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Rýmařov středem Světa přátel
Ve dnech 17. - 24. ãervence byl
R˘mafiov a jeho okolí dûji‰tûm 
16. roãníku mezinárodního student-
ského projektu Svût pfiátel (World of
Friends). T̆ den tu spoleãnou prací,
ale i zábavou strávilo padesát mla-
d˘ch lidí z deseti mûst osmi evrop-
sk˘ch zemí.
Počátky projektu spadají do roku
1995, kdy se konalo v německém
Sasbachu první setkání, jež mělo

uvést v život myšlenku zakladate-
le projektu Rolanda Spethera
o budování společného Domu
Evropy, založeného na vzájemné
spolupráci a porozumění přísluš-
níků různých národů a kultur.
Studenti z České republiky se
projektu účastní od roku 1998,
kdy se konal v polském Ozimku
a na popud tehdejšího ředitele
Gymnázia Rýmařov Vojtěcha
Brumovského se do něj zapojili
i rýmařovští gymnazisté. Od roku
2006 se k jejich účasti připojili
studenti Primy a v roce 2007 žáci
ZUŠ Rýmařov, neboť toho roku
měl projekt hudební zaměření. Za
patnáct let se prázdninové setkání
studentů odehrávalo na nejrůzněj-
ších místech Evropy a letos popr-
vé také v České republice.

V sobotu 17. července se do
Rýmařova sjely studentské týmy
ze zahraničí, oficiální program
začal následujícího dne společ-
nou bohoslužbou, prohlídkou
města, koncertem chrámového
sboru v kapli V Lipkách a diskusí
se zástupci města na téma projek-
tu, kterým letos bylo stravování.
Mluvilo se i o tom, co pro účast-
níky znamená takové mezinárod-

ní setkání a Evropa jako celek.
V následujících dnech se již na-
plno rozběhla práce na projektu,
kterou vykonávali studenti roz-
dělení do čtyř skupin. „Projekt
byl koncipován formou netradič-
ní výuky. Šlo o propojení teorie
s praxí,“ charakterizovala kon-
cepci projektu jeho letošní ve-
doucí Jarmila Labounková.
Studenti tak měli nejen prezento-
vat výsledky své teoretické pří-
pravy, jejíž náplní byla analýza
potravinářských výrobků, jako
mléko, jogurt, chléb, chipsy a co-
la, ale také zapojit se do praxe
a vyzkoušet si práci v lese, na bio-
farmě a v kuchyni. V té se pekly
evropské symboly z vizovického
těsta a připravovala národní jídla,
např. francouzské brambory, ital-

ská polenta nebo české švestkové
knedlíky. „Naši studenti vařili
halušky s bryndzou a špekem, in-
gredience jsme si přivezli s sebou
ze Slovenska,“ řekl učitel revúc-
kého Gymnázia Martina Kuku-
čína Ján Fatla, který doprovázel

slovenské studenty, a dodal:
„Letos se účastníme projektu po-
prvé. Sbíráme zkušenosti, jsme
zvědaví a chceme všechno vi-
dět.“
V lese za Starou Vsí měli studen-
ti za úkol vyklidit mýtinu od vět-
ví, na biofarmě ve Stránském za-

se okusit práci s hospodářskými
zvířaty. Chlapci stavěli ohradní-
ky pro pasoucí se dobytek, dívky
sekaly trávu, vyvážely hnůj, doji-
ly kozy nebo hřebelcovaly koně.
„Hlavní je, aby si zkusili vzít do
ruky lopatu, viděli živou slepici

a krávu, tu někteří z nich viděli
poprvé v životě,“ popisuje maji-
telka biofarmy paní Beránková.
Práce na biofarmě se setkala s asi
největším ohlasem u studentů,
ačkoliv pro ně byla často zcela
nová: „Práce tady se mi líbí. Ze
začátku jsme cítila zápach, ale

Fota: Jakub Vala a redakce
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po čase jsem si zvykla. Pocházím
z venkova, ale takovou práci jsem
nikdy ještě nedělala,“ svěřila
svoje pocity italská studentka
Caterina.
Zahraniční studenti měli také po-

znávat českou historii, kulturu
a zajímavosti severní Moravy.
Dny práce se proto střídaly s vý-
lety do Olomouce, Bruntálu nebo
k vodní nádrži Dlouhé Stráně.
Kromě prohlídky historického

centra Rýmařova a kaple
V Lipkách se mohli studenti po-
dívat i do provozu dřevozpraco-
vatelské firmy RD Rýmařov.
Týdenní projekt vyvrcholil v pá-
tek 23. července, kdy se ke stu-

dentským týmům připojily i ofi-
ciální delegace ze zúčastněných
měst. Po vernisáži výstavy foto-
grafií, které zachytily celotýden-
ní aktivity studentských týmů,
vyrazil městem slavnostní prů-

vod. Na náměstí se zastavil, aby
vytvořil z barevné vlny symbol
Domu Evropy - pavučinu, a poté
pokračoval do parčíku u historic-
ké budovy elektrárny, kde se sá-
zelo osm symbolických lip.
Slavnostní akt pokračoval u bu-
dovy Střediska volného času zá-
věrečným zhodnocením projektu
a předáním štafety pořadateli
příštího ročníku, francouzskému
městu Marmoutier. Studenty při

té příležitosti pozdravil senátor
za Moravskoslezský kraj Jiří
Žák. Večer již patřil oslavám
a kulturnímu programu v režii
studentů. Projekt završila sobotní
konference zástupců všech měst,
během níž byl naplánován pro-
jekt pro příští rok.
Roland Spether, který stál u zrodu

myšlenky Světa přátel a který ce-
lý projekt sledoval, shrnul své do-
jmy takto: „Bylo fantastické sle-
dovat, jak mladí lidé z deseti ev-
ropských měst s velkou srdečností,
otevřeností a tolerancí spolupra-
covali. Samozřejmě se objevily ur-
čité problémy, někomu nechutnalo
jídlo, jinému se nelíbil program,
ale chyby jsou tu od toho, aby-
chom se je učili společně řešit.“
Vyjádřil také radost nad tím, že se

plní jeho sen z doby před patnácti
lety, kdy bylo podobné setkání li-
dí z Východu a Západu takřka ne-
představitelné. „Mladí v projektu
Svět přátel jsou důkazem toho, že
Evropa není jen sen, ale realita.
Oni jsou nová Evropa bez hranic
a bez válek, naše dobrá budouc-
nost.“ ZN, JaPo

Poděkování
Dobrá věc se podařila, a proto je nutné podě-
kovat všem, kteří přispěli ke zdárnému prů-
běhu projektu Svět přátel: město Rýmařov,
RD Rýmařov, Pátá stavební, Lékárna RNDr.
Karajannise, Prádelna Šopík, STAS
Rýmařov, Klempířství Pipa, BP design, re-
klama a propagace, AutoLašák Rýmařov, sta-
vební firma ReA, Teplo Rýmařov, Autocolor
Design, s. r. o.,  firma Bernátek, Potraviny
Libina - pí Lehnertová, RM - Ing. Rostislav
Mezihorák, Michal Ihnát a Jan Elšík, sdruže-
ní podnikatelů, Květiny J. Laštuvková, České

lesy, Biofarma Beránek. Poděkování patří dá-
le SSOŠ Prima a Gymnáziu Rýmařov, ředi-
telství ZŠ Rýmařov za zapůjčení prostorů pro
konání projektu Svět přátel, vedoucí školní jí-
delny Janě Egidové a kuchařkám za vzornou
přípravu obědů a večeří, ředitelství SŠ
Rýmařov za pomoc při ubytování účastníků
a přípravu rautu, zvláště pí Knapkové
a Koreníkové, Calábkové, Juřenové, Salajové
a celému dělnému kolektivu, SVČ Rýmařov,
ředitelce Marcele Pavlové a celému kolektivu
za zapůjčení prostorů a ozvučení sálu, Muzeu

Rýmařov, ředitelce L. Baborovské, Policii
ČR, všem rodinám a těm, kteří nám pomohli
ubytovat mladé - Penzion Mary, rodina
Čuškova, Pinďákova, Továrkova, Baranova,
Kloudova, Polidarova, Kyjákova, Neherova,
Hanákova, Ociepkova, Labounkova, Piňo-
sova, Jánských, překladatelkám E. B. Nová-
kové, A. Kunčíkové, K. Havlíkové, J. Hnáto-
vé, S. Vykrútíkové, M. Hrbáčkové a J. Slavi-
čínské. Také za pomoc A. Továrkové, M. Va-
níčkové, D. Doležalové, pí Jurášové. 

Jarmila Labounková, vedoucí projektu

-14-2010  28.7.2010 16:58  Stránka 3



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2010

4

Pár slov... o dobývání vrcholů
Minulé pondělí proletěla mé-
dii zpráva o úspěšném výstupu
tří českých horolezců na jednu
z méně známých, ale značně
obtížných osmitisícovek Ga-
sherbrum II. Měří 8 035 met-
rů, leží v pohoří Karákoram
v Pákistánu a v seznamu vr-
cholů přesahujících výšku 
8 000 metrů jí náleží třinácté
pořadí. Podle slov nejzkuše-
nějšího z trojice lezců Radka
Jaroše byl výstup dramatický
a nejmíň jednou zvažovali, že
ho vzdají. Pro Jaroše byl při-
tom vrchol Gasherbrum II už
desátou zdolanou osmitisícov-
kou, k pokoření všech mu zbý-
vají ještě čtyři náročné výstu-
py, včetně legendární K2.
Pohled, který se lezcům z vr-
cholu naskytl, byl fascinující.
Vždycky si říkám, jestli je to
právě ten úžasný výhled, který
láká jinak zcela rozumně uva-
žující osoby, aby se vydávaly
do krajního nebezpečí, které je
může stát i život, a šplhaly
kamsi do závratných výšek,
nebo jestli je jen třešničkou,
která zdobí pocit vítězství nad
horou, sněhem, ledem, vi-
chrem a mrazem, vlastní úna-
vou či nedostatkem kyslíku.
V tomto případě totiž nejde
o nějakou turistiku, ba je to
i víc než sportovní výkon - jde
o souboj. Ne náhodou se
v souvislosti s výstupy na ho-
ry mluví o zdolávání, dobývá-
ní či pokořování vrcholů
a v případě neúspěchu naopak
o tom, že hora odolala, ba do-
konce si vyžádala oběť, tedy
pokud lezec výstup nepřežil.
Hora se tak stává alespoň v ja-
zyce živou bytostí, s níž si člo-
věk měří síly, vyzývá ji
a v optimálním případě nad ní
vítězí. Ačkoli hoře samotné je
to úplně fuk a ten mravenec,
který se škrábe po její stěně, jí
může být ukradený.
Horolezci šplhající po veleho-
rách mají tedy motivací něko-
lik. Kromě touhy po vlastním
triumfu je každý takový vý-
stup prestižní událostí, příleži-
tostí zapsat se do dějin; na os-
mitisícovku přece jen nevyle-

ze každý. A pak ten výhled...
Co ale vede lidi k tomu, aby se
škrábali na mnohem nižší
a méně slavné kopce?
Začátkem července jsme si
vyšli na Praděd. Tras vedou-
cích na vrchol nejvyšší hory
Jeseníků je několik, některé
jsou i docela strmé a romantic-
ké, s ohledem na složení naší
„expedice“ jsme ale zvolili tu
nejznámější a nejjednodušší:
kyvadlem z Hvězdy na
Ovčárnu, pak pěšky nahoru.
Lážo plážo procházka i pro
malé děti a maminy s kočárky.
Přesto to byla výprava únavná
a chvílemi nebezpečná. Letní
sezóna v plném proudu při-
vedla na tutéž myšlenku další
stovky, možná tisíce turistů
z široka daleka. Z Hvězdy tak
vyjížděly k Ovčárně tři nacva-
kané autobusy, které k pěšímu
zdolání těch pár vyasfaltova-
ných kilometrů k vrcholu vy-
pustily celý dav chodců a cyk-
listů. Dálnice, Václavák, ne-
přerušený proud lidu mířící
nahoru a dolů. Málokdy se
vám v horách stane, že pře-
mýšlíte, po které straně široké
cesty máte jít, aby vás nesme-
tl cyklista nebo koloběžkář.
A málokdy v horách spatříte
turistku na vysokých podpat-
cích... Jediné, co připomínalo,
že jsme na výšlapu, byl výhled
z vrcholu. Možná je právě on
důvodem, který lidi odnepa-
měti táhne kousek blíž k nebe-
sům, aby zakusili pocit 
olympských bohů, shlížejících
dolů na titěrné mravenčí hem-
žení. O překonávání živlů a se-
be sama tu totiž nemůže být
řeč, třebaže po návratu na
Hvězdu jsme byli uondaní až
až.
Co z toho plyne? Asi jen toto:
Až budete chtít zakusit ticho
mlčenlivých hor a onen bož-
ský rozhled, nevydávejte se na
Praděd. Raději zamiřte na ně-
kterou osmitisícovku, dřív než
se stane podobným Václavá-
kem. Kdoví, třeba je hlavním
důvodem, proč na ně lezci špl-
hají, přání mít aspoň chvilku
klid. ZN
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Užitečná informace

Turistické informace do mobilu
Od počátku letošního roku mo-
hou návštěvníci CHKO Jeseníky
narazit při vycházkách na zají-
mavé cedulky, které ukrývají
mnoho užitečných informací.
Tyto takzvané „taggy“ jsou opat-
řeny kódem, který prostřednic-
tvím mobilního telefonu poskyt-
ne textové, obrázkové a někdy
i zvukové informace o dané loka-
litě, o chráněných druzích, které
se zde nacházejí a jiných přírod-
ních či kulturních zajímavostech.
K použití systému návštěvník po-
třebuje mobilní telefon s fotoapa-
rátem a internetovým připoje-
ním, což je v dnešní době, hlavně
u mladé generace, čím dál větší
samozřejmostí.
Cílem tohoto systému je zlepšení
informovanosti veřejnosti i v mís-
tech, kde není vhodné umisťovat
klasické informační tabule (např.

hřebeny hor) a také oslovení mla-
dé generace lidí, kterým tak
systém zpestří vycházky do pří-
rody a zároveň podpoří jejich 
osvětu.
Síť informačních cedulek vytváří
občanské sdružení Actaea v rám-
ci projektu „Využití moderních
komunikačních technologií 
v ochraně a popularizaci přírod-
ního dědictví. Modelová studie
na příkladu CHKO Jeseníky
a Beskydy.“ Výběr lokalit a zají-
mavých témat v Jeseníkách
i Beskydech probíhá ve spoluprá-
ci se Správami CHKO, obcemi,
informačními centry a školami.
Projekt je financován z Revolvin-
gového fondu MŽP ČR.

Více informací najdete na we-
bech www.actaea.cz, www.pra-
ded.org a www.javorniky.org.

-14-2010  28.7.2010 16:58  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2010

5

Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

na místo:

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
- investice a regionální rozvoj

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: říjen - listopad 2010
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky: - vzdělání minimálně ÚSO stavebního nebo ekonomického zaměření, popř. VŠ, obor zaměřený na regionální rozvoj,
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
- základní orientace v právních předpisech (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, vše v platném znění),
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
- odpovědnost a preciznost,
- organizační schopnosti,
- vysoké pracovní nasazení,
- řidičský průkaz skupiny B

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
- zpracování žádostí ze strukturálních fondů EU a dalších grantových schémat,
- zajišťování obchodních soutěží ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
- činnost koordinátora u vybraných projektů

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto

výběrového řízení,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 

18. srpna 2010

Lhůta pro podání přihlášky: 18. srpna 2010

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům ozná-
meno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč sou-
hlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními
údaji a výpis z Rejstříku trestů zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a regionálního roz-
voje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Letošní Dny Ozimku, které se konaly o víken-
du 26. - 27. června v polském partnerském
městě, byly zahájeny mimořádně významnou
událostí - slavnostním zasedáním Městské ra-
dy Ozimku. Zasedání mělo na programu jme-
nování čestných občanů města a udělení čest-
ných titulů „Zasłużony dla Gminy Ozimek“,
které jsou oceněním přínosu laureátů pro regi-
on Ozimek.
Čestný titul za zásluhy o město a re-
gion Ozimek získali Eryka Swierc,
zakladatelka folklorního souboru
Dzióbki a celoživotní propagátorka
slezské kultury, a Krzysztof Spałek,
vědec působící na Opolské univer-
zitě, známý objevitel paleontologic-
kých nalezišť v Krasiejowě a autor
mnoha publikací s tematikou dino-
saurů Silesaurus opolensis a dal-
ších.
Titul „Čestný občan Ozimku“ se 
ozimečtí radní rozhodli udělit sta-

rostovi Ing. Petru Kloudovi a místostarostovi
Ing. Jaroslavu Kalovi. Ocenili tak především
vzájemnou spolupráci na přeshraničních pro-
jektech a čerpání finančních prostředků z ev-
ropských fondů, ale i přátelskou pomoc při set-
kávání občanů obou měst i regionů. V minu-
losti realizoval Rýmařov společně s Ozimkem
množství kulturních, zájmových i sportovních

akcí - jmenujme například Dřevařské, lesnické
a myslivecké dny, Dny Rýmařova v Ozimku,
Memoriál Jana Suka, Lord Cup nebo rybářské
závody, spolupráci s polskými partnery navá-
zalo Středisko volného času, Městské muzeum
Rýmařov, Základní škola Rýmařov, Střední
škola Rýmařov, SSOŠ Prima a mnohé zájmo-
vé organizace. Podařilo se tak naplnit cíle ev-
ropských programů v přeshraničních oblas-
tech, protože vzájemné kontakty už nejsou jen
organizované akce na oficiální úrovni, ale set-
káváním občanů z obou stran hranice na přá-
telské bázi.
Starosta a místostarosta převzali klíče od měs-
ta Ozimku a zařadili se tak k dalším jedenácti
čestným občanům města. A co tento titul, kro-
mě velkého ocenění, znamená? Podle ozimec-
kého starosty Jana Labuse mají čestní občané
doživotní právo navštěvovat bezplatně veškeré
akce pořádané městem Ozimek. „A také by
měli jako čestní občané platit čestné daně,“
dodal se smíchem polský starosta. ona
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

odbor životního prostředí a regionálního rozvoje

Regenerace sídliště Dukelská - I. etapa
Mûsto R˘mafiov získalo z minister-
stva pro místní rozvoj (programu
Podpora regenerace panelov˘ch síd-
li‰È 2010) dotaci ve v˘‰i 3,5 mil. Kã
na I. etapu regenerace sídli‰tû
Dukelská. Stavební práce zapoãaly 
7. ãervence.
První etapa rekonstrukce sídliště
Dukelská spočívá v celkové re-
konstrukci chodníků, komunikací
včetně parkovišť, veřejného osvět-
lení a doplnění mobiliáře (laviček,
boxů na kontejnery, odpadkových
košů apod.). Provedeny budou ta-
ké vegetační úpravy.
Pro zajištění výše uvedených sta-
vebních prací bude nezbytná sou-
činnost zejména obyvatel této lo-
kality. Jsme si vědomi toho, že
v daném období budou obyvatelé
částečně omezeni v užívání ploch

na Dukelské, což však v koneč-
ném výsledku přinese vyšší stan-
dard.

Dodavatel stavby Strabag, a. s.,
závod Šumperk, spolu se zástupci
města zpracoval harmonogram
postupu prací. Tento harmono-
gram respektuje skutečnost, že
stavební práce budou probíhat
v obydlené zóně a minimalizuje
omezení jejích obyvatel.
1. Rozebrání první poloviny stá-

vajících chodníků, výměna obrub-
níků, výměna podloží a nová
zámková dlažba - od 7. července
do 15. srpna.
2. Rekonstrukce odstavných stá-
ní pro automobily, první polovi-
na - od 7. července do 15. srpna
- objízdná komunikace bude
v provozu.
3. Rozebrání druhé poloviny stá-
vajících chodníků, výměna obrub-
níků, výměna podloží a nová
zámková dlažba - od 15. srpna do
15. září.
4. Rekonstrukce odstavných stání
pro automobily, druhá polovina -
od 15. srpna do 15. září. - objízd-
ná komunikace bude v provozu.
5. Frézování krytu vlastní komu-
nikace a nový asfaltový povrch -
od 15. do 30. září - v tomto obdo-
bí bude parkování v celém sídlišti

vyloučeno.
6. V souběhu budou prováděny
práce na rekonstrukci veřejného
osvětlení, boxů na kontejnery,
montáž mobiliáře a dopravního
značení.
7. Vegetační úpravy: výsadba
stromů a keřů - září 2010, trávní-
kové plochy - duben a květen
2011.
Výše uvedené termíny nemusí být
s vazbou na počasí přesné. Termín
dokončení všech prací mimo dru-
hou část vegetačních úprav v září
2010 je však závazný.
Spoluúčast města na I. etapě pro-
jektu dosáhne 1,5 mil. Kč. Na re-
vitalizaci dalších částí Dukelské
(dětské hřiště, sídelní zeleň, býva-
lý areál Polygonu) jsou zpracová-
ny projekty a město žádá o další
dotace. Odbor ŽPaRR

Starosta a místostarosta čestnými občany polského Ozimku

Foto: archiv MěÚ Rýmařov
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Městská policie upozorňuje na měření rychlosti
Mûstská policie R˘mafiov provádí mûfiení rych-
losti vozidel pronajat˘m silniãním radarem typu
PROLASER 3. Cílem mûfiení jsou místa, kde vysoká
rychlost vozidel ohroÏuje bezpeãnost silniãního
provozu.
Měření rychlosti je realizováno na různých
problémových úsecích komunikací v katast-
ru města v nepravidelných intervalech, se za-
měřením na místa, kde je zaznamenán velký
pohyb osob (převážně dětí) a kde překročení
rychlosti ohrožuje i ostatní účastníky silnič-
ního provozu (cyklisty, řidiče motorových
vozidel, chodce atd.).

Měření rychlosti vozidel chápe městská poli-
cie jako preventivní opatření k ochraně všech
slušných účastníků silničního provozu a ne-
chce za každou cenu postihovat řidiče, kteří
jen mírně překročili stanovenou rychlost.
Proto je při měření rychlosti nastavena na ra-
daru výchozí rychlost zaměřování vždy o 10
km/h vyšší, než je na měřeném místě stano-
vena obecnou nebo místní úpravou silniční-
ho provozu.
Pro informaci uvádíme sankce za překro-
čení rychlosti v obci:
Za překročení rychlosti o méně než 20

km/h se ukládá pokuta na místě 1 000 Kč (ve
správním řízení 1 500 - 2 500 Kč) a 2 body.
Za překročení rychlosti o více než 20
km/h se ukládá pokuta na místě 2 500 Kč (ve
správním řízení 2 500 - 5 000 Kč) a 3 body.
Pokud se tohoto přestupku dopustí řidič bě-
hem dvanácti po sobě jdoucích měsíců nej-
méně dvakrát, je mu uložen zákaz řízení na 
1 - 6 měsíců.
Za překročení rychlosti o více než 40 km/h se
ukládá pokuta ve správním řízení ve výši
5 000 - 10 000 Kč, 5 bodů a zákaz řízení na 
6 - 12 měsíců. Městská policie Rýmařov

Redakce Rýmařovského horizontu
vyhlašuje anketu

Sedm divů Rýmařovska
Celostátní anketa skončila, naši čtenáři ale mohou hlasovat dál - o tom, co nejvíc obdivují pří-
mo tady, doma.

Které přírodní krásy jsou největším bohatstvím Rýmařovska?
Které památky jsou naší vizitkou?
Na které osobnosti jsme hrdí?
Jaké typické produkty reprezentují náš kraj?
Jakými raritami se můžeme chlubit?
Co je pro náš region charakteristické?

Své návrhy a hlasy zasílejte na email rymhor@seznam.cz nebo vhazujte do redakční schránky
u vchodu Střediska volného času. Vaše tipy budeme přijímat do konce října. Vyhlášení ankety Sedm
divů Rýmařovska proběhne v posledním čísle Rýmařovského horizontu na konci roku. Hlasujte pro
svého favorita! Vaší fantazii se meze nekladou. Redakce

Redakce
oznamuje změnu
telefonního čísla

Redakce
Rýmařovského 

horizontu 
oznamuje, 

že došlo ke změně
telefonního čísla

u redakčního mobil-
ního telefonu. 

Nové číslo 
redakce je

732 102 489.

Zdravotnictví Školství

Moderní výtah v Podhorské nemocnici
Pacienti a návštěvníci Podhorské ne-
mocnice, která je členem skupiny Agel,
se mohou radovat z dalšího zkvalitnění
služeb. Od 30. června se totiž mohou
vozit novým výtahem, jehož rekon-
strukce vyšla na 1,5 milionu korun.
Nový výtah poslouží nejen pacientům

a jejich návštěvám, ale je rovněž vel-
kou pomocí pro personál rýmařovské-
ho pracoviště při přepravě pacientů či
zdravotnického materiálu.
Slavnostní otevření proběhlo 30. červ-
na odpoledne a jako čestný host se jej
zúčastnil starosta města Rýmařova Ing.
Petr Klouda a vedení Podhorské ne-
mocnice.
„Nový výtah je pohodlnější, bezpečněj-
ší, spolehlivější a odpovídá novým před-
pisům Evropské unie. Kabina výtahu je
vybavena sklopnou sedačkou, madlem
a všechny ovladače jsou označeny
Braillovým písmem pro zrakově hendi-
kepované pacienty,“ uvedl ředitel ne-
mocnice MUDr. Marián Olejník, MBA.
Podhorská nemocnice každoročně in-
vestuje miliony korun do modernizace
svého vybavení, do nákupu nových pří-
strojů a celkového zkvalitňování svých
služeb. Jen za loňský rok přesáhly in-
vestice Podhorské nemocnice sedm
milionů korun. 

Bc. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu Agel

Vážení strávníci,

dovolujeme si Vás pozvat ke stravování ve školní jí-
delně Střední školy Rýmařov na Divadelní ulici.
V pěkném a čistém prostředí Vám poskytneme
kompletní servis - přijdete, posadíte se a studenti
Střední školy Vás obslouží. Samozřejmostí je i mož-
nost odnést si oběd domů. Denně si můžete vybrat
z nabídky dvou jídel. Kromě klasické české kuchy-
ně se zaměřujeme i na týdny kuchyní cizích, např. i-
talské či francouzské, studené zeleninové saláty, po-
krmy zdravé výživy a nezapomínáme ani na kuchyň
našich babiček.

Jak se přihlásit?

Dostavit se k vedoucí jídelny paní Chlebcové a stra-
vu si zakoupit osobně nebo zavolat na tel. 554 23 01
85, příp. 554 21 25 41.
Cena obědu je 50 Kč.
Výdejní doba: 11.15 - 14.00.
Začínáme vařit od 23. srpna.
Stravenky na srpen je možno zakoupit ve dnech 
19. - 20. srpna v době od 10.00 do 12.00.

Těší se na Vás kolektiv školní kuchyně.
Foto: archiv Podhorské nemocnice
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Proč jsem si ho vybral: František
je osobnost, která podle mne v této
rubrice už dávno měla být.
Všestranný a nestárnoucí kantor,
který se nesmazatelně zapsal do
paměti mnoha generací svým ne-
napodobitelným humorem a zápa-
lem pro sport všeho druhu.
Legendární tělocvikář, znalec a mi-
lovník přírody, pamětník, můj uči-
tel a později i kolega, který nikdy
nepokazil žádnou legraci.

Kdy a co tě, Františku, přivedlo do
našeho kraje?
Studium učitelství jsem absolvoval

na střední a vysoké škole
v Olomouci, obor biologie a těles-
ná výchova. Do pohraničí jsem šel
dobrovolně z Hané, poněvadž mne
lákala příroda a hory.
Franto, vím, že tvá oblíbená odpo-
věď na podobnou otázku je „105
let“, ale jak dlouho jsi vlastně vy-
držel před tabulí a jak se ti přitom
podařilo udržet si tělesné a dušev-
ní zdraví?
Před tabulí jsem vydržel téměř 50
let. Rád jsem učil a pobýval mezi
dětmi. Prožil jsem s nimi mnoho
nezapomenutelných zážitků, které
mne nabíjely energií. Jako tělocvi-
kář jsem byl neustále v přírodě
a v pohybu. S dětmi ze Staré Vsi
jsme absolvovali množství sportov-
ních, branných a naukových soutě-
ží a mohli jsme se pochlubit i prv-
ními místy v republice.
Vzpomínáš rád na studentská lé-
ta?
Bylo to šťastné, někdy i veselé ob-
dobí, přestože studium na vysoké
škole, zvláště pak tělesné výchovy,
nebylo vůbec snadné. Výukou

svých předmětů jsem získával žáky
k lásce a ochraně přírody a nenásil-
ně rozvíjel jejich pohybovou aktivi-
tu. Jedním z pokračovatelů jsi i ty,
Kájo. Ať vydržíš stejně dlouho.
Čemu se teď v zaslouženém dů-
chodu nejvíce věnuješ? Nechceš
zpátky k nám?
Už jako důchodce jsem několik let
učil na vaší škole v Rýmařově
a mám na ni a na všechny kolegy ty
nejlepší vzpomínky. Nyní se věnu-
ji aktivitám, na které jsem dříve ne-
měl tolik času. Vedu dětský rybář-
ský kroužek, sám rybařím, chodím
do přírody, jezdím na kole, jsem
rozhodčím lyžování a cyklistiky,
pracuji na zahrádce.
Existuje v rybářství něco podobné-
ho jako „myslivecká latina“?
Pochlubíš se rád nějakým úlov-
kem?
Každý rybář se rád pochlubí svým
úlovkem a při předvádění délky 
ulovené ryby rozpaží, co to dá. Rád
ale vzpomínám na velké ryby, kte-
rým jsem daroval život.
Kde se vzala ona pověstná Máňa,

podle které oslovuješ všechny žáky
ve škole, i když se třeba jmenují
Josef?
„Jeníčku, Mařenko“ jsem používal
při oslovování dětí, které jsem ne-
znal jménem. Když máte najednou
učit i několik set dětí, musíte s nimi
přátelsky komunikovat. Vypadá to
jako legrace, ale funguje to zname-
nitě.
Děkuji ti, Františku, za rozhovor
i za inspiraci v mých učitelských
začátcích.

Příště: František Staněk se bude
ptát Františka Čermáka.

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.

Karel Toman se ptá Františka Staňka

Moravskoslezský kraj informuje

Akce hradu Sovince

Posílejte příběhy, na které by se nemělo zapomenout!
Komunitní web ãesk˘ch seniorÛ www.sedesat-
ka.cz realizuje ve spolupráci s Moravskoslez-
sk˘m krajem rozsáhl˘ projekt sbûru, archivace
a zvefiejnûní zapomenut˘ch osudÛ, jmen a Ïivot-
ních pfiíbûhÛ. Cílem projektu je uchovat pamûÈ
souãasn˘ch generací pro budoucnost.
Za sto let budou lidé, kteří se budou ptát po
naší době, odkázáni na archivy, protože z nás
pamětníků už nikdo žít nebude. Uchová se
přitom jen zlomek historie, statisíce osudů
a zajímavých, poučných příběhů zmizí spolu
s námi. Proto jsme se rozhodli připravit pro-

jekt Živá paměť krajů České republiky, aby-
chom v každém regionu vytvořili miniarchiv
příběhů nevýznamných pro historiky, ale vy-
povídajících o současné a nedávno minulé
době. Příběhy je možné zasílat poštou na ad-
resu Centred, o. s., Labský palouk 495, 530
09 Pardubice nebo elektronicky na e-mailo-
vou adresu redakce@sedesatka.cz.
Moravskoslezský kraj je jedním z prvních
krajů, které se k projektu připojily. Projekt se
bude postupně věnovat celému území České
republiky. Zajímá nás především období mezi

koncem II. světové války a dneškem. V kaž-
dém z těch poválečných desetiletí prožívali 
obyvatelé severní Moravy a Slezska společen-
ské i hospodářské změny, bylo to velmi ne-
klidné půlstoletí. O to více zajímavých příbě-
hů, na které by se nemělo zapomenout, by se
mohlo od pamětníků, obecních kronikářů, se-
niorů a dalších přispěvatelů sejít.
Projekt Živá paměť Moravskoslezského kra-
je potrvá až do podzimu 2012. Více na
www.sedesatka.cz. Mgr. Jan Vojvodík,

předseda CENTRED, o. s.

31. července a 1. srpna
TAJEMSTVÍ 

STARÉ ALMARY
Netradiční loupežnické prohlídky s do-
provodným programem.
Kejklířská dovednost a žonglování
s Komedianty na káře, lapkové při práci, šer-
mířské souboje, pohádky a sokolník, tržnice
s ukázkou řemesel, po celý den neomezený
pohyb po hradě včetně vyhlídkové věže.
Po oba dny prohlídky 9.30 - 18.00 každých
15 minut.

14. a 15. srpna
ŽOLDÁCI, 
VODNÍCI

A SLIČNÉ PANNY
Kulturní akce s netradiční
vodnickou prohlídkou na hra-
dě Sovinci.
Příběhy z hradního mlýna,
roztomilá mlynářka a vodník
ve sporu o leknín, pohádky di-
vadélka Kašpárkův svět.

21. a 22. srpna
HODOKVAS RYTÍ-

ŘE KOBYLKY
Historická akce s celoden-
ním programem.
Tradiční historicko-řemesl-
ný jarmark s právem útrp-
ným a ukázkou řemesel,
v sobotu navíc večerní pro-
gram s country bálem za-
končený ohňostrojem.

7. a 8. srpna
PAST

NA MEDVĚDA
Historická akce s celoden-
ním programem.
Lesnické a sokolnické slav-
nosti s ukázkou příletu dra-
vých ptáků, historické ře-
meslo, loutkové divadlo, šer-
míři a lesnické hry pro děti.
Hrad po oba dny otevřen
9.00 - 19.00.
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Historie jednoho domu
Budova gymnázia

V minulém díle jsme bývalou
klášterní školou načali sídla vzdě-
lávacích ústavů našeho města
a touto částí budeme na cestě po-
kračovat. Souvislost tu však nese
i to, čím jsme se zabývali před
tím, totiž nemocnice jakožto 
ochránkyně fyzického zdraví.
Pokud totiž přihlédneme k tomu,
co slovo gymnasion označovalo
původně, nalezneme se ve význa-
mové rovině docela blízko.
Postupem doby v těchto zaříze-
ních kromě cvičitelů začali před-
nášet i filosofové, a tak se zde už
za starého Řecka přesunul důraz
od roviny čistě tělesné k jistému 
ideálu rovnováhy, ne ovšem na-
dlouho. Gymnázium v moderním
smyslu - příprava na univerzitu -
se poprvé objevuje v Sasku první
poloviny 16. století a odtud se
koncept pod vlivem nového hu-
manismu šířil do Evropy. Jistě,
kulturní proudy mohou vznik in-
stituce umožnit, těžko jej ale mo-
hou vynutit. To privilegium patří
přízemnějším potřebám - ekono-
mice či civilní správě. V rýmařov-
ském kraji hrál hlavní roli ten prv-
ní případ, konkrétně prudce se
rozvíjející průmysl textilnický.
Vznik gymnázia jistě není jen zá-
sluhou Flemmichů, ale výrazně
k němu přispěli, i kdyby jen pro-
speritou, kterou jejich podnik při-
nesl. Rodina měla v oboru dlou-
hou tradici, sahající až k souke-
nickému řemeslu krnovského pra-
děda Martina Flemmicha koncem
17. a začátkem 18. století. Syn
i vnuk v řemesle pokračovali, ale
skutečný úspěch rodina zažila až
za Antonína Flemmicha, který se
vyučil a uchytil ve Vídni. Dařilo
se mu, dodával po celém území
Rakouska. Po jeho smrti převzali

podnik synové Karel a Ferdinand.
Když se Ferdinandu Flemmichovi
doneslo, že v Rýmařově mají být
příznivé podmínky pro stavbu to-
váren, neváhal a chopil se příleži-
tosti.
Město vidělo přínos a nabídlo mu
nevyužitý pozemek právě naproti
dnešnímu gymnáziu, stavět se
mělo vlastně na zelené louce.
Tedy, ne tak úplně, po dlouhá léta
zde stával velký kříž. Tehdejším
Rýmařovanům zbožnost velela 
upomínku na římský mučící ná-
stroj bránit stůj co stůj a nebylo
moci, která by hnula s nimi ani
s křížem, s jedinou výjimkou -
moci nejvyšší. Za jedné obzvlášť
bouřlivé noci kříž skolil vichr, což
místní věřící vykládali jako důkaz
Boží vůle a díky tomu ustoupili.
Povolení ke stavbě se datuje 1871.
Pravda je, že nová továrna městu
výrazně pomohla.

S tím, jak podnik mohutněl, sílila
poptávka po příslušně vzdělaných
pracovnících, proto nechal Ferdi-
nand Flemmich roku 1881 prak-
ticky přes ulici vystavět podniko-

vou střední tkalcovskou školu
v tehdy oblíbeném novorenesanč-
ním slohu. Tato instituce se záhy
vyšvihla natolik, že se stala uzná-
vanou i v kontinentálním měřítku,
což dokládá čestné uznání od ev-
ropských představitelů hedváb-

nictví, udělené roku 1904. Škola
vychovávala tkalce a tkadleny ne-
jen velmi zručné, ale též znalé
historie. Když roku 1928 dostala
za úkol zhotovit repliku pohřeb-
ního roucha českých králů, řeme-
slníci se s přehledem nechali in-
spirovat byzantskými vzory.
Ukázky z produkce textilního 
učiliště jsou stále ještě k nalezení
v městském muzeu.
Po druhé světové válce se škola
dlouho neudržela, i tak ale přežila
mateřskou firmu, na niž byla roku
1945 uvalena národní správa, stej-
ně jako jejího majitele, Ferdinan-
dova syna Ottu, který odmítl ode-
jít a skonal v rýmařovské nemoc-
nici roku 1947. Úroveň výuky
znatelně poklesla, ale ústav se udr-
žel jako střední tkalcovská škola.
Gymnázium jako instituce se
v našem městě poprvé objevilo

v podobě nižšího reálného roku
1873, které se nacházelo o ulici
níž, v pozdějším sídle Jednoty na
Julia Sedláka 14. Zřízení vyššího
gymnázia bylo schváleno kulaté-
ho roku 1900 a hned nato se za-
čalo stavět. Tak vyrostla budova
dnešní základní školy na
Jelínkově ulici, kde se hned na
podzim 1902 mohlo začít učit.
I tento ústav si získal určité re-
nomé a vyšla z něj řada osobnos-
tí města i kraje, nicméně ani je-
mu se nevyhnula válka a porevo-
luční mír.
I střední tkalcovská škola nakonec
přišla ke zrušení a její místo zau-
jaly nižší ročníky nově zavedené
jedenáctileté střední školy, o kte-
roužto novinku se oba blízké do-
my podělily. Když se nad tímto
vzdělávacím projektem roku 1960
zavřela voda, provázanost už sou-
sedům zůstala, jen si vyměnili vě-
kové kategorie svěřenců.
Od těch dob sídlí obě instituce
tam, co dnes, školáci sedí níž, stu-
denti výš. Budova sama zaujme
i dnes, zůstal jí výrazný trojúhel-
níkový štít s kruhovým vikýřem
i středový rizalit. Jen fasáda byla
tehdy zdobnější. Ten ohavný pří-
stavek, který vyrůstá z levé strany
průčelí v marném pokusu o surre-
alismus v architektuře, zaujme
rovněž, ovšem spíše z klinického
hlediska. Dům byl takto zřízen až
těsně na konci osmdesátých let,
asi jako něčí poslední pomsta.
Důležitější však je, že se rýmařov-
skému gymnáziu stále daří napl-
ňovat své poslání, a v našem měs-
tě se tak najde nejeden, kdo na něj
má řadu vzpomínek - tu lepších,
tu horších, vždycky ale bohatých.

JaPo, zpracováno s použitím ma-
teriálů Mgr. Jiřího Karla, jemuž
tímto velice děkuji.

R. 1927
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Zpravodajství města Břidličné
Dokončené a rozpracované investiční akce

V rámci modernizace učeben zá-
kladní školy a rekonstrukce škol-
ní kuchyně bylo dodatečně
schváleno a provedeno nové za-
střešení pavilonu, kde docházelo

ke značnému zatékání do prostor
kabinetů a učeben. Byla poříze-
na sedlová střecha z dřevěných
vazníků a ocelové krytiny, na niž
byl původně schválen rozpočet

téměř 2 miliony Kč, ale nakonec
se podařilo zastřešení provést za
cca 1,5 mil. Kč. Věříme, že se tak
konečně vyřešil dlouholetý pro-
blém.
Po bezúplatném převodu pozem-
ků na Slunečné ulici naproti pa-
nelovému domu byla provedena
demolice starých chlívků a růz-
ných přístřešků, které byly v ha-
varijním stavu a kde hrozilo ne-
bezpečí úrazu zejména malým
dětem, jež si sem pravidelně
chodí hrát. Prostor byl zcela vy-
čištěn a byly provedeny kom-
pletní terénní úpravy.
Na Šternberské ulici byla na 
obytném domě č. 133 dokončena
oprava střechy a provedena re-
konstrukce vyhořelého bytu.
V současné době se pracuje na
projektové dokumentaci centrál-

ního vytápění všech bytů a po-
stupné výměně starých oken.
Na základě podnikatelského zá-
měru investora z Bruntálu se do-
končují terénní práce pro vyčiš-
tění příkopu na odvádění povr-
chových vod na Nádražní ulici,
kde by měla být vystavěna a pro-
vozována fotovoltaická elektrár-
na. Dle informací investora by
stavba měla být započata ještě
v letošním roce.
V průběhu měsíce května a červ-
na proběhla kompletní rekon-
strukce veřejného osvětlení na 
ulicích Nerudova a 1. máje. Vše
bylo dokončeno ve stanoveném
termínu a již zkolaudováno. Pro
veřejnost bylo oficiálně otevřeno
první, dlouho očekávané dětské
hřiště, a to na Jesenické ulici. 
Bohumír Kamenec, Vít Hudeček

Hasičský den
Tradiãnû v polovinû ãervence uspo-
fiádali dobrovolní hasiãi z Bfiidliãné
pro obyvatele mûsta Hasiãsk˘ den -
soutûÏ v poÏárním útoku, dûtsk˘ den
a veãerní zábavu. A stejnû jako v mi-
nul˘ch letech byla tato událost opût
náv‰tûvnicky, programovû i organi-
zaãnû úspû‰ná.
Hasičské soutěže v požárním 
útoku se zúčastnilo dvanáct
družstev, z toho dokonce tři žen-
ská. Všechna družstva se oprav-
du snažila a bojovala o krásné
poháry starosty města, někteří se
v horkém dni dokonce v kádi na
vodu museli chladit. Štěstí
v soutěži se tentokrát otočilo na
stranu hostů - první místo si
v kategorii mužů odvezli kluci
z Horního Města (s časem 15,17
sekund), jen 0,6 sekundy za nimi
skončily Janovice a třetí byli ha-
siči ze Suché Rudné (čas 18,84
sekund). V kategorii žen první

místo vybojovaly hasičské kole-
gyně z Ryžoviště (s časem 23,68
sekund), druhé místo získal
Leskovec (čas 26,83 sekund)
a bronz putoval do Janovic
(30,03 sekund).
Děti si v průběhu soutěže i po ní
rovněž užily spousty legrace 
a atrakcí, byla pro ně zdarma 
otevřena kuželna, trampolína se
celé odpoledne nezastavila,
všichni si mohli zastřílet ze vzdu-
chovek, vybojovat sladkosti v při-
pravených soutěžích a v nepo-
slední řadě získat vlastní řidičský
průkaz v jízdě zručnosti. Všem
dětem se opět nejvíce líbila ukáz-
ka pěny, při níž se děti a dokonce
i někteří dospělí nechali strhnout
k pěknému řádění. Dospělí tak
zavzpomínali na dobu svého dět-
ství, kdy si hasičské pěny užívali
především na pionýrských tábo-
rech. Nakonec se všichni příjem-

ně nechali zchladit a opláchnout
mlhou z vodního děla. Pro děti
byl po celé odpoledne zajištěn
i pitný režim zdarma. Pro ty, kte-
ří měli chvilku volného času, by-
ly připraveny zajímavé ukázky
policejních psovodů. Vrcholem
odpoledního programu pak byla
hasičská ukázka - profesionální
hasiči z Rýmařova předvedli vy-
proštění zraněných osob z auto-
mobilu (udělali z něj kabriolet),
následně místní jednotka hořící
vůz uhasila. V podvečer zahrála
bubenická Grupa 96 pod vede-
ním Pepe Šustra a dokonce ne-
chala volný prostor pro bubnová-
ní i přítomným dětem. V osm
hodin pak začala klasická večer-
ní zábava za doprovodu olo-
moucké kapely Axel, která to
hned od začátku pěkně rozpará-
dila. V nočním programu samo-
zřejmě nechyběla ani napínavá

tombola a zábava pokračovala až
do brzkých ranních hodin.
K prázdninám v Břidličné hasič-
ská zábava zkrátka neodmysli-
telně patří a je pěkné, že tato tra-
dice neupadá, ale naopak se roz-
víjí a stává se z ní jedna z největ-
ších kulturních akcí ve městě.
Dobrovolní hasiči by rádi podě-
kovali všem, kteří jim v tom le-
tos pomohli, a to trampské osadě
Zlomená podkova, kuželkářům,
fotbalistům, biatlonistům, hasi-
čům Al Investu, městskému úřa-
du, Policii ČR, HZS Rýmařov
a všem sponzorům. Je vidět, že
i za málo peněz jde udělat hodně
muziky, a když jde o dobrou věc,
a navíc pro děti, tak spousta lidí
dokáže spojit své síly. Byl to 
opravdu krásný letní hasičský
den. Už se těšíme na další. 

Libuše Kováříková,
Petr Knopp

Zlatá medaile Jaromíra Barcucha
Ve dnech 10. - 12. ãervna probûhlo
mistrovství Evropy hasiãÛ v disciplí-
nách TFA (Toughest Firefighter Alive,
Nejtvrd‰í hasiã na svûtû). SoutûÏ se
konala pfii pfiíleÏitosti svûtového ha-
siãského veletrhu Interschutz 2010
v Lipsku.
Dvanáctičlenná česká reprezenta-
ce hasičů jela obhajovat titul
mistrů Evropy v družstvech. Naše
město v Lipsku reprezentoval
v kategorii jednotlivců profesio-
nální hasič Jaromír Barcuch, pů-
sobící v Šumperku, a ze soutěže

si ve své kategorii M55 přivezl
zlatou medaili. V celkovém pořa-
dí skončil na 83. místě. Závod byl
velmi náročný, přibližně dvacet
z celkového počtu přihlášených
borců jej nedokončilo. Do cíle
jich dorazilo jen 117.
Soutěž je pojata jako simulace zá-
sahové činnosti a hasiči při ní
soupeří v zásahovém obleku, přil-
bě a s dýchacím přístrojem na zá-
dech. Tento extrémní závod klade
značné nároky na fyzickou kondi-
ci účastníků. Soutěž TFA se sklá-

Foto: archiv MěÚ Břidličná

Foto: archiv J. Barcucha
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dá ze čtyř disciplín, v každé
z nich je několik silově vytrva-
lostních prvků, například rozvi-
nutí požárních hadic typu B na
osmdesát metrů, sto úderů kladi-
vem v hamer boxu, překonání tří-
metrové bariéry, přemístění deva-
desátikilové zátěže na sto metrů
(simulace záchrany osob) či pře-
nášení 25- a 30kilových barelů do

druhého podlaží a následně po
vnější straně vytažení další 25ki-
lové zátěže pomocí lana. Soutěž
je zakončena výstupem do výško-
vé budovy, v případě Lipska to
byla 80metrová vyhlídková věž
na lipském výstavišti.
„I když byly všechny disciplíny
velmi náročné, výstup byl ve vel-
kém vedru přímo vražedný,“ při-

znal sám Jaromír Barcuch a dál
ke svému výkonu dodává:
„Jelikož oficiální výprava byla li-
mitována pouze dvanácti účastní-
ky, rozhodl jsem se pro samostat-
nou účast. Za to, že jsem se mohl
tohoto podniku zúčastnit, patří
velký dík lidem okolo mě, kteří mi
fandili a podporovali mě. Je to
především firma Nutrend, která

mi poskytla své poradce na výživu
a suplementaci v době přípravy
i samotného závodu, dále firma
Belfor - sanace po požárech, kte-
rá nesla finanční náklady, děkuji
i za bezplatné zapůjčení auta
z podniku Autoprodejna.cz. Díky
také všem kolegům z HZS ÚO
Šumperk.“ Miroslava Kozubová

(Městské info)

Informace o dovolené v městské knihovně
Ve dnech 2. - 13. srpna bude městská knihovna v Břidličné z dů-
vodu čerpání řádné dovolené uzavřena. Výpůjčky, které měly být
v tuto dobu vráceny, budou prodlouženy.

Plavání pro veřejnost v srpnu
Pondělí 14.00-20.00 Úterý 14.00-18.00
Středa 14.00-20.00 Čtvrtek 14.00-19.00
Pátek 14.00-20.00 Sobota 13.00-20.00

Neděle 13.00-20.00

Aerobik se koná každý čtvrtek od 18.45 do 19.45.

Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

Z okolních obcí a měst

Přivítání nových občánků do obce Stará Ves Výstava pastelů
V sobotu 26. června se na obec-
ním úřadě ve Staré Vsi konalo

uvítání nových občánků. Na 
úvod je pozdravili svými básnič-

kami a písničkou žáci základní
školy. Děti představil předseda
kulturní komise pan J. Bitala.
Nejmladší přivítanou občankou
obce je Elen Valová, která slaví
sedmý měsíc svého života.
Nejstarší, již více než dvoule-
tou, je Valentýnka Albertová.
Celkem se na obecním úřadě
sešlo sedm dětí v doprovodu ro-
dičů, prarodičů a dalších rodin-
ných příslušníků. Od starosty
obce obdržely děti drobné dár-
ky. Rodiče se zapsali do kroni-
ky obce.
Jsme rádi, že tato pěkná tradice
v obci přetrvává, a doufáme, že
bude mít brzké pokračování. 

Mgr. Petr Staněk

Na Obecním úřadě ve Staré Vsi se ko-
nala výstava pastelů Miroslava
Morávka s názvem „Přežijí rok
2020?“. K vidění bylo pětadvacet ob-
razů s přírodní tematikou. Návštěv-
níci obdivovali například rysa, divo-
kou kočku, tetřeva, divočáka. K vidě-
ní byly i krajinky z okolí obce Stará
Ves. Obrazy pana Morávka ukazují
přírodu Jeseníků tak, jak bychom ji
chtěli minimálně zachovat i v násle-
dujících letech.
Výstava se setkala s velkým zájmem
místních i přespolních občanů, školy
i mateřských školek ze Staré Vsi
a Janovic. Děkujeme mistrovi za
krásné pastely i oleje a přejeme mu
hodně dalších tvůrčích podnětů pro
jeho nová díla. Mgr. Petr Staněk

Foto: archiv OÚ Stará Ves
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Ryžoviště slavilo jubileum
V sobotu 26. června za skutečně
nádherného letního počasí pro-
běhla oslava 820. výročí založe-
ní obce Ryžoviště.
Od 10 hodin soutěžila na hřišti
družstva mladých hasičů z okre-
su Bruntál. V mladší kategorii
zvítězilo družstvo z Janovic, ve
starší kategorii družstvo z Les-
kovce nad Moravicí. Domácí
družstva v obou kategoriích ob-
sadila druhá místa. Další pro-
gram začal těsně po 13. hodině
slavnostním průvodem od místní
základní školy. Do čela průvodu

se postavily mladičké mažoret-
ky, v rytmu pochodu hrála
Podolanka, nechyběl ani kočár
s koňmi a nakonec spoluobčané
z Ryžoviště a okolí. Po krátké
zastávce na náměstí pokračoval
průvod na fotbalové hřiště.
Program byl velice pestrý a urči-
tě si každá věková kategorie vy-
brala podle svého gusta. Všichni
měli možnost po celý den za-
vzpomínat při dobových fot-
kách. Dechovku přinesla rýma-
řovská Podolanka, rytmus zase
bubeníci z Grupy 96 Břidličná,

vážnou hudbu předvedl Smíšený
sbor z Bruntálu, české „oldies“
zpívalo duo doprovázející legen-
dárního Andera z Košic. Zatím-
co Ander obveseloval spíše ty
odrostlejší, pestrobarevný klaun
přilákal zase ty malé. Nechyběly
soutěže, kouzla a molitanová se-
stava. Pro děti byl připraven do-
provodný program - trampolína,
skluzavka, koníci a kašpárci.
A jak se patří na pořádné oslavě,
nesmělo chybět občerstvení.
Tančilo se nejen v noci na tanco-

vačce, kde hrála taneční skupina
Fofrovanka z Uničova. Tanco-
valy mažoretky z Bruntálu, břiš-
ní tanečnice z taneční skupiny
Neila při SVČ Rýmařov.
Standardní a latinskoamerické
tance předvedl dětský taneční
pár, dav lidí pobavil tanec od
streetdancera ze Šternberka.
A na oficiální závěr této slavnos-
ti se všichni po celodenním sho-
nu zastavili u profesionálního
ohňostroje. 

Foto a text: Kateřina Lašáková
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Víkendové setkání pěstounských rodin v Karlově
Ne každé dítě se narodí do láskyplné náruče
rodičů, ne všichni rodiče se mohou nebo
chtějí o své děti starat. A pokud se nenajde
někdo z příbuzných, putuje dítě do ústavní
péče. Ta však přes všechny snahy nedokáže
dětem dát vše, co potřebují - hlavně laskavou
náruč, přijetí a vědomí, že jsou nejdůležitější
a jedinečné, ale také hranice a poučení, jak
žít ve světě a mezi lidmi. K tomu dítě potře-
buje fungující rodinu - své lidi, k nimž patří.
Naštěstí existují lidé, kteří mají tak široké
srdce, že dokáží dávat lásku a rodinné záze-

mí i dětem, které se jim nenarodily. Přestože
mají vlastní potomky, chtějí poskytnout šan-
ci prožít šťastné dětství i těm dětem, které ne-
mohou žít ve vlastní rodině. Bez pomoci pěs-
tounů by mnohé děti, jež nemohou jít do 
adopce, vyrůstaly v ústavu.
Rodinná a manželská poradna Bruntál ve
spolupráci s Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje uspořádala ve dnech 18. - 20.
června víkendové setkání pěstounských rodin
v hotelu Kamzík v Karlově. Rodiny zde měly
možnost vzájemně se seznámit a spřátelit, 

užít si společnou zábavu či sportovní aktivity
a též podělit se o své radosti i starosti.
Bohatý zábavný program pro děti i celé rodi-
ny připravili pracovníci centra volného času
Juventus z Bruntálu. Odborný program a or-
ganizaci celého setkání zajistili pracovníci
Rodinné a manželské poradny Bruntál. Akce
byla financována z prostředků krajského úřa-
du.
Navzdory proměnlivému počasí se setkání
velmi vydařilo, všichni si užili spoustu zába-
vy a legrace, děti se pořádně vydováděly, do-
spělí si aktivně odpočinuli a načerpali nové
síly. Všichni si odnesli spousty zážitků, pocit
sounáležitosti. Spokojenost dětí dokládá mi-
mo jiné básnička, kterou v závěru složily:

Přijeli jsme sem z blízka i dáli,
všichni jsme se tu smáli.
Byla tu parta skvělých lidí,
co se hned tak někde nevidí.
Děti si užily skvělé zábavy,
i dospělí si odpočinuli a pohráli.
Maminky nemusely vařit,
proto se mohou spokojeně tvářit.
Tatínkové si to taky užili,
v baru u pivka se skvěle družili.

Děkujeme!
Zpracovaly

Mgr. Nina Drápalová, Šárka Františová

Z historie okolních obcí

Lidové léčitelství na Rýmařovsku
Když v roce 2001 zemřel v Olo-
mouci MUDr. Milan Slavětínský,
přišlo širší Rýmařovsko o historika
lékařství a léčitelství s nepřeber-
ným množstvím poznámek o tom,
jak se v našich obcích dříve léčíva-
lo. M. Slavětínský se sice věnoval
více lékařství než léčitelství, nic-
méně neopomíjel ani už po staletí
zažité praktiky bab z dědin, podiv-
ných samotářů i kočovných šarlatá-
nů, honosících se obskurními do-
klady o svých úspěších.
Nejprve stručný nástin. Na býva-
lém okrese Rýmařov byl vždy nej-
méně jeden úřední lékař a na jeho
praxi navazovali lékaři další, váza-
ní smlouvami s většími místy. Staré
adresáře dokazují, že jich nebyl ni-
kdy více jak tucet, v ideálním pří-
padě. Někteří z nich kombinovali
praxi lékaře třeba se sedlačením
nebo obchodem. Slavětínský za-
znamenal případy, kdy se v jedné
velké obci od rána sjížděli a schá-
zeli pacienti ke statku, kde byla mi-
mo jiné aktivity též ordinace. Toho
dne však měli smůlu, byl čas suše-
ní sena, hrozila bouřka, a tak pan
doktor svážel seno spolu s čelád-
kou a ukládal je do stodoly.

Pacienti trpělivě čekali až do veče-
ra a pak to šlo ráz na ráz. Nebýt to-
ho, že při tom čekání dva nepřežili
a příbuzní si je na trakařích mohli
odvézt domů, šel by život dál.
Poté o těch středověkých prakti-
kách kdosi z Lomnice napsal do li-
berálních novin v Olomouci. Když
pak za krátký čas cosi bolelo lom-
nického poštmistra Weselyho a za-
jel si do Ryžoviště, dotyčný lékař
prohlásil, že i on je nemocen a ať se
pošťák obrátí na Neue Zeit
v Olomouci. Když ho dokáží po-
mlouvat, ať ho taky vyléčí.
Poštmistr se pak obrátil v Tylově na
babu Haubfleischovou a žil prý bez
obtíží dalších snad dvacet let. Baba
řečená „Hrcbaba“ byla léčitelka,
bylinkářka a kuřačka dýmky.
Tylovští se přeli, zda to pověst ob-
ce vylepšuje, nebo jí to škodí.
Podobní léčitelé byli prakticky
v každé obci, nezůstalo jen u Tylo-
va. Někde jich bylo i více, vzájemně
spolu soutěžili i pomlouvali se.
Jejich věhlas se šířil ústním podá-
ním na týdenních trzích v městeč-
kách i v Rýmařově a také na tehdy
dosti častých procesích. Někteří se,
řečeno dnešním výrazivem, specia-

lizovali, jiní měli široký záběr.
V Jamarticích praktikoval léčitel jak
u lidí, tak u zvířat ještě ve třicátých
letech minulého století. „Specialis-
tou“ byl spíše na střeva a žaludek.
Mému důvěřivému strýci to vysvět-
lil lapidárně, že kůň i fňukavá baba
mají v sobě stejné „šlauchy“, ale
kůň je má delší a musí dostávat vět-
ší dávky - a taky fajnovější.
Slavětínský zaznamenal i některá
odlišení mezi způsoby při využívá-
ní bylinných odvarů třeba na
Staroměstsku a jinak zas na
Frýdlantsku, tj. v dnešní Břidličné.
Nelišil se ani tak druh byliny jako
dávka nebo její aplikace. Trochu
vulgárněji řečeno, co tady podávali
ústy jako slabý čajíček, to za pár
kopci podávali „druhou stranou“
v silném odvaru jako klystýr.
Účinky byly snad stejné, tělo si to
nějak přebralo...
Pokud máte dojem, že u léčitelů
(popravdě řečeno převážně šlo
o ženy, muži byli výjimkou) hleda-
li pomoc lidé spíše chudobní, je to
úsudek správný. Poplatky u lékaře
i za běžné ošetření byly dříve čer-
nou můrou obyčejných rodin a ta-
ková banální operace slepého stře-

va dokázala zruinovat finance celé
rodiny na dlouhou dobu. Běžně se
tedy návštěvy u lékaře odkládaly,
co nejdéle to šlo, a pacient s chřip-
kou nebo angínou byl v ordinaci
řídkým jevem. Se závažnými one-
mocněními se chodilo většinou po-
zdě, takže vzniklo lidové rčení:
„Šel k doktorovi, to už tady dlouho
nepobude.“
Odtud ta oblíbenost léčitelek růz-
ného ražení. Někdy jim bezmezně
důvěřovali i lidé relativně vzdělaní
a bohatí. Uveďme příkladem jisté-
ho B., jinak továrníka a soukromní-
ka z Ryžoviště, tedy muže rozhod-
ně nouzí netrpícího, který byl pra-
videlným klientem staré S., dom-
kařky v Lomnici na horním konci.
Léčivými schopnostmi nadaná S.
pomáhala obstarožnímu již klien-
tovi získávat mužnou sílu tím, že
jej po obnažených „zadních tvá-
řích“ šlehala kopřivami a v té „léči-
vé kytce“ byly přivázány i vratiče.
Snad kvůli dezinfekci. Zákrok se
prováděl v kozím chlívku a silně
zrudlé pozadí mu potírala bílkem
z vajec. Účinek prý byl vynikající
a služby domkařky vřele doporučo-
vány... Jaroslav Chytil

Foto: archiv Rod. a man. poradny Bruntál
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Nehoda u Ondřejova
Mezi hranicí okresu Olomouc a obcí Ondřejov
došlo v sobotu 3. července k nehodě vozidla
Renault. 73letý řidič vyjel na přímém úseku
z dosud nezjištěných příčin vlevo mimo vo-
zovku. Zde přerazil směrový sloupek a pak na-
razil do zásypu betonového přemostění. Při ne-
hodě utrpěl lehké zranění. Jeho o rok mladší
spolujezdkyně byla také zraněna a musela být
letecky převezena do nemocnice v Ostravě.
Požití alkoholu bylo u řidiče vyloučeno decho-
vou zkouškou. Škoda činí 32 tisíc Kč.

Brusiči nožů okradli další
důvěřivou seniorku

I přes neustálá varování, aby zvláště starší li-
dé nebyli důvěřiví k různým podomním pro-
dejcům, brusičům nožů či nůžek a dalším ci-
zím lidem, kteří jim nabízí různé služby či
produkty, policisté opět šetřili okradení seni-
orky, která pustila do bytu dva muže, kteří jí
slíbili nabrousit nože. Tato návštěva vyšla
draho.
Událost se stala v pondělí 5. července v poled-
ne. Dva dosud neznámí pachatelé v Břidličné
zazvonili u bytu ženy ve věku kolem 80 let
a nabízeli broušení nožů. Seniorka je pozvala
dovnitř. Jeden z pachatelů šel s poškozenou do
obývacího pokoje a druhý na chodbě bytu
brousil nože. Po odchodu mužů poškozená zji-
stila, že jí chybí 9 tisíc Kč, které měla uscho-
vány v kuchyni.

Utonutí v Rýmařově
Teplé počasí a alkohol si vyžádaly daň nej-

vyšší. Policisté od úterý 6. července pátrali po
39letém muži, kterého druhý den nakonec
nalezli utonulého na břehu rybníka
v Rýmařově.
Muž od nedělního rána v Rýmařově požíval
s kamarády alkoholické nápoje. V průběhu dne
se všichni přemístili k rybníkům, kde pobýva-
li a koupali se. Na břehu pak usnuli a ráno se
postupně rozešli domů. V průběhu dne kama-
rádi hledali muže po známých, ale nenašli ho,
proto pohřešování v úterý oznámili policistům,
kteří okamžitě začali po muži pátrat. Provedli
prověrky v restauracích, u známých, v nemoc-
nicích, ale bez kladných výsledků. Následně
za pomoci místních hasičů, dobrovolných ha-
sičů z Rýmařova i Janovic a policejních kyno-
logů prohledávali okolí a dno rybníků i za po-
moci háků. Muže policisté nalezli ve středu rá-
no bez známek života u břehu jednoho z ryb-
níků. Přivolaný lékař konstatoval smrt utonu-
tím a nařídil zdravotní pitvu.

Hledáme svědky
tragické nehody

Policisté žádají veřejnost o pomoc při šetření
nehody se smrtelným zraněním motorkáře,
která se stala v pátek 9. července mezi
Miloticemi nad Opavou a Horním Benešovem.
Dvacetiletý řidič fordu zde předjížděl před se-
bou jedoucího motorkáře a po vyjetí do proti-
směru se zde čelně střetl s 27letým motorká-
řem. Ten utrpěl těžká zranění, kterým i přes
snahu záchranářů podlehl.
Žádáme případné svědky této tragické neho-
dy, kteří byli v době neštěstí na místě či jím
projížděli, aby kontaktovali krnovské krimi-
nalisty na telefonním čísle 554 616 760.

Vloupal se do školy
V době od 2. do 7. července v Rýmařově na
Školním náměstí dosud neznámý pachatel roz-
bil dlažebními kostkami okno budovy školy
a vnikl dovnitř. Vše prohledal, poškodil dveře,
stolky a zámky. Z jedné z kanceláří odcizil
mobilní telefon, platební kartu, víno a hotovost
přes 2 tisíce Kč. Za pomoci platební karty ná-
sledně vybral z bankomatu 30 tisíc korun. Víno
vypil, mobil rozbil a peníze utratil. Škoda činí
více než 42 tisíc Kč. Policisté spolu s krimina-

listy vloupání do školy v Rýmařově v několika
dnech objasnili a v úterý 13. července zadrželi
49letého recidivistu. Trestní stíhání je vedeno
vazebně.

Poškrábal lak auta
a vzal i registrační značku

Poškození vozidla oznámil v pátek 16. červen-
ce rýmařovským policistům 34letý muž.
Dosud neznámý pachatel mu v době od 15. do
16. července v Rýmařově na ulici Příkopy po-
škodil lak na všech dveřích, blatnících vozidla
Chrysler 300 a poškrábal mu také světlomety.
Vzal mu i zadní registrační značku. Způsobená
škoda přesahuje 100 tisíc Kč.

Vzal peníze, ale zboží nedodal
Z trestných činů podvodu a zpronevěry byl
v pondělí 19. července obviněn policejním ko-
misařem 28letý muž. Svého trestního jednání
se měl dopustit tím, že jako zaměstnanec firmy
s nábytkem  inkasoval v Břidličné od poškoze-
né zálohu ve výši 36 tisíc Kč na nákup ku-
chyňské linky. Na peníze vydal příjmový po-
kladní doklad a převzal hotovost, kterou však
do firmy neodvedl a ponechal si ji pro svou po-
třebu. V souvislosti se stejnou zakázkou pře-
vzal o několik dní později od poškozených
manželů další zálohy v celkové výši 14 tisíc Kč
na nákup digestoře. Zboží nakoupil, ale zcela
jiných rozměrů, tak si ho následně odvezl.
I přes opakované urgence do dnešních dnů
manželům peníze nevrátil a zboží nedodal.
Škoda dosahuje 50 tisíc Kč.

V chatce napadl spícího muže
Z trestných činů ublížení na zdraví a porušo-
vání domovní svobody bylo 33letému muži
z Břidličné v těchto dnech sděleno podezření
ve zkráceném přípravném řízení. Toho se měl
dopustit tím, že dne 12. května v Břidličné
v zahrádkářské kolonii vstoupil přes neuzam-
čenou branku a dveře do zahradní chatky. Zde
spal 35letý muž, kterého fyzicky napadl.
Způsobil mu zranění s dobou léčení 11 dnů.
Důvodem jeho agresivního jednání byly před-
chozí pracovní konflikty. 

Zdroj: PČR Bruntál

Těžké zranění při nehodě ve Žďárském Potoce
Operační středisko záchranné
služby v Bruntále přijalo ve
středu 30. června před půl šes-
tou ráno hlášení o zraněném
muži v obci Žďárský Potok.
Volající žena uvedla, že dotyč-
ný havaroval na čtyřkolce a na-
lezli jej ležet v bezvědomí.
Operátorka na udané místo ih-
ned vyslala posádku rychlé lé-
kařské pomoci z Rýmařova a do

jejího příjezdu instruovala
svědky na místě k poskytování
laické první pomoci. Z hlášení
volajících totiž bylo zřejmé, že
je postižený v ohrožení života.
Lékařka záchranné služby po
svém příjezdu zjistila, že devě-
tadvacetiletý pacient je v bez-
vědomí, má závažná poranění
hlavy a patrně také mozku.
Vzhledem k nedostatečnému

dýchání bylo nutno uvolnit dý-
chací cesty pacienta a zajistit
přístrojovou ventilaci. Záchra-
náři podali nezbytné léky a zra-
něného také zajistili krčním
límcem. Vzhledem k závažnosti
poranění byl k zásahu povolán
i vrtulník letecké záchranné
služby. Stroj dosedl na fotbalo-
vé hřiště v obci Stará Ves, které
je od místa události vzdáleno

asi tři kilometry. Po zajištění
byl zraněný přepraven k vrtul-
níku a předán posádce letec-
kých záchranářů. Následoval
rychlý a šetrný transport na ur-
gentní příjem Fakultní nemoc-
nice v Ostravě-Porubě. Do péče
tamních lékařů byl pacient pře-
dán v sedm hodin. 

PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Foto: M. Škoda
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Čas že jsou peníze?

Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po pa-
desáti letech. Jiří Žáček

Známá i neznámá výročí
4. 8. 1875 zemř. Hans Christian Andersen, dánský prozaik a po-

hádkář (nar. 2. 4. 1805) - 135. výročí úmrtí
5. 8. 1845 zemř. Magdaléna Dobromila Rettigová, česká obro-

zenecká prozaička, autorka kuchařských knih (nar. 31. 1.
1785) - 165. výročí úmrtí

5. 8. 1850 nar. Guy de Maupassant, francouzský spisovatel
(zemř. 6. 7. 1893) - 160. výročí narození

5. 8. 1960 zemř. Theodor Pištěk, český herec (nar. 13. 6. 1895) 
- 50. výročí úmrtí

6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - Den
Hirošimy, výročí svržení první jaderné pumy na
Hirošimu v r. 1945

12. 8. Mezinárodní den mládeže, vyhlášen 1999 (OSN)
12. 8. 1955 zemř. Thomas Mann, německý prozaik a esejista, no-

sitel Nobelovy ceny (nar. 6. 6. 1875) - 55. výročí úmrtí
14. 8. 1860 nar. Ernest Thompson Seton, kanadský prozaik, autor

knih o přírodě, zakladatel skautingu (zemř. 23. 10.
1946) - 150. výročí narození

16. 8. 1920 nar. Charles Bukowski, americký spisovatel (zemř. 10.
3. 1994) - 90. výročí narození

18. 8. 1850 zemř. Honoré de Balzac, francouzský spisovatel
(nar. 20. 5. 1799) - 160. výročí úmrtí

21. 8. 1915 zemř. Karel Myslbek, český malíř a grafik (nar. 24. 7.
1874) - 95. výročí úmrtí

22. 8. 1925 zemř. Vojtěch Hynais, český malíř, dekoratér a grafik
(nar. 14. 12. 1854) - 85. výročí úmrtí

22. 8. 1940 zemř. Rudolf Medek, český prozaik (nar. 8. 1. 1890) -
70. výročí úmrtí

24. 8. 1885 nar. Václav Špála, český malíř a grafik (zemř. 12. 5.
1946) - 125. výročí narození

25. 8. 1900 zemř. Friedrich Nietzsche, německý filozof a básník
(nar. 15. 10. 1844) - 110. výročí úmrtí

26. 8. 1880 nar. Guillaume Apollinaire, vl. jm. Wilhelm
Apollinaris de Kostrowitzky, francouzský spisovatel
(zemř. 9. 11. 1918) - 130. výročí narození

26. 8. 1945 zemř. Franz Werfel, pražský německý spisovatel
(nar. 10. 9. 1890) - 65. výročí úmrtí

Pranostiky na měsíc srpen
• V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
• Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
• Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
• Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
• Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
• Když pálí srpen, bude pálit i víno.
• Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
• Vavřincův déšť - myší úroda. (10. srpna)
• Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. (24. srpna)

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Adam Ptáček .................................................................. Rýmařov
Martina Prášková ........................................................... Rýmařov
Sébastien David Piterka ................................................. Rýmařov
Jan Pilát .......................................................................... Janovice
Kristýna Šimáková ......................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
Božena Sekáčová - Rýmařov .............................................. 80 let
Ida Henkeová - Rýmařov ..................................................... 80 let
Jaroslav Mikeš - Rýmařov ................................................... 81 let
František Závada - Rýmařov ............................................... 81 let
Břetislav Půda - Rýmařov ................................................... 82 let
Margita Gerychová - Rýmařov ............................................ 82 let
Anna Matějíčková - Rýmařov ............................................. 82 let
Lumír Mrkus - Rýmařov ..................................................... 83 let
Božena Šarmanová - Rýmařov ............................................ 83 let
František Nesiba - Rýmařov ............................................... 83 let
Anna Munková - Rýmařov ................................................. 83 let
Julie Brunclíková - Janovice .............................................. 83 let
Marie Meitnerová - Rýmařov ............................................. 84 let
Ferdinand Štěpek - Rýmařov ............................................. 84 let
Jan Slovák - Edrovice ........................................................ 84 let
Božena Geroltová - Rýmařov .............................................. 85 let
Marie Rajnohová - Janovice ............................................... 85 let
František Weiner - Rýmařov ............................................... 85 let
Jindřiška Pospíšilová - Rýmařov ........................................ 93 let

Rozloučili jsme se
Lubomír Purkrábek - Rýmařov ......................................... 1946
Jiřina Mátlová - Rýmařov ................................................. 1923
Ljubomír Krejčí - Rýmařov .............................................. 1954
Marie Tomovová - Rýmařov ............................................. 1937
Ivo Králík - Rýmařov ....................................................... 1934
Milan Janeček - Rýmařov .................................................. 1949
Danuše Divíšková - Stará Ves ............................................ 1937
Vladislav Andrýsek - Rýmařov ......................................... 1924
Pavel Trčka - Rýmařov ..................................................... 1971
Jiřina Ducháčová - Rýmařov ............................................. 1942
Vojtěch Gdovin - Rýmařov ................................................ 1925
Anna Buriánová - Stará Ves .............................................. 1925

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Naše milá babičko,
posíláme přáníčko.

Do přáníčka přidáváme
jeden malý „čtyřlístek“,

ať jsi šťastná, taky zdravá,

ty jsi naše bábrlinka.
Narozek si užívej,
třeba si i zazpívej.

Buď v pohodě celý den,
myslíme na Tebe, nejen tento den.

Dne 19. července oslavila naše maminka, babička, prababička,
paní Božena Geroltová

své krásné 85. narozeniny.
Vše nejlepší přejí dcery, synové, vnoučata a pravnoučata.
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Letní seminář orientálních tanců
Příjemná slunečná rána, usměva-
vé tváře tanečnic a tři dny plné 
energických, divokých i smysl-
ných tanečních variací jsem pro-
žila na semináři Lucky
Laštůvkové, který proběhl ve
dnech 3. - 6. července v SVČ
Rýmařov. Dorazila i děvčata
z Polska, která se již účastnila
různých seminářů pořádaných
Helenou Tesařovou, například
Víkendu v Orientu nebo muziko-
terapie. Věřím, že si odvezla pří-
jemné zážitky.

První den začal jak jinak než při-
vítáním, seznámením a násled-
nou rozcvičkou. Následovala ná-
ročná a dynamická choreografie
složená ze tří částí - tance se zá-
vojem, drum sóla a saidi.
Odpoledne patřilo hrdému a váš-
nivému španělsko-cikánskému
tanci s vějířem. Samozřejmě jsme
měly přestávku na oběd a večeři
a dopřály jsme si i saunu a koupel
v místním aquacentru. Finálním
tancem prvního dne byl flirt dan-
ce se židlí. Dokonalá atmosféra,

uvolnění, smích a nádech erotiky
nás vtáhly do hravých a smysl-
ných rytmů a improvizací.
I v následujících dvou dnech nás
Lucka vůbec nešetřila, mimo tan-
ce jsme absolvovali posilování
a protažení celého těla a také cvi-
čení ve stylu zumba fitness, jež se
skládá z prvků orientálních, latin-
skoamerických a aerobiku. Na-
učily jsme se indický tanec ve
stylu Bollywoodu a nevšední ta-
nec africký, který mě naprosto
nadchnul. Také dívky ze skupiny

Jitka, Nela, Andrea, Markéta
a Lalča si připravily malé taneční
sestavy, jež byly odlehčením
a zpestřením celého programu.
Na závěr třídenního maratónu
jsme si vše zopakovaly, řekla
bych s vypětím sil, a rozloučily
jsme se.
Chtěla bych poděkovat Lucce
Laštůvkové za soustředění, které-
ho jsem se mohla účastnit, vyni-
kající výkony, trpělivost a skvě-
lou atmosféru, kterou dokázala
vytvořit. Katka Gregovská

Fota: Hania Pogorzelska
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Maminky a tatínkové budou mít od září nové mateřské centrum
Stfiedisko volného ãasu se jiÏ pfied nûkolika lety roz-
hodlo reagovat na zájem rodiãÛ, kter˘m
v R˘mafiovû chybûlo matefiské centrum, a zajistilo
pro nû útoãi‰tû v rámci volnoãasov˘ch aktivit.
V červnu 2010 se konečně podařilo získat do-
taci na vybudování mateřského centra
Sluníčko v prostorách Střediska volného času.
Nespornou výhodou, kterou budova SVČ na-
bízí, je její umístění vedle autobusového nád-
raží, takže centra budou moci využívat i rodiče
z okolních obcí. Budova disponuje několika 
okolními zelenými plochami a dostatečným
parkovištěm. Nezanedbatelným kladem je rov-
něž bezbariérový přístup včetně schodišťové
plošiny.
Rodiče budou moci rovněž využívat dalších
možností Střediska volného času - navštěvovat
volnočasové aktivity a kurzy (například výuku

práce s počítačem) nebo využívat multimediál-
ní učebnu, což jim umožní lépe se po skonče-
ní rodičovské dovolené zapojit do pracovního
procesu a čelit tak případné diskriminaci.
Záměr byl podpořen v rámci Programu rozvo-
je venkova - Osa IV. Leader - Realizace místní
rozvojové strategie MAS Rýmařovsko částkou
365 tisíc Kč, celkové náklady projektu se vy-
šplhají na téměř půl milionu korun. Projekt vy-
užívá stávající prostory, které budou upraveny
na mateřské centrum dle hygienických poža-
davků (oškrábání původní vnitřní omítky míst-
ností, její doplnění, nová výmalba v rozsahu
cca 220 m2, položení podlahové krytiny). Do
kuchyně bude nakoupeno běžné kuchyňské
vybavení (hrnky, příbory, talíře), ze spotřebičů
pak varná konvice, mikrovlnná trouba a chlad-
nička.

Mateřské centrum bude vybaveno hracím
koutkem, kde by měla být houpačka, lezecká
síť, lezecká stěna, věž a skluzavka, dále budou
pořízeny skládací stoly a židle, přebalovací
pult, molitanový nábytek pro děti, vybavení
pro výtvarnou dílnu a hudební výchovu a sa-
mozřejmě nejrůznější hry a stavebnice.
V současné době probíhají výběrová řízení na
dodavatele jednotlivých částí zakázky, v srpnu
by se měly veškeré dodávky a služby realizo-
vat a od září se mohou maminky a tatínkové tě-
šit do zbrusu nového mateřského centra.
Středisko volného času při této příležitosti dě-
kuje Kateřině Fryblíkové a Markétě
Beránkové, které se už několik let věnují vede-
ní mateřského centra a organizují jeho činnost
tak, aby se rodiče se svými dětmi cítili ve
Sluníčku dobře. SVČ Rýmařov

Městská knihovna

Městská knihovna Rýmařov pořádá
výměnnou burzu knih

8. 7. - 31. 8. 2010
Přečtenou nebo nepotřebnou knihu

můžete donést do knihovny
a vyměnit ji za jinou.

Bližší informace na půjčovně.

Po   9.00 - 16.00 Út    9.00 - 16.00
St    z a v ř e n o Čt    9.00 - 16.00
Pá   9.00 - 16.00 So    z a v ř e n o

Půjčovní doba knihovny o prázdninách
od 8. 7. do 31. 8. 2010

Tel.: 554 212 566, www.mekrymarov.info,
e-mail: knihovna.rymarov@tiscali.cz
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Městské muzeum a Galerie Octopus

pondělí: zavřeno, úterý - sobota: 9 - 12, 13 - 17, neděle: 13 - 17Otevírací doba:

recenze
Před Sibérijí nikdo neuteče

Na dvou torzovit˘ch nohou vypustila
r˘mafiovsko-libinská kapela Sibérija
do svûta své nové album s titulem
...nikdo neuteãe. Zní to jako hrozba,
kdo se v‰ak zaposlouchá, zÛstane
dobrovolnû a rád.
Sibérija patří ke stálicím místní
a vůbec moravské hudební scény,
a přestože za 10 let existence ka-
pely prošlo její obsazení změna-
mi, stylově si uchovala svou oso-
bitost - nejspíš proto, že v jejím
jádru zůstávají muzikantské 
osobnosti s vyzrálým hudebním
vkusem. V současnosti tvoří
Sibériji kytaristé Antonín Joni
a Eduard Čápek, bubeník Roman
Karel a saxofonista Jaroslav
Klíč, které na albu doplňují jako
hosté někdejší člen kapely, hráč
na akordeon Jiří Slavičínský
a dvojice hudebních spřízněnců
Miloš Dvořáček a Vladimír
Václavek, který má na Rýmařov
a jeho hudební dění trvalou vaz-

bu, byť zde už řadu let nežije.
Právě s ním a jeho četnými hu-
debními projekty Sibérija dlou-
hodobě spolupracuje a vytváří ja-
kousi příbuzenskou linii, která
představuje v spletitých a nepře-
hledných zákrutách tzv. alterna-
tivního žánru samostatnou od-
nož, charakterizovanou výrazo-

vým minimalismem a převážně
instrumentálním vyjádřením.
Narozdíl od mnohých Václav-
kových počinů je však hudba
Sibérije dramatičtější, inklinující
k undergroundu a jazzu, a něž-
nou poetičnost jeho kytarových
variací převrstvuje temnějšími
odstíny, které mají snad zdroj

v geniu loci zdejšího kraje.
Instrumentální charakter hudby
Sibérije ji vzdaluje verbální poe-
zii, ale naopak přibližuje ostatním
druhům umění, zvláště filmové-
mu a výtvarnému. Kapela je pra-
videlným účastníkem Noci filmů
na Sovinci a oblíbeným hudebním
doprovodem vernisáží v rýmařov-
ské Galerii Octopus i dalších mo-
ravských výstavních síních.
Ostatně bubeník Sibérie Roman
Karel je sám pořadatelem výstav
a výtvarníkem. Jeho abstraktní
malby na přebalu CD prozrazují,
že souvislost tu není jen vnější,
ale že jeho tvorba a hudba Sibérije
čerpají ze stejného životního poci-
tu, který shrnul takto: „Přehna-
ným optimismem všeobecně dnes
už asi nikdo netrpí.“
Na playlistu alba ...nikdo neuteče
je osm skladeb, tři poslední jsou
variacemi jediné s názvem Za 
oponou. Skladby kapela vybírala
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Servis služeb

Úsměvně

ze svého současného repertoáru
a nahrála v mobilním studiu
Vladimíra Dudka loni v květnu,
část záznamu, konkrétně vstupy
Miloše Dvořáčka a Vladimíra
Václavka, pořídil Frieder Zim-
mermann v Drážďanech. Přestože
místy zazní typický zvuk Václav-

kovy kytary, jako harmonický vý-
chozí bod, brzy jej překryje proud
komplikovanější a temnější, ve-
skrze sibérijovský, a toto proudění
posluchače uvrhne do poněkud
hlubších, možná i děsivějších vod,
podobně jako když se člověk z jas-
ného vědomí ponoří do hlubin

svého podvědomí. Lapidárně vy-
jadřuje tuto atmosféru proudění,
o němž nikdo netuší, kam vede
a co všechno s sebou strhne, verš
doplňující titul alba: „hory tají, vo-
da se valí... a řeka teče, teče / ...
nikdo neuteče“.
Druhé album kapely Sibérija

(první kapela nahrála v roce 2003
v Brně) vyšlo letos v červenci
v nákladu 200 kusů i díky podpo-
ře místních sponzorů, kteří jsou
uvedeni v bookletu. Návrh obál-
ky vytvořil Roman Karel a vy-
tiskla tiskárna Sofyko Rýmařov. 

ZN

Prázdniny v Muzikantské čajovně
Změna otevírací doby po dobu prázdnin!

Pravidelný kulturní program:
Po 16 - 22 od 18 hod. Čteme s dětmi
Út 16 - 22 od 16 hod. Člověče, nezlob se pro předškoláky
St 16 - 22 od 17 hod. Prázdninový kurz šermu

od 18 hod. Scrabble Masters klubík
Letní noční bar
(míchané ledové nápoje)

Čt 16 - 22 od 17 hod. Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Pá 16 - 24 od 18 hod. Jam session
So 16 - 24 od 20 hod. Veřejné zkoušky místních kapel
Ne zavřeno
Muzikantská čajovna (mateřské centrum při čajovně)
IČO: 75186608, Sokolovská 30, Rýmařov, tel.: 731 928 753,
www.muzikantskacajovna.cz

MAMINKY, POZOR!
Při Muzikantské čajovně vzniká
MATEŘSKÉ CENTRUM NOTIČKY, o. s.,
jako dobrovolné sdružení otevřené především rodinám s dětmi ve vě-
ku do 7 let a starším dětem od 12 let.
Sdružení bude zaregistrováno v síti mateřských center a bude fungo-
vat na bázi vzájemné pomoci svých členů. Máte li chuť se aktivně při-
pojit, kontaktujte nás na tel. 731 928 753 nebo přímo v Muzikantské
čajovně na Sokolovské 30 v Rýmařově. Maminky, máte možnost se
realizovat, uvítáme všechny nápady a každou pomoc!
Členstvím v Mateřském centru Notičky, o. s., získáte slevu na všech-
ny pravidelné kulturní, zájmové a společenské akce, které budou pro-
bíhat od září 2010. Naše nynější aktivita spočívá ve vybudování herny
pro děti do 3 let a herny pro větší děti ve věku od 3 do 7 let.
Zapojte se svou dobrovolnou činností nebo věcným darem pro mateř-
ské centrum!

ÚKÁZKY BOJOVÉHO ŠERMU
v Muzikantské čajovně

každou středu od 17 hodin

Zdeněk Čermák předvádí ukázky bojového šermu,
kterému se zájemci mohou naučit v letním

prázdninovém kurzu a dále od září.
Po ukončení kurzu se stáváte členem

KLUBU ŠERMÍŘŮ HRUBÉHO JESENÍKU.

Mrtvý holub
VEŘEJNÁ ZKOUŠKA
V Muzikantské čajovně
27. srpna od 20 hodin

Kapela hraje svůj vlastní žánr dead-pigeon

Marek Čermák - kytara a zpěv, Horác - basa, flétna, beatbox, 
Luboš Tesař - bicí, Bára - klávesy, zpěv, Lulu - trumpeta, 

Zdeněk Čermák - saxofon

Boty toulavý...
Léto je v plném proudu a je zřejmě
čas k zamyšlení nad tím podivným
žroutem času a peněz zvaným ce-

stování. Hřející slunce vytahuje
z našich ztuhlých těl různé bolíst-
ky, už nevypadáme jako reklamy

na bílý jogurt, trochu jsme se oču-
dili, z čerstvého ovoce a zeleniny
nabrali vitamíny a už nás to vyta-
huje ze dveří okoukaných domo-
vů. A vytahujeme peníze z kapes.
Kupujeme zájezdy, připojištění,
antimalarika, sportovní vybavení,
oblečení, jsme ochotni pustit
chlup za něco, čemu říkáme nad-
standard. V mnoha případech je to
za dny starostí a strastí. Asi je
v nás z dávných dob zakořeněno
určité nomádství, nezmizelo pod
civilizačním mejkapem. Jaké no-
mádství? Jsme přece potomci 
usedlých sedláků a ukecaných
měšťanů. Třeba nás z domovů vy-
hání nespokojenost. Možná zvyk -
všichni někam jezdí, létají, pře-
misťují se. Chceme poznávat, vy-
zkoušet, vidět, zažít, ochutnat, vy-
fotit, pochlubit se. Chceme utéct

před každodenním vstáváním do
tmy, před nemožným šéfem, nad-
řízenými i podřízenými, šedivými
návraty domů, nudnou televizí,
neposlušnými dětmi, odcizenými
partnery... životem, jaký vedeme.
Po prvních týdnech opojné svobo-
dy nám začne něco chybět.
Pošleme pohlednici na pracoviště,
rodičům, tchýni i té protivné sou-
sedce, taky jim zavoláme, hlavně
partnerovi, pokud nejel s námi.
A najednou se nám chce domů.
Říká se, že sama cesta může být
cílem. Třeba nalezneme laskavější
vztah k vlastnímu životu, rozšíří-
me obzory i o emoce. Mít ty boty
toulavý jsou dobře vynaložené pe-
níze a čas.
Tak ať naše cesty splní svůj cíl 
a účel - ať se rádi vracíme domů! 

Si
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Battle Kings 2010
V sobotu 24. července se konal
v Rýmařově již šestý ročník festi-

valu hip hop kultury Battle
Kings. Letošní ročník výrazně

poznamenala změna areálu festi-
valu, jelikož tradiční místo, za-
hrada Hedvy, je stále v rekon-
strukci. Bylo proto zvoleno ná-
hradní místo v její blízkosti.
Brány festivalu se otevřely po
jedné hodině odpolední a dvě ho-
diny nato začala první taneční
a pěvecká klání. Festivalu se zú-
častnila necelá stovka soutěžících
z celé ČR, kteří se utkali ve čty-
řech disciplínách. Ti nejlepší si
odvezli věcné ceny, jež věnovali
partneři a sponzoři festivalu.
Bohužel nepřízeň počasí ovlivni-
la návštěvnost festivalu, která by-
la oproti loňskému roku mírně
nižší. I občasný déšť a mrholení
ovšem nezabránily dobré náladě

návštěvníků ani soutěžících. Po
ukončení festivalu se všichni jeho
účastníci v poklidu rozjeli do
svých domovů.
Rád bych poděkoval všem, kteří
se na festivalu podíleli - brigádní-
kům z Rýmařova a okolí, stejně
jako všem partnerům a sponzo-
rům: KS-I Filtertechnik, C-tech-
nik, PÁTÁ stavební, Osram, 
K-Therm, Woodmetaltechnics,
Titty Twister, SkateShop.cz, Au-
toškola Bill, Autocolor Design,
H+H diskontní prodejna. Děkuji.
Tímto bych se také rád omluvil
všem rýmařovským občanům,
kterým jsem hudební produkcí
způsobil rušnější noc. 

Martin Heinisch

Otevřený dopis panu Ondřeji Bačíkovi, zástupci petičního výboru petice
na podporu vzniku Národního parku Jeseníky

Vážený pane Bačíku,
široká veřejnost v oblasti Jeseníků i já osobně
jsme zaznamenali Vaši aktivitu ve věci zřízení
Národního parku Jeseníky (NPJ).
Jako občanu a starostovi obce Dolní Moravice,
zastupiteli Moravskoslezského kraje a poslan-
ci Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky mi velmi záleží na našem regionu, ze-
jména na jeho budoucnosti. Celá má rodina
zde žije již několik generaci a doufám, že i na-
dále žít bude. Proto se velmi zajímám o veške-
ré dění a aktivity. To je i důvod, abych se začal
zabývat i aktivitou ve věci vzniku NPJ. Sám 
osobně jsem provedl několik analýz, rovněž
tak jsem prostudoval i analýzy zpracované ve
věci nezávislými osobami.
Na základě těchto analýz jsem bohužel nucen
konstatovat, vážený pane Bačíku, že Vámi
předkládané materiály a tvrzení jsou buď ne-

pravdivé nebo zavádějící. A to, jak se snažíte
mást širokou veřejnost, nesvědčí právě
o Vašich čistých úmyslech.
Jestlipak jste kupříkladu někdy ve svých ma-
teriálech zmínil, či někomu v oblasti Jeseníků
řekl, že celá lokalita Špindlerova Mlýna je
zcela vyňata z Krkonošského národního parku
(KRNAP)? Stejně tak i města Vrchlabí či
Harrachov atd.? Důvodem je ta skutečnost, že
se jedná o turistické oblasti, ve kterých je za-
městnáno velké množství lidí, kteří by, kdyby
se musela dodržovat mnohdy nesmyslná a ne-
logická opatření „ochránců přírody“, přišli
o práci.
Typickou ukázkou „odbornosti ochránců pří-
rody“ je děsivý stav, který je v současné době
nastolen v oblasti Národního parku Šumava
(NPŠ) - o tomto stavu se však ve svých analý-
zách a materiálech nezmiňujete - pročpak asi?

Na rozdíl od Vás jsem se byl na Šumavě podí-
vat a hovořil jsem i se starosty obcí v NPŠ.
Jejich konstatování shrnuto do jedné věty zní:
„Kdyby šel vrátit čas, nikdy bychom již vznik
NPŠ nepřipustili.“
Nevidím naprosto žádný důvod, proč by měl
náš již tak těžce zkoušený region dostat další
ránu v podobě zřízení národního parku. Mimo
jiné i vzhledem k výše uvedeným skutečnos-
tem zaujaly ke zřízení NPJ negativní stanovis-
ka již představitelé Moravskoslezského
i Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že
zřízení každého nového národního parku je
v rámci českého legislativního procesu dáno
formou speciálního zákona, jsem jako posla-
nec Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky připraven bojovat proti tomu, aby
takovýto zákon byl přijat. 

Ladislav Velebný, poslanec PČR

odpověď
Reaguji na otevřený dopis pana poslance
Ladislava Velebného, ve kterém se negativně
vyjadřuje k možnému vzniku Národního par-
ku Jeseníky (NPJ). Ten byl navržen
Ministerstvem životního prostředí.
Já i další členové petičního výboru si vážíme
různých názorů. Vyjádření pana poslance ale
bohužel neobsahuje žádné konkrétní argu-
menty proti navrženému NPJ. Petiční výbor,
který tvoří místní veřejně známí občané, po-
važuje návrh NPJ za zajímavý a přínosný.
Organizujeme o tom informační kampaň
a také petici na podporu vzniku NPJ.
Petici podepsalo již 10 500 lidí, zejména
z Jeseníků, řada významných osobností
a podporu NPJ potvrdily průzkumy veřejné-
ho mínění v Rýmařově a v Šumperku.
Pan poslanec označuje materiály petičního
výboru za nepravdivé a zavádějící. Neuvádí

ale, čím konkrétně jsou naše materiály ne-
pravdivé. To není férové, o to víc, že použí-
váme oficiální informace získané od minis-
terstva nebo z národních parků.
Co se týká Krkonoš, není žádným tajem-
stvím, že města (například Vrchlabí) nejsou
přímo začleněna do NP. Smyslem NP totiž
není chránit města, ale evropsky významnou
přírodu. Co se týká Šumavy, v místním NP
skutečně došlo k určitým chybám, ale není
zde nastolen „děsivý stav“. Procestoval jsem
všechny NP v ČR a doporučuji občanům
navštívit je. Z vlastní zkušenosti vím, že NP
Šumava poskytuje návštěvníkům kvalitní
služby, obce v NP vypadají pěkně a je vidět,
že se v nich investuje. Park je navíc význam-
ným místním zaměstnavatelem (330 lidí)
a zajišťuje pro region stovky miliónů korun.
Národní parky nevznikají okopírováním mo-

delu Šumavy. V ČR máme čtyři NP a pouze
na Šumavě je situace složitější. NP Jeseníky je
navržen zcela jinak a velice rozumně. Návrh
nezahrnuje obce, týká se jen neobydlených 
území v centrální části Hrubého Jeseníku (cca
25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky). Rozvoj
obcí by probíhal podle stejných pravidel jako
doposud. Turistické trasy v horách budou za-
chovány, stejně tak provoz horských chat a ly-
žařského areálu Ovčárna. Sběr borůvek a po-
hyb v přírodě bude možný podobně jako dnes.
Takové řešení neomezí život lidí v obcích, 
umožní současné využití území a zlepší
praktickou péči o přírodu Jeseníků, např. le-
sním hospodařením bez holosečí, podporou
přirozených a smíšených lesů a záchranou
vymírajících druhů (rys ostrovid, tetřev hlu-
šec atd.). NP navíc výrazně zlepší služby
pro veřejnost, turisty a školy (atraktivní in-

Foto: Lucie Grigarová
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formační centra, snadno dostupné materiály
o přírodě a množství vzdělávacích akcí).
Podpoří také ekonomiku a zaměstnanost re-
gionu získáním nových finančních zdrojů

a zvýšením atraktivity oblasti. Konkrétní
fakta jsou na www.npjeseniky.info.
Já i petiční výbor jsme připraveni věcně jed-
nat o rozumně navrženém NP Jeseníky.

Věřím, že pan poslanec bude jako veřejný či-
nitel postupovat objektivně a v souladu s po-
slaneckým slibem. Ondřej Bačík ml.,

zástupce petičního výboru

placená inzerce
Výzva pro všechny občany Rýmařovska

Vážení spoluobčané, rozvoj turistiky je dnes
jednou z mála možností, jak našemu městu
přinést pracovní příležitosti, avšak infra-
struktura Rýmařova je bohužel velmi zane-

dbaná. Dne 25. 8. 2010 bude vyhlášena vý-
zva Regionální rady Moravskoslezsko, a to
v Oblasti podpory 3.2. Subregionální centra,
která bude zaměřena na občanskou vybave-

nost a veřejná prostranství. Pro projekty do
ní přihlášené je vyhrazeno celkem 400 mili-
onů Kč, které může čerpat i Rýmařov!
Peníze z této výzvy by proto bylo možno
použít na výstavbu koupaliště vyhřívaného
solárními kolektory, které by jistě podstatně
zvýšilo turistickou atraktivitu Rýmařova
v období letní turistické sezóny. Nutnou
podmínkou realizace takovéhoto záměru (je-
hož projektová část je momentálně zpraco-
vávána) je však souhlas zastupitelstva města.
Proto se na Vás obracím touto cestou - po-
kud souhlasíte s výstavbou takovéhoto
koupaliště, požádejte své zastupitele, aby
tento záměr urychleně projednali
a schválili na svém nejbližším jednání, ne-
boť jde o poslední možnost, jak získat fi-
nanční prostředky z ROP (Regionální ope-
rační program) Moravskolezsko pro naše
město. Věřím tomu, že Rýmařov takovéto
zařízení potřebuje a že my i naše děti si za-
sloužíme koupání v důstojných podmín-
kách. Děkuji Vám předem za Váš občanský
postoj. 

Ing. Josef Švéda,
manažer projektů

financovaných EU
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Sport

Občanské sdružení Auto Hobby Cross oznamuje
svým příznivcům a sponzorům,

že od července 2010 je bývalý člen
Jan Dohnal

zbaven všech kompetencí spojených
s činností sdružení.

V turnaji tělesně postižených kuželkářů kralovali místní borci
V sobotu 10. ãervence se na r˘mafiovské kuÏel-
nû konal celorepublikov˘ turnaj tûlesnû postiÏe-
n˘ch kuÏelkáfiÛ. Byl to zároveÀ kvalifikaãní tur-
naj, kter˘ se zapoãítává do âeského poháru.
R˘mafiov‰tí kuÏelkáfii si vedli v˘bornû.
Turnaje v Rýmařově se zúčastnilo celkem
42 hráčů z celé České republiky, ale rýma-
řovští sportovci se mezi nimi dokázali pro-
sadit. V kategorii LP2 získal Karel Forcek
z TJ Jiskra Rýmařov 1. místo za zisk 445 bo-
dů, jako druhý se umístil Jan Šmerda z ČKD
Blansko (424 bodů) a třetí Jaroslav Brázda
za Turisty Ostrava (424 bodů). V kategorii

LP1 získal rýmařovský kuželkář Jiří Polášek
třetí pozici (378 bodů) za druhým Zdeňkem
Špačkem (423 bodů) a prvním Petrem
Kumstátem (444 bodů) z ČKD Blansko.
V kategorii TP zvítězil Zdeněk Dočkálek
s 535 shozenými kuželkami, druhý Rudolf
Vávra (506 bodů) reprezentoval Opavu-
Kateřinky, třetí Pavel Mikurda (470 bodů)
Baník Ostrava. Další zástupce TJ Jiskra
Rýmařov Čestmír Šrom získal 429 bodů
a čtvrté místo.
V Českém poháru si vedou rýmařovští ku-
želkáři zatím dobře. V kategorii LP2 vede

Karel Forcek stejně jako Zdeněk Dočkálek
mezi TP, v kategorii LP1 je Jiří Polášek na 
3. místě. Příští turnaj se koná 7. srpna
v Horním Benešově.
Závodníci děkují Radmile Poláškové a Věře
Tomanové za výbornou obsluhu, pomocným
rozhodčím Marku Hamplovi a Michalu
Ihnátovi a také sponzorům Radce
Vepřekové, Jiřímu Ondrákovi, Josefu
Pipovi, Michalu Zelenému, Liboru
Horáčkovi, firmě Lamont, panu Štepaníkovi
a Karin Karapetyan. 

Zdeněk Dočkálek

Liga v plážovém volejbale zahájena
Ve čtvrtek 24. června byla zahájena Rýmařovská liga 2010 v plážo-
vém volejbale. Do soutěže se celkem přihlásilo patnáct dvoučlenných
družstev a ze základní části jsou odehrány dvě třetiny zápasů. Po
skončení základní části bude následovat část finálová a tou je play-
off. Aktuální výsledky, rozpisy, tabulky, soupisky a další informace
týkající se této soutěže i volejbalu v našem městě a regionu se na-
cházejí na internetové adrese www.volejbal-rymarov.cz. 

Pavel Ujfaluši

Foto: Pavel Ujfaluši Foto: archiv Auto Hobby Cross, o. s.
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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

fiidiãe
pro mezinárodní

kamionovou dopravu

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460

(v dobû od 7 do 16 hodin).

POÎADUJEME:

- praxi v fiízení
- fiidiãsk˘ prÛkaz

skupiny C, E
- trestní

bezúhonnost
- poctivé jednání
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Rychlé fie‰ení dluhÛ!! SníÏíme splátky. O 10% - 70%
¤e‰íme: bankovní i nebankovní pÛjãky,
zesplatnûné úvûry, exekuce apod.
Máte problémy se splácením dluhÛ?
PomÛÏeme!!
Domluvíme Vám splátkov˘ kalendáfi s vûfiiteli a exekutory.
Nabízíme pomoc pfii vymáhání Va‰ich pohledávek, pokud Vám nû-
kdo dluÏí.

Poskytujeme oddluÏení v rámci insolvence:
OddluÏení lidí s jak˘mkoliv pfiíjmem.

Vûfiittelé pfiestanou sráÏet dluÏné ãástky ze mzdy.
Exekutofii pfiestanou pokraãovat ve sv˘ch ãinnostech.

MoÏnost neplatitt závazek, pokud se k nûmu vûfiitel nepfiihlásí.
MoÏnost splacení 30 % z celkového souãtu dluhÛ a úvûru.
Více informací na http://www.libertinal.cz; tel. 605893626

Soukromá řádková inzerce
• Prodám rodinný dům s velkou zahradou v Mirotínku, obec Tvrdkov,
vhodný k rekonstrukci. K bydlení i rekreaci. Cena dohodou. Tel.
731 329 401.

• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví o rozměrech 85 m2 na Větrné
ulici za 750 tisíc Kč. Tel. 604 52 48 39 nebo 604 50 52 61.

• Prodám byt 3+1 v Rýmařově po celkové rekonstrukci. Cena doho-
dou. Tel. 775 650 313.

• Prodám sedmičlánkový kotel Viadrus na tuhá paliva (rok používa-
ný). Cena dohodou na tel. 602 438 539 - spěchám s odvozem.

• Koupím do osobního vlastnictví dvoupokojový byt (2+1)
v Rýmařově. Cena dohodou. Rozálie Wnenková, tel. 737 642 080.

Gala, a. s.,
pfiijme pro provozovnu
Bartákova 34, R˘mafiov,
do pracovního pomûru

strojního mechanika
- sefiizovaãe ‰icích strojÛ

Práce ve dvousmûnném provozu, nástup dle dohody,
nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení

PoÏadujeme: SOU, praxe v sefiizování ‰icích strojÛ
a automatÛ zn. Juki, Adler, Brother v˘hodou

V˘bûrové fiízení se bude konat v 09/2010,
uchazeãi se mohou hlásit pfiímo na poboãce

v R˘mafiovû u pí Jaro‰ové

Îivotopisy zasílejte do 31. 8. 2010 
na email l.wagnerova@gala.cz 

nebo po‰tou na adresu
Ing. Libu‰e Wagnerová, 

Gala, a. s., Západní 75, 797 32 Prostûjov

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 27. 8. 2010

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 19. 8. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!15/2010
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