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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov 
uspofiádalo workshop Krása dfieva

Oddûlení sociálních lÛÏek Podhorské
nemocnice dostane nové vybavení

Mlãky vrací lidem to nejcennûj‰í na svûtû
aneb V kÛÏi záchranáfie

Chovatelé v Bfiidliãné uspofiádali pra-
videlnou v˘stavu drobného zvífiectva

Bikefii se sjeli do Karlova na Freeride Dub 
Cup 2009

ročník XI .

Pavuãinky z tváfie smetá,
a make-up skr˘vá první vrásky…
jak vlákna babího léta,
tak kfiehké jsou letní lásky…
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Školství
Žáci a studenti zasedli po prázdninách do lavic

Konec léta pro dûti a mládeÏ nepochybnû pfiedstavuje touÏebnû oãekávané vysvobození z ubíjející nudy prázdnin. Zaãátek ‰kolního roku se v‰ak pro nûkteré
z nich stane i obdobím zmûny mnohem vzácnûj‰í, a proto s daleko vût‰ím napûtím oãekávané, zmûny, která v nejednom pfiípadû rozhodne o dal‰í budoucnos-
ti mladého ãlovûka na fiadu let - pfiíchodu na novou ‰kolu. Pfii této pfiíleÏitosti se tradiãnû konají informativní setkání pro rodiãe i nové Ïáky, kde se lze do-
zvûdût fiadu informací pro dal‰í v˘uku potfiebn˘ch.

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1
Jako každoročně se i letos kona-
lo vítání prvňáčků. Základní
škola Rýmařov pozvala je i je-
jich rodiče na osmou hodinu ran-
ní dne 1. září do sálu Základní 

umělecké školy Rýmařov, kde
byli do této nové a velmi důleži-
té fáze své životní pouti uvítáni
ředitelem školy Miloslavem Hor-
kým, zástupcem ředitele Jiřím

Gajdošem a starostou města
Petrem Kloudou. Součástí akce
bylo i taneční vystoupení star-
ších dětí, po němž si již paní uči-
telky rozdělily své nové žáčky

a odvedly je do tříd. Letos se
škole podařilo naplnit tři třídy po
čtyřiadvaceti dětech, celkem pak
škola vzdělává šest set osmdesát
žáků.

Střední škola Rýmařov
Setkání pro současné i budoucí
studenty Střední školy Rýmařov
se rovněž uskutečnilo 1. září,
konkrétně v osm a deset hodin.
Ráno třídní učitelé se studenty
druhých a třetích ročníků projed-
návali změny nastanuvší v průbě-
hu prázdnin týkající se například
bydliště či studijního oboru, do-
poledne se pak začínající studenti
i jejich rodiče zúčastnili schůzky
stejnou měrou slavnostní jako in-
formativní - v sále ZUŠ měli pří-
ležitost setkat se nejen s ředitel-

kou školy Soňou Kováříkovou,
ale přivítat je přišel i starosta
města Petr Klouda, místostarosta
Jaroslav Kala a vedoucí odboru
školství Leona Pleská. Paní ředi-
telka pak krátce promluvila o na-
bídce a struktuře studia a zmínila
také nové možnosti, které právě
příchozí studenty čekají.
Střední škola Rýmařov nabízí
celkem čtyři obory, z toho jeden
maturitní prezenční, tedy Hotel-
nictví, do nějž nastoupilo devěta-
dvacet žáků, dva učební, což

jsou Opravář zemědělských stro-
jů a Kuchař-číšník, kam nově
přijde dvacet a pětadvacet žáků,
a jeden maturitní dálkový, kon-
krétně nástavbové Podnikání, jež
se honosí čtyřiačtyřiceti novými
frekventanty. Celkem tedy do
prvních ročníků nastoupilo sto
osmnáct žáků, přičemž celkový
počet studujících činí rovné tři
stovky. Také je třeba zmínit fakt,
že Střední škola Rýmařov se sta-
la jednou z institucí zapojených

do projektu technického vzdělá-
vání na Bruntálsku, jenž si klade
za cíl zkvalitnit příslušné vzdělá-
vací programy a vybavit zvolená
centra tohoto vzdělávání náleži-
tou technikou. Celkové výdaje
projektu činí více než sedmapa-
desát milionů korun, Střední
škole Rýmařov pak náleží milio-
nů dvanáct, za kteréžto prostřed-
ky bude modernizováno strojní
zařízení dílen.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2009

3

Základní umělecká škola
Rýmařov

Gymnázium Rýmařov

Do nového školního roku s novou podlahou
v tělocvičně gymnázia

Těsně před začát-
kem prázdnin obdr-
želo Gymnázium
Rýmařov dotaci od
svého zřizovatele
Moravskoslezského
kraje na generální
opravu podlahy v tě-
locvičně. V době
prázdnin zahájila
práce na tělocvičně
vybraná odborná
firma. Po demontá-
ži staré parketové
podlahy, která byla
v nevyhovujícím
stavu, byla zhotovena nová, sportovní
pružná podlaha s nášlapnou vrstvou
Conipur HG, která je v současné době
špičkou na trhu sportovních podlah.
A co je na tělocvičně nového a na co se
můžou studenti a sportovci těšit? Na tří-
vrstvou sportovní podlahu s umělohmot-
ným povrchem na pružném roštu, na no-
vě nalajnovaná hřiště na basketbal, volej-
bal a florbal. V tělocvičně došlo také
k rekonstrukci jedné šatny, tří sprch a to-
alet dívek a chlapců v zadním prostoru
tělocvičny. Další opravy (například pa-
lubkové obložení) budou pokračovat
z vlastního rozpočtu školy. Na opravu
podlahy v tělocvičně dohlíželo vedení
školy. Celkový rozpočet na opravu těloc-

vičny byl necelých 1 200 000 Kč.
Halu gymnázia využívají studenti gym-
názia, žáci SŠ Rýmařov, sportovní kluby
a veřejné složky města Rýmařov. Nová
podlaha v tělocvičně nebude tedy sloužit
jenom škole, ale poměrně čilo zde bude
i v mimoškolní době. Tělocvičnu je mož-
né si pronajmout a povzbudivá zpráva je,
že cena za pronájem zůstává stejná jako
v minulém roce.
Na závěr chci poděkovat zastupitelům
města Rýmařov, zvláště panu místostaro-
stovi Ing. Jaroslavu Kalovi, za podporu
při získání finančních prostředků na ge-
nerální opravu podlahy v tělocvičně. 

Mgr. Zdena Kovaříková,
ředitelka Gymnázia Rýmařov

Dveře Gymnázia Rýmařov se
v letošním roce otevřely pro
tři sta studentů denního a ve-
černího studia. Ti budou stu-
dovat ve třinácti třídách ve
třech studijních oborech
a výuku bude zajišťovat třicet
pedagogů. O studium v no-
vých ročnících mělo zájem
v osmiletém studiu osmadva-
cet uchazečů a ve čtyřletém
pětadvacet uchazečů.
Další významnou novinkou
ve školním roce 2009/2010 je

zahájení výuky v kvintě
a v prvním ročníku podle no-
vého školního vzdělávacího
programu nesoucího moti-
vační název, který vymysleli
studenti latináři, Per aspera
ad astra - Přes překážky ke
hvězdám. Nezbývá nic jiné-
ho, než popřát studentům
a pedagogům hodně úspěchů
při zavádění nového školního
vzdělávacího programu do
výuky. Hodně štěstí!

Mgr. Zdena Kovaříková,
ředitelka Gymnázia Rýmařov

V ten samý den a na tom samém místě se ve tři hodi-
ny odpoledne konalo setkání s žáky Základní umělec-
ké školy Rýmařov a jejich rodiči, na němž je přivítal
ředitel školy Jiří Taufer. Ten setkání zahájil krátkým
filmem prezentujícím průběh a výsledky výtvarného
plenéru v Úsově, zaměřeného na reflexi židovské kul-
tury. Poté pan ředitel přistoupil k představení členů
pedagogického sboru a následně informoval rodiče
nastupujících žáků o oborech školy a organizaci vý-
uky. Budoucí žáci Základní umělecké školy Rýmařov
mají možnost vybrat si ze čtyř oborů. Konkrétně se
jedná o hudební obor, jenž zahrnuje osm nástrojů
a zpěv, literárně dramatický obor pod vedením Silvie
Jablončíkové, výtvarný obor, jejž vedou Kamila
Hýžová v Břidličné a Šárka Lupečková s Martinou
Kohoutkovou v Rýmařově, a konečně nově otevíraný
taneční obor, vedený Alenou Tomeškovou.
Celkem škola poskytuje výuku čtyřem stovkám dětí
v Rýmařově i Břidličné. Velkým úspěchem školy je
rovněž to, že se stala jednou z pilotních škol
Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké 
obory základního uměleckého vzdělávání, a má tak
příležitost se podílet na testování konkrétních podob
výuky a v konečném důsledku i spoluvytvářet jeho
budoucí podobu. Škola je také jedním z autorů a or-
ganizátorů projektu vzdělávacích aktivit pro učitele
uměleckých škol a jejich inspektory.  JaPo

Foto: archiv Gymnázia Rýmařov
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Pár slov... o věcech na jedno použití
Prázdniny, dovolená, čas odpočinku a bohulibého nicnedělání jsou
v nenávratnu. Jak nepoetické! Nastal čas opětovného vzdělávání dě-
tí a mládeže a u většiny občanů i pravidelné každodenní pracovní
tempo. S přicházejícím podzimem a také v závislosti na obsahu na-
šich peněženek a bankovních kont se ohlížíme po obnově našeho šat-
níku a botníku či výměně nejrůznějších domácích spotřebičů, které
se tváří, že právě ony by si zasloužily naši pozornost, a jako by vola-
ly po odchodu do „recyklačního důchodu“. Ne že bychom chtěli u-
šetřit, ale znáte to, každá korunka dobrá, zvlášť v období tolik dekla-
rované krize, a tak se namísto koupě značkové obuvi raději poohléd-
neme po něčem, co se tak alespoň navenek tváří. Zamíříme k našim
méně značkovým prodejcům a vybíráme. Sportovní botičky na prv-
ní pohled vskutku parádní, prošitá špička, šněrování a jazyk také ne-
vypadají zle. Kdoví jak je to s mřížkou pod vnitřní vložkou, ale co,
tohle přece nebudu řešit. Na tu jednu, maximálně dvě sezóny se to za
ty dvě tři stovky vyplatí. Botky se tváří luxusně, ovšem jen do té do-
by, než je párkrát nazuji a vyzuji. A ejhle, od mých vysněných botek
se podezřele začíná odchlipovat díl v zadní části podrážky. Jdu po u-
lici a za mnou se nese prazvláštní klapavý zvuk: „Tlach, tlach,
tlach.“ A to, prosím, po třech týdnech průměrného nošení. Prodejce
mi při reklamaci říká, že obuv je z Číny, že to se zalepí a pořád na
tom budu dobře. Nechce se mi věřit, co slyším. Kam se poděl respekt
před obchodním zákoníkem? Co na to reklamační řád a práva zá-
kazníka? Neprotestuji a odevzdaně odcházím v naději, že jsou i lep-
ší zítřky a mé vysněné botky budou opět plnit své poslání.

Tuhle mi povídá jeden známý: „Víš, proč jsou pračky dnes tak poru-
chové?“ Kroutím hlavou. „No, to je přece jasné, aby měl výrobce
větší odbyt. Koupíš pračku, ona se ti po krátké době porouchá a ty
než bys měl běhat a shánět opraváře a vkládat prostředky do opravy,
tak jdeš a koupíš novou.“ Něco na tom asi je, pomyslím si. Ale pre-
ciznost takových výrobků na jedno použití, na to už musí pracovat ve
firmě opravdu velmi chytré hlavy, které s přesností na několik týdnů,
připusťme měsíců, dokáží vyrobit něco, co má v pravý, ale hlavně za
krátký čas dosloužit. Jak precizní a důmyslné. Druhý známý mi po-
vídá: „Proč myslíš, že jsou dnes na trhu domácí tiskárny k počítačům
tak levné?“ Asi proto, že je nasycen trh, odpovídám. „Ale houby,
protože náplně do nich převyšují několikanásobně svou hodnotu
a tím ten výrobce na prodeji tiskáren vydělává. Za chvíli budou tis-
kárny rozdávat zadarmo, jen aby na těch náplních, ve kterých je na-
víc inkoustu jako když plivne, vydělávali.“ Takže tiskárna v podstatě
rovněž na jedno použití. Nekoupíš náplň, která ti za pár dnů dojde,
netiskneš.
Chcete foťák na jedno použití, máte jej mít. Talíře, tácky, příbory, ke-
límky a bůhvíco ještě, vše na jedno použití. Ostatně i takový toaletní
papír je, ovšem v tomto případě bohudík, na jedno použití. Jako by
měl být druhý den konec světa a vy si zbytečně kupovali věc, která
vám už druhý den bude nanic. Vypadá to, že i ta naše politická gar-
nitura se tváří v souvislosti s nadcházejícími předčasnými volbami,
že bude asi rovněž na jedno použití, a podle mého názoru ji snad už
nemůže brát ani nikdo vážně.
Kam se poděla dřívější česká kvalita a zlaté české ručičky? A tak se
zadumán nad pachem schnoucího lepidla v mé obuvi ptám sám se-
be, zda se ještě někdy vrátí doba, kdy my Češi budeme moci být 
opět na sebe hrdi a výrobky pod značkou Made in Czech budou 
s úctou zkoumat a obracet ze všech stran i lidé na opačné straně ze-
měkoule. JiKo

V tomto čísle najdete
Školství
Žáci a studenti zasedli po prázdninách do lavic .... str. 2-3
Pár slov… o věcech na jedno použití .................. str. 4
Odbory MěÚ informují
Informace o likvidaci autovraků .......................... str. 5
Zpravodajský servis ve zkratce
Nezatoulal se vám pejsek? .................................... str. 5
Štafeta
Miroslav Kováč se ptá Oldřicha Pitora ............... str. 6
Zdravotnictví
Den otevřených dveří Podhorské nemocnice v Rýmařově str. 6
Téma informačního dne Diakonie:
Alzheimerova choroba .......................................... str. 7
V kůži záchranáře aneb Mlčky vrací lidem to nejcennější str. 8-9
Připomínáme si
Velký duch Gándhí ............................................... str. 11
Organizace a spolky
Pradivadlo zve na americký muzikál Song pro dva str. 12
Kulturní okénko města Rýmařova
Společenská kronika, pozvánky a plakáty ............. str. 13-14
Řezbářský workshop Krása dřeva ........................ str. 15
Městské muzeum a Galerie Octopus
Návštěva z Podbezdězí ......................................... str. 16
Zpravodajství města Břidličné 
Zprávy z MěÚ a Výstava chovatelů .................... str. 16
Z okolních obcí a měst
Manželé Machurovi oslavili padesát let společného života str. 19
Škola začala také v Ryžovišti ............................... str. 19
Zajímavé vyprávění
S Jirkou Halouzkou za posledními lovci medvědů str. 20
Z historie okolních obcí
Učitelé na Rýmařovsku před léty padesáti pěti .... str. 21
Sport
Hokejisté TJ Jiskra zahajují sezónu ..................... str. 23
Pozvánka na Rýmařovskou padesátku ................. str. 24

Ve středu 7. října
Od 9 do 15 hodin

V Domově, Dolní Moravice 25

Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory
Domova pro seniory.

DDD EE NN   OO TT EE VV ¤¤ EE NN ¯̄ CC HH   DD VV EE ¤¤ ÍÍ

V rámci celostátního dne otevřených dveří
poskytovatelů sociálních služeb organizujeme 

v  Domově pro seniory
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Informace o likvidaci autovraků
Městský úřad Rýmařov ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP, a. s., Bohumín

uskuteční sběr autovraků (vozidel určených k likvidaci)

Místo sběru: Rýmařov, areál firmy Mitáček (bývalé ČSAD)

dne 22. října 2009 (čtvrtek) v době od 11 do 15 hodin
Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovraků:

- likvidace kompletního autovraku je bezplatná - při odevzdání vozidla na místě sběru majitel uhradí pouze poplatek za přepravu
vraku k likvidaci ve výši 500 Kč/vrak
- nekompletní autovrak - bez motoru 600 Kč

- bez převodovky 350 Kč
- bez baterie 100 Kč
- každé chybějící kolo 100 Kč (kromě rezervy)

(+ poplatek za přepravu vraku k likvidaci 500 Kč/vrak)

Příklad: vrak bez převodovky = 500 + 350 = 850 Kč
Potřebné doklady:
- majitel vozu: občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla
- ostatní osoby: plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí být notářsky ověřena), velký technický průkaz vozidla
Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných autovraků obdrží na místě od ŽDB GROUP, a. s., (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kra-
je pro sběr, výkup a využívání autovraků a ostatních dopravních prostředků) „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autov-
raků“ - doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.

Majitelům nepojízdných vozidel nabízíme odvoz vraku z místa jeho odstavení v den sběru. Nabídka platí i pro občany mimo město
Rýmařov ve vzdálenosti do cca 10 km (odtah z větší vzdálenosti lze při včasném nahlášení dohodnout, podmínky upřesníme dle jednotlivých
telefonických požadavků). Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 21. října 2009 na telefonním čísle 604 228 312, kde budou zapsáni do
pořadníku. Potvrzení o převzetí vozidla k likvidaci bude vystaveno řidičem ihned na místě po předložení výše uvedených dokladů a úhradě
poplatku za odtah ve výši 600 Kč/kompletní vozidlo (nekompletní za příplatek viz výše).

Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků!
Bližší informace vám poskytnou pracovníci odboru ŽPaRR Městského úřadu Rýmařov na tel: 554 254 314, 777 254 119 a ŽDB GROUP, a. s.,
Bohumín, provoz Recyklace, tel. 596 083 671, 596 082 673, 604 228 312, 604 228 455.  Milan Rozsíval, ŽPaRR

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve čtvrtek 24. září v 17 hodin se koná zasedání Zastupitelstva města Rýmařova v sále Střediska volného času (dříve ZUŠ) na Divadelní
ulici. Na programu jednání bude zpráva o hospodaření města k 31. 8. 2009, rozpočtová opatření, stav plnění věcného rámce akcí (in-
tegrovaný dokument) a další. Občané města jsou srdečně zváni.

V sobotu 15. srpna 2009
byli Městskou policií
Rýmařov odchyceni dva
psi bez známky nebo či-
pu. V obci Jamartice se
potuloval ohař, v Rý-
mařově labrador. Hle-
dají se majitelé těchto
pejsků. Informace o zví-
řatech podá městská po-
lice na tel. č. 554 254 270
nebo 607 947 415.

Převzato z webových
stránek města Rýmařova

Nezatoulal se vám pejsek?

Fota: archiv MP Rýmařov
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Proč jsem si ho vybral:
Oldu Pitora jsem si vybral, protože jsme by-
li dlouhá léta sousedé a jsme dobří kamarádi.
Myslím si, že je to výborný člověk i lékař,
který pro lidi v Rýmařově udělal mnoho dob-
rého.

Co tě vedlo k tomu, že ses stal lékařem?
Vše začalo v Brně na gymnáziu, kdy jsem si
sehnal prázdninovou brigádu jako zřízenec
v Úrazové nemocnici v Brně. Tehdejší pri-
mář Strmiska byl s mojí prací spokojen a na-
bídl mi brigádu i na další prázdniny. Tehdy
se mi začal věnovat i po stránce medicínské

a s nasátím atmosféry nemocničního prostře-
dí jsem se rozhodl studovat medicínu.
Pochopitelně jako medik jsem se opakovaně
na oddělení k panu primáři v době volna vra-
cel, už ne jako zřízenec, ale jako kandidát
chirurgie, kdy jsem byl začleněn do chodu 
operačních sálů i oddělení. Po promoci v ro-
ce 1982 jsem nastoupil na chirurgické oddě-
lení v rýmařovské nemocnici, kde jsem se
věnoval úrazové chirurgii již jako lékař.
Tvé povolání je psychicky velmi náročné,
jak se odreagováváš?
Času na odreagování při plném pracovním
vytížení opravdu není nazbyt. Psychické za-
tížení se snažím kompenzovat fyzickou akti-
vitou. Jsem všestranný sportovec a podle ak-
tuálních povětrnostních podmínek volím
druh sportu.
Co bys změnil v dnešním zdravotnictví?
Ekonomická situace v dnešní době vede
k zániku malých nemocnic a k odchodu
mnoha lékařů a ostatního zdravotnického
personálu do zahraničí, čímž narůstá chro-
nický nedostatek zdravotníků. Přesto si mys-
lím, že v malých nemocnicích vládla „rodin-
ná atmosféra“ a pacienti a personál se tam cí-
tili nejlépe.
Už nejsme panelákoví sousedé, koupil sis
domek ve stejné době jako já, jsi domácí ku-
til?
Domek jsme si pořídili před dvěma lety
a i po provedené rekonstrukci se člověk do-
mácímu kutilství neubrání. Na běžné opravy
stačím sám, na složitější záležitosti skočím
pro radu za „chlapama“ do hospody a u piva

se najde spousta řešení. Jestliže se žádné ne-
najde, obrátím se na odborníky.
Pocházíš z velkého města, ale v Rýmařově
bydlíš mnoho let, nestýská se ti po životě ve
velkém městě?
Jak jsem již předeslal, narodil jsem se a vy-
studoval v Brně. Za sedmadvacet let proži-
tých v Rýmařově jsem s celou rodinou pro-
padl kouzlu jesenických krás, zvykl si na
zdejší klima a zapustil natrvalo kořeny. Na
život v Brně rád vzpomínám, ale přizpůsobit
se ruchu velkoměsta bych se již nedokázal.
Příště: Oldřich Pitor se bude ptát Ivana
Soviše.

Štafeta

Zdravotnictví

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.

Miroslav Kováč se ptá Oldřicha Pitora

Zveme vás všechny na prohlídku oddělení rehabilitace
a fyzikální medicíny, oddělení chronické bolesti a rehabi-
litace a na oddělení ošetřovatelské péče a sociální hospita-
lizace Podhorské nemocnice Rýmařov, která se koná 21. 9.
od 15 hodin.
Přijďte si zkontrolovat svůj krevní tlak, BMI (Body Mass
Index), obsah tuku v těle, hladinu cholesterolu a cukru
v krvi.
Všechna vyšetření vám budou provedena zdarma.
Každý návštěvník obdrží dárek.

Srdečně se na vás těší
zaměstnanci Podhorské nemocnice, a. s.
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Moderní vybavení putuje na oddělení sociálních lůžek v Rýmařově
Na nové komody a ‰atní skfiíÀky se
mohou tû‰it pacienti na oddûlení so-
ciálních lÛÏek Podhorské nemocnice
v R˘mafiovû, která je souãástí sku-
piny AGEL. Nemocnice do tohoto vy-
bavení, které zv˘‰í pohodlí pacien-
tÛ, investovala témûfi padesát tisíc
korun.
„Zakoupili jsme celkem dvanáct
komod a šest skříněk uzpůsobe-
ných pro potřeby pacientů na
sociálních lůžkách. Prostředí
oddělení rovněž vylepšují nové
postele a noční stolky, které by-
ly zakoupeny v srpnu letošního
roku,“ popisuje malou moderni-
zaci ředitel Podhorské nemocni-
ce MUDr. Marián Olejník,

MBA, s tím, že nové vybavení
má vliv na celkové pohodlí pa-
cientů i jejich rodinných přísluš-
níků.
Posláním deseti sociálních lů-
žek v Podhorské nemocnici je
poskytování dlouhodobé indivi-
duální péče (maximálně 36 mě-
síců) občanům, kteří potřebují
z důvodu svého zdravotního sta-
vu nebo vysokého věku čtyřia-
dvacetihodinovou péči o vlastní
osobu. Prostřednictvím odbor-
ného personálu zajišťují kvalitní
pobytovou službu klientům
s lehkou, středně těžkou nebo 
úplnou závislostí, u kterých již
pominuly důvody zdravotní

hospitalizace, ale ještě nejsou
vytvořeny podmínky pro jejich
propuštění do domácí péče.
Formou celoročního pobytu je
klientům poskytována individu-
ální zdravotní péče, celodenní
stravování a ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích.
Podhorská nemocnice každo-
ročně investuje miliony korun
do modernizace svého vybave-
ní, do nákupu nových přístrojů
a celkového zkvalitňování svých
služeb. V roce 2008 celkové in-
vestice přesáhly částku jedenáct
a půl milionu korun.
Foto a text: Ing. Tomáš Želazko,

mluvčí holdingu Agel

Poděkování
Děkujeme MUDr. Linhartové, MUDr. Krasulovi a sestřičkám z ošetřovatelského oddělení Podhorské nemocnice za pozornou a laska-
vou péči v posledních týdnech života pana Stanislava Ondrašíka. Manželka Zdeňka Ondrašíková s rodinou

Jak a co dál po základní škole?
Kdo pomůže při dalším vzdělávání?

Nejen na tyto otázky může dát odpověď Veletrh
pracovních příležitostí a vzdělávání 2009.
Úřad práce v Bruntále pořádá ve spolupráci
s Městem Bruntál, Akademií J. A. Komenského
v Bruntále a Společenským domem v Bruntále

„Veletrh pracovních příležitostí a vzdělávání
2009“. Tato akce proběhne ve dnech 21. - 22.
října 2009 v prostorách Společenského domu
v Bruntále, Ruská 14, od 10 do 16.30 (první
den) a od 8 do 15 hodin (druhý den).

Veletrh je zaměřen na aktuální vzdělávací
nabídku učebních a studijních oborů na
středních školách pro školní rok 2010/2011,
jak v okrese Bruntál, tak i na středních ško-
lách mimo region

Cílem veletrhu je:
❖ usnadnit žákům základních a speciálních škol výběr jejich dalšího studia
❖ prezentovat možnosti dalšího vzdělávání žáků a veřejnosti na středních školách v návaznosti na požadavky trhu práce
❖ představit veřejnosti nabídku učebních a studijních oborů, řemesel a technických profesí na středních školách
❖ umožnit široké veřejnosti seznámit se s možností zaměstnání u zaměstnavatelů a dalšího vzdělávání, případně rekvalifikací

u vzdělávacích středisek
Veletrhy jsou určeny nejen pro žáky 8. a 9.
tříd základních škol a rodiče těchto dětí, kte-
ré stojí před otázkou o první volbě povolání,
ale i pro absolventy středních škol a širokou
veřejnost, která se zde může seznámit s re-
kvalifikačními i dalšími vzdělávacími pro-
gramy, které jim nabízí úřady práce a vzdě-
lávací a rekvalifikační střediska okresu
Bruntál, ale i s možnostmi svého uplatnění
na trhu práce. Na jednom místě tak můžete
získat celou řadu zajímavých odborných in-
formací, které usnadní vaše rozhodování

o tom, jaké další kroky zvolit nejen při zís-
kávání, ale i dalším rozvíjení odborností
a znalostí potřebných pro uplatnění na trhu
práce.
Výstavní prostory Společenského domu za-
plní také zaměstnavatelé našeho regionu,
kteří společně se středními školami regionu
mohou zájemcům z řad uchazečů, případně
budoucím absolventům nabídnout možnost
uplatnit své vědomosti a dovednosti v praxi.
Prostor dostávají i vzdělávací subjekty, zajiš-
ťující rekvalifikace a vzdělávání dospělých.

Na veletrhu se bude prezentovat i organizátor
veletrhu - Úřad práce v Bruntále s právní po-
radnou, Informačním a poradenským středis-
kem pro volbu a změnu povolání (IPS),
Informační a poradenskou kanceláří (IPK)
a informacemi o možnostech práce v zahra-
ničí v rámci EURES.
Zveme všechny, kterým není lhostejná jejich
budoucnost. Veletrh usnadní vycházejícím žá-
kům základních škol jejich rozhodování o bu-
doucím povolání a uplatnění na trhu práce.

Mgr. Miloš Mazal, ÚP Bruntál

Alzheimerova choroba
V rámci mezinárodního dne Alzheimerovy choroby

pořádá Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
INFORMAČNÍ DEN

V pondělí 21. září 2009 od 10.00 do 11.00, od 16.00 do 17.00
(pro čas od 10.00 do 11.00 hod. bude na 9.45 zajištěn odvoz od DPS Lidická 14, DPS

Revoluční 30A a DPS tř. Hrdinů 20) ve středisku Diakonie ČCE, tř. Hrdinů 48, Rýmařov
INFORMACE

• Příznaky Alzheimerovy nemoci       • Diagnostika: možnost i vzít si testy domů
• Jak se starat o nemocného             • Léčba, kontakty na lékaře
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V kůži... záchranáře

aneb Mlčky vrací lidem to nejcennější na světě
Dnešní reportáž volně navazuje na tu z předminulého vydání o hasi-
čích v rámci Integrovaného záchranného systému. Dnes se vydáme
za těmi, kteří vrací člověku to nejcennější - zdraví a mnohdy i život.
V České republice se začal budovat systém záchran-
ných služeb na celém území od sedmdesátých let.
Začaly se zřizovat přímo při anesteziologicko-resusci-
tačních odděleních či samostatně v nemocnicích v rám-
ci okresních či krajských ústavů národního zdraví.
Od roku 1993 je záchranná služba (ZS) složkou
Integrovaného záchranného systému, který slouží
k rychlému a efektivnímu řešení následků hromad-
ných neštěstí či katastrof. Jeho dalšími složkami jsou
Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Horská služba, Báňská záchran-
ná služba, Civilní ochrana a Armáda ČR. Do konce roku 2002 byla ZS
organizována do samostatných okresních či územních středisek. Od ro-
ku 2003 postupně zajišťují tuto zdravotnickou činnost jednotlivá územ-

ní střediska, jejichž zřizovateli jsou kraje.
V Rýmařově vznikla Rychlá lékařská pomoc (RLP) 1. května 1993
při nemocnici. V počátcích měla k dispozici jedno vozidlo Renault

Traffic s nutným zdravotnickým a přístrojovým vy-
bavením. Na plný úvazek zde pracovala jedna sest-
ra, jeden lékař a čtyři řidiči. Další lékaři a zdravotní
sestry z jiných oddělení sloužili od 15.30 do 7 ho-
din. RLP v té době fungovala jako jedno z oddělení
Sdruženého zdravotnického zařízení (SZZ). Od led-
na 1995 přešla RLP v Rýmařově pod vznikající
Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) okresu
Bruntál s ředitelstvím v okresním městě. Od roku

1996 byla zprovozněna rychlá zdravotnická pomoc (RZP) v době od
7 do 15 hodin a v roce 2002 došlo ke zrušení dispečinku v Rýmařově
s prodloužením činnosti RZP na nepřetržitý provoz. Postupně byli
přijímáni další zaměstnanci.

reportáž
Mým průvodcem v dnešní repor-
táži o záchranářích bude vedoucí
lékař výjezdového stanoviště zá-
chranné služby MUDr. Radovan
Staněk. Historická budova dří-
vější rýmařovské elektrárny
u Podolského potoka na Má-cho-
vě ulici už dávno neslouží pů-
vodnímu účelu. Po letech, kdy
byla v majetku města, v ní začal
před nedávnem opět čilý ruch.
Moravskoslezský kraj v ní po
dohodě s městem zřídil stanici
rychlé a zdravotnické pomoci,
kde v současné době slouží dva
týmy - Rychlá lékařská pomoc
(osádku tvoří lékař, sestra a ři-
dič) a Rychlá zdravotnická po-
moc (sestra, řidič). Ve dveřích
mě vítá doktor Staněk a my pro-
cházíme útulnými prostory do
jeho pracovny. Na stěnách vidím
účelně rozmístěné reproduktory,
ze kterých se každým okamži-
kem může ozvat hlas dispečera
k výjezdu.
„Ve stanici pracují dva kmenoví
a sedm externích lékařů z jiných
zdravotnických zařízení nebo
soukromých praxí, deset sester

a devět řidičů,“ informuje mě
v úvodu vedoucí lékař, kterému
stejně jako ostatním začíná pra-
covní směna před sedmou ranní
a trvá do 19 hodin. Dříve než na-
stoupil doktor Staněk k záchran-
né službě, pracoval na anestezio-
logicko-resuscitačním oddělení
(ARO) rýmařovské nemocnice,
v roce 1994 se stal vedoucím lé-
kařem rychlé lékařské pomoci
při nemocnici, nějaký čas praco-
val na ARO v Bruntále a roku
1998 se stal vedoucím lékařem
záchranné služby. „Směna nám
začíná krátkou poradou, kde
konzultujeme průběh událostí
uplynulých čtyřiadvaceti hodin,
jestli nebyl někde problém v pří-
jmu pacienta do zdravotnického
zařízení, jaké jsou momentální
uzávěry na silnicích nebo zda je
například v provozu CT zařízení
v Bruntále. Dovídáme se infor-
mace o technickém stavu vozidel,
která jsou na stanici tři, jedno je
určeno pro tým rychlé lékařské
pomoci, druhé pro posádku ry-
chlé zdravotnické pomoci a třetí
slouží jako náhradní. Disponu-

jeme také terénním vozidlem,
které má za sebou přívěs se sněž-
ným skútrem. Toto vozidlo využí-
vá záchranná služba převážně
v zimním období do hůře pří-
stupného terénu,“ sděluje dále
Radovan Staněk. Zajímám se,
zda vyjíždí někdy oba vozy sou-
časně, pokud dojde k nějaké hro-
madné dopravní nehodě. „Ano,
pokud dispečerka vyhodnotí si-
tuaci, že je potřeba nasadit více
vozidel, vyjíždí oba vozy, a po-
kud ani to nestačí, přijíždí na po-
moc například vozidla z Brun-
tálu nebo Krnova či letecká zá-
chranná služba. Pro takovéto ne-
nadálé situace slouží traumato-
logický plán, kde jsou stanoveny
přesné úkoly jednotlivých zá-
chranářů a také to, které složky
je třeba dále aktivovat. Takového
výjezdu se účastní například
i výjezdová vozidla soukromého
zdravotnického sektoru, kupří-
kladu RZ doprava Rýmařov, ne-
mocniční doprava, doprava z Kr-
nova nebo Bruntálu, a podob-
ně,“ doplňuje informaci zkušený

lékař, který stejně jako ostatní
zdravotní personál prochází ne-
ustále nejrůznějšími zdravotními
odbornými kurzy a školeními.
Dovídám se navíc, že nejen zdra-
vovědu musí mít tito naši andělé
strážní, jak se říká, v malíčku,
ale rovněž musí jít s dobou
a s neustále se vyvíjející zdravot-
ní technikou se musí i oni zdo-
konalovat, aby obsluhu těchto
moderních přístrojů zvládli.
Zajímá mě, kolik výjezdů denně
záchranná služba absolvuje. „To
je opravdu individuální. Některý
den máme jeden výjezd, jindy za-
se šest. V současné době máme
měsíčně asi sto dvacet až sto tři-
cet výjezdů. Situaci máme ztíže-
nu v tom, že jedeme do neznámé-
ho terénu k pacientům, jejichž
zdravotní stav a diagnózy mnoh-
dy neznáme, tudíž se musíme
spolehnout pouze sami na sebe.
V nemocnici nebo ambulanci má
lékař k dispozici nejen paciento-
vu zdravotní kartu, ale také la-
boratoře a tým dalších odborní-
ků, kteří mu mohou pomoci,“ ří-
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ká Radovan Staněk. Zdravot-nic-
ká záchranná služba je na zákla-
dě vyhlášky povinna poskytnout
přednemocniční neodkladnou
péči pacientovi do patnácti mi-
nut od zavolání na tísňovou linku
155.
S vedoucím záchranné služby
pokračujeme v rozhovoru a při-
tom míříme do garáží, kde právě
zdravotní sestry provádí pravi-
delnou kontrolu zdravotnického
materiálu, léků a vybavení sanit-
ních vozidel. Ptám se dále dok-
tora Staňka, zda jsou výjezdy,
které s ním i při jeho dlouholeté
praxi záchranáře otřesou. „Ur-
čitě, jsme jenom lidé, a i když ja-
ko zdravotníci jsme zvyklí na ve-
lice závažná poranění, zcela ur-
čitě s vámi otřese smrt člověka,
obzvlášť když se jedná o člověka
mladého,“ vzpomíná lékař na
jednu dopravní nehodu, při které
zahynuli tragicky dva dospělí li-
dé a jedno malé dítě bylo těžce
zraněno. Při Územním středisku
záchranné služby Moravsko-
slezského kraje pracuje tiskový
mluvčí, který je také zároveň kli-
nickým psychologem a v případě
potřeby může přijet a se záchra-
náři nebo i s pozůstalými tako-
vouto událost v rámci tzv. psy-
chologické intervence případně
i rozebrat.
Táži se, ve kterých případech vy-
jíždí vozidlo rychlé záchranné
služby za pacientem. „Výjezdo-
vá skupina rychlé lékařské po-
moci zasahuje u pacientů akutně
ohrožených selháním základních
životních funkcí. Sanitka s léka-
řem tedy vyjíždí k postiženým,
kteří se nalézají v bezprostřed-
ním ohrožení života. Jedná se
například o zástavu dechu a obě-
hu, bolesti na hrudi, poruchy vě-
domí, dechové obtíže, dopravní
nehody nebo vážné úrazy,“ sdě-
luje informace MUDr. Staněk
a dodává, že posádka má k dis-

pozici vše potřebné k vyšetření,
ošetření a zajištění pacienta
v kritickém stavu, což ostatně vi-
dím i ve vnitřním vybavení kaž-
dého vozidla zaparkovaného
v garáži záchranné služby: venti-
látor umožňující umělou plicní
ventilaci, odsávačku s motoro-
vým pohonem, monitor EKG
s kardiostimulátorem, defibrilá-
torem a možností záznamu, va-
kuové matrace ke znehybnění
páteře a končetin, pulzní oxyme-
tr měřící okysličení krve a tepo-
vou frekvenci, léky, obvazový
materiál a sterilní krytí pro ošet-
ření ran, vyprošťovací a speciální

transportní prostředky a další.
A co je podle doktora Staňka
největší překážkou v práci zá-
chranářů? „Jde především o zne-
užívání tísňové linky 155, kdy je
nahlášena fiktivní událost, po-
sádka vyjede a přitom na uvede-
ném místě se nikdo s udávaným
postižením nenachází. Další pře-
kážku vidím v bezohlednosti ně-
kterých řidičů. Pokud máme za-
pnuto světelné i zvukové zařízení
na vozidle, určitě nejedeme na
svačinu, ale k případu, který je
velice naléhavý. Někteří řidiči si
stále tuto skutečnost neuvědo-
mují. Na druhé straně však mu-

sím říct, že v poslední době i těch
ohleduplných řidičů přibylo.
A v neposlední řadě by si lidé
měli uvědomit, že záchranná
služba nesupluje lékařskou první
pomoc v Bruntále, proto nás nel-
ze volat k chřipce nebo podobné-
mu běžnému onemocnění, proto-
že v době, kdy my budeme u ta-
kového pacienta, může jiný člo-
věk v ohrožení života potřebovat
naši pomoc a my nebudeme zrov-
na nablízku. V mnoha případech
jde také o nesprávné podání in-
formace dispečerovi,“ komentu-
je úskalí své práce záchranář
Radovan Staněk.
Systém záchranné služby v Čes-
ké republice patří, pokud jde
o rychlost, vybavení a kvalitu
péče, k nejlepším na světě. Její
činnost tedy rozhodně nespočívá
v co nejrychlejším naložení pa-
cienta a pouhém odvozu do ne-
mocnice. Hlavním úkolem zá-
chranné služby je v co nejkratší
době dostat k pacientovi kvalifi-
kovanou pomoc. Záchrana začí-
ná již na místě události a posád-
ka mnohdy provádí u postižené-
ho řadu náročných výkonů 
a opatření, jež mají za cíl maxi-
malizovat šanci pacienta na pře-
žití. Stav pacienta také v řadě
případů vyžaduje spíše šetrný
a klidný transport do nemocnice
než rych-lou a riskantní jízdu.
Procházíme spolu poslední zá-
koutí záchranné služby a já na-
bývám stále většího přesvědčení,
že práce záchranářů nám ve vět-
šině případů vrací naše drahé
a blízké zpátky do života. Nebýt
jejich velkého pracovního úsilí
a odbornosti, mnozí z nás by už
nechodili po tomto světě. A že se
to záchranářům opravdu daří,
o tom není pochyb. JiKo
(Děkuji vedoucímu Záchranné
služby Rýmařov MUDr. Rado-
vanu Staňkovi za jeho čas a spo-
lupráci na této reportáži.)

Foto: Martin Šíbl
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Bruntálští kriminalisté objasnili
loupež - žena si přepadení vymyslela
Mravenãí prací nyní bruntál‰tí kriminalisté objas-
nili loupeÏ v Bfiidliãné. Tfii mûsíce na pfiípadu in-
tenzivnû pracovali. ShromaÏìovali dÛkazy a vy-
vraceli tvrzení Ïeny, která loupeÏné pfiepadení na-
hlásila.
K loupeži mělo dojít 29. května v Břidličné
v herně, kde údajně chtěl neznámý pachatel
pod pohrůžkou nože po obsluze peníze. Ženu
měl při tomto jednání zranit a odcizit finanč-
ní hotovost ve výši 53 000 Kč. Pod tíhou dů-
kazů se bruntálským kriminalistům žena na-
konec přiznala, že si celou událost vymysle-
la. Dohodla se s přítelem a dalším mužem
a přepadení zinscenovali. Zranění na těle si
způsobila sama. Policejní komisař SKPV
v těchto dnech obvinil ženu i dva muže
z trestného činu zpronevěry.

Další případ vykázání z obydlí
V průběhu letošního roku jsme šetřili již
čtrnáctý případ domácího násilí a vykázání
útočníka z obydlí v okrese Bruntál.
Tentokrát měl napadat svou družku třiatřice-
tiletý muž. Naposledy tomu bylo v ranních
hodinách v sobotu 29. 8. 2009, kdy pod vli-
vem alkoholu násilník vyhrožoval ženě na-
padením. Nakonec jí způsobil podlitiny na
rukou. Policisté ho po vyhodnocení útoků
vykázali na deset dní z obydlí. Zajištěnému
muži také naměřili 2,12 promile alkoholu
v krvi a byl převezen na záchytnou stanici
k vystřízlivění. Případ dále šetří jako přestu-
pek proti občanskému soužití.

Podvodný prodej telefonu
Policisté opět šetří případ podvodného jedná-
ní při prodeji věcí na internetových inzert-
ních stránkách. Tentokrát pětatřicetiletý muž
oznámil 31. 8. 2009 policistům z Rýmařova,
že si letos v červnu zakoupil přes internetový
portál mobilní telefon. Kupní částku zaslal
na účet prodávající. Žena mu objednané zbo-
ží do dnešních dnů nezaslala a ani peníze mu
nevrátila. Na urgence nereaguje. Způsobená
škoda činí 6 500 Kč.

Policisté zadrželi osobu
v celostátním pátrání

V úterý 1. září zadrželi v chatě v Malé
Morávce rýmařovští policisté devětatřicetile-
tého muže z Ostravy, na kterého byl vydán
příkaz k dodání do výkonu trestu pro trestný
čin podvodu. Eskortovali ho do vazební věz-
nice v Ostravě.

Vloupačky v okrese
V prÛbûhu leto‰ních sedmi mûsícÛ policisté 
v okrese Bruntál ‰etfiili sto devadesát dva pfiípadÛ
krádeÏí vloupáním. Nejãastûji si pachatelé vybírají
restaurace, obchody, chaty, byty a dal‰í objekty.

Rýmařovští policisté šetřili hned dva přípa-
dy. Jeden během víkendu 3. a 4. 9. v obci
Stará Ves na ulici Potočná, kde dosud nezná-
mý pachatel vnikl do oploceného areálu fir-
my a pokusil se vypáčit čtyři dveře do dílny
a skladu budovy. Dovnitř se nedostal, ale po-
škozením dveří způsobil škodu 26 000 Kč.
V areálu ještě vnikl do vozidla Peugeot, od-
kud ukradl zahradní techniku. Celková škoda
je 38 000 Kč. K druhému vloupání došlo
v době od 5. do 6. září v Rýmařově na
Okružní ulici. Pachatel se do budovy dostal
přes okno na pánské WC. Potom prolezl 
otvorem vedle mříže oddělující přízemí od
patra a rozbil výplň dveří do kanceláře ve-
doucí. Vypáčil zásuvku psacího stolu a odci-
zil finanční hotovost 6 000 Kč. Celková ško-
da činí 9 000 Kč.

Dívku v Břidličné srazil vlak
Operační středisko záchranné služby bylo ve
čtvrtek 3. září několik minut po osmnácté
hodině vyrozuměno, že v obci Břidličná do-
šlo na železničním přejezdu ke střetu cyklist-
ky s jedoucím vlakem. Na pomoc byla ihned
vyslána posádka rychlé lékařské pomoci
z Rýmařova, která dorazila na místo během
šesti minut.
Sedmiletá pacientka zůstala po hrozivé neho-
dě při vědomí, utrpěla však velmi vážné, de-

vastující zranění dolní končetiny. Posádka
dítě ošetřila v rámci přednemocniční neod-
kladné péče - zajistila žilní vstup, podala lé-
ky a infuzní roztoky, postarala se o zraněnou
končetinu.
Přivolán byl vrtulník letecké záchranné služ-
by z Ostravy, který dosedl na hřišti v blíz-
kosti vlakové zastávky. Posádka malou paci-
entku převzala na palubu a zajistila její rych-

lý transport na urgentní příjem Fakultní ne-
mocnice v Ostravě-Porubě. Do péče tamních
lékařů byla zraněná předána třicet minut po
dvacáté hodině.

Motorkář vjel pod náklaďák
V úterý 8. 9. 2009 mezi Ondřejovem
a Dlouhou Loučkou při průjezdu pravotočivé
zatáčky nezvládl mladý řidič motocyklu
Yamaha řízení a přejel do levé poloviny sil-
nice. Zde se bočně střetl s protijedoucím ná-
kladním vozidlem Paragan. Došlo k těžkému
zranění motorkáře, který byl rychlou lékař-
skou službou převezen do nemocnice
v Krnově. Požití alkoholu bylo dechovou
zkouškou vyloučeno. Způsobená škoda činí
85 000 Kč.

Dostal smyk a těžce se zranil
Dal‰í nehodu motorkáfie s tûÏk˘m zranûním ‰etfii-
li v prÛbûhu tûchto dnÛ dopravní policisté.
Ve středu 9. září projížděl v obci Malá Štáhle
sedmadvacetiletý řidič ze Šumperka levoto-
čivou zatáčku s motocyklem Honda a nepři-
způsobil rychlost jízdy stavu komunikace.
Dostal smyk, který nezvládl. Spadl a vyjel
mimo vozovku. Při nehodě si způsobil těžká
zranění. Dechová zkouška byla negativní.
Škoda na motorce dosahuje 30 000 Kč.

Řídil pod vlivem alkoholu
Z trestného činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky byl v těchto dnech obviněn poli-
cejním komisařem SKPV třiadvacetiletý
muž. Toho se měl dopustit tím, že 2. 7. 2009
mezi obcemi Břidličná a Valšov řídil po
předchozím požití alkoholu. Nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu komunikace a svým
schopnostem a po projetí pravotočivé zatáč-
ky na mokrém povrchu dostal smyk. Vyjel
mimo silnici, kde prorazil dřevěné zátarasy
a narazil do skály. Při dechové zkoušce mu
policisté naměřili 2,77 promile alkoholu.

Narazil do sloupu elektrického
vedení

Dopravní policisté šetří nehodu, která se sta-
la ve čtvrtek 10. září v obci Malá Morávka.
Dvaatřicetiletý řidič vozidla Škoda Octavia
dostal při průjezdu levotočivou zatáčkou
smyk a s vozidlem sjel ze srázu. Následně
zde porazil betonový sloup elektrického ve-
dení.
Při dopravní nehodě utrpěl řidič pohmoždě-
niny na těle a byl převezen na vyšetření do
nemocnice v Bruntále. Požití alkoholu bylo
u řidiče vyloučeno. Na osobním vozidle
vznikla škoda ve výši okolo 150 000 Kč, na
sloupu elektrického vedení pak škoda ve vý-
ši 10 000 Kč.

PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Ilustrační foto



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2009

11

Připomínáme si
Velký duch Gándhí

Druhého listopadu tohoto roku uplyne přesně
sto čtyřicet let od narození indického myslite-
le a duchovního i světského vůdce Móhandáse
Karamčanda Gándhího, ve světě známějšího
jako Mahátmá - sanskrtsky „velký duch“, kte-
réžto přízvisko mu přisoudil slavný básník
Rabíndranáth Thákur.
Narodil se a vyrostl v Porbandaru v dnešním
státě Gudžarátu na západním pobřeží Indie,
v oblasti s tradičně velmi silnou džinistickou
tradicí. Tato filosofie přísné askeze, vegetari-
ánství a naprostého odmítání násilí vnímavého
chlapce hluboce ovlivnila na celý zbytek živo-
ta. Rovněž na něj od dětství silně působila čet-
ba indických klasiků, zvláště příběh zbožného
a spravedlivého krále Haríščandry, který dle
legendy vynikal pravdomluvností a schopnos-
tí sebeobětování.
Když bylo Móhandásovi třináct let, rodiče jej
podle v Indii dodnes rozšířeného zvyku oženi-
li s nevěstou předem dohodnutou, čtrnáctiletou
Kasturbou Makhandží. V tomto věku je málo-
kdo asketou a mladý Móhandás nebyl výjim-
kou, přestože mladá nevěsta musela dle zvy-
klostí trávit většinu času v domě svých rodičů.
Když však bylo chlapci šestnáct let, jeho otec
se roznemohl a lékaři mu již nedávali naději.
Povinností synovou bylo bdít u otcova lože,
dokud ten nezemře. Gándhí ve své autobiogra-
fii popisuje, jak přemožen tělesnou touhou ot-
ce opustil a šel navštívit manželku. Během je-
ho nepřítomnosti otec zemřel. To Gándhího
hluboce zasáhlo a podle svých slov si to celý
život nepřestal vyčítat. Právě tehdy začal mít
pochybnosti o svých dosavadních názorech
a způsobu života. Když pak později toho roku
první dítě mladého páru po porodu přežilo jen
tři dny, Gándhí byl zdrcen a chápal tuto udá-
lost jako trest, což posílilo jeho sebezpytování.
Stále však svou realizaci nacházel spíše 
v okruhu tohoto světa než ve sférách čistě du-
chovních.
Roku 1888 odjíždí do Londýna, aby studoval
právo. Protože jej matka přiměla přísahat, že
se dle hinduistických zásad zdrží požívání ma-
sa, stal se členem Vegetariánské společnosti.
Tam rovněž poznal řadu theosofistů, pod je-
jichž vlivem začal číst křesťanskou i hinduis-
tickou duchovní literaturu. Paradoxně tak mu-
sel napřed odjet do Londýna, aby si přečetl
Bhágavadgítu. Po třech letech zakončuje stu-
dia a odjíždí zpět do Indie. Po sérii neúspěchů
v různých zaměstnáních se v roce 1893 koneč-
ně upisuje na úřednickou pozici v Natalu, vý-
chodní části dnešní Jihoafrické republiky, jejíž
takřka celé území patřilo k britské koloniální
říši, nad kterou tehdy slunce stále ještě neza-
padalo. Již během cesty tam měl mladý práv-
ník možnost na vlastní kůži pocítit zacházení,
jemuž byli v těchto oblastech nejen Indové vy-
staveni. Když zde bylo Indům upřeno volební
právo, účastnil se zakládání Natalského indic-
kého kongresu, jehož posláním se stala organi-
zace Indů jako politické síly. Když později vlá-
da Transvaalu nařídila povinnou registraci in-

dického obyvatelstva, Gándhí poprvé v praxi
vyzkoušel metodu nenásilného odporu, která
ho měla později proslavit. Poprvé se také ocitl
ve vězení. Účast ve válce jako takové, napří-
klad obranné, však tehdy ještě neodmítal. Až
hrůzy spatřené během povstání Zuluů jej utvr-
dily v pacifismu. „To nebyla válka, ale lov li-
dí,“ napíše později.

Roku 1915 se Gándhí vrací do Indie a stává se
členem Indického národního kongresu.
Situace indických rolníků v Gudžarátu se me-
zitím drasticky zhoršovala, když je britská
správa nutila pěstovat indigo namísto obilí
a byla jim ochotna platit stěží tolik, aby se 
udrželi naživu. Hladomor byl na obzoru.
Tehdy Gándhí zorganizoval detailní průzkum
oblasti a pečlivě zaznamenával rozsah utrpení
vesničanů. Zároveň sbíral prostředky na zlep-
šení postavení zemědělců a zařízení vesnic, za-
kládání škol i výstavbu nemocnic. Jeho snaha
neunikla očím koloniální zprávy, a tak dostal
příležitost ochutnat vězení podruhé. Tentokrát
však měl podporu obrovského množství lidí,
jejichž statisícové protesty nakonec vynutily
jeho propuštění. Právě tehdy získal svá nejzná-
mější přízviska - Mahátmá a Bápú, což v gu-
džarátštině znamená otec.
Již tehdy se naplno projevují hlavní Gándhího
zásady, podle nichž se později bude zcela řídit
jeho úsilí o nezávislost Indie. Původem vychá-
zejí z hinduistické náboženské tradice, on však
vždy usiloval o jejich co nejdůraznější naplňo-
vání v praxi. V první řadě je to satjágraha jako
základ všeho myšlení i jednání. Satjágraha
znamená v sanskrtu „příchylnost k pravdě“ či
k tomu, co „skutečně jest“. (Na tomto místě se
možná sluší jen tak na okraj poznamenat, že
dnešní státní heslo Indické republiky, satjamé-
va džajaté, v překladu znamená „jen pravda ví-
tězí“, a je tudíž velmi podobné státnímu heslu
našemu.) Gándhího chápání toho pojmu je
však širší - chápe a vykládá jej jako sílu rodící
se z pravdy. „Pravda je Bůh,“ formuluje ve
stručnosti. Co je však konkrétním obsahem té-
to pravdy? Zde se dostáváme k dalšímu sloupu
jeho učení, a tím je ahimsá, nenásilí, pojem vy-

cházející z tradic védistických a prominentně
obsažený v učení již zmiňovaných džinistů.
Pro Gándhího to znamenalo nejen zříci se ná-
silí fyzického, ale i duševního - hněvu, lži, ne-
čestnosti. „Oko za oko nakonec celý svět osle-
pí.“ Z této pozice vycházejí i jeho přesvědčení
politická: „Ke skutečné demokracii může vést
jedině nauka o nenásilí.“ Dlužno přiznat, že
neváhal dovést svá tvrzení do nejzazších dů-
sledků a neznal v nich kompromisů, a to i za
časů druhé světové války. Na druhou stranu
nenásilí nikdy nesmí znamenat zbabělost, ti,
kteří se za tuto doktrínu jen schovávají, nema-
jí podle něj s nenásilím co dělat - satjágraha
vyžaduje vnitřní sílu a zároveň ji upevňuje.
Přeneseno do sféry konkrétního jednání to
znamená schopnost vytrvat v nenásilném od-
poru bez ohledu na cokoli.
Všechny tyto zásady měly dojít naplnění
v nadcházejícim zápase o nezávislost Indie. Po
roce 1921, kdy jeho názory získávají
v Indickém národním kongresu převažující
vliv, ačkoliv v něm nepřijal žádnou výkonnou
funkci, se mu daří proměnit stranu ve skutečně
masové hnutí. Základem jeho taktiky se stalo
odmítnutí jakékoli spolupráce s Brity, včetně
bojkotu jejich zboží a spoléhání se na domácí
řemesla. Nepodařilo se mu však zabránit narů-
stající roztržce mezi hinduisty a indickými
muslimy, která se později měla stát fatální.
Právě tohle pokládal Gándhí za největší selhá-
ní svého života. Úsílí o nezávislost Indie po-
kračovalo dalších více než dvacet let a zahrno-
valo demonstrace, protestní pochody, srážky
s policií, zatýkání a věznění na straně Indů 
a ústrky, strádání i protestní hladovky na stra-
ně Gándhího samotného. I on byl několikrát
vězněn. Toto úsilí nakonec došlo naplnění 15.
srpna 1947, kdy se výsledkem jednání
Indického národního kongresu a britské kolo-
niální správy stala nezávislost nově utvořené
Indické republiky.
Mladý stát se však nedokázal vymanit z osidel
náboženské řevnivosti. Hinduisticko-muslim-
ské spory nakonec vyústily v rozdělení na
Indii a Pákistán a tentokrát nepomohl ani
Mahátmův vliv. Co získávalo sílu ze spirituali-
ty, bylo rozbito náboženstvím. Navíc si jeho 
úsilí o toleranci a jednotu někteří vykládali ja-
ko oslabování Indie, jako zradu. V časech re-
voluce se zrada často trestá smrtí. Móhandás
Karamčand Gándhí byl dne 30. ledna 1948 za-
vražděn rukou hinduistického fanatika. Osud
má, zdá se, zvláštní smysl pro ironii.
Jakkoli se některé Gándhího názory mohou
zdát extrémní, tak či onak tento muž generaci
své i těm následujícím jasně ukázal, že pří-
zvisko hrubá ke slovu síla zdaleka nepatří ne-
vyhnutelně, naopak - že ten, kdo se oddává ne-
návisti, tím jen ve skutečnosti dokazuje svou
slabost. Ví Bůh, že tento svět bude potřebovat
ještě mnoho velkých duchů, než se pro nás po-
jem člověka stane tím, co opravdu jsme, místo
aby představoval jen to, čím bychom být moh-
li. JaPo
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Organizace a spolky
Severské Pradivadlo zve na premiéru amerického muzikálu

Song pro dva aneb KaÏd˘ má svého Leona
Od poslední premiéry severského
Pradivadla, komedie Holka odji-
nud českého autora Rudolfa Tri-
nera, která se konala dne 17. led-
na 2009, brzy uplyne deset měsí-
ců. Proto tento soubor zve všech-

ny příznivce divadelního umění
na novou hru: nefalšovaný ame-
rický muzikál Song pro dva aneb
Každý má svého Leona, jehož
slavnostní premiéra se koná v so-
botu 17. října 2009 v 19 hodin
v městském divadle Rýmařov.
Reprízy pak Pradivadlo připravu-
je na 21. a 23. října, a pokud by
zájem diváků trval, uvažuje tým
o uvedení dalšího představení
před Vánoci. (Termín bude včas u-
veřejněn ve zpravodaji nebo na
plakátech. Vstupenky na jednotli-
vá představení budou v předpro-
deji od 1. října 2009 v Informač-
ním centru na náměstí Míru
v Rýmařově.)
Americký dramatik Neil Simon
patří k těm nejúspěšnějším a nej-
populárnějším a říká se, že také
k těm nejlépe placeným. Faktem
je, že jeho hry mají na Brodwayi
takříkajíc domovské právo a že se
z této nejdelší newyorské třídy, na
níž působí desítky divadel, vydá-
vají na úspěšnou pouť po celém
světě. Jeho hry nejsou jen mistrně
napsané komedie, jsou to křehké

příběhy lidských vztahů, dramata
obyčejných lidí, zraňovaných pře-
kotným newyorským životem pl-
ným úzkosti a strachu, na něž
Simon přikládá tišící obklady hu-
moru a něhy.
Dnes již dvaaosmdesátiletý Neil
Simon (narozen 4. 7. 1927) je
znám především díky komedii
Bosé nohy v parku, která byla vy-
hlášena za nejlepší komedii sezó-
ny 1963/64 a později zfilmována
s Jane Fondovou a Robertem
Redfordem v hlavních rolích. Ta
založila jeho slávu. A tak se po
dalších dvacet let s téměř želez-
nou pravidelností na Brodwayi
každoročně objevuje nová Simo-
nova komedie - hra Podivný pár,
večer aktovek Apartmá 719, mu-
zikál Sliby chyby, vážná hra
Drobečky z perníku, v níž byl roz-
poznán tragický příběh americké
hvězdy Judy Garlandové, kome-
die Zajatec II. avenue (zfilmována

s Jackem Lemmonem) a pak i ne-
smrtelná komedie „...vstupte!“.
Ani v 70. letech nepolevila
Simonova divadelní aktivita - uvá-
dí dramatizaci Čechovových po-
vídek pod názvem Hodný pan
doktor, další večer aktovek

Apartmá v Kalifornii, hru s auto-
biografickými prvky Druhá kapi-
tola, která pojednává o situaci mu-
že v druhém manželství (autor
sám v sedmdesátých letech ovdo-
věl a znovu se oženil).
Na scéně severského Pradivadla se
Simon představí jako autor muzi-
kálu Song pro dva aneb Každý má

svého Leona, který měl svou pre-
miéru 11. února 1979 v broad-
wayském Imperial Theatre. Rý-
mařovští diváci se mohou těšit ne-
jen na pěkné herecké výkony v po-
dání Martiny Hrbáčkové (Sonia
Walsková) a Jiřího Konečného

(Vernon Gersch), kteří všechny
party zpívají živě na mikroporty,
ale zejména na původní muzikálo-
vou hudbu, jejíž realizaci bravurně
zvládl se skupinou The Hero a de-
chovou sekcí Petr Laštuvka, který
s Pradivadlem spolupracuje od je-
ho založení. Nápaditou choreogra-
fii nastudovala s herci Alena
Tomešková. Scénu a kostýmy, kte-
ré dodávají představení atmosféru
a výrazně dotvářejí jeho umělecký
účinek, s velkou dávkou originali-
ty a zkušenosti sobě vlastní připra-
vila výtvarnice Martina Kohout-
ková. Sugestivitu muzikálu dotváří
citlivá hra světel a nápadité jevištní
efekty.
Neil Simon, který je držitelem ně-
kolika prestižních cen Tony
Award, což je divadelní obdoba
filmového Oscara, si pro muzikál
Song pro dva přizval ke spoluprá-
ci hvězdu první velikosti v muzi-
kálové tvorbě Marvina Hamli-
sche, jehož jméno poprvé zazářilo
v muzikálu A Chorus Line, ostré
to sondě do života tanečníků ve
Spojených státech.
Rýmařovští diváci se tedy mohou
těšit na další zajímavý kulturní
počin. JaPo



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Historie světa je souhrn událostí, kterým bylo možno se

vyhnout. Bertrand Russel
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Známá i neznámá výročí
20. 9. 1994 zemř. Petr Čepek, český divadelní a filmový herec (nar.

16. 9. 1940) - 15. výročí úmrtí
23. 9. 1884 nar. Josef Váchal, český spisovatel, malíř a grafik

(zemř. 10. 5. 1969) - 125. výročí narození
23. 9. 1939 zemř. Sigmund Freud, rakouský neurolog, psychiatr

a psycholog, zakladatel psychoanalýzy (nar. 6. 5. 1856)
- 70. výročí úmrtí

25. 9. 1849 zemř. Johann Strauss starší, rakouský hudební sklada-
tel a dirigent (nar. 14. 3. 1804) - 160. výročí úmrtí

25. 9. 1899 nar. Ondřej Sekora, český spisovatel a ilustrátor (zemř.
4. 7. 1967) - 110. výročí narození

26. 9. 1889 nar. Martin Heidegger, německý filosof (zemř. 26. 5.
1976) - 120. výročí narození

28. 9. Den české státnosti - státní svátek
1. 10. Mezinárodní den seniorů, slaví se od roku 1991

(OSN)
1. 10. 1684 zemř. Pierre Corneille, francouzský dramatik a básník

(nar. 6. 6. 1606) - 325. výročí úmrtí
2. 10. 1869 nar. Móhandás Karamčand Gándhí, indický politický

a náboženský vůdce (zemř. 30. 1. 1948) - 140. výročí
narození

2. 10. 1904 nar. Graham Greene, anglický prozaik a esejista
(zemř. 3. 4. 1991) - 105. výročí narození

Narodili se noví občánci
Jakub Dostál .................................................................. Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Josef Skopal - Rýmařov ..................................................... 80 let
Jarolím Ftáček - Rýmařov .................................................. 81 let
Zdeněk Čermák - Rýmařov ................................................. 81 let
Božena Štěpková - Rýmařov .............................................. 81 let
Šarlota Jurášová - Rýmařov ............................................... 82 let
Věra Holá - Rýmařov .......................................................... 85 let
František Šac - Rýmařov ..................................................... 88 let
Miroslav Smýkal - Rýmařov .............................................. 88 let
Hilda Šenková - Rýmařov .................................................. 88 let
Marie Polcarová - Rýmařov ............................................... 91 let

Rozloučili jsme se
Jarmila Krejčí - Rýmařov .................................................... 1931
Štěpánka Žáková - Rýmařov ............................................... 1933
Verona Gajdošová - Janovice ............................................... 1920
Stanislav Ondrašík - Rýmařov ............................................. 1924
Pavel Haník - Rýmařov ........................................................ 1927
Milica Valčíková - Ruda ...................................................... 1932
František Beil - Rýmařov ..................................................... 1935

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Městská knihovna

ZÁŘÍ 2009
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

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



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2009

14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2009

15

Krása dřeva pro každého
Řezbářský workshop Krása dře-
va, pořádaný Střediskem volné-
ho času Rýmařov ve dnech 3. až
6. 9. 2009, nabídl zájemcům
z řad široké veřejnosti vzácnou
příležitost seznámit se s techni-
kami opracovávání tohoto pra-
starého materiálu, který lidstvu
od nepaměti slouží a inspiruje
ho. Na tuto cestu se nevydávali
sami - průvodcem jim byl brněn-
ský sochař a řezbář Jiří Netík,
mimořádně schopný a zkušený
umělec, který má za sebou již
celou řadu výstav a ocenění.
Mimo jiné je také autorem Hlavy
Jana Palacha, jejíž bronzový od-
litek dnes zdobí vstupní halu
Vysokého učení technického
v Brně, či Moravy, která byla
hejtmanem Jihomoravského kra-

je věnována lichtenštejnskému
korunnímu princi Aloisovi. Jeho
nejnovějším projektem je dar sa-
motnému papeži u příležitosti je-
ho návštěvy v České republice.
Tato akce představovala nejen
velice zajímavou příležitost k po-
znání dřeva a způsobů jeho so-
chařského zpracování, ale nabíd-
la také vítanou možnost k pře-
shraničnímu setkávání, neboť de-
set z celkového počtu dvaadvace-
ti účastníků přijelo z partnerské-
ho města Ozimku. Samotný
workshop začal ve čtvrtek, poté,
co se naši polští přátelé ubytova-
li a občerstvili po cestě, úderem
třetí hodiny odpolední, kdy se

konala úvodní přednáška pana
Netíka spojená s ukázkami řez-
bářských technik. Po večeři pak

účastníci semináře poprvé při-
stoupili k hmotě, z níž po násle-
dující tři dny měli dobývat umě-
leckého výrazu, a nástrojům, ji-
miž měli z lipových špalků od-
straňovat vše, co nebylo sochou.
Touto v pravém slova smyslu 
osvobozující, třebaže nikterak
snadnou činností jim pak bylo
dopřáno se zabývat po celou zbý-
vající dobu konání workshopu až
do nedělního dopoledne. Nebylo
to však to jediné, čemu se zájem-
ci o umění věnovali. Na progra-
mu byla rovněž návštěva aqua-
centra, promítání instruktážního
filmu či návštěva Pradědovy za-
hrádky. Na závěr celé akce se

v neděli o druhé hodině odpoled-
ne konala vernisáž prací řezbář-
ských učňů a hotové i rozpraco-
vané skulptury je možné shléd-
nout v Městském muzeu Rýma-
řov.

Celý projekt byl financován
jednak Střediskem volného ča-
su Rýmařov, jednak z fon-
dů Operačního programu Přes-
hraniční spolupráce ČR - Pol-
sko a Euroregionu Praděd. Dí-
ky této dotaci bylo možné 
uspořádat projekt pro účastníky
zdarma, včetně ubytování pol-
ské strany. Organizátoři rovněž
děkují Mateřské škole Janovi-
ce, Brunu Baručákovi a Stani-
slavu Ticháčkovi za poskytnutí
zařízení pro provoz kurzu ne-
zbytného a také Jiřímu Halouz-
kovi za bezplatný vstup do
Pradědovy galerie U Halouz-
ků. JaPo

Servis služeb Úsměvně
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

Přesně to si říkáme, když se neumíme rozhodnout, nevíme si rady. Zamysleme se
však chvilku nad radami našich babiček, maminek a tetiček. Neměla jsem je ráda,
už dopředu jsem věděla, co mi babička připomene. Bylo to, jako když hrách na stě-
nu hází, ale teď vidím, že se mnohé ty hrášky uchytily a klíčí. Nestačím se divit, že
moje vnučky slyší to, co jsem sama slýchávala. A ode mě!
Možná to berou jako atak na svou suverenitu, ale nenamítají nic. Vypadá to, že sta-
ří jim chtějí jenom zakazovat, nejsou „in“ ani „cool“ a mládí vpřed - oni jdou a my
bychom měli uctivě ťapat dva kroky za nimi a mlčet. Dočkejte času jako husa kla-
su. Krátké tričko a bederní džíny i v zimě? Nemocné ledviny nemám, nic mě ne-
bolí. Po přišedší ledvinové kolice uvidíme.
Velmi užitečná rada: chválit, chválit, chválit. Na návštěvě, všude. To dobré vy-
zvednout, o špatném pomlčet. Pochválit aspoň něco: „To je dobře, že vám nevržou
dveře...“ Další dobré rady? Jednou ukážeš, že něco umíš, budeš to dělat nafurt.
Hladový mužský je agresivní, nalačno nic neřeš. Taky nic neřeš hned, kůň má vět-
ší hlavu, ať si ji láme on. Mladé manželky, ať slunko zapadne i s vaším hněvem!
Jak poznáte udržovanou domácnost? Podle prahu, sporáku a klozetu. Pořádnou že-
nu podle nehtů a bot. Jinak je taková náfuka podle tetiččiných slov „z hovna přímo
Přemyslovna“. Nahoře huj, dole fuj.
Tak a ještě pár osvědčených rad na závěr. Když nejde o život, nejde o nic. Malé dě-
ti - malé starosti, velké děti - velké starosti. Rozvádět se nemá cenu. Všichni chla-
pi jsou stejní, rozdíl je jenom v barvě trenek. Pij s Mírou! Pamatuj na Navrátila.
Moc zklamání přináší očekávání, jak to či ono dopadne - návštěva, dovolená, ra-
dost z dárku, vztahy v rodině... doplňte sami.
Končím. A vyvětrejte si! Byt i mezilidské dusno. Si

A teď, babo, raď!

Fota: Jakub Vala



V těchto dnech, přesněji od 5. do
30. 9. 2009, se v Městském mu-
zeu Rýmařov koná první společná
výstava Galerie Octopus a Pod-
bezdězského spolku. Tato dvě cíli
i prostředky spřátelená sdružení
vešla do vzájemného kontaktu,
a my tak máme tak jedinečnou
příležitost shlédnout a porovnat
široké spektrum uměleckých
technik a způsobů vyjádření - vý-
stava obsahuje fotografie, kresby,
obrazy a plastiky umělců z obou
krajů, našeho Rýmařovska i dale-
kého Podbezdězí.
V sobotu 5. 9. se u příležitosti za-
hájení této výstavy uskutečnila
v Galerii Octopus vernisáž, na níž
jsme měli možnost se s Podbez-
dězským spolkem blíže seznámit.
Pan Jiří Karel ve svém úvodním
slově návštěvníkům osvětlil histo-
rii a poslání tohoto uskupení a při-
pojil krátkou exkurzi do dějin
Dubé, kde spolek sídlí. Toto měs-
to se totiž pyšní obzvláštní staro-
bylostí, vždyť první nálezy tu po-
cházejí již ze začátku jedenáctého
století. Třebaže je město Dubá tak

věkovité, nemá dnes ani dvě tisí-
covky obyvatel, mělo totiž podob-
ně jako Rýmařov smůlu na požá-
ry, ovšem na rozdíl od Rýmařova
hned několikrát. Další rány pak
městu přinášely pravidelné epide-
mie a kombinace těchto dvou fak-
torů je několikrát dokázala takřka
zcela vylidnit. Čím se však dnes
město může bez uzardění chlubit,
je jeho okolí - divukrásná příroda
kraje Karla Hynka Máchy, kraje
jezer, hor i hradů, který k medita-
tivnímu básnictví i reflexi výtvar-
ným uměním přímo vybízí.
Podbezdězský spolek intelektu-
ální, poetický a okrašlovací z to-
hoto široce inspirativního pro-
středí vychází. Klade si za cíl
„oživení mrtvých, spících a nee-
xistujících tvůrčích postojů
a činností“, přičemž jeho čle-
nem se může stát každý, kdo
„maluje, kreslí, sochá, píše,
(bá-)sní, vymýšlí hudbu, divadlo,
tanec, vyrábí perpetuum mobile,
skládá obrázky z březové kůry,
vymýšlí nový jazyk, zaznamená-
vá hlasy ptáků, zvuky strojů, ryt-

mus chvění listí nebo dělá cokoli
podobného“ a zároveň „má ne-
bo chce mít nějaký vztah ke kraji
kolem Máchova jezera“.
Po projevu pana Karla se rýma-
řovskému publiku představil
básník Miki Marusjak, který ve
svém prozaickém příspěvku po-
dal ironickou formou krátké, ale
výstižné zhodnocení současné
psychologické i ekonomické si-
tuace na poli takzvaně profesio-
nálního umění. Poté již návštěv-

níci mohli věnovat plnou pozor-
nost vystaveným dílům, která si
ji bez výjimky všechna zaslouží.
Sečteno a podtrženo, Galerie
Octopus je právě hostitelkou dal-
šího z dlouhé řady počinů po-
vznášejících svou kvalitou a re-
prezentativních svou obsažností,
a návštěvu této výstavy tak lze
každému uměnímilovnému Rý-
mařovanu doporučit naprosto
bez výhrad. JaPo
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Městské muzeum a Galerie Octopus
Návštěva z Podbezdězí

Výzva
Hračky do muzea

Městské muzeum Rýmařov chce v průběhu příštího roku uspořádat
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 jejich krásu široké veřejnosti prostřednictvím muzea!
Máme zájem o zapůjčení ucelených kolekcí i jednotlivých kusů, pří-
padně součástí hraček a her.
Můžete-li zapůjčit své hračky a pomoci tak uspořádat výstavu, která
návštěvníky přenese svým kouzlem do starých časů, kontaktujte pro-
sím do konce září kurátorku muzea Kateřinu Císařovou (tel.: 554 211
770, e-mail: vystavy.rymarov@seznam.cz).

Městské muzeum Rýmařov
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Z historie
Velmistr Maxmilián Josef Rakouský ďEste v čele řádu - 2. část

Po smrti předchůdce byl Maxmilián roku
1835 zvolen do čela řádu. Přes svůj neod-
myslitelný konzervatismus se po svém zvole-
ní začal zabývat změnami v řádu, jejichž au-
torem byl energický řádový kněz Petr Pavel
Rigler, přičemž odpor ve vlastních řadách
dovedl obratně eliminovat. Uměl ostří refo-
rem vždy zdánlivě otupit a jednal velmi di-
plomaticky, nikoli násilím. Zcela novou ob-
lastí byly kněžské konventy, které záhy pře-
vážily nad volnější rytířskou složkou.
Musíme však též připustit, že začal ve sprá-
vě řádu obratně upevňovat vlastní vliv na ve-
dení komend. Velkou zásluhou nového vel-
mistra byla též snaha zajistit členům řádu
kvalitní vzdělání, jehož důležitost si jasně 
uvědomoval. Začal zakládat kněžské řádové
semináře a nelze vyloučit, že se krátce po
svém zvolení právě na radu P. Rieglera zasa-
dil o opravy zchátralého a tehdy již bezvý-
znamného Sovince pro potřeby školského
zařízení. V témže roce zakoupil pro stejný 
účel od Čejků z Badenfeldu jejich zámeček
v Hrabyni ve Slezsku. Je třeba vyzvednout,
že z větší části nepokrýval Maxmilián zaklá-
dání církevních a později i světských škol
z majetku řádu, ale především ze svého ne-
malého soukromého jmění. Sovinec má
i další památku na Maxmiliána ďEste, kterou
je velmi zajímavý a stylový empírový kostel
sv. Augustina (1844 - 1845) před hradbami
sovineckého hradu s mírně excentricky 
umístěnou sedmipodlažní věží, jež vznikla
přestavbou starší osmiboké dělové bašty.
Úpravy Sovince nevycházely z romantické
potřeby obnovy starých hradů jako u jeho ná-
sledníků, ale důvody byly ryze praktické.

Zde je na místě připomenout, že je ve věži
kostela nyní umístěno neobyčejně zajímavé
a vkusně řešené muzeum řádu naplněné vel-
kým množstvím dokladů o historii rytířské
řehole. Muzeum optimálně využívá prostoro-
vých možností a zároveň dává nahlédnout do
prostor naplněných kdysi v době švédského
obléhání dýmem střelného prachu a začerně-
nými postavami kanonýrů hájících přístup
k první bráně pevnosti, ohlušených střelbou
a topících se v potu. Autorem libreta i vlast-
ního provedení je sekretář řádu pan Robert
Rác, autor kvalitní, ba bibliofilské publikace
o Evženu Rakouském, posledním habsbur-
ském velmistru, kterou tam lze zakoupit.
Obé vřele doporučuji.
Velmistr se hodně věnoval též rozvoji ženské
složky řádu a z období jeho působení pochá-
zí zakládání domů sester, civilních i odbor-
ných škol obecných. Zaměření sester němec-
kého domu do oblasti péče o nemocné, staré,
bezmocné a chudé, stejně jako vyučování
především do té doby poněkud opomíjených
dívek je do značné míry také jeho koncepcí.
Zajímavé je, že se nevěnoval jen sobecky řá-
du německých rytířů, ale věnoval svou po-
moc i dalším momentálně nuzujícím řeho-
lím, mezi něž můžeme započítat milosrdné
sestry Karla Boromejského, chudé sestry sv.
Františka (klarisky), redemptoristy, mechita-
risty (Mechithariam Miabanuthiun - armén-
ské křesťanské řeholní kongregace pěstující
arménskou kulturu a historii, nazývají se
podle zakladatele Mechithara Těšitele) i jo-
sefinskými liberály odmítané jezuity, kteří se
dnešním badatelům jeví podstatně sympatič-
tějšími (viz obětavé misie, ochrana domoro-

dého obyvatelstva či jeho vzdělávání, šíření
zemědělství k zvýšení množství potravin
u loveckých kmenů a vysoká vzdělanost),
než navozovaly mylné představy vzniklé čet-
bou poněkud ponurých románů Aloise
Jiráska.
Lidé, kteří měli možnost proniknout k vel-
mistrovi blíže, o něm hovoří jako o člověku
neobyčejně hovorném, pochopitelně zbož-
ném a ušlechtilém. V politice, ačkoli měl ná-
zory poněkud jednostranné, se nijak neproje-
voval. Držel se zpátky a v pozadí i v době
dramatického roku 1848, do jehož průběhu
odmítal zasahovat. Měl silné vazby na svou
užší rodinu, zvláště dobré vztahy měl ke své-
mu bratru modenskému vévodovi Františko-
vi IV., s nímž si velmi dobře rozuměl a kte-
rého podporoval. Své soukromé jmění zane-
chal příslušníkům své esteovské linie, synov-
cům Františkovi V., Vilémovi, svému nástup-
ci, a neteři Marii Terezii Bourbonské.
Bohužel, jak je uvedeno výše, mnohé z dob-
ře míněných a přijatých opatření poněkud 
oslabily schopnost hlubší sebekritiky, což
bohužel někdy vedlo velmistra k trvání na
starých, většinou již překonaných pořádcích

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 ně-
meckých rytířů v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku; Hamanová, B.: Habsburkové,
Praha 1996.

✁
Historické detaily - 14. část

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

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

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

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

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

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

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 14Dennû 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, fiezbáfii,
tesafii, sochafii nebo umûleãtí ková-
fii. V dne‰ní uspûchané dobû,
protkané sítûmi mobilních operáto-
rÛ, kdy z kanceláfií a pokojÛ blikají
monitory poãítaãov˘ch sestav
a dûti si hrají ve virtuálním svûtû,
jen stûÏí zastavíme svÛj krok, po-
zvedneme hlavu vzhÛru a zamyslí-
me 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
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Zpravodajství města Břidličné

Krytý bazén v Břidličné

Zprávy z MěÚ
Rada města vzala na vědomí žádost o poskyt-
nutí městského pozemku v katastrálním území
Vajglov za účelem vybudování motocrossové
a bicrossové trati, zaslanou zástupci klubu. Na
dalším jednání a na základě vyhlášeného zá-
měru města pronájem pozemku schválila.
Později vzala na vědomí informace zástupce
Občanského sdružení Potůček o chráněných
rostlinách v lokalitě tohoto pozemku a zatím
pozastavila pronájem pozemku do doby vyjá-
dření příslušných orgánů. Zároveň rada vzala
na vědomí zájem OS Potůček o tento pozemek
k účelům vytvoření ochranného prostředí pro
ohrožené druhy rostlin v návaznosti na nauč-
nou stezku.
Radní města vzali na vědomí opětovnou žá-
dost Tělovýchovné jednoty Kovohutě Břidlič-
ná o uvolnění částky 50 000 Kč z rozpočtu
města na úhradu faktur za sportovní halu.
Vzhledem k finančním možnostem města pro
rok 2009 nelze žádost TJ akceptovat.
Rada schválila odprodej požární cisterny
Škoda 706 (rok výroby 1981), kterou vyřadilo
zastupitelstvo města svým usnesením ze dne
18. 3. 2009 z majetku města, za cenu 4 000 Kč
na náhradní díly.
Starosta informoval radu města o svém jednání
s Policií ČR, které proběhlo v Bruntále za pří-
tomnosti plk. JUDr. Tkadlečka a npor.

Ondrašíka, kde byla řešena otázka zlepšení prá-
ce Policie ČR v Břidličné, problematika kolem
stížností občanů na vandalství v zahrádkář-
ských koloniích, rušení nočního klidu apod.
Rada projednala připomínky občanů k nevy-
hovující provozní době České pošty v Břidlič-
né a uložila starostovi vyvolat jednání s kom-
petentními pracovníky České pošty ohledně
rozšíření otevírací doby. Na základě jednání
navrhla Česká pošta rozšíření provozní doby
i v sobotu, a to od 8 do 10 hodin.
Dále rada města schválila jednostranné zvýše-
ní nájemného v obecních bytech s platností od
1. 1. 2010, a to na 28,59 Kč/m2 za měsíc.
Rada města rovněž udělila písemný souhlas
Sdružení obcí Rýmařovska s realizací projektu
Krása a historie, pěšky i na kole Rýmařovskem
a dále s umístěním informačních tabulí na po-
zemcích v k. ú. Břidličná a Vajglov, které jsou
ve vlastnictví města Břidličná. Tento souhlas
je vydán minimálně na dobu povinné udržitel-
nosti projektu, tj. na dobu pěti let od ukončení
projektu.
Rada města schválila zřízení Bytové komise
RM Břidličná ve složení: Jaroslava Gazárková,
Jana Krčová, Jiřina Ščudlová, Karel Sýkora
a JUDr. Dušan Blažek.
Radní vzali na vědomí informace starosty
města o možnosti získání dotace z MAS

Rýmařovsko, o. p. s., na vybudování dětského
hřiště na ulici Jesenická. Zároveň byla schvá-
lena výběrová komise na výběr nejvhodnější-
ho dodavatele na pořízení projektové doku-
mentace pro územní rozhodnutí.
Byl vzat na vědomí dopis Ing. Karla Pazdery
s připomínkou k rušení nočního klidu ve měs-
tě a také dopis dalších občanů Břidličné k pro-
blematice rušení nočního klidu v pivnici Na
Kopečku. Oba tyto dopisy byly postoupeny
Policii ČR v Rýmařově.
Další informace starosty se týkala neúspěchu
při podání žádosti o dotaci na akci Naučná
stezka v Břidličné. Bylo schváleno podání no-
vé žádosti do výzvy v ROP NUTS Morav-
skoslezsko s tím, že projektová dokumentace
bude přepracována na projekt Naučná stezka
v Břidličné, kam budou zapracovány další prv-
ky - hřiště na ulici Polní a lanový koutek na
prostranství u jezírka.
Starosta informoval radu města o realizaci 
opravy vlakové zastávky, kde měla být dle
předchozích jednání s Českými drahami pro-
vedena daleko rozsáhlejší a nákladnější úpra-
va. Starosta k této záležitosti vstoupí do jedná-
ní se společností a bude požadovat navrácení
části finančních prostředků poskytnutých měs-
tem.

Daniel Mach

Výstava chovatelů
Tak jako každý rok i letos uspořá-
dali chovatelé v Břidličné svoji
výstavu drobného hospodářského
zvířectva, tentokrát ve dnech 12.
a 13. září. Tak jako každý rok i le-
tos měla velký ohlas jak mezi zá-
jemci o chovatelství jako takový-
mi, tak i mezi občany nejen

z Břidličné, ale i okolních obcí.
A tak jako každý rok i letos kromě
možnosti prohlédnout si vystave-
né živé exponáty byly rovněž
k mání dobroty z čerstvě zabitého
prasátka, celé dva dny se losovalo
o živou zvěř, pivo teklo proudem
a i děti si přišly na své, k dispozi-

ci měly dva pěkné koníčky, na
kterých se mohly povozit do sy-
tosti. Mnoho dětí také využilo
možnosti nechat si na obličej na-
malovat své oblíbené zvířátko 
a ochotná paní Novysedláková se
měla co ohánět, aby se všechny

děti dostalo. Spokojenost všech
návštěvníků, kteří přišli do areálu
Na Poličce, to byla vize pořadate-
lů této velmi kvalitně připravené
akce. Tuto vizi se bezesporu po-
dařilo naplnit. 

Foto a text: 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.
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Z okolních obcí a měst
Manželé Machurovi oslavili

padesát let společného manželství
Škola začala...

Už to tak bývá, že 1. září patří
prvňáčkům a všem ostatním dě-
tem, které jdou do školy. Slu-
níčko nám svítí jen pro tento den
a svítilo i u nás ve Staré Vsi.
V třídě plné dětí a rodičů nás
všechny po prázdninách uvítala
paní ředitelka Vaštíková, spolu se
starostou obce panem Staňkem
a ostatními učiteli. Prvňáčci, tro-
chu nesví, ale natěšení, pečlivě
poslouchali. Rodiče vše prožívali
s nimi. Na lavicích měly děti při-
praveny sešity, učebnice a všech-
ny ostatní pomůcky. Našly tam
i drobné dárky a sladkosti.

Abychom nezapomněli na naši
mateřskou školku - sem také při-
cházejí noví školáčci. Někteří
s úsměvem, jiní se slzičkou
v oku. Protože jich máme o něco
více, přibyla k nám nová paní 
učitelka.
Je to sice jen jeden den, ale patří
k těm nejvýznamnějším v našem
životě. Vzpomínka na něj je věč-
ná a krásná. Proto našim prvňáč-
kům, školáčkům a všem ostat-
ním dětem přejeme, ať se jim
všechno daří a do školy i školky
chodí s láskou.

Mgr. Libuše Vaštíková

Za obec jsme jim byli popřát hod-
ně štěstí, lásky a hlavně zdraví
a ještě mnoho společných let.
Příjemně jsme si také popovídali
o jejich životě. I přes všechny ra-
dosti a starosti jsou to stále usmě-
vaví, vtipní a příjemní lidé.
Dozvěděli jsme se, že svatbu měli
29. 8. 1959 v Melči u Opavy. Do
Horního Města přišli 1. 6. 1967.
Zde koupili rodinný domek, ve
kterém dodnes žijí. Pan Machura
má rád lesy, ve kterých se pohy-
boval od dětství. Zdejší krajina se
mu líbila natolik, že zde zůstal na-
trvalo. Paní Machurová má ráda

zahrádku a květiny, kterých má
kolem domu spoustu. Pan
Machura pracoval v Rudných do-
lech a chvíli také jako starosta ob-
ce, ale jeho zdravotní stav mu ne-
dovoloval tuto funkci vykonávat,
proto odešel do důchodu. Paní
Machurová pracovala v mateřské
škole jako uklízečka a kuchařka.
Potom pracovala jako uklízečka
ve zdravotním středisku. Dnes
jsou již v důchodu oba.
Přejeme jim, aby si ho ještě dlou-
ho v klidu užívali.

Za OÚ Horní Město
starostka Eva Machová

Školní rok zahájili také v Ryžovišti

Hubert a Hubertus v Arctic Parku
Se zahájením nového školního roku pomalu končí projekt Modernizace
Základní školy a mateřské školy Ryžoviště, který je finančně podpořen
Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravsko-
slezsko a obcí Ryžoviště. Žáci, učitelé, rodiče i zástupci obce přišli 
1. září přivítat prvňáčky do zbrusu nové školy. Cílem tohoto projektu je
nabídnout i v menší obci přístup žákům a učitelům k moderním vyučo-
vacím metodám, zkvalitnit prostředí i bezpečnost jak ve třídách vyba-
vením nového nábytku, v tělocvičně výměnou podlahy, tak i na zahra-
dě mateřské školy, která je vybavena novými herními prvky. Dalším cí-
lem bylo snížení tepelných ztrát výměnou oken. Obec si dala za úkol 
oživit tuto lokalitu na okraji Ryžoviště opravou fasády budovy a přidá-
ním malby, kterou si v soutěži Barvičky naší školičky navrhly samy dě-
ti. V dnešních dnech dochází k drobným venkovním úpravám a k plá-
nování slavnostního ukončení tohoto projektu s dětmi na školkovské za-
hradě. Foto a text: Eva Lašáková, starostka obce Ryžoviště

Arctic Park ani po prázdninách
neklesá spolu s letními teplotami
na mysli, ale připravuje pro vás
další akci. V sobotu 10. října po-
řádá ve spolupráci s manželi
Tuškovými z Karlova Hubertovu
jízdu a vy všichni jste srdečně
zváni!
Tato akce pro milovníky koní
bude jezdecky nenáročná - čeká
vás příjemná, zhruba tříhodinová
procházka s několika nepovinný-
mi cvalovými úseky bez skoků.
Vycházet se bude od oblíbené
hospůdky U Tušků v Karlově,
kde bude sraz všech nadšenců
v 10 hodin, a končit se bude
v Útulně na Křížově.
Po příchodu z procházky je
v Arctic Parku připravena soutěž
ve stylu Křížovského univerzála
- soutěže na koních, kde je účast
opět dobrovolná a kdo tu byl, tak
průběh této soutěže zná. Kdo ne-
zná, může se kouknout na
www.arcticpark.cz, kde jsou fot-
ky a článek. Po soutěži o Křížov-
ského univerzála proběhne tra-

diční hon na lišku.
Po ukončení jezdeckých akcí bu-
de již v Útulně čekat útulná odpo-
lední a večerní atmosféra s ohniš-
těm a báječnou živou muzikou.
Soud a vyhodnocení účastníků
jízdy proběhne již s pivem v ruce,
jak jinak než přímo v Útulně, kte-
rá samozřejmě bude k dispozici
po celé konání Hubertovy jízdy.
Pro zájemce je možnost ubytová-
ní v karavanech a jurtách, nechy-
bí ani možnost ubytování na stat-
ku. Těšíme se na vás!
Srpen se přehoupl do školního
roku, počasí chladne v závanech
studeného větru, a tak je potřeba
se trochu zahřát tancem, zpěvem
a zábavou u tepla ohně. Na toto
vše vás zve Arctic Park Křížov
dne 10. října večer do své útulné
Útulny. Představí se zde již vše-
obecně známá kapela Hubertus,
která rozezní své hudební nástro-
je zhruba v půl sedmé večer
a bude hrát, dokud se bude tan-
čit. Neváhejte tedy přijít a užít si
večer! Zuzana Kubáňová

Foto: archiv OÚ Horní Město

Foto: archiv ZŠ Stará Ves
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Zajímavé vyprávění
S Jirkou Halouzkou za posledními lovci medvědů

Pfii svém putování v okolí Kenozer-
ského národního parku v Archangel-
ské oblasti na severu evropské ãásti
Ruska, kde se konal mezinárodní kul-
turní festival pod zá‰titou Evropské 
unie, o kterémÏto projektu jsme pfii-
nesli informaci v minulém vydání, se
jifiíkovsk˘ fiezbáfi Jifií Halouzka setkal
také s posledními lovci medvûdÛ.
„Setkání to bylo vskutku velmi za-
jímavé, vonělo romantikou a do-
brodružstvím. Vždyť kde dnes člo-
věk narazí na dosud žijící lovce
medvědů, kteří si touto činností
shánějí obživu?“ komentuje své
setkání známý řezbář z Jiříkova.
Při svých toulkách přichází k ty-
picky roubenému srubu a na pra-
hu jej vítá devadesátiletý Nikita
Maximovič. Přátelské posezení
při nezbytném šálku ruského čaje
provází poutavé vyprávění býva-
lého lovce medvědů, který své 
umění zdědil po svých předcích.
Pamatuje si, že na lov vyrážel ja-
ko kluk už se svým tátou a dědou.
Pochopitelně, že se medvědi loví
i dnes, ale puškou a v rámci plat-
ných zákonů, které přísně stano-
vují udržitelný počet těchto še-
lem. Nad vším dnes bdí přísní
strážci parku. V oblasti kolem
Kenozerského jezera, které se
rozprostírá na rozloze 170 km2, ži-
je asi třicet medvědů. „Několik
stovek kilometrů na všechny stra-
ny od Kenozerského parku by-
chom jich však napočítali více jak
tisícovku,“ informuje Jiří Ha-
louzka.
Nikita Maximovič k tomu dodá-
vá: „Dnes se střílí pouze zranění
medvědi nebo medvědi, kteří se
v dané lokalitě přemnožili. Sobů
a losů s civilizací postupující na
jejich pastviny velmi ubývá, a tím
ubývá zákonitě i potrava pro med-
vědy. Jejich přirozenou potravou

jsou samozřejmě lososi, ale když
jezera zamrznou, nezbývá jim nic
jiného než hledat potravu jinde,
a proto se odváží strhnout i něja-
kého toho losa nebo soba.
Medvědi jsou všežravci a nepo-
hrdnout ani borůvkami nebo dnes
již velmi vzácnými carskými mali-
nami. Jedná se o poměrně velký
druh žluté maliny. A proč carská?
Protože tato malina se dost často
objevovala na stolech carského
dvora,“ říká lovec medvědů
Nikita Maximovič.
Medvědy lovci zpracovávali pře-
devším na maso, kůže pak využí-
vali jako součást oděvu nebo, a to
ve větší míře, jako koberce do
svých stavení. Kůže je poměrně
dosti silná, izolovala hliněnou
podlahu srubu a udržovala v obyd-
lí teplo. Tato stavení neměla do-
konce klasický komín, jen jakousi
díru ve štítu střechy, a když se za-

topilo v kamnech, od kterých
směřovala část roury vzhůru, kouř
stoupal k tomuto otvoru, pozvolna
pak padal dolů, kde se zastavil
o čtyři silné fošny, které byly 
umístěny asi v úrovni dvou metrů
nad podlahou. Tento systém slou-

žil údajně i k jakési dezinfekci.
Když pak chtěli kouř odvětrat, 
otevřeli boční zasouvací okno
a kouř ze stavení vyšel ven. A tak-
to topili celou zimu. „Kdysi se ne-
lovilo puškami jako dnes, ale oště-
py. Svého posledního medvěda

jsem skolil asi před třiceti nebo
čtyřiceti lety a za svůj život jsem
jich ulovil asi patnáct, ale vzpomí-
nám, že můj otec skolil něco přes
sto medvědů, jenže to bylo někdy
v roce 1919, možná ještě o něco
dříve,“ usmívá se Nikita Maxi-
movič. Průměrná teplota v zimě
tady dosahuje -30 stupňů Celsia,
a pokud se trochu víc ochladí, tak
to bývá i kolem -40 stupňů.
„Pokud jste měl skolit medvěda,
který vážil tři sta až čtyři sta kilo,
musel jste mít i odpovídající
oštěp. Vážil skoro osm kilogramů
a jeho ostří bylo zahnuto a po
stranách mělo navíc ještě takové
zuby. S tak těžkým oštěpem jste
nemohl házet na velkou vzdále-
nost. A když už jste byl blízko
medvěda, nesměl jste minout.
Každý dobře mířený zásah s tako-
vým oštěpem znamenal pro med-
věda jistou smrt, když jste ale mi-

nul, mohlo to znamenat smrt pro
vás. Lovilo se také do speciálních
pastí. Za svého života si vzpomí-
nám, že medvěd rozsápal pět lov-
ců, proto se na lov chodilo vždy ve
skupinách. Medvědi jsou obyčej-
ně velmi plaší a před člověkem ra-
ději utečou, jen v zimě jeho strach
s hladem mizí nebo mizí s tím,
když samice chrání mladé,“ říká
zasvěceně lovec Nikita Maximo-
vič.
„Já sám jsem medvěda v Keno-
zerském parku nezahlédl, ale na-
razili jsme při jedné obchůzce na
jeho stopy a trus. V létě jsou med-
vědi velmi ostražití a ví o lidech už
na jeden kilometr, horší je to v zi-
mě, kdy se kolikrát stalo, jak mi
vyprávěl Nikita, že se z lovců na-
jednou stala lovená kořist a v zá-
dech měli statného medvěda a ne-
být toho, že mu zanechali větší
zbytky uloveného soba, tak tady
teď asi se mnou tento rozhovor
nevede,“ říká poutavě řezbář Jirka
Halouzka, který má slíbeno od ře-
ditelky Kenozerského parku, že
příští rok, až přijede zrealizovat
svůj projekt, tak mu společně se
strážci ukáže živé medvědy v je-
jich přirozeném teritoriu.
„Oblast kolem Kenozerského je-
zera je z hlediska přírody velmi
zajímavým a rozlehlým místem.
Když chceš jít za bráchou na ká-
vu, musíš urazit asi sto kilomet-
rů. Na své osmisetkilometrové
cestě jsme viděli pouze pět ves-
nic. Je to zatím téměř nedotčený
kraj s překrásnou flórou a fau-
nou a rád se tam příští rok budu
vracet, při příležitosti realizace
mého projektu Létajících vážek
na břehu jezera,“ končí na závěr
své vyprávění jiříkovský řezbář
Jiří Halouzka. 

JiKo
Fota: archiv Jiřího Halouzky
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Z historie okolních obcí

Akce hradu Sovince

Učitelé na Rýmařovsku před léty padesáti pěti
Je to takové zaoblené číslo a tehdejší zhruba
dvacetiletí absolventi učitelských ústavů ma-
jí za sebou už pětasedmdesátky životní pou-
ti. Sem tam se přou, jestli to byla opravdu
doba nadšení a malin nezralých, či šlo o sled
utrpení, křivení charakterů a jiných šikan.
Žel, stále více se „kácí v našem lese“, a to se
pak těžko rozsuzuje a hledá pravda. Stejně
by nakonec byla nalezena někde uprostřed.
Školní rok tehdy začínal tak, jak je u nás ob-
vyklé, ale pro vesnické učitele měl ta specifi-
ka, že během prázdnin drželi na školách tak-
zvané služby - pro všechny případy, kdyby se
„něco přihodilo“. Bylo třeba ošetřovat hroma-
dy léčivých bylin rozložených k sušení na pů-

dách škol, řešit běžnou agendu, ale také
(a možná to byl úkol úkolů) pomáhat vesnic-
kým pracujícím zvládnout žňové práce a vý-
kup obilí. Vezmeme-li v potaz, že valná větši-
na někde teprve nedávno ustanovených JZD
prodělávala v té době kritické období, jevilo
se logické, viděno tehdejšíma očima, aby mla-
dí a vzdělaní lidé pomáhali. Nešlo ani tak
o pomoc fyzickou prací, i když ani to nebylo
výjimkou, jako o oblast ideologickou. Škoda,
že se jen sporadicky dochovaly tehdejší bles-
kovky, agitační letáky a jiné doklady pro pa-
desátá léta typické. O nezbytných nástěnkách
a rozhlasových relacích ani nemluvě. Místní
rozhlas například v Lomnici a sousedním

Tylově či přeskopcovém Rýžovišti plnil - citu-
jeme z Vesnických novin Rýmařovska - „prá-
vě díky našim mladým vzdělaným učitelům,
zapojeným jednak jako hlasatelé i redakční
pracovníci, svou nelehkou a nesmírně zodpo-
vědnou úlohu na velkou jedničku!“
Jak taková údernická mládežnická relace vy-
padala, si pokusíme ukázat na několika pří-
kladech z dochovaných dobových materiálů.
Tak třeba škola v Tylově se pracujícím pre-
zentovala básní o odhalení kulaka, tedy vel-
kého sedláka mařícího budování socialistické
vesnice. „Báseň měla velký úspěch a musela
být na žádost našich vesnických pracujících
opakována v relacích několik dní po sobě.“

Na okrese v Rýmařově se vzápětí přihlásil
mladý osvětový pracovník s návrhem, že tuto
báseň zhudební. I stalo se a tento hit proslavil
Tylov i na vlnách tehdejšícho rádia.
Jmenovalo se to tuším „Tylovskému kulakovi
ve vsi pšenka nekvetla“ a skladatel si tak vy-
sloužil první ostruhy na své dlouhé a úspěšné
tvůrčí cestě. Jeho jméno je dodnes pojem.
Jaký byl konec onoho strašného poctivců
pracujících škůdce? Nebyl přijat do JZD,
a tak se ke své úlevě a závisti mnohých ji-
ných mohl odstěhovat zpět někam na Hanou.
Jeho chytrost se opravdu vyplatila.
Takovéto události jsou pro tehdejší dobu do
značné míry typické. Listujeme-li zažloutlý-

mi stránkami Vesnických novin Rýmařovska,
najdeme dost dalších příkladů z pera podob-
ných agitačních veršotepců. Třeba hned
v sousední Lomnici tak byl umělecky ztvár-
něn případ kulaka pod názvem „Sil bez se-
mene, vyletěl bez motoru“. Zoufale kulhající
rýmy místního kvazipoety líčily případ s vel-
kým P, jak jistý D. kradl obilí přímo ze secí-
ho stroje, a to tím způsobem, že nosil do prá-
ce nadmíru velké holínky. Skladnice měla za-
bránit krádeži už na samém začátku tím, že 
osivo sypala přímo do mašiny a oba pracov-
níci se po vysetí dávky vrátili do skladu pro
doplnění. Jednalo se o jarní setí a družtevníci
byli překvapeni, jak málo obilných zrnek vy-

klíčilo. Zato dvorek vysévače se pyšnil vykr-
menými krůtami a bylo podezřelé, z čeho tak
přibývají. Pak dvě náhle pošly a zvěrolékař 
usoudil, že je to v důsledku krmení osivem
namořeným nějakými chemikáliemi proti
škůdcům. I byla políčena past.
Při podzimním setí byli vysévači kontrolová-
ni dalekohledem a zjištěno, že jeden z nich si
sype zrní do gumovek, pak si jako odskočí
do křoví a zrní vysype do velké kabely.
Záhada nízkého výnosu byla tak odhalena
a příklad Lomnice byl široce prezentován
v i v celostátním tisku, včetně tehdy velmi
populárního časopisu Dikobraz. Jen ta báseň
se tam nedostala, posuďte sami z ukázky:

Veršovánka byla vyvěšena v několika exem-
plářích, opakována v obecním rozhlase a vý-
sledek v okresních novinách umocněn zprá-
vou, že několik lomnických družstevníků se
rozhodlo odpracovat zdarma pět i více hodin
při sklizni sena z blátivých pozemků, „aby tak
dali této škodné na srozuměnou, že jim zde
pšenka nepokvete“.
Pravidlo, že v nejlepším se má přestat, uplatní-
me i v tomto případě. Leckomu z těch o po-
znání mladších to může připadat jako absurdi-
ta a někoho možná napadne, že to tehdy nedě-
lali zadarmo. Ale dělali, a dokonce s elánem.

Někteří se ovšem jen tvářili, jiní zase v líčení
zločinů přeháněli až do karikatury a odmítnout
si dovolily jen opravdu výjimky se zázemím
dobře usazených a uvědomělých tatínků ve
vnitrozemí. Ti nakonec své nadějné potomky
z bídy a nepohodlí tehdejšího pohraničí snad-
no přetáhli do míst ve vnitrozemních školách.
To by byla jiná kapitola. Třeba by v ní došlo na
to, jaký poměr až na výjimky zaujímali tehdej-
ší komisaři lidosprávy v obcích k mladým uči-
telům. Rozvrzaná postel s plesnivým slamní-
kem, plechové umyvadlo, otřískaný kýbl na
vodu, pro kterou se chodilo ke skřípající pum-

pě třeba desítky metrů, za každého počasí. Zdi
místností začouzené od starých kamen a jedna
červotoči prožraná skříň pro více osob. „Cože,
vanu? Na co by vám byla vana, jak vás znám,
jenom byste se v ní váleli a za chvíli byste chtě-
li vodovod jak páni, né?“ Autentický výrok
z Lomnice od tehdejšího předsedy MNV má
stále ještě své pamětníky. A bylo to o dost po-
zději než před těmi nadepsanými pětapadesáti
lety. Symptomy, česky příznaky tohoto přístu-
pu jsou u některých zakořeněny vůči každému
„inteligentovi“ i nadále. Nebo ne? 

Jaroslav Chytil

Chytrost nejsou žádné čáry?
Chytrost nejsou žádné čáry
řek v Tylově jeden pán
na dodávku ani zrno
vám už, lidé, nedodám.

Dvaadvacet centů, pane
to je pěkná fůra
nezlobte se ale na něj
vždyť jest samá smůla.

Všechna pole měl prý mokrá
a výnosy jsou malé
obilí má ještě mlátit
a co mu zůstane?

Zabíjačka když nebude
jakápak to chyba
honem přepsal dvě prasátka
na mladšího syna.

Zapomněl však chytrák chytrý
že mu to nevyjde
na tu jeho chytrost chytrou
chytřejší že přijde.

Tylovský pán dochytračil
a už žádná škoda
nestačil víc nakřečkovat
JZD vše dodá.

Lojza křičí sypej víc
do gumáků z nohavic
jaképak s tím štráchy
bude pro slípky bráchy

Kolem poletují pšouky
bude z toho hodně mouky
smrad z gumáků dodá chuť
zloději buď jak buď

V svobodné Evropě jsou
psích zrádců hlasy
lomničtí jezeďáci
už bohaté mají klasy.

19. a 20. 9. 2009
Na příkaz císaře - celodenní historická akce

9.15 - 18 hodin - Gotický mumraj na středověké tvrzi.
Vinobraní v kraji brambor s rytířským turnajem.

17. a 18. 10. 2009
Hofmistrova závěť

9.15 - 17 hodin - Netradiční prohlídky hradních zákoutí
s ukázkou života na renesančním hradě
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Seriál

Objektivem rýmařovských fotografů

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

Doporučená opatření, snižující riziko SIDS:
- Nepokládejte ke spánku kojence na bříško,
ale na záda nebo bok, obavy z vdechnutí stra-
vy v této poloze nebyly prokázány a jsou ne-
opodstatněné.
- Nekuřte v těhotenství ani po porodu v pří-
tomnosti dítěte, ani v obytných prostorech.
Nikotin má prokazatelně tlumivý účinek na
dechové centrum dítěte, v krvi zemřelých dě-
tí byl opakovaně zjištěn. Matka kuřačka ještě
30 minut po dokouření cigarety vydechuje při
kontaktu s dítětem zbytky kouře a nikotin!
- Nepřehřívejte ani nepodchlazujte dítě ve
spánku, při přehřátí se mohou pomnožit bak-
terie v dýchacích cestách, jejich přítomnost

může spustit složitou imunologickou reakci
vedoucí až k útlumu dechového centra.
- Ponechávejte nezakrytou hlavu dítěte, mi-
nimálně do 12 měsíců nedávejte dítěti do po-
stýlky měkké přikrývky a polštáře.
- Používejte dudlík, jeho přítomnost částečně
brání ucpání dýchacích cest při jejich kolapsu.
- V postýlce nepoužívejte popruhy, hračky
by neměly mít provázek nebo tkanici delší
než 30 cm, do postýlky nikdy nepokládejte
plastové sáčky a igelitové tašky.
- Používejte domácí monitor apnoických
pauz kojence, především u rizikových sku-
pin dětí (děti původně nezralé, dvojčata, děti
s dlouhodobým onemocněním dýchacího

a oběhového systému, děti neurologicky po-
stižené). Jednoduchý přístroj (např. Baby-
sense) reaguje na více než dvacetisekundo-
vou prodlevu v dýchání a spustí alarm. Toto
je relativně bezpečný časový interval k pří-
padnému zahájení nutné resuscitace, která
pokud je dobře prováděna, bývá úspěšná.
Pokud dojde k alarmové situaci, nejprve zji-
stěte, zda se nejedná o technickou chybu pří-
stroje a falešný poplach. Zkuste dítě probu-
dit, zjistěte, zda se hýbe, nemá-li změněnou
barvu kůže, není-li promodralé nebo prošed-
lé kolem úst.

MUDr. Pavel Srnský (První pomoc u dětí)

41. Syndrom náhlého úmrtí kojence - 2. část

Tři vypínače Foto: Marek Zoth
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Sport Zoo Ostrava informuje
Rýmařovská hokejová liga

rozjíždí IV. ročník
Mladý sup z ostravské zoo 

putuje do volné přírody
Do soutěže se přihlásilo celkem deset družstev: Ve středu 9. září po sedmé hodině ranní se z ostravské zoologické za-

hrady vydalo na cestu mládě supa hnědého, které se zde vylíhlo 28.
dubna jako historicky první odchované mládě tohoto druhu v Zoo
Ostrava. Cílem jeho cesty jsou francouzské Alpy, kde bude v oblasti
Verdonského kaňonu vypuštěno do volné přírody, aby tak posílilo
tamní populaci supů hnědých. 
Když jsme o vylíhnutí supa informovali, ještě nebylo jasné, zda bude
zařazen koordinátorem chovu supů hnědých do projektu návratu to-
hoto majestátního dravce do vybraných lokalit v Evropě, konkrétně
ve Francii a na ostrově Mallorca. Na ostrově Mallorca byla populace
v roce 1980 tvořena posledními dvaceti ptáky, ale díky jejímu posíle-
ní zvířaty odchovanými v lidské péči vzrostla na současných sedm-
desát. Ve Franci, kde byl sup hnědý vyhuben, byl zahájen repatriační
projekt v roce 1992. V roce 1997 došlo k prvnímu hnízdění vypuště-
ných ptáků. Nakonec bylo po konzultacích s koordinátorem rozhod-
nuto, že náš sup bude v rámci tohoto projektu na výše zmíněnou lo-
kalitu vypuštěn. 
Pro naši zoo je to mimořádná událost, jelikož jsme se mohli, podob-
ně jako v případě mláděte orlosupa bradatého před pár měsíci, opět
aktivně zapojit do konkrétní pomoci vybranému, v přírodě Evropy
ohroženému živočišnému druhu. I zde se jedná nejen o ocenění prá-
ce zaměstnanců Zoo Ostrava, ale i vynikající propagaci našeho měs-
ta i celé České republiky. Především je ale tato akce naplněním jed-
noho z hlavních cílů moderních zoologických zahrad a konkrétní ná-
pravou škod způsobených přírodě lidskou činností. 
Mláděti byla před cestou odebrána krev pro analýzu DNA, abychom
znali jeho pohlaví, a aplikován identifikační mikročip. Poté bylo na-
loženo do přepravní bedny a pracovníci Zoo Ostrava se vydali na ce-
stu do Francie. Šárka Bartáková, Zoo Ostrava, p. o. 

HC Kovošrot Rýmařov
SK Slovan Rýmařov
HC Grizzlies Rýmařov
F. Tygři Rýmařov
TJ Malá Morávka

HC Horní město
Restaurace U Hrozna Rýmařov
SK Medvědi Rýmařov
HC Břidličná (nováček)
ALCOM Rýmařov (nováček)

Hrát se bude dvoukolově, každý s každým, přičemž po skončení zá-
kladní soutěže se bude pokračovat systémem play-off, jehož se zú-
častní družstva na prvním až sedmém místě. Družstva, která se umís-
tí na sedmém až desátém místě, budou hrát baráž.
Soutěž Rýmařovské ligy bude zahájena v listopadu 2009. 

Martin Ftáček

Fota: Pavel Vlček

Foto: archiv Oddílu ledního hokeje TJ Jiskra
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Start a cíl: Středisko volného času Rýmařov u autobusového nád-
raží od 6.00 hod. do 10.00 hod

Cíl: Středisko volného času do 18 hodin
Pěší trasy: 52 km start v 6.00 hod. nejpozději v 7.00 hod

27,36 km start od 6.00 hod. do 9.00 hod.
5,15 km start do 10.00 hod.

Cyklotrasy: 21, 37 a 65 km start v 9.00 hod.
Startovné: Děti do 5 let zdarma

5 - 10 let 5 Kč
Členové KČT, studenti a důchodci 15 Kč
Ostatní účastníci 25 Kč

Děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělých!

Občerstvení: na trase vlastní, v cíli čaj
Upomínky: účastnický list, možnost zakoupení plakety

Rýmařovské padesátky

Akce se koná za každého počasí! Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Přihlášky do 5. 9. 2009
Ubytování ve vlastním spacím pytli v tělocvičně

Pěší trasy:
52 km: Rýmařov - Janovice - Alfrédka - Jelení studánka 

- Skřítek - Pod Rabštejnem - Bedřichov - Dobřečov 
- Tvrdkov - Rešovské vodopády - Skály - Rýmařov

36 km: Rýmařov - Janovice - Alfrédka - Jelení studánka - Nad
Skřítkem - U Škaredé jedle - Pod Výhledy - Janovice
- Rýmařov

27 km: Rýmařov - Janovice - Kamenná hora - Dobřečov 
- Tvrdkov - Rešovské vodopády - Skály - Rýmařov

15 km: Rýmařov - Ondřejov - Ondřejovský potok - U Včelína
- lyžařská chata „Kubitárna“ - Rýmařov

5 km: Rýmařov - Ondřejov - Ondřejovský potok - Rýmařov
Cyklotrasy:
65 km: Rýmařov - Janovice - Pod Výhledy - Kamenná Hora 

- Dobřečov - Horní Město - Ruda - Dlouhá Loučka 
- Valšovský Důl - Sovinec - Křížov - Jiříkov - Huzová
- Arnoltice - Kněžpole - Rýmařov

37 km: Rýmařov - Janovice - Nové Pole - Stříbrné Hory 
- Skály - Rešov - Valšovský Důl - Sovinec - Křížov 
- Stránské - Rýmařov

21 km: Rýmařov - Janovice - Stará Ves - Žďárský Potok - Pod
Výhledy - Čertovy Kameny - Stříbrné Hory - Skály 
- Rýmařov

Povinná přilba!
Doporučené horské nebo trekové kolo (ne cestovní, ne galusky)
Sponzoři: Město Rýmařov, Rýmařovská pekárna, potraviny

Lazarczyk, řeznictví nám. Míru, Anna Buxbaumová
KČT Rýmařov

Odbor Klubu českých turistů Rýmařov a SVČ Rýmařov
vás zvou na XXXIV. ročník turistické akce

RÝMAŘOVSKÁ PADESÁTKA - MEMORIÁL dr. Zdeňka Němečka
„...není to závod, ale prověrka osobní zdatnosti, fyzické připravenosti a pevné vůle.“

v sobotu 19. září 2009

Bikeři se sjeli na Freeride Dub Cup 2009
Na premiérový závod ve sjezdu
horských kol Freeride Dub Cup
2009, který se uskutečnil v sobo-
tu 12. září 2009 v Malé Morávce
- Karlově, se prezentovalo cel-
kem šestadvacet jezdců ze všech
koutů republiky. Jelo se na sedm

set sedmdesát metrů dlouhé trati
nad hotelem Kamzík, přičemž
o pořadí rozhodoval lepší dosaže-
ný čas ve dvou jízdách. Odvážní
muži na bicyklech závodili ve
dvou skupinách dle povahy svých
dvoukolých ořů - kategorii A, kol

s plným rámem, kde zvítězil Petr
Janičák z Malé Morávky, a kate-
gorii B, strojů celoodpružených,
kde na zlato dosáhl Petr Bednařík
z Troubelic. Zvláště v druhé zmi-
ňované skupině jezdců bylo vi-
dět, že akce dokázala přitáhnout
i závodníky relativně zdaleka,

z destinací jako Brno či Praha,
což dává naději, že si závod vy-
buduje mezi podobnými akcemi
své postavení, a stane se tak dal-
ším z počinů, na něž se budeme
těšit pravidelně.

Gerhard Mendrok,
ředitel závodu

Omluva
Redakce se tímto omlouvá autoru článku a organizátoru Prvního ročníku DuKo v plážovém volejbale Pavlu Ujfalušimu za chybné 
uvedení jiného jména pod článkem. Stalo se tak technickým nedopatřením. Děkujeme za pochopení. Redakce

Fota: Romana Valová
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NOVù OTEV¤ENA  PED IKÚRA
DŮM ZDRAVÍ (POLIKLINIKA) 3. PATRO

TEL.: 724 992 525, 728 768, 434

HH ¯̄ ââ KK EE JJ TT EE   SS VV ÉÉ   NN OO HH YY   --   NN OO SS ÍÍ   VVV ÁÁ SS   CC EE LL ¯̄   ÎÎ II VV OO TT

NÁVRHY, VÝROBA, MONTÁŽ
NÁBYTKU Z MASÍVNÍHO D¤EVA I D¤EVOT¤ÍSKY
KUCHYNù, DùTSKÉ POKOJE, OB¯VACÍ POKOJE

ATYPICKÉ SK¤Í≈KY, STOLY, REGÁLY

VâETNù PORADENSTVÍ,
V¯BùRU MATERIÁLU,

ROZMÍSTùNÍ, ZAMù¤ENÍ,
P¤ÍPRAVY INTERIÉRU
(STùNY, PODLAHY)

TEL.: 731 614 088

VVINÁRNA ·AFÁ¤
od 1. října 2009

obnoven provoz vinárny
na třídě Hrdinů 27 v Rýmařově
s rozšířením velkého výběru zábavy:

- billiard - hrací skříň
- kulečník - hrací automaty
- pingpong - stolní fotbal

PIVO HOLBA OD 14 HODIN ZA 14 KČ

Provozní doba:
Pondělí - neděle:  14 - 23 hodin

Možnost pořádání rodinných oslav
a svatebních hostin.

Prodej
Prodám pozemek 3637 m2 v Rýmařově za nádražím. Lze na něm sta-
vět vodní nádrže, stavby na vodních tocích, sítě a zařízení technické
infrastruktury, stavby parkovacích a manipulačních ploch, zahrady
a stavby s tím spojené. Cena dohodou. Informace na telefonu
739 700 639.

Soukromá řádková inzerce

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

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE
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