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Siln˘ vítr na R˘mafiovsku vyvracel 
stromy

Mûsto opravuje poniãené komuni-
kace

Za historií r˘mafiovské nemocniceV ãajovnû koncertoval bluesman 
Jifií MíÏa 

Na biologickém rybníku se soutûÏilo 
v rybolovu

ročník XI I .

Foto: M. Marek
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Kytička pro maminku
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Maminkám k svátku
Kytičku květin dostává čas od
času asi každá maminka, ale ky-
tička předaná ve čtvrtek 6. květ-
na byla jiná, voňavější. Najed-
nou ji pro všechny maminky
z Rýmařova a okolí, které si na-
šly chvilku pro návštěvu měst-
ského kina, uvily děti z prvních
až pátých ročníků Základní ško-
ly Rýmařov.
Kytička pro maminku je kompo-
novaný pořad, který s dětmi 
z 1. stupně Základní školy
Rýmařov nacvičí jejich učitelé

u příležitosti Svátku matek. Škola
jej připravuje pravidelně od počát-
ku 90. let. „V programu vystupují
třeťáci, čtvrťáci i páťáci, ale pře-
vládají ty nejmenší děti,“ upřesnil
zástupce ředitele Jiří Gajdoš, který
společně s dalšími kantorkami dá-
val letošní gratulaci řád. „Kytička
pro maminku je nejen pěkný způ-
sob, jak popřát maminkám. Je to
také jedna z možností, jak přimět
žáky jedné třídy ke společné čin-
nosti, která nesouvisí přímo s uči-
vem, jak utužit kolektiv, jak ukázat

všem dětem, že mají ve třídě své
místo a důležitost,“ doplňuje uči-
telka Helena Habartová.
Ve více jak šedesátiminutovém
komponovaném pořadu se před-
stavily rodičům na dvě stovky
dětí s nejrůznějšími pohybovými
kreacemi. K vidění byly lehkoat-
letické výkony i břišní tance,
moderní aerobik i jednodušší po-
hybové výjevy. Své přání k svát-
ku vyslovilo mamince snad kaž-
dé dítě z prvního stupně základ-
ní školy. Děti přitom mohly uká-

zat rodičům, co všechno se nau-
čily a jak dokážou i přes velkou
nervozitu dotáhnout svůj úkol až
do konce.
Doslova nabité hlediště svědčilo
o velkém úspěchu této tradiční
akce a o velkém ohlasu zase
dlouhotrvající potlesk za jednot-
livá vystoupení. Maminky od-
cházely z představení očividně
spokojené a na některé se dosta-
lo i papírové srdíčko, které jim
z jeviště přistálo do náruče poté,
co jim je děti hodily. JiKo

Děti ze ZŠ Školní náměstí přály maminkám na akademii

Svátek matek všeho věku
Každoroční posezení ku příleži-
tosti Dne matek, pořádané rýma-
řovským střediskem Diakonie
Českobratrské církve evangelické,
se již stalo hezkou tradicí. Zámě-
rem je nejen oslavit roli a význam
matky v životě jednotlivce i celé
společnosti, ale též připomenout,
že hodnota této role se dětstvím
potomstva nevyčerpává. Právě
proto se pořádají tato setkání ma-

tek, jejichž synové a dcery už ma-
jí nejen své vlastní syny a dcery,
ale občas i vnuky a vnučky.
I letos se v sále budovy rýmařov-
ské základní umělecké školy sešlo
více než šest desítek žen, aby strá-
vily příjemnou chvilku v přátel-
ském prostředí a zhlédly hudební
vystoupení, jež jim Diakonie při-
pravila. Jako první se představily
dívky z mateřské školy na ulici 

1. máje, které na úvod přednesly
Básničku pro maminku; následo-
valo pásmo písniček. Závěrem dě-
ti dokonce překvapily dvěma pís-
němi v angličtině. Nejmenší žáčci
také každé z přítomných dam vy-
robili malý dárek. Po nich nastou-
pili členové hudebního a literárně-
dramatického oboru Základní 
umělecké školy Rýmařov - ti prv-
ní přinesli kytarové, akordeonové

a klavírní sólo, mladí divadelníci
se pak předvedli s humornou
scénkou Vtip.
Po krátkém proslovu a shrnutí
historie Dne matek byly senior-
ky přivítány starostou města Ing.
Petrem Kloudou, který jim podě-
koval za vše, co vykonaly a stále
ještě konají pro své rodiny i naše
město. Poté již následovala vol-
ná zábava. JaPo

Tradiční akademii připravila na 11. května Základní škola, Rýmařov, Školní nám. 1. Přehlídka dovedností žáků byla zároveň přáním maminkám k Svátku ma-
tek. Na fotografiích cvičí a zpívají žáci 1. a 3. ročníku, pohádku O veliké řepě hraje 4. ročník. Fota a text: H. Měráková
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky

S Jiřím Strakošem do pobaltských republik a Sankt-Petěrburgu - 3. část
Hranici mezi Estonskem a Ruskem jsme pře-
jížděli skrze Narvu, nejvýchodnější a záro-
veň nejsevernější město země. Státní hranici
zde tvoří stejnojmenná řeka, na jejíchž obou
březích stojí proti sobě dvě mohutné středo-
věké pevnosti. Město je velmi starobylé, 
opevněné sídlo se zde nacházelo již celých
tisíc let před Kristem, ale vzkvétat začalo

hlavně ve 13. století, protože tudy vedla ob-
chodní stezka Talin - Novgorod. Jeho ruská
část se jmenuje Ivangorod. Estonskou celní
kontrolu jsme přejeli brzo, při ruské celní
kontrole jsme se zdrželi necelé dvě hodiny.
V Narvě značně převažují Rusové, což po re-
voluci mezi oběma zeměmi vyvolalo problé-
my.

Do Sankt-Petěrburgu jsme dorazili navečer
a ubytovali se v hotelu Sputnik. Recepce
a přilehlá restaurace byla noblesní, samý
mramor, pokoje ale žádný přepych. Ráno
jsme vyrazili do města. V průběhu tří set let
se název města několikrát měnil, Sankt-Pitěr-
Burch, Sankt-Petěrburg, Petrograd, Lenin-
grad a po revoluci znovu Sankt-Petěrburg.

Palácové náměstí, v pozadí vítězný oblouk se sochou šestispřeží, vle-
vo Alexandrův sloup

Socha Petra I. Velikého na koni

Vstupní schodiště do Ermitáže

Rostrální sloup před muzeem válečného námořnictva

Zimní palác na břehu řeky Něvy

Průčelí Zimního paláce Fota: archiv J. Strakoše
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Město s šesti miliony obyvatel leží na vý-
chodním břehu Finského zálivu, ve stejné ze-
měpisné šířce jako jižní část Aljašky a jižní
část Grónska. Někdy se mu říká Benátky se-
veru, protože se rozkládá na čtyřiačtyřiceti
ostrovech delty řeky Něvy. Městem protéká
kolem devadesáti řek, říček, potoků a kanálů
a leží v něm přes sto jezer, rybníků a vodoje-
mů.
Petrohrad je jako obrovské muzeum stavitel-
ství. Na světě je jen málo měst, která vznika-
la tak promyšleně jako Petrohrad. Více než
dvě stě let ho stavěli nejlepší ruští i cizí ar-
chitekti, podřizující se společnému zájmu,
ale vždy přidávající městu něco svého.
Paláce, šlechtické domy, chrámy a kostely,
správní budovy a památníky, ale i větší ar-
chitektonické celky, to vše postavené ve sty-
lu ruského baroka a klasicismu, tvoří obdivu-
hodný harmonický celek. Bohatá sochařská
výzdoba, ozdobné mřížoví, starobylé i mo-
derní osvětlení, parkové úpravy umocňující
krásu architektonických památek. Soudobé
stavební celky obdivuhodně navazují na bo-
hatství a krásu minulosti.
Prohlídku jsme zahájili na Vasiljevském ost-
rově. Brzy po založení města zde byl zřízen
první námořní přístav. Roku 1855 byl přelo-
žen blíže k moři, k ústí řeky Něvy, kde je do-
dnes. Zastavili jsme u velké stavby připomí-
nající antický chrám, vybavený sloupovím
a sochařskou výzdobou v průčelí. Dříve tam
byla velká burza a dnes je tu muzeum.
Exponáty ukazují slávu ruského vojenského
námořnictva v celé jeho historii. Před budo-
vou je malý půlkruhový parčík a po stranách
dva ohromné žulové rostrální sloupy, 
32 m vysoké, viditelné z daleka. Latinské
„rostrum“ označuje železná čela lodí, jimiž
jsou sloupy osazeny. To je rovněž římský
zvyk, přídě poražených lodí bývaly vystavo-
vány na fóru. Na vrcholech jsou vázy či ko-

še, v nichž se dříve zapalovaly ohně, a sloupy
tak sloužily jako majáky. Dnes je k nim zave-
den plyn a oheň se zapaluje jen ve svátek.
V dálce jsme spatřili zlatou věž Petropav-
lovské pevnosti, řeku Něvu, za řekou Ermi-
táž, zlatou věž Admirality a kousek dál mo-
hutnou zlatou kopuli svatého Izáka. Okolo
vede frekventovaná magistrála města.
Semafory na přechodu pro pěší jsou vybave-
ny digitálním odpočítáváním vteřin, takže
chodec ví, kolik času mu k přechodu nebez-
pečné silnice zbývá.
Po malé přestávce na prohlédnutí řeky 
a okolí jsme přejeli krásný Palácový most.
Na druhé straně už bylo Palácové náměstí.
Patří mezi největší na světě a zahrnuje nejvý-
znamnější památky města. Nejdůležitější
stavbou náměstí je jednoznačně Zimní palác
- Ermitáž s nejcennějšími sbírkami Ruska, 
okázalá ukázka ruského baroka a bývalé síd-
lo ruských carů. Svými rozměry, architekto-
nickým řešením a bohatou vnitřní výzdobou
měl Zimní palác symbolizovat rostoucí sílu
a autoritu ruského státu. Podle slov autora
projektu B. Rastrelliho měl palác sloužit
„k větší slávě ruské říše“. Stavba byla zahá-
jena v roce 1754 a již 6. dubna 1762 car Petr
III. vstupoval do nového paláce.
Palác je 230 m dlouhý. Fasádu zdobí mohut-
né sloupy a pozlacená štuková výzdoba,
v horní části sochy. Prohlídku Ermitáže jsme
si nemohli nechat ujít. U vstupu stála snad
sto metrů dlouhá fronta. Nevím, jak to náš
průvodce udělal, ale všechny jsme předběhli.
Vnitřní výzdoba je nepopsatelně krásná. Je
tam 1 057 komnat a sálů, 1 886 dveří, 1 945
oken, 117 schodišť, plocha podlah 46 000 m2,
parkety z vzácných druhů dřev. Plno zlata,
stříbra, krásných tapet, ornamentálního ko-
vového zábradlí, křišťálových lustrů atd. Nad
tou krásou jsem žasl. V Ermitáži je 2 700 000
exponátů. Kdybychom u každého strávili jen

deset vteřin, museli bychom tam být třicet
dní. My jsme na to ovšem měli jen tři a půl
hodiny. Viděli jsme nejcennější obrazy, so-
chy a další umělecká díla z celého světa.
Snad nejvíce jich nashromáždila carevna
Kateřina II. Měla na to své velvyslance 
a agenty, kteří je na burzách v západní
Evropě skupovali. Když je člověk poprvé
v tom množství krásných komnat, snadno
ztrácí orientaci. Potkával jsem velké množ-
ství turistů a překvapilo mě, že ostraha tole-
rovala fotografování.
Za leningradské blokády byla značná část
sbírek uschována do sklepa paláce.
Nejcennější umělecká díla byla předem od-
vezena do Sverdlovska. Letecké bomby a dě-
lostřelecké granáty způsobily Ermitáži a ce-
lému náměstí velké škody. Po válce byly
všechny budovy obnoveny a restaurovány
a Ermitáž byla zprovozněna už po pěti le-
tech.
Palácové náměstí ohraničuje souvislý pás
dvoupatrových budov, v nichž sídlí minister-
stva a vojenské úřady. Uprostřed tohoto půl-
kruhu je vítězný oblouk a nad ním velkolepé
sousoší šestispřeží s bohyní Vítězství, vybu-
dované na počest vítězství nad Napoleonem
roku 1812. Podobný památník stojí uprostřed
náměstí, Alexandrův žulový sloup, 47,5 m vy-
soký. Nahoře je socha anděla, v ruce drží kříž
a nohou zašlapuje hada.
Nedaleko Ermitáže je rozlehlá budova
Admirality. Má pozlacenou štíhlou věž, je
ozdobena sloupovím a sochami slavných vo-
jevůdců. Byla postavena jako symbol námoř-
ní moci Ruska za Petra I. a dnes je zapsána
v rejstříku světového dědictví UNESCO. Od
roku 1925 v ní sídlí vysoká válečná námořní
škola. Za války byla budova poškozena a po-
té se deset let opravovala. U Admirality začí-
nají tři hlavní magistrály města, mezi nimi
též Něvská třída. Jiří Strakoš

Zpravodajský servis ve zkratce

Redakce oznamuje změnu telefonního čísla
Redakce Rýmařovského horizontu oznamuje, že od 10. května 2010 došlo ke změně

telefonního čísla u redakčního mobilního telefonu. Nové číslo redakce je 732 102 489.

Parkování na náměstí podražilo
Rada města Rýmařova na svém
zasedání 26. dubna schválila
zvýšení sazby za parkování na
náměstí Míru z původních 5 Kč
na 10 Kč za hodinu. Od 1. květ-
na si tedy řidiči, kteří budou ve
všední dny mezi 8.00 a 17.00 ne-
bo v sobotu mezi 8.00 a 12.00 na
náměstí parkovat, připlatí.
Kdo se nechce zdržovat tisknu-
tím parkovacích lístků, může si
předplatit parkovací kartu na celý
rok. Nepřenosná karta stojí podle
platného ceníku 360 Kč a je vá-
zána na registrační značku vozid-

la. Může být vystavena i na krat-
ší dobu, minimálně však na jeden
měsíc, a její cena se pak odvíjí
od ceny celoroční karty.
Na placené parkování v centru
města dohlíží městská policie. Ta
může řidičům, kteří si nekoupí
parkovací lístek ani kartu, 
udělit blokovou pokutu v rozme-
zí 100 - 2 000 Kč. Městští stráž-
níci kontrolují i fungování auto-
matu na parkovací lístky. Město
ročně získává z prodeje parkova-
cích karet a lístků přibližně 
150 000 Kč. ZN

Kolik zaplatíte letos
na dani z nemovitosti?

Zákonným zvýšením základních sazeb daní z nemovitostí od 1. 1.
2010 došlo ke změně výše daňové povinnosti. Pokud vás zajímá, ja-
kou částku letos zaplatíte ze své nemovitosti, od 30. 4. do 31. 5. 2010
můžete v budově radnice na náměstí Míru (dveře č. 311) nahlédnout
do hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitos-
tí na rok 2010. 

Finanční úřad Bruntál, převzato z webových stránek města

VZP - změna úředních hodin
Všeobecná zdravotní pojišťovna oznamuje, že na úřadovně
v Rýmařově, Pivovarská 11 (Dům zdraví), dojde od 1. 5. 2010 ke
změně úředních hodin: pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00, středa
8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00. Převzato z webových stránek města

-10-2010  19.5.2010 18:03  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2010

6

Pár slov... o přecitlivělosti
Jaro je v plném proudu.
Vždyť i v Rýmařově odtály
poslední zbytky sněhu a rozk-
vetly stromy. Patřím ale
k těm, kdo jaro cítí mnohem
dřív, než začne být evidentní.
Už začátkem března ho vní-
mám přímo fyzicky - a vůbec
se na něj netěším. Jsem totiž
sezónní alergik a v březnu za-
číná „moje“ sezóna.
A tak zatímco mí přátelé netr-
pělivě vyhlížejí první sněžen-
ky, já skupuji papírové kapes-
níky do zásoby (látkové jsou
v mžiku v pračce) a s obava-
mi očekávám první příznaky
jarního oteplení. Pak totiž 
úplně nenápadně rozkvetou
lísky, topoly a břízy a pro
mne nastává období slepoty.
Nos se promění v otevřený
vodovodní kohoutek, oči 
opuchnou, svědí a slzí. Celé
dny a noci mám v nose zara-
žený kapesník, banální úkony
provádím poslepu a s vypětím
všech sil. Propadám záchva-
tům kýchání. Na vrcholu své
jarní rýmy radši nevycházím
z domu, protože i nákup v ne-
dalekém obchodě mi přináší
muka, nemluvě o otřesném
pohledu, který skýtám kolem-
jdoucím. Večer usínám jako
uštvané zvíře s jedinou nadě-
jí, že snad zítra už to poleví.
Většinou nepoleví, konec
„svojí“ sezóny neumím před-
povědět, někdy mě rýma trýz-
ní dva týdny, jindy pět.
Asi to vypadá, že si tady stě-
žuji. Přitom jsem na tom ještě
docela dobře, neb jsem aler-
gikem sezónním, a nikoli ce-
loročním, jehož postrachem
jsou roztoči (zvětšení vypada-
jí fakt děsivě) a zvířecí srst,
neohrozí mě ani hmyzí bod-
nutí, ani některé potraviny,
nebojuji s ekzémem a nedu-
sím se astmatem. Mám „je-
nom“ rýmu, ale i ta mě doká-
že na čas vyřadit z normální-
ho života.
To, co tu popisuji, asi spousta
čtenářů důvěrně zná. Pokud
se s tím sami nepotýkají, po-
zorují něco podobného
u svých dětí či vnoučat. Počet
alergiků, tedy osob s přehna-
nou imunitní reakcí na někte-
rou jinak neškodnou látku,
stále přibývá (dnes má zjev-

nou alergii cca 1 milion oby-
vatel ČR) a nejvíc je jich prá-
vě v nejmladší generaci (třeti-
na všech dětí). Dnešní děti se
obecně pokládají za méně 
odolné vůči nemocem a jak se
zdá, začínají se hůř vyrovná-
vat i s vlivy, které se za ne-
bezpečné běžně vůbec nepo-
kládají. Copak je něco špat-
ného na pylu nebo na srsti
mého psa?
„Copak může dítěti ublížit
čokoláda?“ ptá se udiveně
děda a hledí na mě jako na
paranoika, když zkoumám
obsah éček na obalu potravin.
To si jako myslím, že mě
všichni chtějí otrávit? „Vy
s tím naděláte!“ kroutí hla-
vou babička, když přijde řeč
na to, jak dlouho by se měly
děti kojit. „My jsme vás koji-
ly měsíc a jak jste zdraví!“
No jo, až na tu jarní rýmu,
kterou možná přenáším na
svoje děti.
Dědičnost je totiž jednou
z hlavních příčin vzniku aler-
gie. Kromě ní se uvádí kon-
zumní způsob života, znečiš-
těné prostředí, chemikálie
v potravinách, desinfekce,
předčasné vystavování anti-
genům u malých dětí. Ač jde
o odborníky potvrzené údaje,
generace našich rodičů a pra-
rodičů jim moc nevěří. Mnozí
alergii pokládají za změkči-
lost. A stejně málo pochopení
mají pro léčení alergií jinak
než medikamenty. Každý,
kdo se snaží vyhnout klasic-
kým lékům, které projevy 
alergie vlastně jen tlumí
a mají často vedlejší účinky,
a hledají alternativní způsoby
léčby, je podezřelý.
Možná by měl titulek tohoto
textu znít Pár slov o nepocho-
pení. Nevyčítám rodičům, že
mě od narození krmili z flaš-
ky a později chemicky upra-
vovanými potravinami. Ne-
mohli tušit, jaké ovoce che-
mický věk přinese. Vadí mi
zlehčování situace, do které
jsme se s jejich pomocí dosta-
li - role chcípáčků, které
ohrožuje pohlazení kočky.
A na poznámky, že jsem hy-
pochondr, na ty jsem už fakt
alergická. 

ZN

V tomto čísle najdete

Výkyv počasí, který přinesl po-
čátkem týdne na Moravu povod-
ně a vichřici, se projevil také na
Rýmařovsku. Foukal silný vítr,
který vyvracel stromy a lámal
větve. Lesní správa Janovice na
počátku týdne odhadovala rozsah
zatím zjištěných škod na svých
porostech na minimálně 200 tisíc
kubických metrů. Celkové škody
jsou však kvůli stále padajícím
stromům vyčíslovány postupně
a budou jistě vyšší.
Vichr způsobil škody i na elek-
trickém vedení a obytných budo-
vách. Podmáčený terén ve
Žďárském Potoce neudržel něko-

lik vzrostlých smrků, které bě-
hem noci z neděle na pondělí
a z pondělí na úterý popadaly
a přitom poničily elektrické ve-
dení i střechy dvou chalup.
Škodu na jedné z nich odhadují
majitelé na 300 tisíc Kč. Do do-
by, než pracovníci Lesů ČR
a ČEZu odstranili spadané stro-
my a sloupy vedení, byl Žďárský
Potok neprůjezdný.
„Tyto stromy, většinou stoleté
smrky, byly k vytěžení určené už
dřív a měly být letos pokáceny.
Vítr nás bohužel překvapil,“ uve-
dl k případu Ing. Vojtěch Jagoš,
zástupce lesního správce. ZN

Vyvrácené stromy poničily střechy
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Aktuálně z města

Odbory MěÚ informují

V Rýmařově přibudou místa k parkování
S poãátkem jarní sezóny se rozbûh-
ly práce na mûstsk˘ch komunika-
cích. Mûstské sluÏby vyspravily zi-
mou poniãené silnice v majetku mûs-
ta a zahájily rekonstrukci nûkter˘ch
chodníkÛ. Ve mûstû vzniknou rovnûÏ
nová parkovací stání.
Nová místa pro parkování vzni-

kají na čtyřech místech a nava-
zují na již existující parkoviště.
Nejblíže dokončení je zatím osm
parkovacích míst na Žižkově uli-
ci (mezi sídlem firmy Lamont
a bývalou školkou), kde byl 
upraven a vyasfaltován povrch.
Dalších třináct míst vznikne

v brzké době v lokalitě Pivovar-
ské ulice: za budovou Městské-
ho úřadu Rýmařov na náměstí
Svobody je naplánováno pět par-
kovacích míst, poblíž Hrádku
šest míst, dvě nová stání vznik-
nou na Pivovarské u domů č. 6
a 8. Do vybudování nových par-
kovacích ploch město investuje
cca 260 000 Kč.
Na městských komunikacích
proběhly v uplynulých týdnech
opravy výtluků, které se na po-
vrchu silnic objevily po letošní
zimě. Ačkoliv šlo o nejnutnější
vysprávku, spotřebovalo se při
zástřiku 60 tun materiálu a opra-
vy stály přibližně 400 000 Kč.
V centru města byl na několika
místech předlážděn propadlý
povrch silnice. Propadliny na
Školním náměstí vznikly při
průjezdu těžké techniky v sou-

vislosti s rekonstrukcí Horní 
ulice.
Městské služby provádějí v těch-
to dnech také opravu několika
chodníků. Celkovou rekonstruk-
cí prochází chodník na třídě
Hrdinů v úseku mezi budovou
Úřadu práce a vjezdem do
Lipové ulice. Široký chodník le-
mující parčík za Střediskem vol-
ného času bude zúžen, srovnán
a předlážděn, polorozpadlá zídka
kolem parku byla zbourána a te-
rén v okolí chodníku zatravněn.
Na okrasný záhonek mezi chod-
níkem a silnicí se vysazují let-
ničky. Rekonstrukce chodníku
bude stát přibližně 235 000 Kč.
Celkovou opravou má projít také
chodník podél lékárny na
Radniční ulici; jeho rekonstruk-
ce přijde město na cca 230 000
Kč. ZN

finanční odbor
Výzva zájemcům o stavební pozemky na Opavské ulici

živnostenský odbor
Informace pro živnostníky - Jednotné kontaktní místo

Pokud byste rádi poskytovali služby v Evrop-
ské unii či byste v České republice chtěli pod-
nikat dle jiného než živnostenského zákona,
navštivte Jednotné kontaktní místo na živno-
stenském úřadě Magistrátu města
Ostravy. Zde získáte bezplatné konzultace
a odbornou pomoc v oblasti poskytování slu-
žeb a naleznete informace potřebné k zaháje-
ní podnikání.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace
ohledně:
- podnikání v EU, EHP a Švýcarsku,
- uznávání kvalifikací,
- řešení sporů s podnikatelem či spotřebitelem,
- ochrany spotřebitele ve zmíněných státech
(reklamace, vracení zboží atd.),
- řešení problémů se zahraničními úřady (pojiš-
tění, pracovní povolení, živnostenské oprávně-

ní, daně apod.),
- vysílání zaměstnanců,
- podmínek pro zaměstnání,
- řešení problémů v bezhotovostním styku atd.

Adresa Jednotného kontaktního místa zní
Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; 
e-mail zu@ostrava.cz, telefon 599 443 148.

Mûsto R˘mafiov nabízí k prodeji po-
zemky za úãelem v˘stavby rodinn˘ch
domÛ na Opavské ulici v R˘mafiovû
(za prodejnou automobilÛ ·koda).
Z dÛvodu vût‰ího poãtu zájemcÛ o po-
zemky schválila Rada mûsta R˘ma-
fiov usnesením ã. 823/23/09 ze dne
18. 6. 2009 provedení v˘bûrového
fiízení na cenu, a to formou obálkové
metody, kdy kritériem bude nejvy‰‰í
nabídnutá základní cena za prodej
pfiedmûtného pozemku.
Základní cena, od které se bude
odvíjet potenciální nabídka, byla
stanovena ve výši 300 Kč/m2.
K nabídnuté ceně bude dále při-
počten příspěvek na vybudované
inženýrské sítě, který činí při vý-
měře pozemku do 800 m2 84 Kč/
m2, od 801 m2 do 1000 m2 pak
126 Kč/m2, nad 1001 m2 činí
příspěvek 168 Kč/m2, k tomu ná-
klady spojené s převodem a po-

díl na vybudování hlavního uzá-
věru plynu.
Vstup do výběrového řízení bu-
de ukončen dne 31. 5. 2010 ve
14.00. V řízení je dána žadate-
lům možnost podat více žádostí
na různé parcely s tím, že pokud
zájemce předloží nejvyšší nabíd-
ku u dvou a více pozemků, bude
si moci sám mezi nimi vybrat
a u zbylých pozemků, ze kterých
odstoupí, se pořadí posune o je-
den stupeň nahoru.
Své případné nabídky doručte
nejpozději do 31. 5. 2010 do
14.00 na podatelnu MěÚ
v Rýmařově, nám. Míru 1, 795
01 Rýmařov v zalepené obálce,
na níž bude Vaše adresa a výraz-
né označení „Stavba RD, p. č.
XXX, neotvírat“ (v případě ví-
ce pozemků tedy podejte na kaž-
dý pozemek samostatnou ozna-

čenou obálku).
O vítězi výběrového řízení roz-
hodne Rada města Rýmařov po
posouzení navržené kupní ceny
za 1 m2 pozemku. Bližší infor-
mace podává a žádosti přijímá fi-

nanční odbor MěÚ Rýmařov,
nám. Míru 1, Jana Štěrbová, ster-
bova@rymarov.cz, tel. 554
254 152. 

Převzato
z webových stránek města

Foto: odbor ŽPaRR
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odbor vnitřních věcí

Doplňující informace k volbám do Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu České republiky 
upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně některých zá-
konů (dále jen „zákon“).
Budou se konat ve dnech 28. a 29. května
2010. Dne 28. května 2010 (pátek) se bude
hlasovat od 14.00 do 22.00 a dne 29. květ-
na 2010 (sobota) se bude hlasovat od 8.00
do 14.00.
O době a místě konání voleb ve městě
Rýmařově budou voliči informováni ozná-
mením starosty města, a to nejpozději pat-
náct dnů přede dnem voleb; tj. 13. května
2009. Protože je na území města dvanáct
volebních okrsků, jsou v oznámení uvede-
ny adresy okrskových volebních místností.
Volební okrsky jsou ohraničeny hlavními
ulicemi ve městě, a to tak, aby byl počet
voličů v každém volebním okrsku v rozsa-
hu 500 - 800.
Občan České republiky má právo hlasovat
ve volbách do Parlamentu České republiky
za předpokladu, že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu vo-
lebního práva,
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Parlamentu ČR, popřípadě hlasuje na volič-
ský průkaz (podrobněji viz dále).
Překážkou ve výkonu volebního práva je zá-
konem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
Podmínkou výkonu volebního práva ve vol-
bách do Parlamentu ČR je zápis státního
občana České republiky, který má právo vo-
lit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro
volby do Parlamentu ČR. Tento seznam ve-
de obecní úřad, městský úřad, úřad městyse,
magistrát statutárního města, které není 
územně členěno, úřad městské části nebo
městského obvodu (dále jen „obecní úřad“)
pro každé volby do Parlamentu postupem
daným zákonem. Obecní úřad do seznamu
voličů pro volby do Parlamentu ČR dále
nejpozději sedm dnů přede dnem voleb 
(21. května 2010) zanese voliče, kteří ne-
mají ve správním obvodu tohoto obecního
úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu:
- jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, 
ústavu sociální péče nebo v obdobném 
ústavu a zařízení,
- jsou v policejní cele, v místě výkonu vaz-
by nebo v místě výkonu trestu odnětí svo-
body a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni
velitelem nebo správcem příslušného zaří-
zení; ten zároveň o zápise informuje obec-
ní úřad v místě trvalého pobytu voliče.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Parlamentu ČR a předpokládá, že
nebude moci volit ve volební místnosti,
která je určena pro volby jeho volebního
okrsku, může požádat o vydání voličského
průkazu. Voličský průkaz je vydáván žáda-

jícím občanům v termínu od 13. do
21. května na obecním úřadě. Je možno jej
vydat i osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu nebo jej voli-
či zašle.
Samotné hlasování volič provede násle-
dovně:
Po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen jej ode-
vzdat okrskové volební komisi. Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb v jakém-
koliv volebním okrsku na území České
republiky.
Po prokázání totožnosti obdrží každý vo-
lič prázdnou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem, a pokud si nedonesl
hlasovací lístky, na požádání je obdrží
u okrskové volební komise. Sadu hlasova-
cích lístků obdržel každý volič nejpozději
tři dny přede dnem voleb do poštovní
schránky.
Po obdržení úřední obálky, případně hlaso-
vacích lístků, vstoupí volič do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích lístků. V pří-
padě, že se do prostoru pro úpravu hla-
sovacích lístků volič neodebere, nebude
mu hlasování umožněno. V prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič do ú-
řední obálky jeden hlasovací lístek té poli-
tické strany, politického hnutí nebo koalice,
pro niž se rozhodl hlasovat. Současně může
volič na hlasovacím lístku vybrané politic-
ké strany, politického hnutí nebo koalice
zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u čtyř
kandidátů uvedených na témže hlasova-
cím lístku, které upřednostňuje.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků vloží volič úřední obálku s hla-
sovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné;
S voličem, který nemůže sám upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu či nemůže
psát nebo číst, může být v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků příto-
men jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, který voliči pomůže upra-
vit hlasovací lístek a vložit jej do úřední o-
bálky;
Ze závažných, zejména zdravotních důvo-
dů, může volič požádat městský úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu vo-

lebního okrsku. V takovém případě okr-
sková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky.
Na území města Rýmařov je nově zříze-
no dvanáct volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1 - místní část Janovice
- Bednářská, Cihlová, Hraniční, Hřbitovní,
Hutní, Krátká, Nové Pole, Rýmařovská,
Růžová, Skalní, Sklepní, Školní, Zámecká,
Zámecký park, Zámek - volební místnost:
kancelář osadního výboru v Janovicích na
Opavské ulici.
Volební okrsek č. 2 - Bartákova, Javorová,
Jesenická, Julia Fučíka, Karla Schinzela,
Květná, Na Mokřinách, Národní 10 až 34,
Palackého a Podolská - volební místnost:
zasedací místnost v budově Městských slu-
žeb na Palackého 12, Rýmařov.
Volební okrsek č. 3 - Čapkova, Divadelní,
Havlíčkova, Jelínkova, Julia Sedláka,
Sadová a Sokolovská - volební místnost:
sál SVČ na Divadelní 383, Rýmařov.
Volební okrsek č. 4 - Horní, Jungmannova,
náměstí Míru, Národní 2 až 15, Příkopy,
Školní náměstí - volební místnost: školní
třída v budově Základní školy na Školním
náměstí, Rýmařov.
Volební okrsek č. 5 - Hornoměstská,
Lidická, Větrná - volební místnost: budova
Základní školy na ulici 1. máje 32,
Rýmařov.
Volební okrsek č. 6 - náměstí Svobody,
Radniční, 1. máje, Nerudova, Pivovarská -
volební místnost: kancelář Městské kni-
hovny, Sokolovská 25, Rýmařov.
Volební okrsek č. 7 - místní část Jamartice
- volební místnost: sál restaurace
„U Khachika“ v Jamarticích.
Volební okrsek č. 8 - Strálecká, Slunečná,
Polní, Nová, Luční, Na Stráni, Komenské-
ho, Tomáše Matějky, Okružní, Revoluční 1
až 14 - volební místnost: velký sál SVČ,
Okružní 10, Rýmařov.
Volební okrsek č. 9 - místní část Ondřejov
- volební místnost: místnost osadního vý-
boru Koliba, Ondřejov.
Volební okrsek č. 10 - Dukelská, Husova,
Lipová, třída Hrdinů 1 až 14, Úvoz,
Žižkova 1 až 14 - volební místnost: velký
sál SVČ, Okružní 10, Rýmařov.
Volební okrsek č. 11 - Bezručova,
Máchova, Mlýnská, Opavská, Revoluční 15
až 30A, Rudé armády, U Kaple, U Lomu,
U Potoka, U Rybníka, Vrchlického, 8. květ-
na a místní část Harrachov - volební míst-
nost: společenská místnost domu s pečova-
telskou službou, Revoluční 30, Rýmařov.
Volební okrsek č. 12 - Marxova, Nádražní,
Na Vyhlídce, Pod Svahem, třída Hrdinů 15
až 60, Žižkova 17 až 41, Zahradní a místní
část Stránské - volební místnost: kancelář
Diakonie ČCE, třída Hrdinů 48, Rýmařov.

Městský úřad Rýmařov,
odbor vnitřních věcí
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Téma vydání
Vzhůru k prvním letošním volbám - tentokrát do parlamentu

Jakmile se začnou hesla na billbo-
ardech měnit a oblíbená S námi to
zvládnete, Vaše rodinná drogerie
nebo Buďte šťastná i během vašich
dní pomalu nahradí Naděje pro bu-
doucnost, Lepší budoucnost pro
obyčejné lidi, Zásady, ne výsady,
Hlas pro nás, hlas pro rodinu,
Volte čistou politiku, Znám cestu
z krize nebo Práce a sociální jisto-
ty - požadavky, které splníme, je
jasné, že nás čekají volby. Když
pak politici sestoupí z výšin mezi
občany, aby rozdali úsměvy a ba-
revné letáky, volby jsou už za ro-
hem a my se budeme muset roz-
hodnout, které straně dáme svou
důvěru a hlas.
Jak vlastně obsazování dolní ko-
mory Parlamentu České republiky
probíhá? Každá strana má mož-
nost podat v každém volebním
kraji jednu kandidátní listinu.
Maximální počet kandidátů na lis-
tinách je stanoven volebním záko-
nem, v Moravskoslezském kraji je
to 36 kandidátů. Vzhledem k vo-
lebnímu systému České republiky,
který se řídí zásadou poměrného
zastoupení, je ideální podat listinu
s maximálním počtem kandidátů,
protože velkou roli hraje celkový
počet hlasů odevzdaných pro jed-
notlivé strany - pokud má strana
jen poloviční počet možných ucha-
zečů, museli by její kandidáti zís-
kat dvojnásobný počet hlasů než
zástupci strany, která obsadila plný
počet míst na kandidátce, aby stra-
na dosáhla stejného výsledku.
Po volbách se nejprve sečtou
všechny platné hlasy odevzdané ve
všech čtrnácti volebních krajích,
a tento počet se vydělí počtem
mandátů v Poslanecké sněmovně.
V minulých volbách v roce 2006
bylo odevzdáno celkem 5 348 976
platných hlasů, mandátů je 200,
dělením získáme číslo 26 745.
Získané číslo se nazývá republiko-
vé mandátové číslo a říká nám, ko-
lik hlasů je potřeba k získání jed-
noho mandátu. Pomocí něj se vy-
počte, kolik poslanců bude mít kte-
rý kraj - počet hlasů v jednotlivých
krajích se jednoduše vydělí tímto
číslem. V roce 2006 bylo v Mo-
ravskoslezském kraji odevzdáno
celkem 610 200 platných hlasů,
takže výpočtem 610 200 : 26 745 =
22,82 zjistíme, že Moravskolezský
kraj měl nárok na 23 mandátů.
(Poznámka pro hnidopichy - ve
skutečnosti měl nárok na 22 man-
dátů a při rozdělování těch zbylých
získal jeden navíc na základě vyso-
kého zbytku dělení).

Jak se zjistí, které strany si mandá-
ty rozdělí? Nejprve je nutno zjistit,
které strany postupují do tzv. skru-
tinia, tj. přepočítávání hlasů. Jsou
to ty strany, které překročily pěti-
procentní hranici celkového počtu
odevzdaných hlasů (u koalic platí
hranice vypočtená na základě po-
čtu stran v koaličním uskupení 
- 5, 10, 15 nebo 20 %). Hranice
platí na celostátní úrovni, takže
strany a koalice, které ji nepřekro-
čily, nemohou získat žádné man-
dáty, a to i kdyby v rámci jednoho
nebo více krajů získaly nejvíce
hlasů. V minulých volbách překro-
čily potřebnou hranici (tzv. kvó-
rum) ODS, ČSSD, KSČM, KDU-
ČSL a Strana zelených; do sně-
movny se tak mohli dostat jen
a pouze zástupci těchto stran.
Nyní se přistoupí k výpočtu v rám-
ci kraje, kterým zjistíme, jak si
strany získané mandáty rozdělí.
Rozdělují se metodou d’Hondtova
dělitele - počet hlasů, které strana
v rámci kraje získala, se dělí po-
stupně číslem 1, 2, 3 a tak dále, až
je zjištěn podíl všech kandidátů na
listině, a to na dvě desetinná místa
a zaokrouhleno směrem nahoru.
Vypočtené podíly se seřadí do jed-
né řady od největšího čísla po nej-
menší a do sněmovny postupuje
tolik od počátku této řady, kolik je
získaných mandátů v kraji.
Vypočítejme tedy mandáty pro náš
kraj v minulých volbách: ODS zís-
kala 171 565 hlasů, takže dělíme
171 565 : 1 = 171 565, 171 565 : 2
= 85 782,5 atd., ČSSD získala
247 382 hlasů, takže dělíme
247 382 : 1 = 247 382, 247 382 : 2
= 123 691 atd. Takto vypočteme
podíly pro jednotlivé strany a seřa-
díme je do jedné dlouhé řady: 247
382 (podíl patří ČSSD), 171 565
(ODS), 123 691 (ČSSD), 85 782,5
(ODS), 85 201 (KSČM), 82
460,67(ČSSD), 61 845,5 (ČSSD),
57 188,33 (ODS), 49 476,4
(ČSSD) 43 852 (KDU-ČSL), 42
891,25 (ODS), 42 600,5 (KSČM),
41 230,33 (ČSSD), 35 340,29
(ČSSD), 34 313 (ODS), 30 922,75
(ČSSD), 28 594,17 (ODS), 28
400,33 (KSČM), 27 486,89
(ČSSD) 26 528 (SZ), 24 738,2
(ČSSD) 24 509,29 (ODS) a 22
489,28 (ČSSD). Tím jsme obsadili
všech 23 mandátů získaných
v Moravskoslezském kraji - ODS
získala 7 mandátů, ČSSD celkem
11, KSČM 3 a KDU-ČSL a SZ po
jednom. Díky překročení pětipro-
centní hranice v rámci celé repub-
liky se tak Straně zelených podaři-

lo získat v rámci našeho kraje je-
den mandát, i když v kraji získala
pouze 4,34 % odevzdaných hlasů.
KDU-ČSL naproti tomu získala
jen jeden mandát při získaných
43 852 hlasech, a přitom v soused-
ním Zlínském kraji získala dva
mandáty za 41 663 hlasů.
Mandáty jsou nakonec rozděleny
konkrétním osobám podle jejich
pořadí na kandidátní listině.
Protože však každý volič má mož-
nost přidělit čtyři preferenční hlasy
(zakroužkovat své oblíbené kandi-
dáty volené strany), může dojít
k situaci, kdy některý z kandidátů
získá více než 5 % ze všech hlasů
odevzdaných pro tuto stranu.
V tom případě se kandidát podpo-
řený přednostními hlasy posouvá
na první místo kandidátky, a pokud
je takových kandidátů víc, seřadí
se od prvního místa podle počtu
získaných přednostních hlasů.
V letošních parlamentních volbách
kandiduje v 26 stranách či sesku-
peních celkem 5 053 uchazečů
o poslanecké křeslo. Protože maxi-
mální možný počet kandidátů
v rámci celé republiky je 343, je
vzhledem k volebnímu systému
nanejvýš rozumné předložit kandi-
dátní listiny s plným počtem ucha-
zečů nebo s počtem, který se mu
hodně blíží. Takto však uvažovalo
pouze dvanáct volebních stran či
seskupení, ostatní budou muset
spoléhat na nadprůměrnou přízeň
voličů. Když se znovu vrátíme
k minulým volbám, pak nejmenší
kandidátka, která by měla šanci na
úspěch ve volbách, by tehdy muse-
la být sestavena z volebních lídrů
a oblíbených osobností, kteří v teh-
dejších volbách získali nejvíce hla-
sů - byli by na ní Mirek Topolánek,
Jiří Paroubek, Miroslav Grebení-
ček, Ivan Langer, Lubomír Zaorá-
lek, Bohuslav Sobotka, Milan
Urban, Zdeněk Škromach, Lucie
Talmanová, David Rath, Vlastimil
Tlustý, Martin Říman, Petr Nečas,
Stanislav Křeček, Vítězslav Jandák
a Petr Gandalovič. Dohromady by
získali 276 417 hlasů, které by jim
dávaly právo na teoretických 10
mandátů; ve skutečnosti by záleže-
lo na tom, ve kterém kraji by se
tento tým snů rozhodl kandidovat.
Vyhlídky kandidujících stran
Evropský střed, jehož kandidátka
čítá 14 osob, Klíčové hnutí, které
do boje vysílá 13 odvážných, nebo
Liberálové.cz, kteří kandidují pou-
ze ve třech, jsou tedy více než mi-
zivé. Raritou je pak osamělá kandi-
dátka člena strany Národní prospe-

rita, neboť samojediný důchodce
z Paceřic by musel převálcovat pl-
ně obsazené kandidátky s mediál-
ně známými lídry - v roce 2006 by
to znamenalo získat pro překročení
pětiprocentní hranice nejméně
267 448 hlasů, což je více než se-
dminásobek počtu hlasů, které se
podařilo získat nejúspěšnějšímu
Mirku Topolánkovi (tehdy získal
36 645 hlasů). Možná bude odváž-
nému osamělému bojovníkovi
štěstí přát a budeme překvapeni -
avšak osobně si dovolím tipnout,
že 15 000 Kč, které musí každé vo-
lební uskupení uhradit za podání
každé kandidátní listiny jako přís-
pěvek na volební náklady, se dalo
využít i lépe.
Titul strany s nejdelším názvem
bude zřejmě na věčné časy patřit
Pravému bloku - a bylo by zřejmě
moc zajímavé zjistit, kolik členů
strany dokáže její volební název
odrecitovat celý. Možná i to bude
důvod, proč za stranu v rámci celé
republiky kandiduje pouze 8 členů
strany a 303 kandidátů bez politic-
ké příslušnosti, což Pravý blok řa-
dí na první místo mezi kandidující-
mi uskupeními s 97,43 % nestraní-
ků na kandidátkách. Na opačném
konci spektra, mezi kandidátkami
obsazenými převážně straníky,
jsou se 100 % straníků Liberálo-
vé.cz (3 straníci ze 3 kandidátů)
a Národní prosperita (1 kandidát,
který je členem strany) následová-
ni Občanskou demokratickou stra-
nou s 99,71 % a Českou stranou
sociálně demokratickou a Stranou
práv občanů Zemanovci, které ma-
jí na svých kandidátních listinách
shodně 98,83 % straníků.
Nejvyšší věkový průměr kandidátů
mají Národní prosperita (60 let),
Evropský střed (55,43 roku)
a Sdružení pro republiku - Repu-
blikánská strana Československa
(53,49 roku), nejnižší věkový prů-
měr pak Klíčové hnutí (23,08 ro-
ku), Humanistická strana (32,86
roku) a Česká pirátská strana
(33,07 roku). Nejmladších, jedna-
dvacetiletých kandidátů je na růz-
ných kandidátních listinách cel-
kem 45, nejvíce jich má na své lis-
tině Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti (celkem 16). Nejstarší
kandidující má 89 let a uchází se
o poslanecký mandát za Pravý
blok.
Do Poslanecké sněmovny letos
kandiduje 1 351 žen a 3 702 mužů,
takže žen je pouze o něco více než
jedna čtvrtina. Největší podíl žen
má na kandidátkách Klíčové hnutí
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Jedna paní povídala...

(8 žen ze 13 kandidátů) a Huma-
nistická strana (16 žen z 29 kandi-
dátů), mezi „velkými“ stranami
pak Suverenita - blok Jany Bobo-
šíkové, strana zdravého rozumu
(46,06 % žen na kandidátce).
Když se podíváme na kandidátní
listiny v našem kraji, zjistíme, že 
okres Bruntál na nich zastupuje

celkem 29 kandidátů, což je 
5,70 %, přitom podle počtu obyva-
tel by jich mělo být 40 
(7,86 %). Rýmařovsko je na tom
však lépe, podle počtu obyvatel by
mělo kandidovat 7 občanů (1,36
%), na volebních lístcích však na-
jdeme 9 zástupců našeho regionu,
což je 1,77 %.

Protože nás volební plakáty, letáky
a besedy kvůli neuskutečněným
předčasným podzimním volbám
obklopují už pěkných pár týdnů,
mohli jsme zjistit, že všechny stra-
ny mají ve svých volebních pro-
gramech hledání cest z ekonomic-
ké krize, zlepšení životních podmí-
nek, vybudování fungujícího pen-

zijního systému, zdokonalení zdra-
votnictví, zvýšení bezpečnosti
a tvrdé postihy korupce. Z toho te-
dy vyplývá, že můžeme být klidní
- ať zvolíme kohokoli, dobře se
nám povede, naše země bude
vzkvétat a čekají nás jen světlé zítř-
ky... 

ona

Opět přinášíme na našich stránkách rubriku,
ve které reagujeme na podněty občanů a za-
býváme se citlivými tématy, jež se stávají ná-
plní hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle
svých mluvčích nedostatečně řešeny. Rubrika
by měla sloužit tomu, aby byly problémy ob-
čanů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podně-
tům, ovšem za dodržení jistých pravidel.
Budeme pracovat pouze s anonymy, které
budou slušné, neurážející, nevulgární, nebu-
dou porušovat tiskový zákon a budou v sou-
ladu se ctí, morálkou a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpra-

covávat a řešit s pověřenými osobami, ze-
jména se starostou města. Čtenářské příspěv-
ky mohou být redakci zasílány prostřednic-
tvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo na
adresu redakce Okružní 10, 795 01 Rýmařov,
případně mohou být vhozeny do schránky re-
dakce u vchodu do Střediska volného času.

...že se blíží konec motokrosu v Rýmařově
V roce 2004 skončil autoklub Rýmařov pod
vedením bratří Luboše a Bedřicha
Rožňákových svoji činnost a bylo předáno
pomyslné žezlo s veškerým majetkem nové-
mu autoklubu Rymax, který založili v roce
2005 Petr Kováč, Josef Šuster a Martin
Skopal jako aktivní jezdci motokrosu. V tém-
že roce byl pronájem celého motokrosového
areálu v Ondřejovské dolině přepsán na
Rymax, a tím pádem mohlo tažení motokro-
sových závodů v našem městě pokračovat
dále.
První špatná zpráva přišla v roce 2006, kdy
jsme kvůli restitucím pozemku přišli o třeti-
nu závodiště, avšak díky jednání a toleranci
restituentů mohlo provozování tratě pokračo-
vat dále. Závodiště se nadále rozvíjelo, při-
byla nová buňka pro tréninkové zázemí, trať
se rozšiřovala a upravovala, bylo provedeno
mnoho terénních úprav těžkou technikou.
V roce 2007 se nám konečně podařilo zapsat
do seriálu motokrosových závodů, a to
O’Neal Cupu. Na tyto závody přijelo 170
motokrosových jezdců a osmnáct jezdců se
závodními čtyřkolkami, což bylo na této tra-
ti velmi pěkné zpestření. Závodům přihlíželo
asi 1 200 diváků, to byl nečekaný úspěch, se
kterým se nepočítalo.
V roce 2008 se tyto závody opakovaly znova,
a to rovnou ve dvou termínech, opět s vel-
kým úspěchem. Zářijové závody dokonce
vyhrály nejlepší podnik seriálu za rok 2008,
kdy se hlasovalo z dvanácti závodišť. Velkou

zásluhu na tom měl pan Dřevo z Rýmařova
a celý jeho tým.
Na začátku roku 2009 jsme si udělali s pa-
nem Dřevem profi licenci na pořádání závo-
dů a do motokrosového kalendáře jsme byli
zapsáni pro pořádání závodů mistrovství
Moravy, což je takové malé mistrovství re-
publiky. Na jaře roku 2009 jsem byl pozván
na pozemkový fond, kde mi bylo bohužel
sděleno, že 70 % motokrosového areálu bylo
prodáno soukromé osobě z Vyškova, která
vlastní veškeré pozemky kolem tratě a přímo
středem závodiště byl natáhnut plotový 
ohradník, který přivádí dobytek k vodě upro-
střed trati a pro nás tímto veškerá činnost
motoristického sportu na Rýmařovsku skon-
čila. Do veškeré dokumentace o všech kro-
cích s pozemkovým fondem může každý na-
hlédnout.
Od roku 2006 jsme se samozřejmě snažili
pozemky jakkoliv pronajmout na delší dobu,
nebo dokonce nějaké části koupit. Poněvadž
jsme nebyli dle zákona vlastníky zemědělské
půdy o větší ploše jak 10 ha, neměli jsme ná-
rok na koupi, a když už by se nějaká příleži-
tost ke koupi našla, určitě nebylo v našich si-
lách sehnat investora, který by na dražbě pře-
platil movité podnikatele z jihu Moravy, kte-
ří vlastní převážnou většinu pozemků na
Rýmařovsku a okolí.
V dnešní době je situace taková, že nemáme
vlastně žádné místo, kde bychom nerušili 
obyvatele města a mohli řádně a organizova-

ně alespoň trénovat.
Pomocnou ruku našemu autoklubu podalo
i město v zastoupení starosty Petra Kloudy,
avšak je velmi těžké, a skoro až nemožné, ta-
kové místo na Rýmařovsku najít. Jediné, co
můžeme v dnešní době pořádat, jsou závody
mistrovství ČR v motoskijöringu v zahradě
Hedvy, které jsou pro diváky velmi atraktiv-
ní.
Tímto článkem chci dát všem lidem, kteří
nám nevěří a dávají nám za vinu ukončení
závodiště (samozřejmě každý občan má prá-
vo zajet do Bruntálu na pozemkový fond,
kde mu velmi rádi a ochotně vše zdarma vy-
světlí a přetlumočí), všem našim fanouškům
a veškeré veřejnosti najevo, že jsme udělali
vše, co bylo v našich silách, pro zachování
motokrosu na Rýmařovsku a že budeme na-
dále hledat možnosti a cesty, jak v komuni-
kaci se stávajícími majiteli Ondřejovské do-
liny, tak i s městem. Určitě je lepší organizo-
vaně jezdit na jednom místě v určitý čas, než
když se prohání závodní motorky po lou-
kách, komunikacích a turistických stezkách.
Od těchto praktik se samozřejmě distancuje-
me.
Osobně věřím, že tento finančně, časově
a fyzicky náročný sport v našem městě nevy-
mře a že tímto mým prohlášením konečně 
utichnou v našem městě spekulace o tom,
proč a jak vše takhle rychle skončilo. 

Petr Kováč, Rymax motocross klub v AČR

Noc kostelů je událost, která se
v noci 28. května bude až do půl-
noci odehrávat v otevřených kos-
telech po celé České republice.
Jde o jedinečnou možnost setkat
se s křesťanstvím prostřednic-
tvím hudby, umění, rozhovoru
nebo neopakovatelného zážitku.
Jejím cílem je vytvořit nabídku
k setkání pro lidi, kteří stojí mi-
mo církev nebo na jejím okraji.
Noc kostelů chce prezentovat

kostely jako důležitou součást
společenského života obyva-
tel a poukáže také na jejich kul-
turní hodnotu, chce prezentovat
významné rysy křesťanských
církví a umožnit návštěvníkům
prožít rozmanitost církví a nábo-
ženského vyjadřování. Spolu
s katolickou církví se jí zúčastní
křesťanské církve, které jsou čle-
ny Ekumenické rady církví ČR.
Nápad pořádat Noc kostelů

k nám přišel z Rakouska, kde ji
věřící spontánně uspořádali po-
prvé v roce 2005. V loňském ro-
ce se do akce zapojilo pětatřicet
kostelů především z Brněnska
a Plzeňska, do nichž v noci 
29. května 2009 přišlo více než sto
tisíc lidí. Největší zájem měli ná-
vštěvníci o prohlídky kostelního
„zákulisí“, jako jsou sakristie, var-
hanní kůry a presbytáře, kde byly
také vystaveny nejrůznější před-

měty užívané při bohoslužbách,
například mešní roucha, mon-
strance, kalichy nebo vzácné tisky.
Noc kostelů je založena na dob-
rovolné spolupráci farností, sbo-
rů, církevních obcí, řádů a dal-
ších křesťanských církevních
společenství a je na jednotlivých
křesťanských společenstvích, zda
a jakým programem se chtějí
k Noci kostelů připojit. To zaru-
čuje tvořivost a zároveň prezen-

Kostely na Rýmařovsku budou mít v noci dveře dokořán
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tuje celou šíři křesťanského živo-
ta a kultury, neboť programy od-
povídají charakteru jednotlivých
společenství.
Nad Nocí kostelů 2010 převzali
záštitu mimo jiné Mons. Dominik
Duka, OP, předseda České biskup-
ské konference a arcibiskup praž-
ský, a kardinál Miloslav Vlk, eme-
ritní arcibiskup pražský, v Morav-
skoslezském kraji pak Mons.
František Václav Lobkowicz, bis-
kup ostravsko-opavský a hejtman
kraje Ing. Jaroslav Palas.
Letošní Noci kostelů se zúčastní
celkem 353 svatostánků ve třia-
šedesáti okresech, na Rýmařov-
sku můžete zavítat do kostela Tří
králů v Břidličné, kostela sv.
Jakuba st. v Dolní Moravici, kos-

tela Nejsvětější Trojice v Malé
Morávce nebo kostela Nepo-
skvrněného početí Panny Marie
ve Václavově u Bruntálu. Další-
mi otevřenými kostely v nejbliž-
ším okolí jsou Rudná pod Pra-
dědem, Světlá a Andělská Hora
a Dětřichovice.
Program v jednotlivých přihláše-
ných kostelech lze zjistit na inter-
netových stránkách www.noc-
kostelu.cz. A důležitá je možná
také informace, že veškeré kon-
certy, prohlídky a další programy
v rámci Noci kostelů jsou pro
všechny návštěvníky zdarma.
Kostely spadající do Malé Mo-
rávky můžete navštívit s Pout-
nickým pasem a v každém koste-
le tak získat potvrzení o návště-

vě. Ti, kterým se podaří navštívit
všech sedm kostelů, získají jako
památku na Noc kostelů 2010
Certifikát poutníka a někteří vy-
losovaní i pěknou odměnu.
Poutnický pas je možno získat
v daných kostelech, na obecních

úřadech a v informačních středis-
cích. Můžete si ho stáhnout
i z www.farnost-malamorav-
ka.cz, kde najdete seznam koste-
lů a bližší informace. 

Odbor školství a kultury MěÚ
Rýmařov, farnost Malá Morávka

Proč jsem si ho vybral:
Františka jsem si vybral, protože
jeho zaměstnání má blízko k mé-
mu.

Jak dlouho už děláš své povolá-

ní, tedy vlastně poslání?
Už šestnáct let. Vlastně jsem se
k tomu dostal přes svého otce,
takže to vyplynulo nějak samo od
sebe.
Určitě to není lehké povolání.
Zvládáš to? Jaký máš za lék na
stres?
Máš pravdu, není to lehké povo-
lání, setkávat se se smrtí, odcho-
dy lidí, smutkem a bolestí. Smrt
nás vždy překvapí, zaskočí a bolí.
Ale myslím, že to zatím zvládám.
Můj největší lék na stres je má ro-
dina, manželka a syn Štěpán, se
kterými se snažím trávit veškerý
svůj volný čas. Rád cestuji, za
kulturou, do přírody, za odpočin-
kem. Přečtu si dobrou knihu, po-
slechnu hudbu.
Děláš pohřby jen v našem měs-
tě?

Ne. V Břidličné, Horním Městě,
Staré Vsi... i dál, podle požadav-
ku pozůstalých.
Kde nejdál jsi dělal pohřeb?
Jednou jsem dělal pohřeb v malé
vesničce u Michalovců na vý-
chodním Slovensku.
Jaká je nejlepší rakev? Slyšel
jsem, že beton. V Americe a Itálii
s tím mají bohaté zkušenosti.
Jistě máš na mysli dobu prohibice
a Al Caponeho. Ani jedno se
k nám do Rýmařova naštěstí ne-
dostalo.
Uvažuješ o nějakých nových me-
todách v pohřebnictví?
Vždy se snažím vyhovět přání
pozůstalých a udělat poslední
rozloučení dle jejich představ, od
místa, způsobu a průběhu rozlou-
čení, přes výběr hudby, květin až
k dalším specifickým přáním ro-

diny. V Rýmařově je možné také
spojit církevní obřad s občan-
ským, což není všude obvyklé.

Příště: František Filip se bude
ptát Tomáše Matery.

Štafeta
Rýmařované se ptají známých či něčím pozoruhodných spoluobčanů 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.

Roman Vlček se ptá Františka Filipa

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Ž 93,1a

Ladíme velikonočně
23. května 2010 v Rýmařově

kostel sv. arch. Michaela v 15.00
Zazní krátké skladby J. S. Bacha, J. H. Buttstedta

a žalmy 93, 9 a 2
Varhany a přednes: Tomáš Ulrich

Úsměvně
Bez milosti: Pryč!

Uzrálo ve mně přesvědčení, že jarnímu sluníč-
ku usnadním cestu a radikálně proberu domác-
nost a hlavně šatník. Heslo znělo: Bez milosti!
Nezaškodí zapřemýšlet a zjistit, bez čeho se 
opravdu neobejdu. Takže ruku na srdce, plné
šuplíky, přihrádky, garáž, skříň, regál, šatna,
najednou nevím, zbavit se nemovitostí, movi-
tostí, známostí, kont... Ta představa mi trhá
srdce na kusy. Mnohé z věcí ke mně mluví,
mají svoji historii, vážou se k nim moje vzpo-
mínky. Tak se rozhoduji: vše, co jsem rok ne-
oblékla, neobula, nepoužila, tak to poletí.
Rozhlížím se, chtěla jsem taky velkolepě pře-
stavět byt. Ale ono postačí vymalovat, koupím

pár nových doplňků, možná novou sedačku.
Trochu se mi ulevilo.
Bez čeho se neobejdu a o čem si to jenom
myslím? Toho druhého je drtivá většina. Podle
mě potřebujeme tak dvacetinu toho, co máme.
Jenže vyvoláváme dojem nepostradatelnosti.
Přesvědčivě, tak abychom mohli kupovat zby-
tečnosti. Nutně potřebuji dvě věci: pohodlné
boty a pohodlnou postel. Buď jsem v jednom,
nebo v druhém.
Statečně a chvatně vykročím ke skříni. Svetry,
trika, haleny a další obalová technika - a kolik
toho je? Snad se to nějak namnožilo. Hledím
na ten binec. A myšlenky jsou kdesi jinde: ne-

rada používám takové výrazy jako trestanec,
pitomec, utopenec, bezdomovec, štvanec, bl-
bec, poslanec... Vidím noviny. Takový pan po-
slanec Vlček byl nejdelším provizorním před-
sedou naší sněmovny všech dob. Byl. Ten měl
nápad! Odznáčky pro všechny poslance, na
nich budova sněmovny. Za 150 tisíc! Ještě
bych to vylepšila, každý by tam mohl mít bliž-
ší určení: hulvát, přeběhlík, jachtař, s plnou
klokaní kapsou a taky takoví, kteří jenom by-
li!
Můj binec je srovnán zpět do skříně. No řek-
něte, můžu já uklízet? Jdu si dát frťánka. Příště
to vezmu bez milosti. Dnes ne. Si
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Školství
Šestnáctý mezinárodní projekt Svět přátel - Rýmařov 2010

O prázdninách, ve dnech 17. 7.
- 23. 7. 2010, se v Rýmařově 
uskuteční mezinárodní projekt
Svět přátel, kterého se zúčastní
mládež z osmi evropských států.
Myšlenka spolupráce mladých
se zrodila v německém městě
Sasbach a italském Mapello
v roce 1993. Postupně se přidá-
valy další města ze zemí EU -
Francouzi, Holanďané, Litevci,
Poláci, Češi a Slováci.
Základní myšlenkou tohoto pro-
jektu je budování společného
Domu Evropy. Předpokladem je,
že mladí lidé z různých zemí
Evropy se v tomto projektu nau-
čí toleranci a spolupráci. Právě
víceleté zkušenosti ze setkání
mladých ukazují, že jsou otevře-
nější, nebojí se prosazovat svůj
názor, komunikují mezi sebou
a akceptují se.

Budování Domu Evropy je moti-
vací i pro naši mládež. Společné
aktivity se mladí z Rýmařova zú-
častňují již deset let. Získali ne-
malé zkušenosti a chtějí evrop-
ským přátelům ukázat, že jsou
schopni takový podnik uskuteč-
nit i u nás, v Rýmařově. Pro svůj
projekt si zvolili téma zdravé vý-
živy. Problém, kterým se zabý-
vají, je nezdravá strava a špatné
návyky ve stravování. Dospěli
k potřebě vést mládež ke správ-
nému životnímu stylu v evrop-
ském kontextu. Chtějí upevnit
vztah mladých k přírodě, ukázat
alternativní způsoby, propojit te-
orii s praxí, upozornit mládež na
nezdravé výrobky. Mladí budou
rozebírat některé produkty, zda
splňují normy Evropské unie.
Pokud zjistí, že výrobek je zá-
vadný, sepíší proklamaci pro

Evropský parlament ve Štras-
burku a s touto proklamací pak
bude seznámena i širší veřejnost.
Projekt pod názvem „Potraviny
od produkce až k tradičnímu
zpracování“ bude probíhat celý
týden v Rýmařově. Účastníci vy-
tvoří i pro naši veřejnost anketu,
která bude souviset s projektem,
kde každý respondent může vy-
jádřit svůj názor.
Dorozumívacím jazykem bude
angličtina. Každá skupina bude

mít přiděleného svého průvodce.
Mladí lidé budou ubytováni v ro-
dinách. Cílem je, aby se sezná-
mili s naší kulturou bydlení a ta-
ké naší mentalitou. Aby projekt
byl úspěšný, bude v nemalé míře
záviset i na nás, veřejnosti, jak
mladé cizince v Rýmařově při-
jmeme.

Christiana Zápalková,
Luboš Polanský, Veronika

Lehnertová, Radka Smičková

Jak jsme tancovaly na mistrovství republiky aneb Cesta k úspěchu
Ve dnech 8. - 9. května 2010 pro-
bíhala v Berouně u Prahy taneč-
ní soutěž pod názvem Emco
Dance Life Tour 2010. Od brz-
kých ranních hodin se do sálu TJ
Lokomotiva sjížděli tanečníci
vyznávající styl performing (mo-
dern dance, jazz dance, show
dance), sóla, dua, malé skupiny.
O úrovni celé akce se netřeba ro-
zepisovat - jednalo se přece

o mistrovství ČR s postupem na
světové soutěže.
ZUŠ a město Rýmařov zastupo-
valy Žaneta Szapowalová, Mi-
chaela Blašková, Hana Mareč-
ková, Martina Machačová
a Lenka Mrhalová. V sobotu 
8. května probíhala kategorie
show dance. Vyjížděli jsme
z Rýmařova ve 2.30 a od 9.00 se
již soutěžilo. Žanda tancovala

v dětské kategorii sólových tan-
ců choreografii Operní virtuóz.
Přestože zatančila velmi dobře,
neprobojovala se do finálového
kola. V neděli přišla na řadu mo-
derna. Lenka a Martina nás zastu-
povaly v juniorské kategorii, která
byla nejpočetněji a zároveň nejsil-
něji obsazená. Obě naše tanečnice
prošly základním kolem a v ko-
nečné fázi se Lenka umístila na
desátém místě. Martina tanec ze
zdravotních důvodů nedokončila.
V kategorii modern dance dua
junioři jsme měli dvě želízka.
Lenka s Martinou se ukázaly ja-
ko velké bojovnice a postoupily
do finálového kola. Žanda
s Hankou bohužel z technických
důvodů nedokončily. Co to zna-
mená? Přeskakovalo a nedohrálo
CD. Přestože jsme měli další dvě
CD náhradní, objevoval se stále
tentýž problém. Moc nás to po-
škodilo, protože i tento duet by
byl (podle poroty) finálový.

Lenka a Martina si za tanec
Dotek života v choreografii
Nikoly Čudovské odvážely páté
místo.
Další podle harmonogramu ná-
sledovala sóla modern dance dě-
ti - ženy. Žanetka i Míša si vedly
výborně a dostaly se do finálové
šestky. Míša v choreografii
Nikoly Čudovské Deja-vu obsa-
dila čtvrté místo, Žanda s vlastní
choreografií Jsem získala titul
druhého vicemistra ČR a nomi-
naci na mistrovství světa, které
proběhne v prosinci v polských
Mikolajkách.
Děkuji moc všem tanečnicím za
jejich výkony. Všech si moc vá-
žím a všechny jsou pro mě tou
nejkrásnější odměnou. Dovolte,
abych také poděkovala našim
sponzorům: MěÚ Rýmařov, fir-
mě Domestav cz, panu Josefu
Bernátkovi, panu Ondrákovi
a paní Marice Pechové.  

Alena Tomešková

ZUŠ Rýmařov zve 31. května v 18 hodin do sálu ZUŠ na klavírní recitál
Heleny Chlebcové.

Studentka 5. ročníku brněnské konzervatoře má v programu skladby
z období baroka, klasicismu, romantismu i z 20. století.

Symbol Domu Evropy, pavučina, vyjadřuje spolupráci
Foto: archiv SSOŠ Prima
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Kontrasty na Základní umělecké škole v Rýmařově
Základní umělecká škola
v Rýmařově i v letošním škol-
ním roce pokračuje v tradici ce-
loročních projektů. Po historic-
kých tématech (gotika, renesan-
ce, baroko) a cestování po světa-
dílech se školní rok 2009/2010
věnoval projektu Kontrasty.

Na závěrečnou prezentaci, která
proběhne ve středu 2. června,
jsou zváni rodiče, děti i široká
veřejnost. Nejdříve se představí
žáci hudebního a literárně-dra-
matického oboru v 15.30 v sále
ZUŠ na Divadelní ulici, po skon-
čení představení se zúčastnění

s průvodem černobílých masek
vydají směrem k muzeu kolem
soch, které vytvořily děti nejen
ze ZUŠ. V muzeu bude v 17 ho-
din zahájena výstava prací dětí
z Rýmařova a Břidličné, které

různým způsobem zpracovávají
téma kontrastů (velikostí, materi-
álů, barev, světel a stínů či povr-
chů). Připraveny budou také vý-
tvarné dílny nejen pro školy. Jste
srdečné zváni. Šárka Lupečková

Okresní finále ve volejbale
Ve středu 5. května pořádala zá-
kladní škola Rýmařov, Jelínko-

va 1 v tělocvičně na Národní uli-
ci okresní finále ve volejbale smí-

šených družstev. Této soutěže, 
označované jako volejbal 3 + 3, se
účastní žáci 6. a 7. tříd a na hřišti
proti sobě hrají družstva tvořená
třemi chlapci a třemi děvčaty.
Volejbal není lehký sport a naučit
ho děti hrát tak, aby si zahrály
a bylo to ke koukání, není vůbec
jednoduché. Nakonec si na to
troufly z celého okresu pouze čty-
ři školy. Základní školy ze
Zátoru, Krnova, Vrbna pod
Pradědem a samozřejmě naše
škola, která postavila dvě druž-
stva. Byl k vidění velmi pěkný
volejbal, ve výborné atmosféře
a s urputnými boji o každý míč.
Hrálo se na dva sety do dvaceti
bodů. První místo a postup do

krajského finále nakonec vybojo-
vala základní škola z Vrbna.
Jejich nejlepší hráč a nejlepší
hráč turnaje s tvrdými podáními
otočil rozhodující set v souboji
o první místo s naší školou a zís-
kal tak potřebnou remízu, která
zaručovala jejich družstvu výhru
v celém turnaji. Na dalších mís-
tech se umístila základní škola
Rýmařov, družstvo A, Krnov,
Zátor a Rýmařov, družstvo B.
Celá akce proběhla ve sportov-
ním duchu a byla velmi dobrou
propagací tak pěkného sportu, ja-
kým je volejbal. 

Mgr. Miloslav Slouka,
učitel, trenér

a hlavní organizátor
Foto: archiv Miloslava Slouky

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov
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Odnesl si pneumatiky i s disky
Rýmařovští policisté v těchto dnech šetří pří-
pad vloupání do budovy autobazaru
v Rýmařově. V průběhu víkendu od 1. do 3.
května vnikl neznámý pachatel do areálu
a přes sklepní okno se dostal do objektu. Zde
vypáčil dveře vedoucí do skladu pneumatik.
Vše prohledal a z autobazaru si odnesl neu-
přesněné množství pneumatik a hliníkových
disků. Majitel firmy předběžně vyčíslil ško-
du na cca 25 000 Kč.

Před policisty
se schoval do trávy

Rýmařovští policisté vyjeli v pátek 7. května
krátce po půlnoci k případu vloupání do ob-
jektu na třídě Hrdinů. Na místě si všimli 
osoby, která se rychlým krokem vzdalovala
od napadeného objektu, a jakmile uviděla
přijíždět policejní hlídku, začala utíkat.
Policisté podezřelou osobu pronásledovali
a nalezli ji schovanou v trávě. Zjistili, že se
jedná o osmačtyřicetiletého místního recidi-
vistu, kterého zadrželi. Následným šetřením
zjistili, že muž se vloupal do stejného objek-
tu už dříve, koncem března, kdy odcizil 250

Kč a digitální fotoaparát. Tehdy způsobil
škodu za více než 8 000 Kč. Při druhém
vloupání byl vyrušen, takže nic neukradl.
Bude obviněn z krádeže a pokusu o krádež.

Auto nezamkl
a přišel o peněženku

I pfies varování policie, aby lidé uzamykali svá vo-
zidla a nenechávali v nich cenné vûci na viditel-
n˘ch místech, protoÏe tím lákají potenciální zlodû-
je, opût policisté ‰etfií pfiípad odcizení penûÏenky
z odemknutého automobilu.
V Rýmařově na Školním náměstí si ve středu
5. května zloděj otevřel neuzamčené dveře
zaparkovaného mercedesu a z prostoru mezi
předními sedačkami vzal pánskou aktovku.
Z ní vytáhl peněženku, ve které měl majitel
finanční hotovost 1 900 Kč, doklady, plateb-
ní karty i s PINem a stravenky. Způsobená
škoda činí 2 500 Kč.

V drogerii
zapomněla peněženku

O peněženku s nemalou hotovostí, platební-
mi kartami a doklady přišla pětatřicetiletá zá-

kaznice drogerie na Husově ulici
v Rýmařově, když ji zapomněla ležet na pul-
tě. Zloděj, který si peněženku přisvojil, způ-
sobil okradené škodu 3 600 Kč.

Rozbil pěstí čelní sklo auta
Šestačtyřicetiletý muž je podezřelý z poško-
zení cizí věci a výtržnictví za to, že napadl
druhého muže a poškodil jeho auto. K inci-
dentu mělo dojít na Nerudově ulici
v Břidličné. Útočník po slovní rozepři udeřil
pěstí do čelního skla auta napadeného, pak
přistoupil i k němu. Začali spolu zápasit, na-
padený muž přitom utrpěl drobné oděrky na
prstech a zhmožděninu zápěstí. Způsobená
škoda přesáhla 10 000 Kč.

U Harrachova
nalezena nevybuchlá mina

Ve čtvrtek 13. května oznámil 38letý muž rý-
mařovské policii, že ve směru na Harrachov
nalezl při výkopových pracích munici.
Policisté zjistili, že se jedná o nevybuchlou
dělostřeleckou minu ráže 82 mm z II. světo-
vé války. Nalezenou minu převzal přivolaný
pyrotechnik. Zdroj: PČR Bruntál
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Žádný gordický uzel nebyl nikdy rozetnut natrvalo; má tu

nepříjemnou vlastnost, že se vždy sám zauzlí.
Carl Gustav Jung

Známá i neznámá výročí
21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti, od roku 2001

(UNESCO)
22. 5. Světový den biologické rozmanitosti, od roku 1994

(OSN)
22. 5. 1885 zemř. Victor Hugo, francouzský spisovatel (nar. 26. 2.

1802) - 125. výročí úmrtí
22. 5. 1905 nar. Vilém Závada, český básník (zemř. 30. 11. 1982) 

- 105. výročí narození
24. 5. 1905 nar. Michail Šolochov, ruský prozaik, nositel Nobelovy

ceny (zemř. 21. 2. 1984) - 105. výročí narození
25. 5. Den Afriky - výročí založení Organizace africké jed-

noty roku 1963
26. 5. 1900 nar. Vítězslav Nezval, český spisovatel (zemř. 6. 4.

1958) - 110. výročí narození
26. 5. 1910 nar. Oldřich Mikulášek, český básník (zemř. 13. 7.

1985) - 100. výročí narození
27. 5. 1840 zemř. Niccolo Paganini, italský houslista a skladatel

(nar. 27. 10. 1782) - 170. výročí úmrtí
28. 5. Mezinárodní den počítačů, připomíná se den v roce

1950, kdy anglický matematik Alan Turing zveřejnil
svůj koncept umělé inteligence

29. 5. 1935 zemř. Josef Suk, český skladatel (nar. 4. 1. 1874) 
- 75. výročí úmrtí

30. 5. 1640 zemř. Peter Paul Rubens, vlámský malíř (nar. 28. 6.
1577) - 370. výročí úmrtí

30. 5. 1960 zemř. Boris Pasternak, ruský spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 10. 2. 1890) - 50. výročí úmrtí

31. 5. Světový den bez tabáku, od roku 1987 (Světová
zdravotnická organizace)

31. 5. 1920 zemř. Eduard Vojan, český divadelní herec (nar. 5. 5.
1853) - 90. výročí úmrtí

31. 5. 1945 nar. Rainer Werner Fassbinder, německý herec, fil-
mový režisér a dramatik (zemř. 10. 6. 1982) - 65. výro-
čí narození

1. 6. Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950
1. 6. Světový den vegetariánství
2. 6. 1840 nar. Thomas Hardy, anglický spisovatel (zemř. 11. 1.

1928) - 170. výročí narození
3. 6. 1875 zemř. Georges Bizet, francouzský skladatel (nar. 25. 10.

1838) - 135. výročí úmrtí
3. 6. 1900 nar. Vincenc Makovský, český sochař, designér a pe-

dagog (zemř. 28. 12. 1966) - 110. výročí narození

23. 5. 9.00 Cyklozávody v Hornoměstské zatáčce
25. 5. 10.00 SVČ Keramika pro školy

Máte rádi čaj? Dobrá.
A co s obalem? Vyhodit? Ne!

Jak jej zužitkovat, udělat radost sobě i druhým?
Zveme vás na kurz

TEA BAG FOLDING
aneb skládání z čajových sáčků.

S sebou chuť a případně obaly od čajů
(není podmínkou).

24. 5. 2010 v 17 hodin,
keramická dílna SVČ Rýmařov.

Lektorka: Markéta Míčková, cena za kurz je 150 Kč.
Přihlášky: Eva Kudláková, 554 211 410
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Společenská kronika

Servis služeb

Narodili se noví občánci
Jaroslav Šiška ...................................................... Stará Ves
Denisa Ščučková .................................................. Dolní Moravice
Silvie Jablončíková .............................................. Rýmařov
Jonáš Holíček ....................................................... Sovinec

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Eliška Slováčková - Rýmařov ............................................. 80 let
Blanka Erbenová - Rýmařov ................................................ 80 let
Marie Hlebová - Rýmařov .................................................. 80 let
Josef Orság - Rýmařov ........................................................ 81 let
Terezie Gajdošová - Janovice .............................................. 81 let
Jiřina Rybková - Rýmařov ................................................... 83 let
Marie Zbranková - Rýmařov ............................................... 83 let
Milada Bednářová - Rýmařov ............................................. 83 let
Božena Kalandříková - Rýmařov ........................................ 84 let
Ludmila Štěpaníková - Rýmařov ......................................... 84 let
Gerlinde Janků - Rýmařov ................................................... 85 let
Květoslava Zemanová - Rýmařov ........................................ 88 let

Rozloučili jsme se
Břetislav Hanuš - Dolní Moravice ..................................... 1925
Antonie Lanchnitová - Rýmařov ........................................ 1923
Jindřich Noss - Malá Morávka .......................................... 1953
Josef Švejcar - Rýmařov .................................................... 1918
Marcela Šimonová - Rýmařov ........................................... 1951
Václav Šindelář - Janovice ................................................. 1946
Hedvika Ilkiwová - Jiříkov ................................................. 1940
Leopold Valerian - Rýmařov .............................................. 1941

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřání

V sobotu 15. 5. 2010 oslavil 70. narozeniny
pan František Sázel

Ke kulatému jubileu mu přeje celá rodina
všechno nejlepší a ze všeho nejvíce zdraví.

Manželka Ludmila a celá rodina

Městská knihovna

Provozní doba:
Pondělí: 9.00-17.00
Úterý: 9.00-17.00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 9.00-17.00
Pátek: 9.00-17.00
Sobota: 8.00-11.00

Kontakt:
Sokolovská 25

795 01 Rýmařov
tel.: 554 212 566

knihovna.rymarov@tiscali.cz

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.

Termíny kavárniček v roce 2010:
25. 5., 8. 6., 22. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE.
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Nejnovější výstava Galerie
Octopus zve ke zhlédnutí výtvar-
ných fotografií jubilujícího
Miroslava Sychry, který své ži-
votní výročí vtiskl i do názvu vy-
stavené kolekce LX (60 psáno
římskými číslicemi). Fotograf ze
Svitav, jejž k Rýmařovsku pojí
vzpomínky na prázdniny trávené
v Rudě i na počátky vlastního fo-
tografování, instaloval do dvou
výstavních sálů městského muzea
část své umělecké retrospektivy
s důrazem na vztah k Rýmařov-
sku a práce z posledních let.
Dnes člen Sdružení olomouc-
kých výtvarníků Caesar a profe-
sionální fotograf a vydavatel vy-
studoval Střední umělecko-prů-
myslovou školu v Brně a posléze
obor umělecké fotografie na FA-
MU v Bratislavě a v Praze. Zpo-
čátku jej inspirovala krajina a li-
dé, zejména Valašsko a Sloven-
sko, ale postupně se jeho zájem

obrátil k neživým předmětům,
které zachycuje formou zátiší jak
ke komerčním účelům, tak ve
své umělecké tvorbě. Obje-vuje
krásu skrytou v továrních halách
kolem řeky Svitavy a vytváří tzv.
zátiší fabrická. Obě tyto polohy,
tedy přírodní a industriální tema-
tiku, představuje také rýmařov-
ská výstava Miroslava Sychry.
V malém sále autor soustředil
především snímky s přírodní te-
matikou. Najdeme zde nejen
krajinářské zachycení Křížového
vrchu u Rudy a Rešovských vo-
dopádů s typicky zádumčivou at-
mosférou, ale i detailní záběry
proměnlivého vodního živlu
v cyklu Řeka Svitava. Zvláště
velkoplošné detailní záběry vod-
ní hladiny působí téměř abstrakt-
ně, jako minimalistické kompo-
zice barev a světla, linií a tvarů.
Velký sál zaujímají zmíněná zá-
tiší s poetikou všedního dne.

Jejich reálné předobrazy autor
nacházel v továrnách i ve vlastní
kuchyni a zachycoval na digitál-
ní fotoaparát. Přes nezměrné
možnosti, které nabízí počítačo-
vé zpracování snímků, jsou
Sychrova zátiší fabrická, ku-
chyňská, s papírem, s hřeby,
s dřevem či z lakovny upravová-
na jen minimálně a způsoby spí-
še tradičními. Autor jim přitom
dokáže vtisknout hravost dadais-
tické koláže i hloubavost ab-

straktní malby, jejíž dojem posi-
luje tiskem na plátno. Detailně
zachycené předměty evokují du-
cha místa, z něhož pocházejí,
i zašlého času, v němž zůstaly
zapomenuty. Díky fotografovi
však ožívají a svůj dávno ztrace-
ný praktický význam vyměňují
za smysl estetický.
Výstava Miroslava Sychry
v Galerii Octopus bude otevřena
do konce května. 

ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Miroslav Sychra: Zátiší z fabriky i z kuchyně

Otevírací doba: pondělí: zavřeno
úterý - sobota: 9 - 12,    13 - 17
neděle: 13 - 17
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Jazzclub
Jiří Míža: Hraji venkovské blues

Rýmařovská muzikantská čajov-
na na Sokolovské ulici funguje
poměrně krátce. Jedná se o zaří-
zení, které poskytuje azyl všem
vrstvám návštěvníků a je také
známé tím, že pořádá nejrozma-
nitější druhy aktivit a zábavy. Na
své si přijdou i maminky s malý-
mi ratolestmi nebo dámy či páno-
vé ve zralém věku. Možná právě
proto si sem najde cestu i mnoho
mladých lidí, kteří rádi tráví čas
v posluchárně a čítárně, hraním
různých her, četbou či poslouchá-
ním oblíbených skladeb.
A když už jsme u muziky, blue-
sový koncert, který se konal 
8. května v 19 hodin, zcela urči-
tě přispěl k výborné náladě zaví-
tavších milovníků blues při so-
botním večeru. Představil se na
něm totiž známý místní bluesový
písničkář Jiří Míža ze Staré Vsi,
který se věnuje piedmontské
a ragtimové podobě blues.
Asi v roce 1975 zakládá v Os-
travě svou první kapelu, blue-
grassovou, a pořizuje si první
kytaru. Z kapely pak vzniká duo
a opět kapela. Ta hraje mnohem

širší repertoár než jen bluegras-
sový a on v ní začíná hrát na
kontrabas. Počátkem osmdesá-
tých let začíná spolupráce v duu
basová kytara a kytara. „Nešlo
mi o nějaké stylové zařazení, ale
o propojení melodické linky mé
kytary, baskytary a rytmu obou
nástrojů. Duo se později rozšíři-
lo o housle na trio,“ říká známý
bluesman. Ve druhé polovině
osmdesátých let hrál i v rockově
zaměřené formaci. Nebylo to
ono, a tak se pustil do hraní na
baskytaru v další z ostravských
kapel.
V Ostravě žil Jiří Míža do roku
1990. „Po odstěhování do Staré
Vsi nebyl na hraní čas, protože
ten jsem věnoval výrobě kerami-
ky, kterou jsem se v té době živil.
Asi to zná ale každý, kdo jednou
dělal muziku. To hraní začne
chybět. Dostal jsem se k blueso-
vým nahrávkám a ty mě nově od-
startovaly,“ vypráví se zápalem
Jiří.
Po téměř devítileté přestávce za-
číná znovu na kytaru. Okouzlilo
ho blues ve své akustické podo-

bě. To bylo někdy v letech 1997-
1998. Později ocenil možnost
práce doma, protože za odměnu
si dělal pauzy na hraní. „Když
jsem nehrál, tak jsem alespoň
blues a ragtime poslouchal. Od
rána do noci. Byla to snaha do-
hnat handicap místa narození.
Dostat do sebe co nejvíce blue-
sových tónů. Místo těch tónů na-
šich,“ vypráví s nadšením sobě
vlastním sólový bluesový muzi-
kant. Sám za sebe začal hrát asi
v roce 2001. Malé muzikantské
akce nestojí podle něj za zmín-
ku, ale hned ta první, větší, byl
šumperský bluesový festival
Blues Alive v tomtéž roce.
Na svém kontě má zatím dvě
vlastním nákladem vydaná alba
Country blues (2002) a Cizinec
ve městě (2004). I když se věnu-
je tradiční americké hudbě a v re-
pertoáru má instrumentální verze
bluesových standardů, své autor-
ské skladby zpívá česky. „Hraji
western blues. Text je ale pro mě
velmi důležitý a měl by obstát
i bez muziky,“ říká bluesový sa-
motář, jehož stěžejním nástrojem
je klasická kytara a rezofonická
kytara, což je vlastně obdoba 
amerického nástroje dobro. „Je
to paradox, ale dobro vymysleli
bratři Dopierové (Ján, Rudolf
a Emil) v roce 1928 v Los
Angeles, synové československé-

ho emigranta Jozefa Dopiery po-
cházejícího ze Slovenska, který
emigroval do USA. Název nástro-
je pak pochází z prvních slabik
sousloví Dopiera Brothers,“ sdě-
lil k rezofonické kytaře bluesman
Jirka Míža, jehož komorní projev
se hodí především do klubů, 
avšak slyšet jej mohli příznivci
blues i na zmiňovaném velkém
mezinárodním festivalu Blues
Alive v Šumperku. Dnes má vý-
borný muzikant více jak deset ti-
síc internetových příznivců napří-
klad z Jižní Koreje, Španělska,
Francie, Nového Zélandu i Pol-
ska.
A právě Muzikantská čajovna
disponuje tím pravým komorním
prostředím, jež vyzařuje pohodu
a sympatickou atmosféru, při
které zazněla bluesová radost
i smutek zároveň na téměř hodi-
nu a tři čtvrtě trvajícím koncertu,
jenž plně uspokojil téměř tři de-
sítky posluchačů. Briskní rytmus
doprovázely hudební nástroje ty-
pu stomp box či diatonické nebo
chromatické foukací harmoniky,
které dokonale podbarvují ragti-
movou podobu blues.
Kromě hraní po hospodách, ma-
lých i větších festivalech (Za-
hrada, Blues Alive) se blues sna-
ží Jirka Míža propagovat i for-
mou výchovných koncertů na
školách. JiKo

Kulturní dění
v Muzikantské čajovně na červen

1. 6. Dětský den pro rodiče s dětmi (hry, soutěže, vý-
tvarná dílna, dětský koutek, odměny a medaile), začí-
náme v 16 hodin, těšíme se na vaši účast.

4. 6. Večerní jamování od 18 hodin - nenechte si ujít, od
1. 6. otevíráme noční letní bar s míchanými chlaze-
nými nápoji a terasu s posezením!

8. 6. Ještě přijede Pohádková babička s pohádkami O ne-
poslušných kůzlátkách a O slepičce a kohoutkovi, za-
čátek v 17 hodin. Děkujeme maminkám, že stále při-
cházejí.

18. 6. Jam Session Party, od 18 hodin, pro všechny, kdo
rádi muzicírují.

22. 6. Pohádková babička s pohádkami Boudo, budko
a O veliké řepě, v 17 hodin.
Tím se s Pohádkovou babičkou na prázdniny rozlou-
číme.

O dalších aktivitách informujeme veřejnost na plakátkách.

Kontakt: Muzikantská čajovna
Sokolovská 30, Rýmařov

Tel.: 731 928 753, www.muzikantskacajovna.cz

Bezbariérový přístup!
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Podhorská nemocnice
Zatímco minule jsme se věnovali
knihovně, příbytku ducha a vědě-
ní, tentokrát sestoupíme do sféry
pro většinu lidí podstatně bazál-
nější, třebaže si jí řada z nás pra-
málo všímá, dokud všechno fun-
guje tak, jak má – do sféry těla, je-
ho zdraví a nemocí. 
Tato problematika doprovází lid-
stvo od úsvitu věků, omezíme-li
se však na historii nemocničních
ústavů v Rýmařově, spadají první
zmínky o zdravotnickém zařízení
do poloviny šestnáctého století,
konkrétně do roku 1556. Tehdy se
ovšem jednalo jen o špitál, tedy
pouhý útulek pro nemocné, kam
se ve většině případů odcházelo 
umřít. Špitály bývaly zřizovány
od raného středověku, nejčastěji
při klášterech a dalších církevních
institucích, a lékařská péče se
v nich omezovala na čiré ranho-
jičství – obklady, bylinné odvary
a pouštění žilou. Nemocní bývali
soustřeďováni v rozlehlých sálech
za minimálních hygienických 
opatření, což během epidemií tra-
gicky zvyšovalo úmrtnost. Nad
vchody mnoha těchto zařízení by
tak klidně bývalo mohlo viset ono
Dantovo „Zanechte vší naděje,
kdo vstupujete...“ 
Nové útočiště chorých bylo v Rý-
mařově postaveno během osmde-
sátých let sedmnáctého století co-
by špitální kaple svatého Josefa,
která stávala na náměstí Svobody
hned u Pivovarské ulice, a to až do
roku 1955. Bývala součástí větší-
ho komplexu církevně-zdravot-
nických zařízení v těchto místech,
patřil k nim i chudobinec a pozdě-
ji o kus dál na Sokolovské též
klášterní škola pro dívky, založe-
ná roku 1873. Byla to právě teh-
dejší představená sester františká-
nek Helena Breuerová, která roku

1898 založila nadaci k vybudová-
ní okresní nemocnice. Z výnosů
sbírek zakoupila pozemky a daro-
vala je městu.
Stavební plány byly vypracovány
janovickým architektem Johan-
nem Schubertem. Dle původních
představ měla být nemocnice
menší, jednoposchoďová s celkem
sedmdesáti lůžky. Když však
Zemský úřad městu dnešním ja-
zykem řečeno přiklepl dotaci,
projekt byl vratislavským archi-
tektem Hugem Hegerem rozšířen
do současné podoby. Při projekto-
vání bylo myšleno i na veškerá
potřebná sekundární zařízení, ja-
ko byl dům pro sestry, samostatný
infekční pavilon, čistička odpad-
ních vod, kaple a nakonec i már-
nice. Zařízení bylo slavnostně 
otevřeno 2. prosince 1912 jako
Nemocnice Františka Josefa.

Vznikla tak budova skutečně mo-
hutná, stylisticky úsporná, vážná
a důstojně rozkročená, stavba kla-
sicky střídmá a zároveň na svou
dobu velmi moderní. Je třeba při-
pomenout, že tento kout Rýma-
řova onehdy vypadal zcela jinak,

nemocnice byla postavena vlastně
na zelené louce a nacházela se za
hranicí městské zástavby, navíc
obklopená velkou zahradou, takže
pacienti měli klid.
O poměrech v nemocnici v počá-

tečním období nemáme valně
zpráv, přímí pamětníci odešli a pí-
semných pramenů mnoho nezby-
lo. Jakkoli těžko je to uvěřitelné,
nemocnice až do roku 1934 dis-
ponovala jediným kvalifikovaným
lékařem, tím byl Julius Boese,
který mimochodem pocházel
z Karlova. Ku pomoci měl sestry
řádu sv. Františka, zprvu jen čtyři,
pak jejich počet postupně rostl až
na patnáct. Záznamy nám citelně
schází hlavně z dob první světové
války, ale ani po ní se to mnoho
nelepší. Zachovaly se jen doklady
o vleklých sporech primáře
Boeseho s městem o platy a hos-
podaření nemocnice vůbec, a to
až do tak základních oblastí, jako
je náležité zásobování potravina-
mi. Když si pan doktor stěžoval,
bylo mu doporučeno, aby si vypo-
mohl na černém trhu. Zdá se, že
financování lékařské péče není jen

problémem současnosti. Své tu
rovněž vykonaly ekonomické po-
měry v kraji – ještě v roce 1920 se
doktor Boese marně domáhá pla-
tu aspoň trochu srovnatelného s o-
statními moravskými nemocnice-
mi a o tom, jak bylo s jeho poža-
davky naloženo, historie mlčí. 
Náklady na léčení tehdy zčásti ne-
sl pacient, a to ve třech třídách
podle pohodlí a kvality stravy.
V roce 1927 tak úhrada činila 20,
40 a 60 Kčs za osobu a den. Jen
pro srovnání, roku 1930 byl plat
nižšího administrativního pracov-
níka zhruba 400 – 900 Kčs měsíč-
ně, zatímco dělník si přišel na ně-
jaké čtyři koruny za hodinu.
Informace o působení druhé svě-
tové války na chod nemocnice 
opět chybí, víme však, že po jejím
skončení byl doktor Boese shle-
dán užitečným, a zařízení proto
vedl ještě roku 1946. Následují-
cího roku po něm nemocnici pře-
vzal MUDr. František Hendrych
a Julius Boese ve městě zůstal ja-
ko praktický lékař. K 1. lednu
1950 byla nemocnice zestátněna
a stala se nemocnicí okresní, při-
čemž koncem roku měla 180 lů-
žek. Františkánské sestry ošetřo-
valy choré až do dubna 1960, kdy
obdržely hromadnou výpověď. 
Třebaže tento a jemu podobné zá-
sahy nemocnici poškozovaly, do-
posud se nikomu nepodařilo ji 
existenčně skutečně ohrozit, snad
s výjimkou roku 1997, kdy se po-
prvé jednalo o jejím definitivním
zrušení. Konec se tehdy naštěstí
podařilo odvrátit, a tak se město
Rýmařov pořád může pyšnit ne-
mocnicí věkovitou, a přesto mo-
derní a stále živou, nemocnicí,
která zanedlouho oslaví sté naro-
zeniny. 

JaPo

Historie jednoho domu
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Připomínáme si

Organizace a spolky

7. květen - den osvobození Rýmařova
V pátek 7. května v 17 hodin se uskutečnilo tradiční kladení věnců k památníku padlých na ulici Julia Sedláka u příležitosti 65. výročí osvobo-
zení Rýmařova. Pietního aktu se zúčastnili zástupci KSČM, ČSSD, Klubu českého pohraničí a za město místostarosta Jaroslav Kala. Redakce

Veteráni druhé světové války převzali medaile
Z rukou generálního konzula Ruské
federace v Brnû Valerije Dûrgaãeva
pfievzalo patnáct veteránÛ druhé
svûtové války Ïijících na území okre-
su Bruntál jubilejní medaili „65 let ví-
tûzství ve Velké vlastenecké válce“.
Ocenûni byli ve ãtvrtek 22. dubna ve
Spoleãenském domû v Bruntále.
Pozvaných byly tři desítky, mno-
hým však zdravotní stav nedovo-
lil osobně se zúčastnit převzetí
vyznamenání, které jim bylo u-
děleno na základě výnosu prezi-
denta Ruské federace Dmitrije
Medveděva. S veterány se setka-
lo vedení města a ve slavnostním
projevu k nim promluvil starosta
Bruntálu František Struška.
„Po celou tuto dobu žijeme v mí-
ru, čím dál více zapomínáme na
to skutečně důležité a děláme si
starosti z věcí, které vy můžete
označit za malicherné. Už si sko-
ro neuvědomujeme, jak cenné je
žít v této době, vzdálené všem
válečným utrpením,“ řekl staros-
ta a pokračoval: „Proto si ne-
smírně vážím každého okamžiku,
kdy si můžeme tuto hodnotu při-
pomenout bezprostředním setká-
ním s těmi, kteří se podíleli na

utváření budoucnosti nás i na-
šich potomků. Takový okamžik
nastal právě dnes.“
Veteráni zažili na vlastní kůži
boje a válečné útrapy na území
Československa, Ukrajiny nebo
Polska. Každému z přítomných
předal medaili a osobně poděko-
val generální konzul Ruské fede-
race v Brně Valerij Děrgačev.
„Mladá generace musí vědět, že
vy jste bojovali s fašismem na ži-
vot a na smrt, že díky vám, vaše-
mu hrdinství, lidé žijí šťastně
a svobodně. Ale to vítězství bylo
dosaženo za cenu obrovských
obětí, které jsou dnes těžko před-
stavitelné. Jsme vděčni vám, ve-
teránům,“ pronesl k přítomným
generální konzul.
Na veteránech byly znát emoce -
dojetí a radost. Jako například na
Antonínu Šebíkovi z Rýmařova,
který sloužil na letišti Mokrad na
Slovensku. „Měli jsme rozkaz:
na sto metrů odstřelit nepřítele,
když neodstřelíte, odstřelí on
vás,“ líčil po slavnostním cere-
moniálu své zážitky.
Antonín Šebík narukoval jako
jednadvacetiletý mladík, když

vypuklo Slovenské národní po-
vstání. Sloužil v Liptovském
Hrádku u zásobovacího oddílu.
Přežil i bombardování skladů
s kyslíkovými láhvemi. Po válce
byl povýšen na rotného a dostal
nabídku zůstat v armádě: „Ještě
mě lákali, ať zůstanu, ale říkal
jsem, že sloužím už padesát mě-
síců a mám toho plné zuby, ří-
kám - potřebuju civil.“ Ani pová-
lečné roky pro něj nebyly snad-
né. V chaosu válkou zničené ze-
mě dostal na starosti kontrolovat

nelegální obchod s potravinami.
Poté se usadil v Rýmařově a dva-
ačtyřicet let pracoval v Hedvě ja-
ko mistr. Dlouhá léta práce
v prašném prostředí se podepsa-
la na jeho zdraví. Získal ale také
několik vyznamenání a podílel
se například na výrobě brokátů
pro Pražský hrad. V současnosti
žije v Šumperku. Druhého květ-
na oslavil devadesáté narozeni-
ny. 

Foto a text: Dita Dulovcová,
Náš domov

Česko-polské rybářské klání
Stejně jako loni se i letos u rý-
mařovského ekologického rybní-
ku konaly závody v odchytu ka-
prů a jiných mlčenlivých obyva-
tel vodní říše a stejně jako loni

i letos rovněž akci poctili návště-
vou hosté z polského Ozimku
v čele se svým starostou.
Tento ročník se uskutečnil v sobo-
tu 15. května za účasti čtyřiašede-

sáti přihlášených rybářů. To je
oproti minulému roku, kdy počet
zúčastněných přesáhl stovku, ci-
telný úbytek. Snad to lze přičítat
chladnému ránu a ještě chladněj-
šímu dni, ale pravdou je, že příliš
mnoho rybářů pohromadě úlovku
neprospívá. Celkový počet odchy-
cených kaprů toho dne dosáhl
dvaatřiceti, k tomu je ovšem třeba
připočítat dvě plotice našich pol-
ských přátel, pro něž to oproti loň-
sku, kdy odjížděli s čistým štítem,
představuje citelné zlepšení. Na
medaile to ale zatím nestačí. Na
první příčku letos dosáhl Alois
Šlezar úlovkem šesti kaprů s cel-
kovou délkou 284 centimetrů, ná-
sledován Pavlem Zámečníkem.
Ten si rovněž mohl udělat šest zá-
řezů na rybářském prutu, zaostal
však konečným součtem délky 
úlovku o dva centimetry. Jako tře-
tí se umístil Petr Macka se třemi

kapry a 142 centimetry. Za zmín-
ku stojí, že Pavlu Zámečníkovi se
podařilo chytit i první úlovek dne,
a to pouhé dvě minuty po zaháje-
ní.
Tato přátelská utkání se vyzna-
čují družnou atmosférou a ani to
letošní nebylo výjimkou, zvláště
co se přeshraničních vztahů týče.
Hosté z Polska byli u nás uvítáni
Ing. Kalou a dr. Čermákem a ti
se jim věnovali i po skončení zá-
vodu, kdy byla na programu pro-
hlídka líhně lososovitých ryb
v Břidličné. Nejen účastníci
z našeho partnerského města na-
konec letošní ročník rybářských
závodů opouštěli s dobrou nála-
dou bez ohledu na úlovek.
Doufejme tedy, že se milovníci
rybolovu napřesrok opět sejdou
v alespoň takovém počtu a roze-
jdou v duchu neméně družném. 

JaPo
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Just For Fun Agility Rýmařov
V dubnu letošního roku bylo
v Rýmařově založeno občanské
sdružení Just For Fun Agility
Rýmařov. Stačilo k tomu jen na-

dšení z tohoto sportu, pár aktiv-
ních majitelek psů a také několik
doposud se nudících psů nejrůz-
nějších plemen. Slovo dalo slovo

a klub byl založen, registrován
a už proběhlo i několik prvních
lekcí.
Cílem sdružení je, jak již název
napovídá, hlavně zábava pro naše
čtyřnohé kamarády. Po prvních
cvičeních mohu konstatovat, že se
bavíme všichni. Agility je v pod-
statě psí parkur. Pes skáče přes
překážky, probíhá tunelem, přebí-
há po kladině, překonává slalom
a to vše za doprovodu psovoda,
který naviguje pohybem a povely
svého psa tak, aby překážky pře-
konal v určeném pořadí a v co
nejkratším čase.
Agility je sport vhodný pro všech-
na plemena psů a radost z pohybu
je viditelná už při první lekci.
V současnosti se v našem sdruže-
ní nachází zajímavá skladba ple-

men od nejmenších až po opravdu
velká.
Sdružení vede Lenka Ptáčková,
která povede i kurzy pro veřej-
nost. Pokud se tedy váš pes nudí,
přijďte mezi nás. Věřte, že váš
znuděný pes obživne a budete se
mít společně na co těšit. I pokud
máte psa příliš aktivního, může
pro vás být tento kurz přínosem.
Váš pes svou energii vydá přijatel-
nějším způsobem, než je okusová-
ní zařízení vašeho bytu nebo pá-
chání jiných vylomenin.
Kurzy se budou konat dle dohody
od 29. května v Rýmařově.
Kontakt a více informací nalezne-
te na www.justforfun.ic.cz. Těší-
me se na vás. 

Za občanské sdružení
Just For Fun Vladimíra Křenková

Foto: archiv Vladimíry Křenkové
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Zpravodajství města Břidličné

Rekordu v dálkové dopravě vody se zúčastnila i Břidličná
Do Nov˘ch DvorÛ na Îìársku se
o druhém kvûtnovém víkendu sjelo 
2 592 zástupcÛ 288 dobrovoln˘ch ha-
siãsk˘ch sborÛ z celé republiky.
Jejich spoleãn˘m snem bylo pfiekonat
rekord v dálkové dopravû vody. Na‰i
kluci z Bfiidliãné byli u toho - starosta
SDH Bfiidliãná a organizátor akce za
Bfiidliãnou Richard DoleÏal, velitel
JSDHO Bfiidliãná Petr Gazdík, strojníci
Jirka a Radek Skopalovi a velitel druÏ-
stva Luká‰ Kosík.
A jak si takový pokus představit?
Hasiči museli dostat vodu pomocí
hadic z vesnice Dolní Loučky do
64 km vzdálených Devíti skal
a přitom překonat převýšení 541
m. Potřebovali k tomu 3 553 tzv.
B hadic, 234 čerpadel, 291 vysíla-
ček a taky nezbytnou morálku, tr-
pělivost a štěstí, aby se nic nepo-
kazilo. Hadicemi protékalo 300
kubíků vody. Několik týdnů pří-

prav se nakonec zúročilo v obrov-
ský úspěch - český rekord z roku
2001 byl překonán o 16,3 km.
Jeho nová hodnota je 63,46 km.
Vodu z Dolních Louček na vrchol
Devíti skal se podařilo dostat za 
6 hodin a 55 minut. A podle vše-
ho jde i o rekord světový.
Naši hasiči z Břidličné byli jedi-
ným zástupcem bruntálského 
okresu, ale o to důležitějším, pro-
tože ze všech zúčastněných jed-
notek dovezli na rekord nejvíce
hadic - pětapadesát. Poděkování
tímto patří i jednotce hasičů spo-
lečnosti Al Invest Břidličná, a. s.,
která zapůjčila našim dobrovol-
ným hasičům svých šestačtyřicet
hadic.
„Když jsme dostali pozvánku,
každý si z toho dělal srandu.
Nikdo nevěřil, že by se nám poda-
řilo dovézt tolik hadic, kolik jsme

nahlásili, nejvíce ze všech. Ale po-
dařilo se. Tímto bych chtěl jako
starosta sboru poděkovat hasičům
z Al Investu, kteří dodrželi slovo
a hadice nám zapůjčili. A dále
bych chtěl poděkovat všem čle-
nům SDH i JSDHO Břidličná,
kteří se podíleli na odzkoušení ha-
dic. Bylo důležité, abychom přije-
li na rekord a měli je všechny
v perfektním stavu. Také se to pro-
jevilo na rekordu tím, že hadice na
všech úsecích, které dodala
Břidličná, byly v pořádku. Za ten-
to velký podíl na úspěchu celé ak-
ce nám osobně poděkoval i hlavní
organizátor pan Jiří Sáblík,“ sdě-
lil starosta SDH Richard Doležal.
A jaké zážitky si z rekordu přivez-
li břidličenští dobrovolci, kteří by-
li umístěni na zhruba dvacátém
kilometru, jsem se zeptala jejich
velitele pana Petra Gazdíka: „Na
rekord jsme se připravovali něko-
lik týdnů dopředu, bylo potřeba
sehnat hadice, všechny vyzkoušet
a domluvit se, kdo naši jednotku

bude zastupovat. Vyjížděli jsme už
v pátek dopoledne, abychom se
stihli ubytovat v Šiklově Mlýně.
V sobotu ráno se vstávalo už ko-
lem páté hodiny. Počasí se nako-
nec umoudřilo a kromě ranní
spršky se nám deště vyhnuly.
Koordinace jednotek báječně fun-
govala, problémky se sice objevi-
ly, některé hadice popraskaly, ale
jsme šťastní, že společně se rekord
podařilo překonat. Byl to opravdu
krásný pocit, na nočním vyhlášení
místo potlesku slyšet houkat a vi-
dět blikat tři stovky hasičských
aut.
Klukům z jednotky moc děkuji, že
do této akce šli. Stálo to za to.
Poděkování a pochvala ale patří
všem klukům z jednotky, protože
na přípravě hadic, tlakování, mo-
tání, nakládání, vykládání a úkli-
du všeho po návratu se samozřej-
mě podíleli i ostatní hasiči.
Rozhodně si myslím, že jsme naše-
mu městu neudělali ostudu.“

Libuše Kováříková

Beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem
V pondělí 10. května 2010 pro-
běhla beseda s ilustrátorem dět-
ských knih panem Adolfem

Dudkem z Frenštátu pod Rad-
hoštěm zprostředkovaná knihov-
nicí Městské knihovny Břidličná

paní Miroslavou Kozubovou.
Adolf Dudek již ilustroval 125
svazků knih, malířství se plně
věnuje od roku 1991. Kreslí pře-
vážně pro děti, ale na jeho kontě
najdeme nesčetné množství titu-
lů, omalovánek, obalů na CD,
pohlednic. Vždyť jenom knížek
prodal na tři miliony, to mu vy-
neslo titul nejprodávanějšího 
ilustrátora dětských knih.
Besedy ve školní družině se zú-
častnili žáci třetího a čtvrtého
ročníku naší základní školy. Pan
Dudek děti seznámil s výtvarný-
mi technikami a provedl děti ma-
lovaným světem pohádek. Děti
hádaly, co na tabuli maluje pan
Dudek, a poté malovaly na tabuli
ony, podle různých básniček.
Samy se pak divily, co to vlastně

vytvořily. „Pan Dudek nám uká-
zal, že naučit se kreslit může úpl-
ně kdokoliv. Že stačí umět nama-
lovat základní tvary, jako jsou
kruh, čtverec a trojúhelník, a do-
kážeme nakreslit cokoliv. Stačí
mít jen fantazii,“ podělila se s ná-
mi o své zážitky žákyně třídy 
3. A Alenka Kováříková. Ostatní
děti si pochvalovaly, že s panem
Dudkem byla skutečná legrace
a všichni se pořád smáli. Můžeme
tedy s čistým svědomím říct, že
se beseda všem dětem moc líbila.
A kdo chtěl, odcházel ze setkání
s autogramem pana Dudka na pa-
píru, ruce či dokonce čele. Paní
knihovnici můžeme za její snahu
o obohacení kulturního dění v na-
šem městě jen a jen poděkovat. 

Libuše Kováříková

Fota: archiv SDH Břidličná

Fota: archiv L. Kováříkové
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Přátelské posezení ke Dni matek
Další úspěšný podnik má agilní
Klub seniorů v čele s paní
Mlčůchovou a paní Jackovou.
Na úterní odpoledne 11. 5. 2010
tyto dámy připravily a zorgani-
zovaly ve svém klubu na Školní
ulici velmi podařenou akci za-
měřenou ke Dni matek. Spojily
se s vedením mateřské školy, zda
by v rámci přátelského posezení
nemohly jejich děti vystoupit
s nějakým programem a tím pří-
tomné seniorky pozdravit. Od
slov k činům neměly paní učitel-
ky z MŠ nikdy daleko, a tak
když se otevřely dveře klubu

a v nich dvě paní učitelky obklo-
peny asi desítkou dětí, přítomní
byli plni očekávání. Děti se pře-
vlékly do stejných triček a při re-
produkované hudbě předvedly
několik tanečků doprovázených
zpěvem. Na závěr si všechny dě-
ti zatancovaly s přítomnými se-
niorkami a sklidily zasloužený
potlesk. Za své milé vystoupení
dostaly děti dárečky a paní uči-
telky kytičku. Spokojenost byla
oboustranná a poděkování patří
všem, kteří se zasloužili o toto
milé setkání několika generací. 

Daniel Mach

Malá vzpomínka na osvobození
V pátek 7. května 2010 položili květiny
k památníku na náměstí Svobody zástupci
městského úřadu, místostarosta Jan Bubela
a vedoucí stavebního odboru Vít Hudeček.
Učinili tak u příležitosti připomenutí Dne ví-
tězství - dne, kdy byla naše obec i celá země
osvobozena Rudou armádou. Tento památ-
ník je věnován národním hrdinům obou svě-
tových válek a byl odhalen 28. října 1946.
Tenkrát bylo použito podstavce starého po-
mníku, který byl opatřen bronzovou deskou.
Tuto desku navrhl a odlil Otakar Pokorný,
technický úředník místní továrny.
Připomeňme si pár větami z kronik květen
před pětašedesáti lety: „Fronta se
k Frýdlantu přiblížila začátkem května 1945.
Oddíly Rudé armády obsadily obec 7. květ-
na 1945. K bojům ve Frýdlantu a jeho okolí
nedošlo. Odcházející německá vojska stačila
vyhodit do vzduchu most přes Moravici u že-
lezniční zastávky. Při vstupu sovětských vo-
jáků do Frýdlantu už v městečku nebyl žád-
ný německý voják a obsazení obce proběhlo
hladce stejně jako u okolních obcí. Vajglov

a Albrechtice byly obsazeny stejný den jako
Frýdlant, Štáhle o den později.
Již koncem května 1945 přišli do Frýdlantu
první osídlenci z vnitrozemí, Češi i Slováci
a později i reemigranti z Francie, Rumunska,
Sovětského svazu a Jugoslávie. Novoosíd-
lenci bydleli do odsunu v roce 1946 společ-
ně s bývalými německými majiteli. V někte-
rých případech byli němečtí obyvatelé shro-
mážděni do několika domů k společnému
ubytování. Hned 29. května byla v místě zří-
zena stanice Sboru národní bezpečnosti, kte-
rá společně s blízkou rýmařovskou vojen-
skou posádkou převzala veškerý bezpečnost-
ní dozor v okolí. Její členové Ant. Ondruška,
Ant. Volánek, Al. David, Jindř. Barták
a A. Kučera byli tu jako první čeští občané.“
A jaké to bude za dalších pětašedesát let?
Jaké budou ceny? Jaké budou platy? A bude
tento den ještě státním svátkem? Vzpomene
si někdo ještě dát květiny k pomníku těch,
kteří bojovali za naši lepší budoucnost? 

Libuše Kováříková

Pozvánka na Dětský den s malováním
Dne 5. 6. 2010 v 10.00 pořádá Český svaz chovatelů v Břidličné v areálu na Poličce dětský den. Pro děti je připraveno malování, ská-
kací hrad, plno soutěží a pro mlsné jazýčky čerstvá zabíjačka. Těší se na vás pořadatelé.

Naše město
očima mladých výtvarníků

Výstava výtvarných prací o Břidličné navazuje na pro-
jekt na plaveckém bazéně. Představuje práce dětí za ce-
lý letošní školní rok. Na této výstavě uvidíte další místa
Břidličné, která děti výtvarně ztvárnily. Pohrály si s pís-
menky nápisu Břidličná, malovaly oba kostely a další
památky, výtvarně zpracovaly i závody v biatlonu.
Vymyslely si hrad, který údajně v městě stával, praco-
valy s břidlicí. Při výtvarných úkolech se naučily nové
techniky, z těch méně tradičních si vyzkoušeli například
malbu špachtlí nebo rytí do břidlice. Na vernisáži zahra-
jí studenti hudebního oboru ZUŠ, výstava bude otevřena
čtyři dny. Poté se přesune na páteční večer do místního
kostela. Kamila Hýžová

Foto: archiv D. Macha

Foto: archiv L. Kováříkové
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V Břidličné se konal krajský přebor v letním biatlonu
V neděli dne 9. května 2010 se
v areálu střelnice Klubu biatlonu
a na vzduchové střelnici
v Břidličné konal Krajský přebor
v letním biatlonu žactva, dorostu
a dospělých. K závodu se celkem
přihlásilo přes 150 závodníků
z krajů Moravskoslezského,
Zlínského a Olomouckého.
Závod byl připravován členy
Klubu biatlonu a dobrovolníky
z řad rodičů jako rychlostní zá-
vod se skupinovým startem
v jednotlivých kategoriích.
V 10.30 byl odstartován závod
v žákovských kategoriích
a v 11.45 se na tratě vydali doro-
stenci a dospělí. V průběhu závo-
du závodníci absolvují běh teré-
nem po vyznačené trati ve stano-
vené délce a střelbu na sklopné
mechanické terče. Rychlost zá-
vodníků na trati a počet absolvo-
vaných trestných kol za chybnou
střelbu určuje konečné pořadí
závodníků v cíli.
Krajský přebor byl organizačně,
technicky i s pohledu zajištění
občerstvení pro všechny účastní-
ky velmi dobře připraven a také
díky bezchybnému výkonu roz-
hodčích proběhl hladce bez jedi-
ného protestu proti vyhlášeným

výsledkům. Ač dopoledne závo-
diště mírně zkropil déšť, tak se
počasí nakonec umoudřilo a na
vítěze na stupních vítězů se při
vyhlašování nakonec usmálo
i sluníčko. Vítězové jednotlivých
kategorií obdrželi za své výkony
diplomy a drobné věcné ceny,
které bylo možno zakoupit díky
dotaci MěÚ Břidličná. Nejlepší
účastníci v každé kategorii
z Moravskoslezského kraje se
stali přeborníky kraje v letním
biatlonu. Za Břidličnou získali
první místa Klára Ujfaluši v pří-
pravce dívek, David Volek mezi
žáky A, Vanesa Schneiderová

v kategorii žákyň A, Tomáš
Merva za žáky B, David
Španihel mezi žáky C, v katego-
rii dorostenců A Jiří Polcer,
Michaela Gyorgyová za doro-
stenky B, Vladimír Hlobil v ka-
tegorii juniorů, mezi ženami
A zvítězila Markéta Kováčová
a Tomáš Latka získal první pozi-
ci mezi muži B.
Za obětavou přípravu a dobře
odvedenou práci při vlastním zá-
vodě patří všem pořadatelům,
organizátorům a rozhodčím vel-
ké poděkování. 

M. Volek

Plavání pro veřejnost v květnu
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 18.45 do 19.45.
Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

Start žáků

Z vyhlášení výsledků

Vzduchová střelnice

Fota: archiv M. Volka
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Z okolních měst a obcí

Akce hradu Sovince

Obec Horní Město
vás srdečně zve
1. - 6. 6. 2010
na oslavy 430 let obce Horní Město
a slavnostní otevření sportovního areálu

Úterý 1. 6. - středa 2. 6. 10.00 - 17.00 výstava v Kulturním domě
„A tak si tu žijeme už 430 let“ - projekce histo-
rických i novodobých fotografií obce Horní
Město po celou dobu výstavy, kroniky, docho-
vaná dokumentace, výrobky občanů, prohlíd-
ka sportovních šaten včetně prezentace projek-
tu „Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat“

Čtvrtek 3. 6. 10.00 - 15.00 výstava v Kulturním domě
„A tak si tu žijeme už 430 let“

Čtvrtek 3. 6. 16.00 exhibiční vystoupení ve stolním tenise
v Kulturním domě (Jarmila Veiglová, přebor-
nice ve stolním tenise, osmkrát okresní pře-
bornice, čtyřikrát první na krajském přeboru,
účast na mistrovstvích ČR, a její syn Lukáš - 
1. a 2. místa v okresním i krajském přeboru)

Pondělí 31. 5. - pátek 4. 6., sportovní areál: turnaj v tenisové čtyř-
hře

Pátek 4. 6., sportovní areál:
10.00 vyhlášení vítězů výtvarné soutěže dětí „Moje

škola, moje obec“
15.00 turnaj v plážovém volejbale

Sobota 5. 6., sportovní areál:
8.00 - 12.00 dokončení sportovních turnajů
9.00 - 9.30 ukázka modelářů
9.30 - 10.00 kynologie - ukázka výcviku psů, projížďky na

koních
10.00 - 12.00 Pohádková zahrada - soutěže pro děti na za-

hradě mateřské školy
10.00 - 13.00 hraje krojovaná dechová hudba Moraváci
14.00 průvod od Kulturního domu - koně s kočárem,

mažoretky, dechová hudba, vlajkonoši, slav-
nostní otevření bran sportovního areálu

14.30 vyhlášení vítězů sportovních turnajů
15.00 Maxim Turbulenc
16.00 Patrola & Šlapeto I. část
17.30 břišní tanečnice z Bruntálu
18.00 Michal Hrůza
19.00 Patrola & Šlapeto II. část
20.00 disko show Pavla Šíra
23.00 velký ohňostroj s hudbou Queen

2.00 ukončení diskotéky
Neděle 6. 6. 9.00 turnaj v nohejbale

Bohaté občerstvení od pátku do neděle!

PROGRAM:

Láry fáry do pohádky - 22. a 23. května
Den dětí na pohádkovém hradě. Hry a soutěže pro děti, střelnice z luků,

malování pohádkových bytostí, ražba pamětních mincí.
Po oba dny hrad otevřen 9.00 - 19.00

Denní program:
9.35 Střídání stráží - úvodní scénka
9.40 O veliké řepě - pohádka, Pohádková babička

10.00 Předá purkrabí dětem klíče od hradu?
10.10 Hraběcí list - průvod hradem, Spektrál
10.20 Kašpárek a čaroděj - loutková pohádka, Kašpárkův svět
10.55 Střelec a Durma - scénka, Dědictví
11.05 Vodnická pohádka - pohádka, Magnet
11.25 Po prohýřené noci - těžkooděnci Tartas
11.50 Komedianti na chůdách - kejklířská show, Komedianti
12.20 Kůzlátka - pohádka, Pohádková babička
12.40 Purkmistr odchází na lov - sokolník Monti
12.55 Kašpárkovo putování - loutková pohádka, Kašpárkův svět
13.30 Trest lapkům za zlé činy - šerm, Tartas
13.55 Za pokladem - kejklířská pohádka, Komedianti
14.40 O Jůlince a drakovi - pohádka, Magnet
15.25 Po prohýřené noci - těžkooděnci Tartas
15.50 Cirkus na cestách - kejklířská dovednost, Komedianti
16.25 Kašpárek a čaroděj - loutková pohádka, Kašpárkův svět
17.00 Vodnická pohádka - pohádka, Magnet
17.20 Střelec a Durma - scénka, Dědictví
17.30 Purkrabí se vrací z lovu - sokolník Monti
Prohlídky hradu s průvodcem: 10.10, 11.00, 12.30, 14.30, 16.10, 17.40
Losování nejpovedenějších obrázků: 12.00, 14.00, 16.00

Slavíme a bavíme se v Horním Městě
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Sport

Poděkování
Jako babička dvou vnoučat mám
zkušenosti s mateřskými školami
v Bruntále i v Ostravě. Ty nejlep-
ší mám ale s Mateřskou školou
Jelínkova 3 v Rýmařově. Chtěla
bych tímto poděkovat týmu zdej-
ších učitelek, zejména paní ředi-
telce Boženě Jarošové, za mimo-
řádnou péči a vynalézavost ve
snaze upoutat malé předškoláky
a jejich aktivitu při prvních, nej-
důležitějších krůčcích do života.
Také díky za jejich práci, zájem

o každé dítě, neocenitelnou trpě-
livost a hlavně lásku k tomuto
povolání a jeho výsledkům.
Nejde jen o naši spokojenost
a uznání. I můj vnuk Marek Šuba
si kolektiv oblíbil, velmi rád se
zapojoval do všestranné činnosti,
byl znát jeho zájem i velký po-
krok ve znalostech. Myslím, že
dostal cenný základ pro vstup do
života. Vážím si vaší práce a dě-
kuji. 

Jiřina Vrbická

Zasloužené vítězství českého týmu na mistrovství Evropy
Ve slovenské Spišské Nové Vsi
se konalo od 5. do 7. května ne-
oficiální mistrovství Evropy tě-
lesně postižených kuželkářů.
Evropského šampionátu se zú-
častnili Slováci, Maďaři a Češi,
účast přislíbili, ale nedorazili ku-
želkáři Rumunska a Francie.
„Slováci si mysleli, že nás pora-
zí, ale nepovedlo se jim to,“ řekl
po evropském turnaji náš nej-
úspěšnější tělesně postižený ku-
želkář Zdeněk Dočkálek. V čes-
kém národním týmu handicapo-
vaných kuželkářů hráli Petr Kum-
stát s Janem Šmerdou z Blanska,
Hana a Jana Martiníkovy s Pav-
lem Hrnčířem z Horního Bene-
šova a Zdeněk Dočkálek z Rý-
mařova. Manažerem týmu byl
Jarda Martiník. České družstvo
nepřipustilo porážku, velkou bo-
jovností zvítězilo s náskokem
432 kolků, a stalo se tak neofici-
álním mistrem Evropy. „Bez na-
šich sponzorů - Městského úřa-

du, firmy KOM pana Ondráka,
Miloše Sitory a Radky Vepřekové
- bych na Slovensko jet nemohl.
A za to jim moc děkuji,“ dodal
úspěšný kuželkář Zdeněk
Dočkálek. Příští rok by se mělo
mistrovství Evropy uskutečnit ve
Francii.
Naši handicapovaní kuželkáři
však neusnuli na vavřínech
a hned druhý den po skončení
evropského šampionátu se rozje-
li na další republikový turnaj za-
počítávaný do Českého poháru
2010, který se tentokrát hrál 
8. května v Opavě. Turnaje se
zúčastnilo osmatřicet tělesně po-
stižených kuželkářů z celé re-
publiky a kromě Karla Forceka
a Zdeňka Dočkálka se našim
borcům příliš nedařilo. V kate-
gorii LP 2 skončil na prvním
místě Jiří Smejkal z ČKD Blan-
sko (425 shozených kolků), dru-
hý byl náš Karel Forcek z TJ
Jiskra Rýmařov (412 kolků)

a třetí se umístil Jan Pavlosek
z Baníku Ostrava (411 kolků).
V kategorii TP muži zvítězil
s přehledem náš Zdeněk Dočká-
lek z TJ Jiskra Rýmařov s celko-
vým počtem 510 shozených kol-
ků, následován Rudolfem Vávrou
(431 kolků) a třetím Oldřichem
Illíkem (417 kolků), oba kužel-

káři byli ze stejného oddílu TJ
Sokol Kateřinky.
V průběžném pořadí zatím vede
suverénně Český pohár po dvou
turnajích Zdeněk Dočkálek, Karel
Forcek je prozatím třetí. Další tur-
naj Českého poháru 2010 se bude
konat v Rýmařově již tuto sobotu
22. května 2010. JiKo

Okresní přebor v šachu
Ve dnech 30. 4. - 2. 5. 2010 uspo-
řádal šachový oddíl TJ Jiskra
Rýmařov společně se Střediskem
volného času v Rýmařově otevře-
ný okresní přebor jednotlivců v ša-
chu. I když se nezúčastnili nejsil-
nější hráči okresu, měl přebor vel-
mi dobrou úroveň a byly sehrány

kvalitní partie. Po vyrovnaném
výkonu a také s potřebnou kapkou
štěstí zvítězil Pavel Přecechtěl z TJ
Kovohutě Břidličná. Na druhé
místo se v posledním kole probo-
joval teprve třináctiletý Jan
Homola z Rýmařova, v současné
době hrající za Tatran Litovel, kte-

rý lepším pomocným hodnocením
předstihl Františka Zlámala
z Města Albrechtic.
Turnaj proběhl ve velmi příjemné
atmosféře, kterou se podařilo or-
ganizátorům vytvořit i díky spon-
zorům, kteří věnovali ceny pro 
úspěšné účastníky přeboru. Podě-

kování za sponzorské dary a pod-
poru šachu v Rýmařově patří těm-
to firmám a podnikatelům: Pátá
stavební, a. s., Alcom Alval, s. r. o.,
M. Hama - hotel Praděd, B. Rek-
tořík - Bob Sport, Turistické
známky s. r. o., Lesy ČR, a. s. 

Rostislav Mezihorák
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Foto: archiv Z. Dočkálka
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PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

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

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

Dal‰í roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Nyní nově i kontrola a seřízení 

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

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

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

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

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

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

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

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

P¤ÍPOJKY INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ

KONTAKT:

Pavel Pokorný
Opavská 18

795 01 Rýmařov
tel.: 608 830 881

e-mail: pokornypavel2@seznam.cz

Vlastníme živnostenský list -
Provádění staveb, jejich změn

a odstraňování

VODOVODNÍ - napojení na hlavní
fiád, zaústûní do va‰eho objektu, zaji-
stíme pfiihlá‰ku a osazení vodomûru

KANALIZAâNÍ - od vyústûní z va‰e-
ho objektu, nová revizní ‰achta, na-
pojení na mûstskou kanalizaci, pro-
tokol o zkou‰ce tûsnosti (nutn˘ pro
kolaudaci)

ELEKTRO - od va‰eho ELM rozvadûãe, umístûného na hranici
va‰eho pozemku se zaústûním do va‰eho objektu (novostavby)

Pfiípojky provádíme jako kompletní dodávku, tzn. vãetnû v˘ko-
pov˘ch prací, materiálu, vytyãení stávajících inÏen˘rsk˘ch sítí
a závûreãn˘ch revizních zkou‰ek. V pfiípadû zájmu vám zajistí-
me projektanta.

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE - bytová a prÛmyslová v˘stavba
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AUTOŠKOLA

Akce pokraãuje:
v˘cvik skupiny B pouze 6 800 Kã

Tel.: 777 556 232; 608 421 208
www.autoskola-bill.cz

• akreditované školící 
středisko

• výcvik řidičů všech 
skupin

• možnost splátek 
kurzovného

Julia Sedláka 14,
Rýmařov

Úřední hodiny:
středa 15-16 hodin

Nebankovní úvěry
na světové úrovni

od 50 000 Kč,
rychle,výhodně, bez registru,

bez poplatku, bez příjmu
i na nemovitost.

Volejte okamžitě:
777 168 285.

Zaručená jistota.
Práce či brigáda.

Potřebujete si vydělat rychle peníze?
Bez námahy denně 700 Kč?

Posledních pět míst.
Jednoduchá kancelářská administrativa.

Volejte okamžitě:
604 416 193.

DÛm zdraví, s. r. o.,
nabízí

pronájem nebytov˘ch prostor
ve 2. a 3. patfie budovy
na Pivovarské 11 v R˘mafiovû.

V cenû nájemného je zahrnuto vytápûní.
Ceny obvyklé v této lokalitû.
Velmi vhodné pro kanceláfie.

Informace na tel.: 775 175 473 - Jindfiich Poulík

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude
v prodeji 

od 4. 6. 2010
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 27. 5. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

11/2010

Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 3 + 1 o výměře 100 m2 na Palackého ulici v Rýmařově.
Plastová okna, termofasáda, krb. Cena dohodou! Kontakt: 774 678 066.
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