volných
chvílích startoval svou Tatru
a projížděl cesty a silničky na teh-
dejším Rýmařovsku. S lesním
správcem Jindřichem vystupovali
na kopce od Slunečné po Horní
Město a snivě plánovali, „až“.
Měli vytipováno téměř dvacet
kopců v oné, jak se tehdy říkalo,
rýmařovské parovině, kde by jed-
notlivé rozhledničky měly stát. Ač
jinak známí němcožrouti, po ce-
lém okrese přece jen nacházeli
pochopení v obcích či místních
spolcích zabývajících se udržová-
ním krajinného rázu, vysazová-
ním alejí i regionálním zeměpi-
sem. Bůhví, jak by to vše bývalo
dopadlo, nebýt záplavy henlei-
novského šílenství, které až na pár
výjimek v roce 1938 celý kraj 
ovládlo.
Po válce se situace změnila, na
rozhledny nebylo pomyšlení
a někteří byli schopni věřit, že se
měly stavět kvůli špionáži - Hart-
mann byl přece z USA, přátelil se
s Janem Masarykem a jeho ovdo-
vělá manželka nakonec do USA
emigrovala. Nakonec, ještě ne tak
dávno se v jednom zastupitelstvu
našli lidé, kteří na návrhy, že by
měla existovat nějaká vize rozvo-
je turistického ruchu, argumento-
vali slovy: „My máme vizi v tele-
vizi a cizí lidi ať sedí na p... do-
ma“. To vše v krajině, kterou dr.
Hartmann považoval za „otvírák“
turistického Rýmařovska, díky
páteřní silnici Olomouc - Bruntál
i souběžné železniční trati č. 310.
Je pravdou, že sem tam lze i v po-
slední době zaslechnout hlasy
příznivců rozhleden. Ona k tomu
stačí návštěva severních výběžků
Čech, kraje to důstojně starými
i až extravagantně moderními roz-
hlednami doslova zasíťovaného,
včetně dalších návazností.

A peníze? Posuďte sami na kon-
krétních příkladech. Třeba roz-
hledna postavená u obce Vážany
na Uherskohradišťsku. Má zastře-
šený ochoz asi deset metrů nad
zemí, je trámová s kovovým scho-
dištěm a obec Vážany stála 85 000
Kč. Slovy osmdesát pět tisíc.
Nebo co řeknete na stejně skrom-
nou, ale stejně bohatě využívanou
rozhlednu u obce Starovičky: ve-
de kolem ní cyklostezka (co se
plánuje postavit podle našich plá-
novaných cyklostezek?) a byla až
neuvěřitelně lacino pořízena „dí-
ky spojenému úsilí obce Staro-
vičky a grantu z nadace Partner-
ství“. Vyhlídková plošina je umís-
těna ve výšce osmi metrů, zastře-
šena bonnským šindelem a vyba-
vena bleskosvodem. U všech mi-
nirozhleden je samozřejmostí
„výstroj“ ve formě panoramatic-
kých map, informačního inventá-
ře apod. Tato rozhledna stála ne-
celých 50 000 Kč.
Z jiných míst je známa další vari-
anta, a to rozhledna spojená s vě-
ží mobilního operátora. Taková je
například v Mařaticích u Mistřína.
V ocelové jehlanovité věži pade-
sát metrů vysoké se ve výšce pě-
tadvaceti metrů nachází vyhlídko-
vá plošina. Levotočivé schodiště
má sto dvacet pět schodů a z vlast-
ní zkušenosti mohu prohlásit, že
někteří je zvládali se značným
přemáháním; lidé se závratí udě-
lají lépe, když zůstanou raději do-
le. Ovšem výhled z té výšky je
krásný. Náklady ani případný po-
díl obce nejsou známy, nesdělují
se.
Tento příspěvek, vzniklý ve spo-
lupráci s občanským sdružením
Lomnická naděje, autor považuje
převážně za podnět k další disku-
zi a v žádném případě si v něm
nečiní nárok na neomylnost. 

Jaroslav Chytil

Užitečná informace

Myšlenku národního parku projedná se starosty obcí ministr
Proã právû Národní park Jeseníky? „Hlavním cílem je zlep‰ení
ochrany pfiírody v praxi a udrÏiteln˘ rozvoj regionu,“ fiíká
o my‰lence národního parku Ondfiej Baãík ml. V poslední dobû
se hodnû diskutuje o vyhlá‰ení Národního parku (dále jen NP)
Jeseníky, a to také díky petici, která na podporu NP Jeseníky
vznikla. Petici organizuje petiãní v˘bor sloÏen˘ z lidí Ïijících
v horách a zástupcem petiãního v˘boru je r˘mafiovsk˘ rodák
Ondfiej Baãík ml. Proã vÛbec petice vznikla, jak˘ je její cíl, proã
by Jeseníky mûly b˘t národním parkem a jak˘ bude mít pfií-
padn˘ národní park vliv na Ïivot v regionu? Tyto a dal‰í otázky
projedná 15. záfií v Karlovû Studánce ministr Ïivotního pro-
stfiedí Ladislav Miko s pfiedstaviteli obcí CHKO Jeseníky. Na po-
drobnûj‰í informace jsme se zeptali právû Ondfieje Baãíka ml.
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Ondro, nedávno se také v Rýmařově začala
rozšiřovat petice na podporu vzniku NP
Jeseníky. Proč a jak tato myšlenka vlastně
vznikla?
Jedná se o veřejnou iniciativu, kterou organi-
zuje skupina veřejně aktivních občanů půso-
bící v našich horách. Členem petičního vý-
boru je pět lidí, kteří zastupují různé obory
a není jim jedno, co se v horách děje a jaký
je jejich stav. Členem petičního výboru je na-
příklad slavný umělec Jindřich Štreit nebo
Katka Kočí, předsedkyně občanského sdru-
žení pro přírodu a krajinu Actaea, nebo před-
stavitel Svazu ekologických zemědělců Pro-
Bio František Winter. Shodli jsme se na tom,
že současná ochrana našich hor je nedosta-
tečná a že je zapotřebí na to upozornit a při-
spět ke změně situace. Hlavním cílem petice
je zlepšení ochrany přírody v praxi, zachová-
ní unikátního přírodního dědictví Jeseníků
a přispět k udržitelnému rozvoji regionu.
A čím je příroda Jeseníků tak unikátní?
Příroda a krajina Jeseníků je jedinečná a ev-
ropsky významná. Jedná se zejména o mi-
mořádně zachovalé a rozsáhlé horské lesy.
Nejde o monokultury uměle vysázené a pě-
stované člověkem, ale o skutečné horské pra-
lesy tvořené původním jesenickým smrkem
s až 200 let starými stromy. Máme zde také
lokality s bohatým zastoupením listnatých
a smíšených lesů, ale zejména se jedná 
o unikátní jesenickou arkto-alpínskou tund-
ru. Ta je v podmínkách ČR vskutku výjimeč-
ná, protože příroda je zde odrazem drsné se-
verské přírody ve Skandinávii a je místy mo-
delována dávným horským ledovcem. Je tře-
ba zmínit také různé formy rašelinišť. To
všechno vytváří velice pestrou mozaiku růz-
ných ekosystémů, která podmiňuje druhovou
pestrost. V Jeseníkách se nachází mnoho
vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně
takových, které se jinde v ČR a ani ve světě
nevyskytují, a včetně tzv. glaciálních reliktů,
tedy živých svědků poslední doby ledové.
Jsou zde poslední zbytky divočiny. Území ta-
kového významu si zaslouží odpovídající
a kvalitní formu ochrany a péče ze strany stá-
tu.
A myslíš si, že NP je tím správným řešením
a že zajistí lepší ochranu než dnešní
CHKO?
Ano, to je velmi dobrá otázka. Hodně jsem
nad tím přemýšlel a mluvil jsem o tom s řa-
dou lidí. Myslím, že je to správná cesta, kte-
rá sice má určitá rizika, ale přínosy převažu-
jí. CHKO zde existuje již čtyřicet let a bohu-
žel během této doby, a to i bezprostředně 
v uplynulých letech, zde došlo k řadě kon-
troverzních až velmi necitlivých zásahů do 
unikátní jesenické přírody. Jeden kuriózní
příklad je velmi aktuální. V červnu 2009
Správa CHKO oslavovala čtyřicáté narozeni-
ny CHKO Jeseníky a ve stejném měsíci za-
čala největší devastace Jeseníků za posled-
ních dvacet let v Koutech nad Desnou. Na
rozsáhlém horském území se zde buduje dal-
ší gigantický lyžařský areál, který dramatic-

ky změní místní část hor a mimo jiné zname-
ná masivní odlesnění na ploše 363 000 met-
rů čtverečních. Bohužel, projekt je oficiálně
schválený Správou CHKO i ministerstvem.
Když člověk pozoruje tak bezohledné ničení
hor, přemýšlí, kde vůbec někteří lidé berou
odvahu a svědomí tak zásadně přetvářet a ni-
čit krásnou horskou krajinu, která tady byla
tisíce let.
Takže myslíš, že NP toto může změnit?
Národní park samozřejmě nevyřeší všechno,
ale pomůže v mnoha věcech. Má to celou řa-
du aspektů. V uplynulých letech se ukázalo,
že CHKO jako způsob ochrany jesenické
krajiny a přírody nestačí. V prvé řadě je za-
potřebí zlepšit ochranu přírody v praxi, to je
zcela zásadní věc. I život v našich horách se
intenzivně vyvíjí a počet turistů za posled-
ních deset let výrazně narostl. Bohužel, řada
turistů a lidí v horách je neukázněných a ne-
respektují pravidla ochrany přírody. Mluvím
o organizovaném a nelegálním sběru lesních
plodů v nejpřísněji chráněných lokalitách,
o používání horských kol mimo povolené 
úseky, o vjezdu motorových vozidel do zaká-
zaných úseků, o neukázněných snowboardis-
tech a lyžařích apod. Praktická ochrana pří-
rody nestíhá držet tempo s tímto vývojem
a chybí na ni potřebné finance. Mám tím na
mysli tým alespoň deseti profesionálních
strážců přírody, kteří se budou průběžně a ce-
loročně pohybovat v terénu a budou aktivně
zajišťovat jak praktickou osvětu turistů a tře-
ba i dětí ve školách, tak kontrolní a sankční
činnost neukázněných lidí. To všechno po-
může efektivně vyřešit NP, kde jsou pro tyto
účely k dispozici finanční prostředky. Dnešní
stav v CHKO je takový, že území o rozloze
740 km2 má na starosti jeden profesionální
strážce, který se této činnosti věnuje sotva na
půl úvazku! Správa CHKOJ se aktuálně sna-
ží tuto věc řešit sezónním nasazením čtyř
dalších lidí na výpomoc, ale to je jen velmi
provizorní řešení.
To jsou opravdu překvapující informace,
kterým se nechce ani věřit. Jak dál by mohl
národní park pomoci přírodě Jeseníků?
Je to samozřejmě o finančních prostředcích,
protože území, které je národním parkem, je
pro stát mnohem větší prioritou než CHKO.
Důležité je i to, že v rámci NP je možné 
efektivně využívat peníze z evropských fon-
dů, kde jsou připraveny miliardy korun na
projekty týkající se ochrany přírody. Správy
národních parků mohou přímo připravovat
projekty a přímo žádat o finanční podporu
a díky tomu dnes Krkonoše, Podyjí nebo
České Švýcarsko využívají už desítky milio-
nů korun na praktickou ochranu přírody
z fondů EU. V Hrubém Jeseníku je situace
zcela opačná a peníze z EU se zatím nevyu-
žívají, což je samozřejmě obrovská škoda. Je
to dáno tím, že správa CHKO nemůže sama
připravovat projekty a žádat o jejich financo-
vání, proces je podstatně složitější a adminis-
truje se přes Agenturu ochrany přírody a kra-
jiny, popř. přes Lesy ČR. Takže existence NP

Jeseníky umožní lepší a efektivnější čerpání
finančních prostředků z EU na praktickou 
ochranu přírody. Přínos NP bude rovněž při
řešení problematiky borovice kleče v Jese-
níkách, což je dnes z hlediska ochrany příro-
dy zásadní problém. Jeseníky jsou výjimečné
mimo jiné tím, že kleč zde původně nerostla,
což přispělo k velké druhové pestrosti alpín-
ských holí. Kleč byla v uplynulých sto letech
uměle člověkem vysázena, postupně se ve
vrcholových částech hor velmi rozšířila, vy-
tlačuje původní rostlinné druhy a omezuje
přirozené přírodní procesy. Velmi patrné je to
např. na hlavní hřebenové trase v oblasti
Pece, Pecného, Břidličné apod. Správa
CHKO se snaží o řešení této věci už řadu let,
ale v podstatě neúspěšně. Existence NP by 
umožnila tento zásadní problém efektivně
vyřešit.
Dost o vlivu NP na přírodu, čtenáře jistě za-
jímá, jaký vliv bude mít NP na obce a na tu-
ristické využití celé oblasti.
Ano, to je velmi důležité téma, o kterém je
třeba psát a mluvit s lidmi. Chci zdůraznit, že
petice za NP požaduje takové řešení NP, kte-
ré zajistí pečlivou ochranu přírodovědecky
nejhodnotnějších území a do obcí nebude
vůbec zasahovat. Tzn. NP by se měl rozklá-
dat na území neobydleném, mimo obce,
a bude zahrnovat poslední zbytky zachovalé
a divoké přírody. Zjednodušeně řečeno se dá
předpokládat území od rašeliniště Skřítek
přes hlavní hřebeny a masivy až po Obří ská-
ly na jesenické straně. Plocha NP by měla
zaujímat pouze cca 25 % plochy dnešní
CHKO Jeseníky, tedy jen malou část
CHKOJ. Nedojde tak k případnému omezení
rozvoje obcí. A obdobná je představa i mi-
nisterstva životního prostředí.
To zní velice rozumně, ale jak to bude s tu-
rismem? Omezí NP pěší turistiku a co ly-
žařské areály, zejména významný areál na
Ovčárně?
Na tyto věci se nás lidé často ptají.
Zkušenosti z jiných NP v ČR i EU jedno-
značně ukazují, že existence NP rozhodně
nebude znamenat plošný zákaz vstupu do to-
hoto území, jak se někteří obávají. Současné
oficiální turistické stezky v horách by zůsta-
ly zachovány, takže turisté by mohli dále ob-
divovat krásu našich hor. Samozřejmě, že by
platila také určitá omezení týkající se zákazu
chození mimo turistické stezky, zákazu sbě-
ru lesních plodů apod., ale to jsou věci, které
v centrální části hor platí již dnes a nejsou
novinkou. Již dnes tam jsou národní přírodní
rezervace, kde platí stejná pravidla. Co se tý-
ká Ovčárny, to je téma, které je dlouhodobě
kontroverzní a citlivé. Na jedné straně velký
lyžařský areál, ovšem umístěný právě do ná-
rodní přírodní rezervace a do evropsky velmi
cenného území. Když stoupáte k Petrovým
kamenům, je to už na první pohled velmi
kontroverzní věc. Unikátní horská příroda
a železná vyčnívající monstra k sobě evi-
dentně nepatří. Nicméně NP by určitě nezna-
menal konec tohoto areálu, už dnes jsou zde

rozhovor
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poměrně přísné podmínky a předpokládám,
že v obdobném režimu by měl areál fungovat
i v budoucnu. Jde ale o to, aby si místní pod-
nikatelé uvědomili, že se pohybují v přírodo-
vědecky unikátní oblasti a že není běžné, aby
v národní přírodní rezervaci, kde je lidská
činnost ze zákona naprosto omezena, dělali
tyto věci. Jde o to minimalizovat negativní
dopady na tuto oblast. A NP musí vést záro-
veň k upřednostnění ekologicky šetrné turis-
tiky a k podpoře udržitelného rozvoje regi-
onu.
Jak si máme konkrétně představit udržitel-
ný rozvoj regionu? V Jeseníkách je poměr-
ně velká nezaměstnanost, takže podnikatel-
ské aktivity je třeba také rozvíjet.
Určitě. A udržitelný rozvoj není proti podni-
kání. Je to věc způsobu rozvoje regionu 
a udržitelný rozvoj spočívá v tom, že se bude
rozvíjet podnikání, budou vytvářet pracovní
místa, ale v souladu s místní krajinou a pří-
rodou, s ohledem na ekologii. Prioritně se
budou podporovat projekty, které nezneuží-
vají Jeseníky, ale rozumně je využívají a ne-
devastují. Takové projekty mají dlouhodobě
mnohem větší přidanou hodnotu, než gigan-
tické areály s obrovskými náklady jako např.
v Koutech nad Desnou. Vždyť vydělávat pe-
níze a vytvářet pracovní místa lze i jiným
způsobem: kvalitou služeb v obcích a v ho-

rách, kvalitním ubytováním a stravováním,
službami týkajícími se relaxace i sportovního
vyžití a celkově příjemným prostředím, které
se pro návštěvníky hor vytvoří. Týká se to ta-
ké ekologického zemědělství a navazujících
činností jako jsou agroturistika, penziony,
rozvoj a propagace originálních regionálních
produktů a biopotravin, stejně jako oprav
a využívání místních historických památek
a pořádání originálních kulturních a historic-
kých akcí. Možností je mnoho a Jeseníky
mají v tomto ohledu obrovské rezervy. V jed-
nadvacátém století nemají velké devastační
projekty své místo, je nejvyšší čas pro udrži-
telný rozvoj založený na harmonii a rozumu.
Zcela jistě a Jeseníky si takový rozvoj určitě
zaslouží. A jaké jsou aktuální výsledky peti-
ce za NP Jeseníky a kde mohou lidé
v Rýmařově petici podpořit?
Petici podpořilo již více než dva a půl tisíce
občanů a většina těchto hlasů byla získána
přímo v našich horách. Naše zkušenosti uka-
zují, že veřejnost vnímá téma vyhlášení NP
převážně pozitivně. Petici podepsala řada vý-
znamných osobností kulturního života
v České republice, například Miroslav
Donutil, Květa Fialová, Naďa Konvalinková,
z místních osobností fotograf Jindřich Štreit
ze Sovince nebo malíř Libor Vojkůvka ze
Šternberka. Podařilo se nám téma medializo-

vat a dostat více mezi laickou i odbornou ve-
řejnost. Spolupracují s námi místní noviny
i veřejné instituce jako jsou knihovny či in-
formační centra. Máme už čtyřicet takových
partnerů. Petice je určena zejména Minister-
stvu životního prostředí, a proto zásadním
úspěchem petice a petičního výboru je zajiš-
tění pracovní návštěvy ministra životního
prostředí pana Ladislava Mika v polovině zá-
ří. Dojde dokonce k setkání se starosty měst
a obcí na téma NP Jeseníky a také k tiskové
konferenci se zástupci médií. V podstatě se
jedná o historickou událost, protože podobná
návštěva ministra životního prostředí v Jese-
níkách patrně ještě vůbec neproběhla.
Konkrétně v Rýmařově má petice velmi sluš-
nou odezvu, podepsalo ji zde již na pět sto-
vek lidí. Občané Rýmařova a okolí, kteří ma-
jí zájem připojit se k této veřejné iniciativě,
mohou petici podepsat v Informačním centru
na náměstí Míru nebo v Městské knihovně
Rýmařov. Jakožto rýmařovský rodák chci
tímto poděkovat všem lidem, kteří nás pod-
pořili, a za petiční výbor chci požádat rýma-
řovskou veřejnost o spolupráci na této dobré
věci. Podrobné informace o petici jsou k dis-
pozici na www.actaea.cz
Děkuji ti, Ondro, za rozhovor a přeji mnoho
úspěchů v této nelehké věci. JiKo

Objektivem rýmařovských fotografů

Nýdek Foto: Marek Zoth
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Sport
Rýmařovský triatlon s mezinárodní účastí

V sobotu 1. 8. se konal již pat-
náctý ročník Triatlonu Rýmařov
pod záštitou triatlonového klubu
DuKo. Zúčastnilo se jej devade-
sát čtyři závodníků a závodnic
všech věkových kategorií, z toho
šestnáct za kluby z Rýmařova.
Od deváté hodiny dopolední se
již startovní místo, břeh Edro-
vického rybníka, hemžilo borci,
borkyněmi i borčaty připravený-
mi se sebe v nadcházejícím závo-
dě vydat to nejlepší. Start prv-
ních skupin byl naplánován na

půl jedenáctou. Celkem byli zá-
vodnici rozčleněni do jedenácti
kategorií, které se ve třech dis-
ciplínách utkaly na pěti varian-
tách tratí, přičemž ty nejdelší tra-
sy čítaly celých pět set metrů pla-
vání, osm kilometrů běhu a šest-
atřicet kilometrů jízdy na kole.
Cti závod zahájit bylo dopřáno
benjamínkům a benjamínkám, 
ostatní skupiny pak následovaly
v rychlém sledu. Již dopoledne
bylo mimořádně horké, závodní-
ci se však vrhli do boje s plným

nasazením. Jako první bylo na
pořadu dne plavání, poté běh
a jízda na kole. I když ostré slun-
ce během celého dne muselo
běžce i cyklisty fyzicky nemilo-
srdně prověřit, ti neponechali nic
náhodě a nasadili ostré tempo.
Průběh závodu mírně zkompliko-
vala dopravní nehoda na
Sokolovské ulici, po níž bylo
nutno posypat silnici kvůli unik-
lým kapalinám, a ta se tak stala
velmi kluzkou, naštěstí však
v tomto místě nedošlo k žádným
zraněním.
Naši triatlonisté se v tomto ná-
ročném klání neztratili a medai-
lovou radost svému městu nadě-
lili hned několikrát. V kategorii
mladších žáků skončil na bron-
zové příčce závodník Ski Klubu
Rýmařov Jan Keclík, mezi muži
ve věku 40 - 44 let pak na zla-
to dosáhl Vlastimil Kokeš 
z TK DuKo Rýmařov - MSK.
Naprosto naši borci dominovali
mužům nad 50 let, kde zlatou vy-
bojoval Pavel Podešva z TK
DuKo Rýmařov a stříbrnou
Miroslav Káňa opět z TK DuKo

Rýmařov - MSK. Úspěchy sklí-
zeli i hosté z Polska, díky nimž
závod získává mezinárodní cha-
rakter: Mateusz Grabis z Triat-
lonu Dąbrowa stanul na první
příčce mezi staršími žáky, Stefan
Węgrzyk z Formy Wodzisław
Sląski zvítězil v kategorii mužů
45 - 49 let. Vítězům patří náš ob-
div, všem zúčastněným pak
uznání za jejich odvahu a věrnost
principům čestného zápolení.

JaPo

Po opavském nezdaru byli kuželkáři
neúspěšní také v Benešově

V sobotu 25. srpna se handicapo-
vaní kuželkáři TJ Jiskra Rýmařov
rozjeli do Benešova, aby tam po-
sledním turnajem završili seriál
v rámci Českého poháru 2009.
Náš tým však odjížděl velmi osla-
ben. Ivo Mrhal leží v nemocnici
a náš největší favorit Zdeněk
Dočkálek si nešťastně při pádu
poranil koleno, které mu lékaři
museli zašít, a nemůže zcela
ohnout nohu. „Rozhodl jsem se
nakonec hrát, i když jsem věděl,
že žádné zázraky to nebudou, ale
chtěl jsem alespoň naše kluky
podpořit trochu psychicky, i když
to moc nepomohlo,“ nechal se
slyšet po odehraném zápase lídr
našich tělesně postižených kužel-

kářů Zdeněk Dočkálek, který
i přes své zranění skončil na tře-
tím místě výkonem 482 shoze-
ných kolků.
Největším úspěchem při vší smů-
le bylo vítězství rýmařovského
Karla Forceka, který výkonem
431 shozených kolků v kategorii
LP přivezl zlato a navíc mu jeho
vítězství vyneslo třetí příčku
v celkovém pořadí Českého po-
háru 2009. I když se tentokrát
výrazně nedařilo Miroslavu
Grebenárovi a Petru Švédíkovi,
kteří skončili na posledních mís-
tech, všichni naši kuželkáři po-
stoupili na mistrovství České re-
publiky, které se uskuteční v pro-
sinci v Benešově. JiKo

Ilustrační foto
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Rýmařovský desetiboj 2010
XXXIV. ročník začíná

Kdo? - sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku
- dělíme se do pěti kategorií:
Ženy A do 35 let Muži A do 45 let
Ženy B nad 36 let Muži B do 59 let

Muži C nad 60 let
Kdy? - od září do června; co měsíc, to jedna disciplína,

tj. deset setkání za rok
(výmluva „nemám čas“ tedy neplatí)

V čem? turistika, cykloturistika lyžování
běh na 1000 m, resp. 600 m stolní tenis
střelba ze vzduchovky skok daleký
kuželky vrh koulí
plavání běh na 60 m

Za kolik? - jednorázový příspěvek 150 Kč, důchodci 100 Kč
O co? - o zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro tři nejlepší 

v každé kategorii
Proč? - abych měl pocit, že něco dělám pro své zdraví

- abych zjistil, čeho jsem ještě schopen
- abych se pravidelně setkával s partou sportovních nadšenců

Neváhej a přijď!
19. září 2009 začínáme v rámci Rýmařovské padesátky turistikou ne-
bo cykloturistikou:
pěšky: ženy B a muži C - 15 km, ženy A a muži B - 27 km, 

muži A - 36 km.
na kole: ženy B a muži C - 21 km, ženy A a muži B - 37 km,

muži A - 65 km (doporučeno je horské nebo trekové kolo, 
povinná je ochranná přilba.)

Start pěších od 6.00 do 9.00, 
cyklisté vyjíždějí společně v 9.00 od SVČ v Rýmařově.

Přihlášky do soutěže přijímá Alena Jurášová, 
tel.: 605521013, e-mail: a.jurasova@seznam.cz.

O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou
s výsledky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!
Výbor Rýmařovského desetiboje

První ročník DuKo
v plážovém volejbale

První srpnový den se kromě již zaběhlého Rýmařovského triatlonu 
uskutečnil také první ročník DuKo v plážovém volejbale, který orga-
nizačně připravil Pavel Konštacký. O vítězný pohár bojovalo celkem
šest družstev a k vidění byly opravdu výborné zápasy. U družstev,
která měla při konečném sčítání shodný počet bodů, rozhodoval o ko-
nečném pořadí jejich vzájemný zápas.
Kvalitu turnaje zvedla také slušná divácká kulisa, ke které notně na-
pomohl ve stejném areálu souběžně probíhající triatlon.
Volejbalisté tímto také děkují panu Durmanovi za poskytnutí ceny do
turnaje a doufáme, že se příští rok opět sejdeme na podobně vydaře-
né akci. Redakce, zdroj: Pavel Konštacký

TJ Jiskra Rýmařov
Sport pro všechny

zve všechny zájemce
o aktivní prožití volného času

do tělocvičny na Hornoměstské ulici

Začínáme v týdnu od 14. září 2009
dle následujícího rozvrhu:

ROZVRH 2009/2010
Pondělí 19.00 - 20.00 

aerobik: Staňka + Hela

Úterý 16.00 - 17.00 
rodiče + děti: Lenka + Iva

18.00 - 19.00 
kalanetika: Irena + Marta

Středa 19.00 - 20.00 
aerobik: Marika + Petra

Čtvrtek 16.30 - 17.30 
rodiče + děti: Lenka + Iva

18.00 - 19.00 
kalanetika: Irena + Marta
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PP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

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

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

Roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Od 1. 4. 2009 rozšiřujeme

nabídku služeb pro motoristy!

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Příjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondělí - Pátek  7 - 17 hodin

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

NN aa bb íí zz íí mm ee   pp rr oo nn áá jj ee mm

nn ee bb yy tt oo vv éé hhh oo   pp rr oo ss tt oo rr uu

vv   pp fifi íí zz ee mm íí   (( 22 44   mm 22 ))

vv cc ee nn tt rr uu   mm ûû ss tt aa

RR ˘̆ mm aa fifi oo vv aa

(( nn aa   nn áá mm ûû ss tt íí )) ..

KK oo nn tt aa kk tt ::   66 00 88 44 66 22 77 88 11

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

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

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

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

JAK VYJDE

Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 18. 9. 2009

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 10. 9. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!
16/2009
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