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V Ondfiejovû se soutûÏilo v pojídání 
knedlíkÛ

Sportovi‰tû v zahradû Hedvy 
a boulder centrum dokonãeno

V kÛÏi pofiadatele aneb Jak se dûlá 
festival

Nad rusk˘m jezerem létají váÏky 
Jifiího Halouzky

Na crossovou traÈ vyjeli nejmen‰í 
závodníci na ãtyfikolkách

ročník XI I .
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Pár slov... o svátcích
Už v době mého dětství se sla-
vilo množství nejrůznějších
svátků a významných dnů.
Mezi žactvem byly nejoblíbe-
nější Mezinárodní den žen
a Den učitelů, kdy se daly 
s učitelkami vyjednat hodiny
bez zkoušení (když máte ten
svátek...). Dnes prý žáci a stu-
denti možnosti blahopřání pe-
dagogům spojené s osvoboze-
ním od písemek a zkoušení ani
nevyužívají.
A to se dnes rejstřík meziná-
rodních a světových dnů notně
rozšířil - svůj den mají lachta-
ni, tuleňové a velryby, pracov-
níci v cestovním ruchu, žong-
léři, dobrovolníci v ekonomic-
kém a sociálním výzkumu, 
diabetici, nevidomí, leváci,
básníci, spisovatelé a věznění
spisovatelé. Na začátku května
se (zřejmě kýcháním a smrká-
ním) slaví Den alergie a ast-
matu, svůj den má i naše pra-
coviště (30. dubna). Jeden-
advacátý březen je nejen prv-
ním jarním dnem, ale i Mezi-
národním dnem za odstranění
rasové diskriminace, Meziná-
rodním dnem zdravého spán-
ku, Mezinárodním dnem lout-
kového divadla a Světovým
dnem básní. V dubnu se slaví
nejprve Mezinárodní den boje
proti hluku a Mezinárodní den
hlasu, a pár dní nato mohou
pacifisté, kteří odmítají proti
hluku přímo bojovat, slavit
Mezinárodní den proti hluku.
Svůj den má i jód. Jiné prvky
toto privilegium nemají,
o sloučeninách nemluvě, což
je jednoznačně diskriminace.
Například já bych raději slavi-
la hořčík. Oslavy mohou pořá-
dat i suchý zip, UFO a trpaslí-
ci - ti prý mají mezinárodní
den, aby se upozornilo na vý-
znam trpaslíků a mytologic-
kých postav v kultuře a histo-
rii. My v českých zemích však
tento svátek příliš neslavíme,
neboť díky Járovi Cimrmanovi
dobře víme, že trpaslíci jsou
nejhorší ze všeho!
Jeden svátek jsem však v žád-
ných seznamech nenašla.
Ačkoli druhou neděli v květnu
slavíme Svátek matek a třetí
neděli v červnu se někteří
v rámci odstranění diskrimina-
ce snaží zavést Den otců, za-

tím nikdo nezavedl Den praro-
dičů. A přitom jsou to právě
prarodiče, kteří mají na děti
zásadní vliv a korigují vý-
chovné snahy rodičů a škol.
Můj dědeček byl příkladem
toho, že když chcete, klidně
můžete mluvit neslušně, kouřit
a pít pivo. On to byl, kdo mě
při vyzvedávání ze školky
utvrdil v názoru, že pomazán-
kové máslo je odporné, mrkev
je hnusná a kedlubna opravdu
smrdí. A co víc, uvedené po-
traviny, předávané starostlivou
učitelkou k neprodlené konzu-
maci pod jeho dohledem, před
mýma očima chladnokrevně
vyhazoval do nejbližší popel-
nice, případně škarpy! A on to
byl, kdo nám vnoučatům prak-
ticky předvedl, že knihu, ak-
tovku nebo fixy, které podle
rodičů mít nemůžeme, mít
prostě můžeme. Prarodiče totiž
zřejmě mají v nepsaném popi-
su práce vnoučátka rozmazlo-
vat, vykrmovat a pět na ně
chválu.
Zajímavé je, když můžete sle-
dovat své rodiče v roli prarodi-
čů. Kam zmizela ta důslednost
a přísnost? Zatímco vy jste
museli řádně odůvodnit kaž-
dou dvojku na svém vysvědče-
ní s vyznamenáním, u vnouče-
te je za moc krásné označeno
i vysvědčení se známkami vý-
razně vyšších číselných hod-
not. Zatímco vy jste museli
všechno jídlo dojídat a platilo
heslo Jez, co je, nebo buď hla-
dem, vnoučátku se speciálně
uvaří těstoviny, protože ono ty
brambory nemá rádo. Zatímco
vy jste museli být po
Večerníčku v pyžamu a nejpo-
zději v osm zhasnout a spát,
vnouče ještě po desáté hraje
s prarodiči u televize spole-
čenskou hru. A těch výletů na
hrady a zámky, vycházek do
lesa a bojových her, co pro
vnoučata připraví, a těch slad-
kostí, co jim nakoupí...
Doporučuji proto, aby byl ne-
prodleně ustanoven Svátek
prarodičů. Všichni rodiče urči-
tě budou souhlasit, že by se
měl slavit 31. srpna - protože
jak bychom bez babiček a dě-
dečků ty prázdniny zvládli? 
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ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje, že v příštích dnech bude přeru-
šena dodávka elektřiny na některých místech Rýmařova. 
Dne 30. 8. 2010 v době od 8.00 do 11.00 bude přerušena dodávka 
elektřiny do Regul. stanice plynu SMP a veřejného osvětlení - Měst.
služby Rýmařov, v době od 11.00 do 14.00 na celé ul. Husově, v pro-
dejně Lidl, v garážích na ul. Okružní, na radnici a celém nám. Míru,
v obchodním domě Koruna, na tř. Hrdinů č. 1 až 13, v autoservisu na
ul. Lipová, v ul. Úvoz a cukrárně na ul. Radniční.
Dne 3. 9. 2010 v době od 8.00 do 11.00 bude přerušena dodávka 
elektřiny na sídlišti Dukelská č. 1-6, v areálu bývalého COP, fa
Lamont, na ul. Žižkově č. 1, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, na ul. 8. května
č. 22-26, v ul. U Potoka č. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, na ul.
Revoluční č. 6, 8, 10, 12, 24, 26, 28, v prodejně potravin na ul.
Revoluční. V době od 11.00 do 14.00 bude přerušena dodávka elekt-
řiny v ul. Na Stráni od č. 1, 16 po č. 7, 11, v zahrádkách Na Stráni,
okálech Na Stráni č. 24 až 36, na tř. Hrdinů č. 26A, 26B, v obchodě
Fraňo, č. 13 až 21, 14 až 24, 22A, 22B, na ul. T. Matějky, autob. nád-
raží, ve Středisku volného času a na ul. Okružní č. 1 až 7.
Dne 8. 9. 2010 v době od 8.00 do 11.00 bude přerušena dodávka 
elektřiny v budově záchranné služby na ul. Mlýnské, na ul. Máchově,
v rest. Na Statku, v ul. Palackého od č. 9, 10 po ul. Národní, v ul.
Bartákově od č. 6 po ul. Národní vč. č. 22, 28 a v ul. Divadelní od ki-
na po ul. Bartákovu, v ul. Havlíčkově od č. 7, 9 po ul. Národní, v ul.
Jungmannově 7, ul. J. Sedláka 13, Národní od č. 9 přes ZŠ a č. 19 po
ul. Opavskou a pekárnu. V době od 11.00 do 14.00 bude přerušena
dodávka elektřiny na ul. Revoluční č. 1, 3, 5, 7, v ul. Horní a na
Školním náměstí č. 2.                                               
Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, ods. 4, písm.
d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné 
omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k za-
mezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.
Děkujeme za pochopení.
POZOR! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční sousta-
vy i v této době považovat za zařízení pod napětím! Bližší informace
můžete získat na lince 840 850 860.   ČEZ Distribuce, a. s.

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
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Zpravodajský servis ve zkratce

Aktuálně z města

Stručně z jednání rady města
V pondělí 19. července zasedala Rada města
Rýmařova. Vzala na vědomí zprávu o čin-
nosti komise pro občanské záležitosti
a schválila Zprávu o vyřizování návrhů, pod-
nětů, připomínek a stížností za období od 
1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.
Rada schválila přidělení veřejné zakázky na
realizaci stavebních prací „Osvětlení přecho-
dů pro chodce - Zvýšení pasivní bezpečnosti
chodců v Rýmařově III. etapa“ společnosti

EmB Elektromontáže Bruntál, s. r. o., za ce-
nu 533 838 Kč. Dále přidělila veřejnou za-
kázku „Informační systém města - plakáto-
vací moduly“ firmě OK Design z Olomouce
za celkovou cenu 790 416 Kč. Rada dále od-
hlasovala přijetí investiční účelové dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rea-
lizaci projektu „Regenerace brownfield
Janovice“ v celkové výši 350 tisíc Kč.
Poprvé se rada také zabývala schvalováním

výjimek v souvislosti s novou vyhláškou 
o udržování veřejného pořádku. Výjimku
k zákazu provozování hudebních produkcí
v době nočního klidu udělila Sboru dobro-
volných hasičů Rýmařov pro Memoriál Jana
Suka, který se koná 28. srpna, a také V-clubu
Rýmařov na pravidelné diskotéky, pořádané
každou sobotu od 14. srpna do 31. prosince
2010. 

ZN z materiálů MěÚ

Město obdrželo dotaci na rekonstrukci Střediska volného času
Ve středu 18. srpna zveřejnila Regionální rada
regionu soudržnosti Moravskoslezsko výsled-
ky třetího kola výzvy pro oblast podpory 3.2
Subregionální centra ROPu Moravskoslezsko.
Pro město Rýmařov byly výsledky velmi příz-
nivé. Z celkových 427 milionů Kč určených
pro Moravskoslezský kraj získalo město
Rýmařov 44 867 000 Kč na rekonstrukci ob-
jektu Střediska volného času a TJ Jiskra
Rýmařov dalších 8 892 000 Kč na rekonstruk-
ci fotbalového hřiště č. 3. To představuje více

než 12 % z celkově alokované částky kraje.
Rekonstrukce objektu Střediska volného času
je dlouhodobě připravovanou investicí, jejímž
cílem je komplexní rekonstrukce pláště a in-
teriéru budovy, která byla dostavěna před 32
lety a jejíž vlastnosti již nevyhovují požadav-
kům na dnešní provoz a využití. Stavba potr-
vá déle než rok a vynutí si pravděpodobně pl-
né uzavření objektu a zajištění náhradních
prostor pro provoz kroužků a další činnosti.
Podíl dotace představuje 56,42 % předpoklá-

daných nákladů, a tak město musí ze svého
rozpočtu zajistit dofinancování investice část-
kou 34,6 mil. Kč (celkové náklady činí 79,5
mil. Kč). Od doby výstavby II. etapy kanali-
zace ve městě před osmi lety to zřejmě bude
druhá nejdražší investice města. Na dodavate-
le stavby musí proběhnout výběrové řízení,
které stanoví po podpisu smlouvy konečnou
cenu. V některém příštím čísle Horizontu vás
s obsahem rekonstrukce podrobněji seznámí-
me. Ing. Petr Klouda

Zahrada Hedvy zkolaudována
Druhá etapa dokončení investič-
ní akce „Zahrada Hedvy
v Rýmařově - sportovně-kulturní
areál“ byla zkolaudována v úterý
10. srpna. Záměrem města bylo
vybudovat zde kvalitní zázemí
pro lyžaře, tedy chatu a přístře-

šek pro rolbu, spolu s parkoviš-
těm, příjezdovou cestou, veřej-
ným osvětlením a nutnými inže-
nýrskými sítěmi včetně zasněžo-
vacího systému.
Zahrada také prochází celkovým
zkrášlením a úpravou zeleně,

která zahrnuje i vyčištění jezír-
ka. K pohodlí návštěvníků má
přispět též dřevěný altán, zbudo-
vaný v horní části zahrady, od-
kud je možné obdivovat výhled
na hřeben Jeseníků. V jeho sou-
sedství se ještě plánuje umístění
grilovacího roštu. Mladší děti ji-
stě ocení zřízení nových herních
prvků, ty starší mohou využít
zpevněných asfaltových ploch
pro skateboard. Pro sportovce
všeho věku je připraveno celkem
osmnáct cvičebních stanovišť
a dráhy pro kolečkové brusle.
Návštěvníci už jistě zaznamenali
odstranění starého, dávno nevy-
hovujícího pódia. Na jeho místě
brzy vyroste nové, s čímž souvi-
sí i plánovaná rekonstrukce hle-
diště. Lavičkami bude osazen
i celý prostor parku, dále přibu-
dou odpadkové koše a informač-
ní tabule.
Na této komplexní revitalizaci se
92,5 % nákladů podílí Regionální
operační program Moravsko-

slezsko, zbytek hradí město.
Plánovaný rozpočet 39 milionů
Kč se výběrovým řízením, jež vy-
hrála firma Kareta, s. r. o., podaři-
lo snížit na 30 875 000 Kč, při-
čemž dokončení druhé etapy se
předpokládá právě koncem srpna.
O tom, jak projekt pokračuje, se
přijel ve čtvrtek 13. srpna pře-
svědčit i náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro 
územní plánování a cestovní
ruch Ing. Jiří Vzientek spolu
s Ladislavem Velebným, poslan-
cem za ČSSD. Při exkurzi je do-
provázel Ing. Jaroslav Kala, ná-
sledován RNDr. Čermákem
z odboru životního prostředí
a regionálního rozvoje a Ing.
Pochylovou ze stavebního úřadu.
Pan náměstek, pan poslanec
a pan místostarosta nakonec
slavnostně přestřihli pásku a no-
vě zrekonstruovaná zahrada
Hedvy se tak oficiálně nabízí ve-
řejnosti k odpočinku i zábavě. 

JaPo

Oprava chodníku u lékárny
Letošní oprava chodníku přiléhajícího k budově lékárny na Radniční ulici nebyla součástí plánované komplexní opravy náměstí. Tuto o-
pravu si vynutil velmi špatný a neudržitelný stav chodníku. Celková cena byla 133 800 Kč a po vzájemné dohodě se na ní kromě měs-
ta finančně podílel i RNDr. Dimitrios Karajannis. Případy, kdy občan města jakkoli přispěje ke zvelebení městského majetku, jsou vel-
mi vzácné, a proto bych chtěl touto cestou panu doktoru Karajannisovi upřímně poděkovat. Petr Klouda, starosta
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Město koupilo budovu pošty a Telecomu
Mûsto R˘mafiov koupilo ve v˘bûro-
vém fiízení budovu po‰ty a Telecomu

na námûstí Míru od spoleãnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Zastupitelstvo města pověřilo
starostu vypracováním nabídky
na zakoupení těchto sousedících
objektů včetně pozemků, jako
maximální limit určilo částku
10 mil. Kč. Konečná a nejvyšší
nabídka formou obálkové meto-
dy nakonec zní 6 658 000 Kč.
K tomuto účelu město přijme 
úvěr.
Parcely se nacházejí na ploše
726 m2 (377 + 349), objekty
mají celkovou výměru bytových
a nebytových prostor nad 1 000
m2 a tvoří jeden stavební celek.
Oba objekty jsou třípodlažní,
částečně podsklepené, s valbo-
vou a sedlovou střechou.

„Jde o klíčové nemovitosti
v centru města s trvalým obsa-
zením prostor, a tedy i příjmem
z nájemného. Pokud by je získal
vlastník s naprosto odlišným,
a přitom nevhodným záměrem
využití, staly by se objekty pro
město pohromou, jak se již v ně-
kolika případech stalo. Z důvo-
du rizika nevhodného využití
nebo úpadku objektů, rizika
ztráty služebny pošty a lukrativ-
nosti objektů i ploch jsem rád,
že město tyto budovy získalo do
svého vlastnictví,“ vysvětlil sta-
rosta Petr Klouda. 

Převzato
z webových stránek města

Boulder centrum bylo dokončeno Obnova čtyř dřevěných křížů
v obci StránskéV zahradû Stfiední ‰koly R˘mafiov na

ulici Julia Sedláka byla dokonãena
stavba boulder centra, na kterou
získalo mûsto dotaci z Moravsko-
slezského kraje v rámci projektu
Podpora rozvoje mikroregionu
R˘mafiovska. Náklady projektu byly
pfiibliÏnû 1 milion Kã.
Jádrem boulder centra jsou tři 
umělé lezecké kameny různé ob-
tížnosti o výšce 3 m, které dopl-
ňuje upravená dopadová plocha,

přístupový chodník a lavičky.
Původně oplocený prostor se stal
volně přístupným prostranstvím
s upravenou zelení, vhodným pro
odpočinek i sport, a je tak otevřen
jak veřejnosti, tak školám, které
zde mohou trávit výuku tělesné
výchovy. Provozní řád a pokyny
k využívání areálu budou umístě-
ny na informační tabuli. 

Zpracováno dle informací
na webových stránkách města

Z rozpoãtu mûsta byla uhrazena v˘roba ãtyfi dfievûn˘ch církevních kfiíÏÛ. Tfii
se nacházejí u silnice vedoucí z R˘mafiova pfies obec Stránské, jeden je 
umístûn u hlavních vrat do kostela v této obci.
Nové pětimetrové modřínové kříže nahradily staré, zubem času po-
znamenané symboly Kristova utrpení. O jejich výstavbu se zaslouži-
la firma Dřevospol Rýmařov.
Když pomineme hřbitovy, setkáváme se v každé dnešní obci s něko-
lika kříži na různých místech, která jsou vždy nějakou připomínkou.
Někde stojí takový kříž uprostřed polí, protože tam třeba kdysi spadl
sedlák z fůry a zabil se. V moderní době křížky s podobným připo-
menutím tragédie lemují naše silnice. Jindy nám kříž u polní cesty
připomíná, že tam byla křižovatka cest. Ve středověku byly obvyklé
tzv. smírčí kříže, vytesané do kamene na znamení pokání za spácha-
né zlo.
V případě křížů ve Stránském se důvod postavení ani stáří nepodařilo
v dostupných pramenech vypátrat. Ať už byl motiv postavení křížů ja-
kýkoliv, zasluhují úctu kvůli historii i našim předkům. Kromě toho jsou
tyto kříže zaznamenány ve vojenských a často i turistických mapách,
a jsou proto chráněny nejen jako památky, ale i z těchto důvodů.

Převzato z webových stránek města

Rýmařov má nového faráře
R˘mafiovskou fiímskokatolickou farnost a bruntálsk˘ dûkanát spravuje 
od 1. srpna 2010 nov˘ duchovní správce, kter˘ vystfiídal dosavadního dû-
kana Mgr. Jindfiicha ·vorãíka. Je jím dûkan Mgr. ICLic. Franti‰ek Zehnal,
Th.D., kter˘ do na‰eho mûsta pfii‰el z hluãínské farnosti.
V pondělí 2. srpna 2010 přijal Františka Zehnala na radnici místosta-
rosta města Ing. Jaroslav Kala. Rozhovor se nesl v přátelském duchu,
pan farář představil zástupci města vizi své práce, vyzdvihl zejména
zájem o zvelebení budovy fary a jiných církevních památek. Na zá-
věr příjemného setkání vyjádřil místostarosta očekávání oboustranné
dobré spolupráce v kulturním životě našeho města a regionu. 

Převzato z webových stránek města

Plakátovací plochy budou obnoveny
Středisko volného času Rýmařov, které provádí výlep plakátů ve
městě, oznamuje, že 24. srpna proběhne poslední výlep plakátů před
rekonstrukcí výlepových ploch. Od 31. srpna bude po dobu asi tří
týdnů prováděna výměna plakátovacích ploch v Rýmařově. 

SVČ Rýmařov

Foto: H. Pavlásková

Foto: H. Pavlásková
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Redakce Rýmařovského horizontu vyhlašuje anketu
Sedm divů Rýmařovska

Celostátní anketa skončila, naši čtenáři ale mohou hlasovat dál - o tom, co nejvíc obdivují přímo 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 ti-
py 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

Jedna paní povídala...
Opět přinášíme na našich stránkách tuto rubri-
ku, ve které reagujeme na podněty občanů a za-
býváme se citlivými tématy, jež se stávají nápl-
ní hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle
svých mluvčích nedostatečně řešeny. Rubrika
by měla sloužit tomu, aby byly problémy obča-
nů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.

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

vávat a řešit s pověřenými osobami, zejména se
starostou města. Čtenářské příspěvky mohou
být redakci zasílány prostřednictvím e-mailu
rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, případně mohou
být vhozeny do schránky redakce u vchodu do
Střediska volného času.

Zastupitelstvo schválilo nové znění vyhlášky o zajištění veřejného
pořádku, která zpřísňuje podmínky pro pořádání veřejných pro-
dukcí v době nočního klidu. Pořadatelé mají nyní povinnost pí-

semně žádat město o povolení akcí, jejich žádosti přitom bude
schvalovat rada města. Vyhláška okamžitě vyvolala reakce pořa-
datelů:

...že chce rada města zakazovat hudební produkce

Tady končí zábava
Dne 15. července vešla v účinnost nová vy-
hláška č. 01/2010, která radikálně změnila
původní vyhlášku o veřejném pořádku. A to
obzvláště v pasáži o pořádání kulturních ak-
cí a veřejných hudebních produkcí.
Co přesně nová vyhláška říká?
Aby se mohla uskutečnit veřejná hudební
produkce po 22. hodině, je zapotřebí neje-
nom kulturní akci nahlásit, ale také požádat
Radu města o schválení pořádání kulturní ak-
ce 30 dní před pořádáním akce.
Že je vše v pořádku, když je potřeba k veřej-
né hudební produkci po 22. hodině povolení?
Ano i ne. Tato pravomoc totiž dává velikou
sílu rozhodovat, která kulturní akce bude či
nebude povolena.
Kdo rozhoduje o povolení kulturní akce?
Aby se kulturní akce mohla konat, je třeba
souhlasného stanoviska rady města. Tu tvoří
sedm radních, jejichž společné jednání je ne-
veřejné, „za zavřenými dveřmi“. O kulturní
akci jsou informování pouze ze žádosti o po-
volení, z účelu akce, a zpravidla nedochází
k žádné konzultaci s organizátorem. Je tedy

možné o „nezávadnosti“ kulturní akce kvali-
fikovaně rozhodnout?
Proč vlastně bylo třeba úpravy vyhlášky?
Vskutku si nejsem jist. Původní vyhláška
chránila veřejný pořádek nutností akci nahlá-
sit a splnit podmínky uložené městským úřa-
dem. K zabezpečení veřejného pořádku slou-
žil odstavec, kdy je pořadatel povinen zajistit
„...důstojný a pokojný průběh akce, jakož
i dbát dodržování veřejného pořádku a noční-
ho klidu a tyto během akce neustále zajišťo-
vat. V případě narušení veřejného pořádku je
povinen hudební produkci okamžitě ukončit.“
Původní vyhláška tedy dostatečně vymezova-
la práva a povinnosti pořadatele pro pořádání
veřejných hudebních produkcí. Musel zajistit
bezproblémovost celé akce, jinak mohla být
v jejím průběhu ukončena výzvou policie či
oprávněného úředníka městského úřadu.
Do nové úpravy vyhlášky byl ovšem zakom-
ponován i mechanismus schvalování radou
města, což dává radě města pravomoc rozho-
dovat, co se bude a nebude v Rýmařově ko-
nat. Navíc, aby docházelo k naplnění vyhláš-

ky č. 01/2010, musel by každý, kdo pořádá
jakoukoliv veřejnou hudební produkci, tuto
akci nahlásit 30 dní před termínem konání.
Zároveň je k pořádání hudební produkce tře-
ba souhlasu rady města. Může ovšem nastat
situace, že rada města nebude v termínu 30
dní od podání žádosti zasedat. Jak si má
v tomto případě organizátor počínat?
A následně citace přímo z vyhlášky:
„Pořádat veřejnou hudební produkci na úze-
mí města Rýmařova je v době nočního klidu
zakázáno (...), na písemnou žádost může udě-
lit rada města výjimku (...), výjimka může být
kdykoli změněna či zrušena, pokud produkce
mj. narušuje noční klid.“ Aneb pohádka
o začarovaném kruhu.
K čemu tedy tato vyhláška slouží, když dává
pravomoc do rukou rady města, aby mohla
zakázat jakoukoli veřejnou hudební produkci
předem, aniž by věděla, jak daná akce bude
probíhat? Účel akce „narozeninová oslava
kamaráda“ je již veřejnosti snad dobře znám
- je však možné z účelu vyčíst, zda se nejed-
ná o schůzku extremistů? Martin Heinisch

odpovídá starosta města
Obavy pisatele, že pravomoc rozhodovat
o konání kulturní akce zastupitelé nějakým
způsobem zneužijí, že se nebude konat jed-
nání rady a termín projednání vyprší bez
schválení (rada města zasedá nejméně jeden-
krát za měsíc) nebo že budou zastupitelé kul-
turní akce nějakým způsobem selektovat
podle svojí libovůle, jsou myslím zcela zby-
tečné. Zastupitelé města, a tedy i členové ra-
dy města podporují pořádání kulturních akcí

a mají zájem na tom, aby jich bylo co nejví-
ce a v co možná nejširším spektru. Tato vy-
hláška vznikla a byla schválena zastupiteli
proto, aby mohli zastupitelé omezit takovou
„kulturní produkci“, která znamená pro své
okolí útrapy, je důvodem konfliktů mezi ob-
čany, místem výtržností, vandalství a rušení
nočního klidu. Není asi žádným tajemstvím,
že přijetí této vyhlášky bylo vynuceno ještě
nedávno existující restaurací a ubytovnou

Erna, kde byly podobné jevy na denním po-
řádku. Pohled pisatele je úzce jednostranný,
netrápí ho nic z toho, že druhou stránkou
každé „zábavy“ mohou být výše popsané je-
vy a že povinností zastupitelů je jim před-
cházet a bránit. Vyhláška nemá za cíl pořa-
datelům kulturních akcí házet klacky pod no-
hy, pokud oni sami budou dodržovat dohod-
nutá a obecná pravidla jejich pořádání a prů-
běhu. 
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Zdravotnictví

Proč jsem si ho vybral: RNDr.
František Čermák je člověk, u ně-
hož si vážím odborných znalostí
i lidských vlastností. Spolupra-
cujeme v rybářském svazu, občas
zajdeme i na ryby. Cením si jeho
citlivého a rozumného přístupu
k řešení problematiky ochrany
přírody. Je jeden z mála lidí, kte-
rým opravdu záleží na udržení ži-
votaschopnosti rýmařovského re-
gionu.

Čím vším jste byl rád po studi-
ích? Kde a kdy jste absolvoval,
jaký byl průběh zaměstnání?

V roce 1978 jsem absolvoval stu-
dium na Přírodovědecké fakultě
brněnské univerzity. Poté jsem
zde zůstal učit, po pěti letech
jsem však pochopil, že tzv. vě-
decká práce je z mého pohledu až
absurdně vzdálená od praxe a že
život ve velkém městě není pro
člověka z Vysočiny to pravé.
Odešel jsem proto do Jeseníků,
do rýmařovského Geologického
průzkumu. Zde jsem se rád podí-
lel na průzkumných pracích, ma-
pování v Jemenu (zde jsem zažil
občanskou válku a vrátil se domů
v lednu ve vietnamkách). Nikdy
nezapomenu na tvořivou atmo-
sféru, špičkovou úroveň a profe-
sionalitu zejména některých
svých starších kolegů, od nichž
jsem se mnohému naučil. Nikdy
se nesmířím s tím, že tento pod-
nik s obrovským lidským poten-

ciálem byl vytunelován. A proto-
že jsem se již před rokem 1989
spolu s kolegou snažil kritizovat
tehdejší nesmyslný pohled na ži-
votní prostředí (zejména tzv. ná-
hradní rekultivace), rád jsem pře-
šel na odbor životního prostředí,
protože jsem doufal, že se to po-
daří změnit.
Vedete krásný, ale nevděčný od-
bor životního prostředí MěÚ
Rýmařov. Uveďte alespoň tři ob-
lasti, ve kterých se vám a vašim
spolupracovníkům v poslední
době nejvíc dařilo.
Mám radost z každé realizované
akce, která byla prioritou města.
Zejména jsou to zdánlivě samo-
zřejmé věci, jako je vyřešení pro-
blému odpadních vod, postupné
zlepšování nakládání s odpady
(rekultivace věčně hořící skládky,
separace, sběrné dvory), snižová-
ní emisí (zejména zateplování).
Velice důležité jsou též stavby
pro volnočasové aktivity (kluziš-
tě, hřiště včetně hřišť pro ty nej-
menší, zázemí pro mladé lyžaře).
Bohužel, nemůžeme ovlivnit, na
co stát a Evropská unie dá dotace.
Pravidla jsou nastavena tak, že ty
nejpotřebnější, velké projekty, ja-
ko je například naše náměstí nebo
rekonstrukce Střediska volného
času, jsou těmito pravidly diskri-
minovány.
Velkou radost mám též z každé
akce, která zlepší stav zdevasto-
vané krajiny (výsadba zeleně,
vodní nádrže, revitalizace poto-
ků). Zde však narážíme na neřeši-
telné problémy, neboť stát po-
zemky nutné pro revitalizaci kra-
jiny privatizuje (a město je ani ne-
může koupit), přičemž v budouc-
nosti je bude muset asi opět - ale
asi za jinou cenu - vykupovat.
Jaká uspokojení vám tato práce
přináší?
Je to skutečnost, že se stav naše-
ho podhorského městečka přece

jenom pomalu, ale podstatně
zlepšil. Po příchodu z Brna jsem
si myslel, že tady právě skončila
válka. A jsem též rád, že v tomto
krásném (dle mého názoru z čes-
kých hor nejkrásnějším) prostředí
mohu žít.
Nedávno jsme v Horizontu četli
o vaší výpravě do Bolívie. Kde
jste všude už byl a proč jste nav-
štívil zrovna tyto země? Sdělte
svá poselství.
Mojí největší životní vášní a zá-
jmem je příroda ve všech podo-
bách. Proto se snažím vidět to, co
se z ní ještě podařilo zachovat.
Proto ta Bolívie (převládá zde pů-
vodní obyvatelstvo s přirozeným
vztahem k přírodě), Patagonie,
Skandinávie, kde teprve člověk
pochopí, jak cenný je Velký kotel,
hory východu Turecka, Alpy,
Rumunsko, to, co zbylo po
Indiánech v USA. Všude tam
jsem viděl přírodu v mnoha po-
dobách, velice jsem se zajímal
o způsob její ochrany. Myslím, že
u nás jsme si zvykli vše řešit zá-
kony, rezervacemi. Klíč k zacho-
vání přírodního dědictví je však
ve vztahu lidí k přírodě. Indián
v Bolívii nesnese láhev na zemi,
sebere ji. Ve Skandinávii můžete
i v rezervacích stanovat, a přece
je všude čisto. Přes zvýšenou ad-
ministrativu a represe (u nás se
navíc nejraději uplatňují pouze
proti jednotlivým občanům) cesta
nevede. A snad ještě k populární
ochraně jednotlivých druhů živo-
čichů, nejlépe dravců či dokonce
k jejich reintrodukci. To nemůže
fungovat, na ekosystém je nutno
pohlížet jako na celek, návratu
původních druhů je třeba pouze
napomáhat nápravou zásahů do
jejich biotopů. Viděl jsem, že té-
měř vše, co člověk udělá pro pří-
rodu jen v dobré víře, se ukáže ja-
ko chyba. Podívejte se jen na ne-
uváženou reintrodukci vydry říč-

ní. Nádherné zvíře, ale vysadit
jich v povodí Moravice dvacet,
když se zde mohou uživit tak dvě,
je nesmysl, který způsobil úplné
vymizení lipana podhorního a fa-
tální devastaci populace pstruha
obecného.
V létě jezdíte na kole, v zimě na
běžkách. Kolik kilometrů ročně
pokoříte? Všiml si vás už nějaký
reprezentační trenér jako adepta
budoucí olympiády?
Vše u mě souvisí s přírodou,
včetně mých „sportovních“ akti-
vit. V létě tak najedu po krásném
okolí cca 5 000 km na kole, v zi-

mě asi 1 200 km na běžkách. A to
mně pak umožňuje lézt a chodit
po horách. Sportovce, zvláště
běžkaře, atlety, bezmezně obdi-
vuji. Se svým netalentovaným tě-
lem jsem byl v těchto disciplí-
nách vždy pouze nadšencem
a obdivovatelem schopnějších.
Autorem vašeho rybářského kré-
da je Ota Pavel. Jak zní? Pošlete
tuto myšlenku dál...
Stejně jako pana Františka
Staňka, kterého si velice vážím,
mě Ota Pavel svými nádhernými
povídkami oslovil. Takže bych
chtěl za předávání jeho poselství
mladým rybářům a milovníkům
přírody panu Staňkovi ze srdce
poděkovat.

Příště: František Čermák se bude
ptát Vojtěcha Zábranského.

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.

František Staněk se ptá Františka Čermáka

Podhorská nemocnice otevře v Rýmařově novou oční ambulanci
Podhorská nemocnice, která je
členem skupiny Agel, otevře
v Rýmařově novou oční ambulan-
ci. Od jara, kdy ve městě ukončila
svou činnost privátní oční lékařka,

musí lidé z Rýmařovska jezdit na
oční vyšetření až do Bruntálu.
Díky nové ambulanci, která začne
fungovat od září, si mohou lidé
nechat oči vyšetřit přímo

v Rýmařově. Zájemci se mohou
na vyšetření objednat již nyní na
telefonním čísle 606 668 244.
Oční ambulance bude umístěna
v budově interního oddělení vedle

interní ambulance. Náklady na její
vybudování dosáhly téměř jednoho
milionu korun, přičemž čtvrtinu fi-
nančních prostředků poskytlo měs-
to Rýmařov. „V Rýmařově žije tak-
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řka devět tisíc obyvatel a bylo by
nešťastné, aby zejména starší lidé či
maminky s dětmi museli za ošetře-
ním dojíždět. Proto jsme se snažili
zřídit oční ambulanci v naší ne-
mocnici co nejdříve. Zároveň bych
chtěl poděkovat vedení města
Rýmařova za rychlé a pružné jed-
nání,“ říká ředitel Podhorské ne-
mocnice MUDr. Marián Olejník.
Zrak bude lidem vyšetřovat v no-
vé oční ambulanci primář očního
oddělení Šumperské nemocnice
MUDr. Ivan Schlemmer. Dveře
ambulance budou prozatím otev-
řeny jednou týdně. Od příštího ro-
ku pak nemocnice plánuje otevřít
ambulanci dvakrát týdně. „Zprá-

va o otevření nové oční ambulan-
ce je velmi dobrá a potěšila vede-
ní města, které svým aktivním pří-
stupem pomohlo nemocnici tuto
ambulanci zřídit. Jsme rádi, že už
lidé nebudou muset za ošetřením
dojíždět,“ říká starosta Rýmařova
Ing. Petr Klouda.
Podhorská nemocnice každoroč-
ně investuje miliony korun do mo-
dernizace svého vybavení, do ná-
kupu nových přístrojů a celkové-
ho zkvalitňování svých služeb.
Jen za loňský rok přesáhly inves-
tice Podhorské nemocnice sedm
milionů korun. 

Bc. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu Agel

Školství
Základní škola Jelínkova 1 v republikovém finále

odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Když se na začátku školního roku
objevila nová školní soutěž, od-
znak všestrannosti olympijských
vítězů, bylo jasné, že se v jiné po-
době vrací odznak zdatnosti.
Iniciátory této soutěže jsou olym-
pijští vítězové v desetiboji Robert
Změlík a Roman Šebrle. Připra-
vili pohybový program, jehož cí-
lem je po celý rok rozvíjet vše-
strannost dětí, aktivně zapojit do
sportování celou rodinu, popřípa-
dě objevit nové talenty. Ve spolu-
práci s Asociací školních sportov-
ních klubů a s firmou Decaro
RMG, s. r. o., tak byla připravena
postupová soutěž pro osmičlenná
smíšená družstva hochů a dívek
ze 6. - 7. tříd.
Pohybový program obsahuje dva-
náct disciplín: běh na 60 m, skok
do dálky, hod kriketovým míč-
kem, běh na 1 000 m, dribling
s basketbalovým míčem, plavání,
skákání přes švihadlo, hod medi-
cinbalem, trojskok snožmo z mís-
ta, shyby na šikmé lavičce, kliky
a sedy z lehu na zádech. V okres-
ních a krajských kolech se soutěží

v sedmi disciplínách v jednom
dni, v republikovém finále v dese-
ti ve dvou dnech. Ze dvou dvojic
disciplín si mohou soutěžící vy-
brat. Všechny disciplíny a bodo-
vání jsou stejné jak pro hochy, tak
pro dívky.
Do krajského finále postupovala
tři nejlepší družstva okresu, na
mistrovství republiky krajští vítě-
zové a šest družstev podle největ-
šího počtu bodů přepočítaných
dle skladby disciplín. Zároveň do
republikového finále postupovalo
deset nejlepších děvčat a hochů
z celé republiky jako jednotlivci,
jejichž družstva se do finále ne-
probojovala. Vzhledem k tomu,
že v okrese Bruntál se do soutěže
přihlásily pouze tři školy, okresní
kolo se nekonalo a všechny postu-
povaly dál. Krajské kolo proběhlo
10. června v tělocvičně a na atle-
tickém stadiónu Základní školy
Englišova Opava, kde se proti so-
bě postavilo sedm škol v osmi
družstvech.
Závody probíhaly v pohodové at-
mosféře a našemu družstvu se vy-

dařily. Všichni naši reprezentanti
bojovali nadoraz, dělali osobní re-
kordy a nakonec jsme ve velmi
silné konkurenci skončili na dru-
hém místě za domácím družstvem
A. V jednotlivcích skončila
Tereza Krywdová na třetím místě
mezi dívkami a Michal Hejný byl
čtvrtý mezi chlapci. V konkurenci

32 dívek a 31 chlapců jsme měli
ještě v první desítce dvě děvčata
a kluci byli do jedenáctého místa
všichni. Fantastické! Hodně rov-
něž potěšila pochvala jednoho
z rozhodčích, že se mu žáci naší
školy velmi líbili svým sportov-
ním přístupem a vzájemným po-
vzbuzováním. Bodově to vypada-

Ilustrační foto
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lo slibně, a tak jsem začal doufat
v postup do republikového finále
v Praze. Závody nám však ukáza-
ly i naše slabiny, například hod
medicinbalem a míčkem u děvčat,
sedy-lehy a trojskok u chlapců.
Taky se ukázal rozdíl v kvalitě po-
řádání školních a jiných sportov-
ních akcí obou okresů. Okres
Opava dominuje snad v celé re-
publice množstvím pořádaných
akcí a díky tomu jsou jejich školy
v krajských soutěžích vždy dobře
připraveny a umísťují se na před-
ních místech.
Během čekání na zprávu, zda
jsme postoupili, jsem uspořádal
třídenní soustředění šesti hochů
a šesti dívek zaměřené na odstra-
nění našich největších nedostatků
a zvládnutí nových disciplín.
Mezitím bylo potvrzeno, že do
Prahy na republikové finále mezi
dvacet nejlepších družstev postu-
pujeme. Následovaly nominační
závody, kde všichni bojovali 
o účast v Praze jako lvi a lvice.
A tak se osmička šťastných mohla
těšit na čtyřdenní výlet do Prahy
spojený nejen se závody.
Po příjezdu do Prahy jsme na
Václavském náměstí chvíli sledo-
vali atletické závody ve skoku
o tyči, Pražskou laťku. Na
Strahově jsme se setkali s hlavním
organizátorem akce Robertem
Změlíkem. Žáci si vylosovali bar-
vu triček, ve kterých měli absol-
vovat závody, a patrona, repreze-
ntanta či olympionika naší země,
který byl po celou dobu závodů
s družstvem. Rovněž jsme dostali
harmonogram disciplín na první
závodní den. V republikovém fi-
nále nakonec startovalo 18 druž-
stev a 20 jednotlivců.
Vypadalo to, že nám los vůbec
nepřál. Začínali jsme kliky, na so-
bě černá trička a patronem byl
málo známý olympionik Martin
Cikl. Ale tento skokan na lyžích
z letošních olympijských her ve
Vancouveru se ukázal jako velmi
dobrý společník. Povzbuzoval na-
še družstvo k ještě lepším výko-
nům a přispěl k pohodové, avšak

soustředěné atmosféře během zá-
vodů. Černá trička zřejmě způso-
bila, že se děcka na sluníčku roz-
pálila k výkonům nad svoje mož-
nosti. Zvláště Pavel Zifčák byl ne-
uvěřitelný a jeho 339 přeskoků
přes švihadlo za dvě minuty je pro
mě stále nepochopitelných.
Když se po třech disciplínách ob-
jevila na světelné výsledkové ta-
buli na atletickém stadiónu
E. Rošického naše škola na 1. mís-
tě, nemohli jsme tomu uvěřit.
V hodu medicinbalem, trojskoku
a ve skoku přes švihadlo jsme by-
li nejlepší. Trénink hodu medicin-
balem se vyplatil zvláště u děvčat,

která pak byla lepší než polovina
soutěžících hochů. Důležitý byl
v přípravě i trénink přeskoků přes
švihadlo, protože nám do celko-
vého hodnocení přinesl nejvíc bo-
dů, a ve výsledkové listině jsme se
tak usadili mezi nejlepšími druž-
stvy. Ale i v ostatních disciplí-
nách, jako kliky, shyby a sedy-le-
hy jsme dosahovali výborných
výkonů. A to jsme ještě nevěděli,
že budeme po prvním soutěžním
dnu mezi třemi nejlepšími druž-
stvy.
Druhý soutěžní den byly na řadě
převážně atletické disciplíny, a tak
se očekával útok nejlepší základní
školy v atletice u nás, zatím třetí
v pořadí ZŠ Englišova v Opavě.
A ani na prvním místě figurující

plavci ze ZŠ Rošického z Jihlavy
nebyli vůbec špatnými atlety.
Naše družstvo si však taky věřilo
a po běhu na 60 m a hodu míčkem
jsme se dostali opět na špici. Tam
jsme vydrželi i po skoku dalekém,
avšak už s minimálním náskokem
před druhou Opavou. Děvčata na-
šeho družstva držela laťku výkon-
nosti stále vysoko a v těchto třech
atletických disciplínách patřila vů-
bec k nejlepším. Poslední disciplí-
na, dribling nebo běh na 1000 m,
měla rozhodnout o mistru republi-
ky mezi družstvy. Obě první druž-
stva si vybrala dribling. Trénovaní
atleti z Opavy potvrdili papírové

předpoklady a nakonec nás ma-
lým rozdílem porazili a získali
první místo. U atletů Opavy se-
hrálo roli množství absolvova-
ných závodů na úrovni kraje či re-
publiky. Přesto je třeba vyzdvih-
nout výkony všech členů našeho
družstva a výbornou reprezentaci
naší školy a města. Všichni bojo-
vali, většinou poctivě plnili trénin-
kové dávky a zaslouženě skončili
v republikovém finále druzí.
V jednotlivcích jsme dosáhli také
úžasného výsledku, když z osm-
desáti dívek v absolutním pořadí
skončila Tereza Krywdová druhá
a Pavel Zifčák ze stejného počtu
hochů třetí. I další umístění našich
závodníků je skvělé. Martina
Macháčová skončila čtvrtá,

Veronika Murínová pátá a Lenka
Machalíčková třináctá. Mezi ho-
chy byl Jiří Turták celkově sedmý,
Michal Hejný osmnáctý a David
Grepl pětatřicátý.
Vyhlášení výsledků se konalo na
parníku Vyšehrad při vyhlídkové
plavbě po Vltavě. Ještě předtím
jsme zašli na Petřínskou rozhled-
nu a do zrcadlového bludiště.
Výlet na parníku byl nádherný
a slavnostní vyhlášení velkolepé.
Zážitkem bylo setkání se sportov-
ními legendami, Romanem
Šebrlem, Robertem Změlíkem,
ale i s Jarmilou Kratochvílovou,
Jiřím Holečkem či Františkem
Pospíšilem.
Na závěr je třeba podotknout, že
v Praze soutěžili v náročném de-
setiboji nejlepší hoši a děvčata
z celé republiky, základní školy
„obyčejné“, jako naše, se školami
plně nebo částečně sportovními.
Přestože i v našem městě jsou od-
díly a kroužky podporující sport
a dosahující vynikajících výsled-
ků i na republikové úrovni, jako
například aerobik, tanec a běžec-
ké lyžování, chybějící atletický
oddíl a stadión s atletickým ová-
lem v našem městě je značným
nedostatkem.
Chtěl bych touto cestou poděko-
vat vedení školy a všem učitelům
za podporu sportu na naší škole,
městu za rekonstrukci tělocvičny
a sportovního areálu, rodičům
podporujícím děti ve sportování
v oddílech, kroužcích i v přípra-
vě na školní závody. Nesmím za-
pomenout na všechny trenéry
v našem městě, kteří se dětem
věnují ve svém volném čase po
celý rok. Zvláště si cením toho,
když nám v době intenzivní pří-
pravy na jednotlivé školní soutě-
že ochotně vyjdou vstříc i v rám-
ci svých tréninků, jako například
pan Sedláček a pan Keclík v bě-
žeckém lyžování nebo paní
Tomešková v tanečním kroužku.
Bez toho všeho a poctivého tré-
ninku bychom tak mimořádného
úspěchu nedosáhli.

Mgr. Miloslav Slouka

Hrátky s přírodou
Co je jarní a letní dřevo? Jak vypadají stopy lesních zvířat? Kde je
v blízkém okolí smrkový prales? Jak poznat stromy podle kůry, pod-
le jehlic? Nalézat odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informa-
cí o stromech, přírodě kolem nás, přírodních skvostech v blízkém 
okolí a přitom si luštit, soutěžit, zpívat, fotit se a hrát scénky mohly
děti ve třídách mateřských školek i základních a středních škol na
Rýmařovsku v soutěži Hrátky s přírodou.
Tuto ekologickou soutěž připravilo v měsíci květnu a červnu naše
gymnázium pod záštitou SVČ a MěÚ Rýmařov. Hraní probíhalo ve
dvou kolech a vztahovalo se k nadcházejícím Dřevařským, lesnickým

a mysliveckým dnům, které proběhnou v září. Na těchto slavnostech
budou nejlepší třídy vyhodnoceny a odměněny. Souběžně se zde 
uskuteční zábavné ekologické soutěže, v nichž si zasportují a zasou-
těží všichni návštěvníci, kteří se budou chtít pobavit.
Chtěli bychom poděkovat všem třídám, které se do soutěže zapojily
i přes blížící se konec školního roku. Bylo vidět, že děti mimo zada-
né úkoly dokázaly objevit i spoustu dalších zajímavostí, které v pří-
rodě probíhají. V mateřské školce v Břidličné nafotili překrásné pří-
rodní záběry, Mateřská školka Janovice pozorovala hnízdění konipa-
se horského, rorýse obecného, ale i další zvířata, např. netopýry, my-

Fota: archiv ZŠ Jelínkova 1
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šici temnopásou či lasici hranostaje. Vše vystihují slova učitelky 
B. Růžičkové z MŠ Břidličná: „Děti byly úkoly nadšeny, do přírody
chodíme často v každém ročním období. Vždy tam objevíme něco za-
jímavého. I když jsme nevyhráli, soutěž nás bavila.“

Vítězové jednotlivých kategorií:
Mateřské školy:
1. místo: MŠ Janovice
2. místo: MŠ Rýmařov, Revoluční 30, třída Veverek
3. místo: MŠ Břidličná, třída Včeliček
Druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázia:
1. místo: kolektiv žáků ZŠ Břidličná
2. místo: třída 2. A, Gymnázium Rýmařov
Střední školy:
1. místo: třída 7. A, Gymnázium Rýmařov
2. místo: třída 6. A, Gymnázium Rýmařov
3. místo: třída 5. A, Gymnázium Rýmařov

Pavlína Doleželová, Marie Novotná, Gymnázium Rýmařov MŠ Rýmařov, Revoluční 30, třída Veverek, divoká zvířata, skládanka

ZUŠ Rýmařov zahajuje nový školní rok
Prázdniny se pomalu blíží ke
svému konci a učitelé nejen ZUŠ
se připravují na návrat svých žá-
ků do školních
tříd.Také ve škol-
ním roce 2010/11
nabízí naše ZUŠ
svým žákům výuku
ve čtyřech umělec-
kých oborech, a to
hudebním, výtvarném, tanečním
a literárně-dramatickém. Stejné
možnosti studia (s výjimkou ta-
nečního oboru) mají také žáci na
naší pobočce v Břidličné.
Slavnostní zahájení školního ro-
ku proběhne v Rýmařově v sále
ZUŠ 1. 9. v 15 hodin, 2. 9. ve

stejném čase v budově ZUŠ
v Břidličné. Zájemci zde mohou
získat podrobnější informace

i přihlášku ke studiu.
Přihlášky jsou k dis-
pozici také v kancelá-
ři školy na Čapkově
ulici nebo na pobočce
v Břidličné. Všechny
potřebné informace

můžete získat také na našich we-
bových stránkách www.zusry-
marov.org.
Těšíme se na naše stávající i no-
vé žáky a jim i všem pedagogům
přejeme hezký a úspěšný nový
školní rok. 

Mgr. Lenka Janoušková

placená inzerce
Kam po maturitě?

Akademie J. A. Komenského v Bruntále nabí-
zí studentům, kteří se nedostali na VŠ, mož-
nost přihlásit se na jednoleté pomaturitní studi-
um angličtiny ve šk. r. 2010/11. Během jedno-
ho roku zvládnou jazyk tak, že mohou složit
mezinárodní jazykové zkoušky. Studenti, kteří

maturovali v roce 2010, pobírají rodinné pří-
davky a mají další sociální výhody. Studium je
vhodné i pro ženy na MD a ostatní zájemce,
kteří se chtějí rychle naučit cizí jazyk.
Pro podniky i veřejnost organizujeme kurzy
angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, 

italštiny i španělštiny na všech úrovních s mož-
ností složení certifikátů. Provádíme překlady
i se soudním ověřením.
Více informací na www.sweb.cz/akade-
mie.bruntal, e-mail: akademiebruntal@sez-
nam.cz,, tel.: 554 717 951, 603 856 077.

Informace školní jídelny ZŠ Rýmařov,
Jelínkova 1, tel. 554 255 130:

Zahájení provozu školní kuchyně a jídelny se posouvá
na 6. září 2010 z důvodu rekonstrukce prostor jídelny.
Prodej obědů i svačinek bude zahájen 31. srpna, každý
den od 10.00 do 15.00, potrvá do pátku 3. září. 
Od 6. září bude prodej probíhat denně od 7.00 do 8.00
a od 11.00 do 14.30.
Žáci, kteří přecházejí z budovy Národní na budovu 
1. máje, a tudíž se budou stravovat ve školní jídelně na
1. máje, si musí k odběru obědů pořídit čip a složit
vratnou zálohu za používání. Čip je možné používat
i k odběru svačinek.
Upozorňujeme strávníky na změnu stravného, od září
2010 se navyšuje o 2 Kč (cena za potraviny) na 19, 21,
23 a 54 Kč. Jana Egidová, ved. ŠJ

Vážení strávníci,

dovolujeme si Vás pozvat ke stravování ve školní jídelně Střední školy
Rýmařov na Divadelní ulici. V pěkném a čistém prostředí Vám poskyt-
neme kompletní servis - přijdete, posadíte se a studenti Střední školy
Vás obslouží. Samozřejmostí je i možnost odnést si oběd domů. Denně
si můžete vybrat z nabídky dvou jídel. Kromě klasické české kuchyně
se zaměřujeme i na týdny kuchyní cizích, např. italské či francouzské,
studené zeleninové saláty, pokrmy zdravé výživy a nezapomínáme ani
na kuchyň našich babiček.

Jak se přihlásit?

Dostavit se k vedoucí jídelny paní Chlebcové a stravu 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.

Těší se na Vás kolektiv školní kuchyně

Foto: archiv ZUŠ
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Zajímavost z přírody
Kukačka - pták roku 2010

V letošním roce biodiverzity byla
Českou společností ornitologic-
kou kukačka obecná vyhlášena
ptákem roku pro svoji jedinečnost
v české přírodě. Celkový počet
kukaček se u nás odhaduje na 35 -
70 tisíc párů, v posledních letech
ale došlo k výraznému úbytku až
téměř na polovinu oproti počátku
80. let minulého století. K ubývá-
ní kukaček dochází v celé Evropě.
Jeho důvody nejsou známé, mů-
žeme pouze spekulovat o zhoršení
podmínek na afrických zimoviš-
tích nebo o vlivu stále pokračující
intenzifikace zemědělství.
Kukačka obecná (Cuculus cano-
rus) je středně velký pták dorůsta-
jící do délky 33 - 34 cm, štíhlý
s dlouhým ocasem a křídly.
Vyskytuje se ve dvou formách -
šedé (samci i samice) a hnědé (ně-
které samice). Známá je její
schopnost pojídat chlupaté a jinak
neatraktivní housenky, které větši-
na jiných ptáků odmítá, zdaleka to
ale není jediná složka její potravy.
Žije zejména v lesích, často pole-
tuje i na otevřená prostranství.
Samec se ozývá výrazným a cha-
rakteristickým kuku, samice hlasi-
tým bi-bi-bi.
Kukačky žijí takřka na celém
světě, naprostá většina ze 135
druhů však v tropech. Všechny
evropské kukačky jsou stěhova-
vé. Přezimují v rovníkové a již-
ní Africe, do Evropy přilétají
koncem dubna. Dospělci opou-
štějí Evropu během srpna a zá-
ří, mláďata táhnou samostatně
a odlétají přibližně měsíc po
dospělcích. Tah je tedy plně

vrozený a nezávislý na učení.
Jejich známé kukání je neodmys-
litelně spjato s kulturními tradice-
mi. V minulých staletích v lidové
slovesnosti vystupovala kukačka
nejen pod tímto názvem, ale také
jako žežulka, žežhulka, zezulka,
kukavka a podobně. Nejčastěji
byla spojována s příchodem jara
(„když zakuká kukačka, mohou
se zahodit boty“), ale kupodivu ta-
ké s vánočními svátky, jak o tom
svědčí texty koled, ve kterých je
žežulička častým hostem. Na dru-
hé straně tato nesrovnalost byla
vyvážena lidovým rčením „až ku-
kačka na Vánoce zakuká“, dnes už
se většinou říká „až naprší 
a uschne“.
Kromě kukání toho většina z nás
o kukačkách ví málo. Všeobecně
je ale znám jejich způsob rozmno-
žování, který je ojedinělým pří-
kladem hnízdního parazitizmu
u nás. Více než třetina všech dru-

hů kukaček je hnízdními parazity,
nestaví si hnízdo a klade vejce do
hnízd jiných ptáků (v našich po-
měrech především rákosníků, čer-
venek a rehků zahradních)
a o svoje mláďata se vůbec nesta-
rá. Kukačka si vyhlédne hnízdo
vhodného hostitele, v době, kdy je
nepřítomen, odstraní (většinou se-
žere) jedno nebo i více vajec
a rychle naklade své vejce (8 - 25
za sezónu, vždy jen jedno vejce
do hnízda). Celý proces může tr-
vat i pouhých 10 vteřin!
Obdivuhodné je, že kukačka do-
káže svá vejce výborně mimetizo-
vat, neboli barevně přizpůsobit
vejcím hostitele. Cizí vejce by to-
tiž hostitelé z hnízda vyhodili.
U některých kukaček jsou dokon-
ce i mláďata barevně přizpůsobe-
na mláďatům hostitele. Po vylíh-
nutí malé, ještě slepé mládě ku-
kačky vytlačí na svých zádech
vejce či dokonce mláďata hostite-

le a vyhodí je ven z hnízda.
Výzkumný tým pracovníků Příro-
dovědecké fakulty Palackého
Univerzity v Olomouci zjistil, že
kukačka může vytlačováním hos-
titelova potomstva strávit i celý
týden, zvláště v hnízdech se str-
mými vnitřními stěnami. Pokud
se však nepodaří během krátké
doby po narození stát se obyvate-
lem hnízda, výrazně se snižuje je-
jí šance na přežití. Je totiž vysíle-
na náročnou prací a v konkurenci
ostatních hladových holat často
neobstojí. Vědci také odpověděli
na otázku, proč špinavou práci ne-
odvede za kukaččí mládě jeho
matka v okamžiku, kdy vejce kla-
de do hnízda hostitelů. Ti totiž té-
měř vždy odmítají pečovat o hníz-
do s jediným vejcem, zatímco
o jedno živé mládě se potom po-
starají ochotně.
Z mnoha přísloví o kukačce, která
znali naši předci, toho už mnoho
nezbylo. Dodnes však mnozí po-
čítají, kolikrát jim první kukačka
na jaře zakuká, aby věděli, kolik
let života je čeká. „Moje“ loňská
kukačka mi nakukala více než pa-
desát let, zjevně populisticky ke-
cala, ta letošní byla mnohem
skromnější, věrohodnější, ale zase
moc nepotěšila. Možná je lepší
věřit přísloví, že kdo volání ku-
kačky poprvé uslyší a je při peně-
zích, bude mít peníze po celý rok;
kdo je hladový, nenasytí se ani
jednou do roka. S penězi mi to ta-
ké nějak nevyšlo, tak nevím. Jsem
ale rád, že kukačku slyšívám,
snad tedy na tom ještě u nás není
tak špatně. Miloslav Marek

Foto: www.birdlife.cz
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V kůži... pořadatele

aneb Jak se dělá festival
Léto je spojeno s prázdninami, do-
volenými, cestováním a vyhledá-
váním nejrůznějších zábav a kul-
turních akcí. Mezi ty nejoblíbeněj-
ší patří hudební festivaly pod ši-
rým nebem, kterých se v České re-
publice koná každoročně několik

desítek, od obřích, lákajících masy
fanoušků na populární celebrity,
po menší, žánrově vyhraněné, za-
měřené na posluchačské komuni-
ty. Ty velké fungují jako byznys,
ty malé často prodělávají, všechny
ale znamenají svého druhu hudeb-
ní svátek, jenž přitáhne v určitý
čas na určité místo množství lidí
z různých končin, kteří chtějí po-
slouchat muziku, tančit, bavit se,
relaxovat a dát průchod svému ži-
votnímu stylu.
Hudební festivaly má i Rýmařov.
Pomineme-li lidové zábavy, u ni-
chž je hudba jen kulisou, nabízí se
tu v létě dvě žánrové přehlídky -
hiphopový festival Battle Kings
a Rýmařovská Skatastrofa, zamě-
řená na příznivce ska a reggae.
Rýmařovská Skatastrofa se kona-
la v sobotu 31. července, letos už
popáté. „Původní myšlenka byla
pořádat přehlídku žánru, který je
stále populárnější. Je to vícegene-
rační hudba, protože vychází
z muziky 50. let. Skatastrofa si
udržuje venkovský charakter, kte-
rý má pořád svoje příznivce.
Neláká nás pořádat megafestival
na patnácti pódiích pro deset tisíc
lidí,“ vysvětluje hlavní pořadatel
festivalu Jan Přikryl. Proč se
vlastně před pěti lety do
Skatastrofy s pár přáteli muzikan-
ty pustili? „Děláme to proto, že je

to sranda a že nás to baví. I když
během festivalu to tak někdy nevy-
padá,“ odpovídá jednoduše.
I když patří Skatastrofa k malým
festivalům, je kolem ní spousta
práce. „Všechno začíná rok do-
předu, kdy se určí datum. To se
nahlásí na odboru kultury města,
kde se zároveň rezervuje pódium,
stany a toitoie, které mají ve sprá-
vě Městské služby. V okolí se po-
řád něco pořádá, takže je o ně vel-
ký zájem a musí se rezervovat co
nejdřív,“ nastiňuje počáteční pří-
pravy pořadatel.
Když je znám termín, je potřeba
domluvit účinkující, tj. kapely,
a sehnat peníze. Letos měla
Skatastrofa vstup zdarma, protože
byla zahrnuta do projektu SVČ
Rýmařov Bavíme se společně po
celé léto, spolufinancovaného
z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj. A poslední nutná pod-
mínka pro konání festivalu - mís-

to. To byl letos problém.
„Skatastrofa se vždycky konala
v zahradě Hedvy, ta je ale v re-
konstrukci. Místo je citlivá záleži-
tost. Musí být dostatečně velké,
s přípojkou k elektřině, ale ne pří-

liš blízko obytných domů. Ještě
v červenci jsem sháněl náhradní
prostor. Nakonec nám fotbalisti
pronajali tréninkové hřiště u vla-
kového nádraží,“ popisuje Jan
Přikryl. Hřiště se ukázalo jako
velmi vhodný prostor s jedinou
komplikací - přístupem k elektři-

ně. Tu nakonec vyřešil stometro-
vý kabel, kterým se „šťáva“ vedla
ze sousedního fotbalového hřiště.
Jakmile je určeno datum a místo
a smluveny kapely, je potřeba za-
jistit propagaci - vytvořit a vyvěsit
plakáty a bannery. „Pořád ještě
vylepujeme plakáty, ale klasickým
plakátům začíná být ozdvoněno.
Lidi si jich nevšímají. Kromě toho
jsme vyvěsili velký banner na ná-
městí, plakát v infocentru, otiskli
ho v novinách a na webu města,
ale největší efekt mají bannery na
hudebních serverech,“ soudí Jan
Přikryl.
Poslední podmínkou, kterou je
nutno zajistit předem, je zázemí -
občerstvení, hygiena a technické
vybavení. Ve středu se na tréninko-
vém hřišti objevují jako základ fes-
tivalového městečka tři přenosné
záchodky, tzv. toitoie, které přivez-

la firma z Olomouce. Jsou první
známkou toho, že se tu bude něco
dít. O den později začínají zaměst-
nanci Městských služeb stavět pó-
dium a velký stan pro občerstvení.
Hlavní přípravný den nastává
v pátek. Na hřišti se scházejí po-
mocníci pořadatele, Městské služ-
by přivážejí další zapůjčené vyba-
vení - toitoie, nádrž s vodou, stan
pro kapely, zátarasy, lavice a stol-
ky. Pořadatelé si dávají poradu
pod střechou pódia. Počasí je asi
nejhorší, jaké si pro venkovní ak-
ci umíte představit. Vytrvale prší
už druhý den, nebe zakaboněné,
travnaté hřiště je plné kaluží a au-
ta navážející materiál už stihla
rozjezdit plochu pod pódiem na
bláto. Pořadatelé si rozdělují úko-
ly, část bude přivážet ze SVČ dal-
ší potřebné věci, část začíná stavět
menší stany a stanoviště pro zvu-
kaře. Všichni doufají, že se počasí
během dne zlepší.
Při stavění praktikáblů na pódiu
zazvoní hlavnímu pořadateli tele-
fon. Jde o zaslání reklamních pla-
cek s motivem Skatastrofy.
„Nevíte někdo o někom, kdo dnes-
ka pojede přes Olomouc do
Rýmařova?“ ptá se ostatních.
Padají tipy a nakonec se telefo-
nem domlouvá posel, který ten
den jede vlakem z Brna a placky
převezme při přestupování
v Olomouci. Večer by mohly být
v Rýmařově.
Déšť navzdory předpovědi počasí
neustává, a tak je potřeba vymyslet
krytí pro ozvučovací techniku. Na
pódium se všechno nevejde, navíc
na něj zepředu stejně prší. Bedny
se musí postavit vedle pódia. K vy-
tvoření improvizovaného přístřeš-
ku poslouží součásti rozkládacího
parketu, fotbalová branka, dvě
plachty a násady od smetáku.
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Dalším úkolem přípravného dne je
natažení elektřiny z rozvaděče na
fotbalovém hřišti. Je potřeba při-
vést ji dvěma kabely (380 V pro
stany s občerstvením, 230 V bude
zásobovat osvětlovací rampu a ze-
silovače na pódiu) přes potok.
Zdeněk Čermák, jeden z pořadate-
lů, má po celém dni promočené
boty, a tak se nabídne, že potok
s kabelem přebrodí. „Bacha, ne-
namoč ten kábl, už jsme ti ho za-
pojili do zásuvky!“ pokřikují na
něj se smíchem ostatní, Zdeňkovi
ve studeném a kalném proudu vo-
dy do smíchu moc není. Potok
musel přebrodit čtyřikrát, než oba
kabely přenesl a upevnil k tyčce
vysoko nad vodou.
Blíží se večer, déšť chvílemi ustá-
vá, ale zem je rozmoklá. Pořada-
telé chtějí nachystat vše, co se den
dopředu nachystat dá - postavit
praktikábly pod bubeníka, základ-
ní aparaturu, nainstalovat nad pó-
dium světla, pověsit vlajky a loga,
nachystat prodlužovačky, rozesta-
vět po areálu odpadkové koše.
Staví se do tmy. Na noc se prakti-
kábly na pódiu stanou improvizo-
vaným ložem těch, kteří budou ro-
zestavěné festivalové městečko
hlídat až do rána.
Sobotní ráno je příslovečně kalné.
Sice konečně přestalo pršet, ale je
zataženo a chladno. Festival má
začít v jednu po poledni, a tak je
potřeba rychle dokončit přípravy.
Jan Přikryl jede vyzvednout chy-
bějící banner pro pódium, ostatní
začnou rozmisťovat stoly a lavice
pro návštěvníky a připravují sta-
noviště zvukaře. Ten přijíždí v de-
set dopoledne. V příštích třech ho-
dinách se chystá ozvučení - musí
se propojit pódium se stanem zvu-
kařem, natáhnout a zapojit desítky
metrů kabelů, ozvučit pódium.
Mezitím se staví přístřešek pro ča-
jovnu a do sousedního stanu s ob-
čerstvením naváží vybavení a su-
dy s pivem. „Snažíme se využívat

hlavně místní zdroje. Letos jsme
oslovili blízkou restauraci Na
hřišti, která pro nás připraví kla-
sické občerstvení. Na festival ale
přijíždí i alternativně orientovaní
fanoušci, pro které je tu čajovna
s vegetariánským jídlem,“ vysvět-
luje hlavní pořadatel.
Kolem poledne přípravy vrcholí.
Stále se zvučí, na místo se dosta-
vuje ochranka a zdravotnice, při-
cházejí první návštěvníci a ne-
směle i slunce. Mraky táhnou na
východ, citelně se oteplilo, tráva
je sice ještě mokrá, většina kaluží
ale zasákla. Přes chmurné páteční
vyhlídky se udělalo festivalově 
ideální počasí.
Ve 13.00 nastává oficiální začátek
festivalu Rýmařovská Skatastrofa
2010. Tento ročník je výjimečně
početně obsazen, na playlistu je
16 kapel, zčásti místních, část tvo-
ří hosté z různých koutů republi-
ky, přijeli i muzikanti z Polska,
Slovenska a Maďarska. Časový
plán je tím pádem napjatý a každá
minuta zdržení může znamenat
problém na konci festivalu.
„Máme povolení hrát do čtyř ho-
din ráno. Chci mít ale rezervu,
proto jsem načasoval výstupy jen
do dvou ráno,“ komentuje har-
monogram Jan Přikryl.
Kapely se ze začátku střídají podle
plánu, ale po dvou hodinách, bě-
hem vystoupení rýmařovské kape-
ly Moskvič, nastává první kompli-
kace. „Hoří jedna bedna. Odpojili
jsme ji, ale musí se vyměnit,“ in-
formuje hlavního pořadatele
Zdeněk Čermák. Problém se za-
krátko vyřeší a může nastoupit dal-
ší kapela, Náhradní program
z Bruntálu. Během jejich produkce
najednou na pódiu vypadne elekt-
řina. Pořadatel se zvukařem oka-
mžitě zjišťují, co se stalo. Jističe
jsou v pořádku, problém musí být
někde na stu metrech prodlužova-
ček, což je ta nejhorší varianta.
Jeden kabel je slabý a bude se mu-

set vyměnit. Bohužel za chvíli vy-
padne proud znovu a zkrat poškodí
hlavní rozváděcí zásuvku. Kapela
už nedohraje. Zatímco zvukař 
opravuje zásuvku, vystřídají se na
pódiu účinkující. Program nabral
půlhodinové zdržení.
Na pódiu začíná další kapela v po-
řadí, ústeckoorlická Pitocha.
Předvádí výbornou show, a pře-
stože zdaleka nehraje v hlavním
čase, stává se asi největším pře-
kvapením festivalu. Její vystoupe-
ní však opět provází technická po-
rucha - shořela další bedna.
Pořadatelský tým ji okamžitě vy-
měňuje. Naštěstí to byla poslední
komplikace festivalu.
Kapely se dál střídají na pódiu
jedna za druhou. Trip to Havana,
Sakumprásk, SilesiJah Allstars,
All Skapone’s, Karavana ze
Slovenska, Plagiat 199 z Polska,
po půlnoci nastupuje maďarská
reggae skupina Kingston
Cruisers. Pořadatel vítá přijíždějí-
cí kapely, informuje je o čase je-
jich vystoupení, vyřizuje formali-
ty s odjíždějícími. Mezi jednotli-
vými výstupy pomáhá chystat 
aparaturu na pódiu. „Snažíme se
co nejvíc aparátu připravit pře-
dem, aby se zrychlilo střídání ka-
pel. Tentokrát si ale skoro každá
kapela přivezla vlastní bicí, a tak
se musí všechno sestavovat znovu
a znovu a pak nazvučit,“ popisuje
Jan Přikryl. Musí být stále k dis-
pozici kapelám a současně v kon-
taktu s ostatními členy organizač-
ního týmu a s ochrankou, která
hlídá poklidný průběh akce.
Během sobotního odpoledne se 
areál naplnil přibližně pěti sty fa-
noušky. Lavice jsou obsazené, ob-
čerstvovací stany plné k prasknu-
tí, pod pódiem se tancuje.
Zdravotnice ošetřuje první drobná
zranění, vesměs odřeniny a poko-
pané nohy. Ochranka musela vy-
vést jednoho opilého výtržníka.
Se setměním se opět ochlazuje,
letní nálada ale z festivalových

návštěvníků nevyprchala. V tančí-
cím davu pod pódiem se ještě ko-
lem půlnoci křepčí bosky, v tíl-
kách a kraťasech. Hudební pro-
dukce vrcholí vystoupením praž-
ské kapely Chaotic. Poslední song
dozní pět minut před čtvrtou hodi-
nou ranní. Zpoždění ze začátku
programu pohltilo celou časovou
rezervu, povolená hodina ale pře-
kročena nebyla.
Návštěvníci festivalu postupně
odcházejí domů, přespolní se 
ukládají ve stanech na okraji hřiš-
tě. Spousta z nich přijela z velké
dálky, i z Polska a ze Slovenska.
Pro pořadatele ovšem festival ješ-
tě zdaleka nekončí. Je potřeba slo-
žit zvukovou techniku, smotat ka-
bely a naložit bedny do auta, aby
mohl odjet zvukař. Končí se až
v sedm ráno. Následuje hodinka
spánku ve spacáku a od osmi za-
číná úklid.
Nedělní ráno je prosluněné, během
dopoledne vyšplhá teplota ke tři-
cítce. Ve stanech dospávají fanouš-
ci protančenou noc, pořadatelé me-
zitím vyklízejí hřiště od odpadků.
Z trávy se na slunci odpařuje rozli-
té pivo. Kolem poledne je kelímko-
vé pole vyčištěno. Odpoledne se
skládají stoly a lavice, stany
a plachty, odpojuje se elektřina,
vyklízí občerstvovací stany. Vše je
potřeba zase odvézt. V podvečer 
opouští unavený pořadatelský tým
hřiště takřka prázdné.
V pondělí musí hlavní pořadatel
ještě předat pódium, půjčené sta-
ny a záchodky Městským služ-
bám a zajistit vývoz odpadků (25
pytlů). Jako poslední opouští ve
středu areál tři toitoie, které pu-
tují zpět do Olomouce. Od té
chvíle je hřiště zase hřištěm a na
nedávný festival upomíná jen
malý rozbahněný plácek, na kte-
rém se několik hodin nepřetržitě
tančilo. Na hlavního pořadatele
ještě čeká účtování..., ale to je ji-
ná pohádka. 

ZN

Kapela Pitocha
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Z prodejny odcizil
hlavně cigarety

Vloupání do prodejny potravin
v Malé Morávce nyní šetří rýma-
řovští policisté. Dosud neznámý
pachatel do prodejny násilně
vnikl v sobotu 24. července,
když vypáčil dveře do skladu.
Odcizil hotovost 11 tisíc Kč
a dle majitele také cigarety růz-
ných značek v ceně nejméně 250
tisíc Kč. Celková škoda tedy pře-
sahuje 267 tisíc Kč.

V jedné chalupě vzal
plašičku na myši,

druhou zcela vybílil
V Rešovském údolí v obci
Tvrdkov mezi 6. červencem 
a 1. srpnem neznámý pachatel
vnikl násilně do dvou chalup.
V jedné odcizil ze skříně plašič-
ku na myši a v druhé bral, na co
přišel. Majitelům odnesl motoro-
vou pilu, závěsnou i stolní lam-
pu, různý alkohol, mysliveckou
skládací sedačku a další věci.
Škoda přesáhla 24 tisíc Kč.

Dva pachatelé
domácího násilí

vykázáni
V okrese Bruntál máme již tři-
náct případů vykázání. Policisté
z Rýmařova vykazovali v průbě-
hu víkendu hned dva násilníky
z obydlí na deset dní. Jeden úto-
čil na matku a jejího druha,
další na svou družku.
V sobotu 13. srpna byli rýma-
řovští policisté přivolání k pří-
padu, kdy 18letý mladík pod
vlivem alkoholu slovně napadal
svou matku a jejího přítele a vy-
hrožoval jim fyzickou újmou.
Nebylo to poprvé, a protože
hrozilo pokračování, policisté

jej zajistili. Naměřili mu nejpr-
ve 1,25 a následně 0,77 promile
alkoholu. Vykázán byl na deset
dní.
Následující den policisté na
Rýmařovsku vykázali dalšího
muže, tentokrát 24letého. Ten
měl již od října 2009 do 13. srp-
na psychicky i fyzicky napadat
svou družku. Nyní je hospitali-
zován na psychiatrické léčebně,
protože při vykázání z obydlí
chtěl vyskočit z balkónu; poli-
cisté jej museli okamžitě zajistit.

Během pěti minut
přišel o tržbu

uloženou v autě
V úterý 10. srpna rozvážel 29le-
tý muž nákladním vozidlem
zboží po obchodech a restaura-
cích na Bruntálsku a Rýmařov-
sku. Kolem druhé hodiny odpo-
lední zastavil v Ryžovišti,
a když po vykládce objednané-
ho zboží šel inkasovat peníze,
dosud neznámý pachatel rozbil
okno nákladního automobilu
a vlezl do kabiny. Zde ukradl
peněženku, která byla mezi se-
dačkami v úložném prostoru.
V ní byla tržba 23 500 Kč, do-
klady a platební karty řidiče
a také osobní hotovost 2 500
Kč. Ihned po zjištění vloupání
majitel karty zablokoval.
Celková škoda činí 28 500 Kč.

Elektrické zdvihací
zařízení se našlo

Rýmařovští policisté ve středu 
4. srpna odložili případ krádeže
nefunkčního elektrického zdviha-
cího zařízení z firmy v Břidličné.
Zaměstnanci kladkostroj nalezli
v podniku v hale expedice, kam
ho přemístili, aby nepřekážel.
Později zapomněli, kam ho dali.

Peníze mu nepůjčil,
tak je ukradl

Z krádeže byl policejním komi-
sařem v těchto dnech obviněn
19letý mladík z Břidličné. Dne
26. června šel navštívit svého
22letého známého, po němž po-
žadoval zapůjčení hotovosti.
Věděl, kde má poškozený peníze
uschovány, a tak využil situace,
kdy zůstal v pokoji sám, a odci-
zil mu peněženku s částkou 
23 500 Kč.

Výzva svědkům havárie
Chtěla zabránit střetu, tak za-
brzdila a přepadla přes řidítka
V pondělí 26. července v Krnově
jela 60letá cyklistka po hlavní

silnici na jízdním kole křižovat-
kou ulic Partyzánů, Albrechtická
a Sadová a neznámý řidič jí ne-
dal přednost v jízdě. Žena, aby
zabránila střetu, prudce začala
brzdit a přepadla přes řidítka na
vozovku. Neznámý řidič ani ne-
zastavil a z místa ujel. U cyklist-
ky došlo k naražení krční páteře,
vylomení šesti zubů vrchního
patra a naražení nosu.
V souvislosti s touto nehodou žá-
dáme případné svědky, kteří moh-
li celou událost vidět či sdělit nám
nějaké bližší informace k nehodě,
vozidlu a řidiči, aby kontaktovali
policisty z Dopravního inspekto-
rátu Bruntál na telefonním čísle
974 731 251 či 254.

Zdroj: PČR Bruntál

Havárie nákladního vozidla
Mezi obcemi Václavov a Malá Štáhle došlo 29. července k ha-
várii nákladního vozidla Scania s návěsem, při které vznikla
škoda přes 1,5 mil. Kč. Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jíz-
dy stavu vozovky a v levotočivé zatáčce dostal smyk. Ten ne-
zvládl a převrátil se s autem na pravý bok. Při havárii vznikla na
vozidle škoda ve výši 1 mil. Kč, na návěsu 500 tisíc a na vozov-
ce 10 tisíc Kč. Ke zranění osob nedošlo. Požití alkoholu bylo de-
chovou zkouškou vyloučeno. V průběhu vyprošťování vozidla
proběhla na cca 45 minut uzávěra komunikace.

Plavání pro veřejnost v září
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

Foto: PČR Bruntál
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.  

Seneca Známá i neznámá výročí
27. 8. 1635 zemř. Lope Félix de Vega Carpio, španělský spisova-

tel (nar. 25. 11. 1562) - 375. výročí úmrtí
27. 8. 1770 nar. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, německý filozof

(zemř. 14. 11. 1831) - 240. výročí narození
27. 8. 1890 nar. Man Ray, americký malíř, fotograf, tvůrce objektů

(zemř. 18. 11. 1976) - 120. výročí narození
27. 8. 1965 zemř. Le Corbusier, vl. jm. Charles Édouard Jeanneret,

francouzsko-švýcarský architekt, malíř a teoretik
(nar. 6. 10. 1887) - 45. výročí úmrtí

28. 8. 430 zemř. svatý Augustin, latinský církevní spisovatel a fi-
lozof (nar. 354) - 1580. výročí úmrtí

28. 8. 1895 nar. Václav Kaplický, prozaik a publicista (zemř. 4. 10.
1982) - 115. výročí narození

30. 8. 1935 zemř. Henri Barbusse, francouzský prozaik a publicis-
ta (nar. 17. 5. 1875) - 75. výročí úmrtí

2. 9. 1910 zemř. Henri Rousseau, zvaný Celník, francouzský ma-
líř (nar. 21. 5. 1844) - 100. výročí úmrtí

4. 9. 1965 zemř. Albert Schweitzer, německý teolog, lékař a filo-
zof kultury, nositel Nobelovy ceny míru (nar. 14. 1.
1875) - 45. výročí úmrtí

5. 9. 1985 zemř. Jiřina Štěpničková, herečka (nar. 3. 4. 1912) -
25. výročí úmrtí

6. 9. 2000 zemř. Jiří Sovák, herec (nar. 27. 12. 1920) - 10. výročí
úmrtí

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

8. 9. 1995 zemř. František Nepil, prozaik (nar. 10. 2. 1929) - 15. vý-
ročí úmrtí

10. 9. 1890 nar. Franz Werfel, pražský německý spisovatel (zemř.
26. 8. 1945) -120. výročí narození

Pranostiky na měsíc září
• Září, na léto jde stáří.
• Září jezdí na strakaté kobyle.
• Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
• V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
• Bouřka v září - sníh v prosinci.
• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
• Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení. (8. září)
• Po svatém Kříži podzim se blíží. (14. září)
• Na Ludmily světice obouvej střevíce. (16. září)
• Po svatém Matouši čepici na uši. (21. září)
• Svatý Václav hady sklízí. (28. září)
• Svatý Michal všechno z polí spíchal. (29. září)
• Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. (30. září)

Městská knihovna

Půjčovní doba knihovny
Po  9.00 - 17.00 Čt  9.00 - 17.00
Út  9.00 - 17.00 Pá  9.00 - 17.00
St  z a v ř e n o So  8.00 - 11.00

Ne  z a v ř e n o
Tel.: 554 212 566, www.mekrymarov.info,

e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Martin Cicko ........................................................... Rýmařov
Jakub Krejčí ............................................................ Malá Morávka
Sofie Šemeláková .................................................... Horní Město
Richard Schmid ....................................................... Rýmařov
Jeffrey Kastner ......................................................... Rýmařov
Jakub Barusel .......................................................... Rýmařov
Jana Martinčeková ................................................... Edrovice

Blahopřejeme
Jaroslav Jahn - Rýmařov ....................................................... 80 let
Helena Juračková - Rýmařov ............................................... 80 let
Marie Orságová - Rýmařov .................................................. 80 let
Julie Procházková - Rýmařov ............................................... 80 let
Marie Škarpichová - Rýmařov ............................................. 80 let
Anna Ftáčková - Rýmařov .................................................... 81 let
Anastazie Haníková - Rýmařov ............................................ 81 let
Tomáš Strouhal - Rýmařov ................................................... 83 let
Jaroslav Nejedlý - Rýmařov ................................................. 83 let
Marie Furišová - Rýmařov ................................................... 83 let
Klára Zbořilová - Rýmařov .................................................. 83 let
Anna Veselá - Rýmařov ........................................................ 83 let
Ludmila Vánská - Rýmařov ................................................. 83 let
Marie Šlosariková - Rýmařov ............................................... 84 let
Karel Hanuš - Rýmařov ........................................................ 85 let
Ludmila Smýkalová - Rýmařov ............................................ 86 let
Anna Lukovská - Rýmařov ................................................... 86 let
Anna Zahradníková - Rýmařov ............................................ 87 let
Marie Štěpjáková - Rýmařov ................................................ 90 let
Ludmila Rechtoriková - Jamartice ....................................... 91 let
Ludmila Koňaříková - Rýmařov ........................................... 92 let

Rozloučili jsme se
Antonín Ostrčilík - Rýmařov .............................................. 1935
Jaroslav Spěšný - Ruda ....................................................... 1968
Zdenka Glierová - Horní Město ......................................... 1930
Zdeňka Dostálová - Rýmařov ............................................. 1938
Marie Kudelová - Dolní Moravice ..................................... 1927
Eliška Fojtíková - Tvrdkov ................................................. 1927
Milan Strouhal - Rýmařov ................................................. 1970
Vladimír Pavlíček - Rýmařov ............................................. 1928
Zdeněk Skokan - Rýmařov ................................................. 1941
Jarmila Brenkusová - Rýmařov ........................................... 1951
Jan Šulek - Rýmařov ........................................................... 1978
Drahomír Poštolka - Skály .................................................. 1956

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

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

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

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

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2010:
14. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE.

Pravidelný společenský, vzdělávací a zábavný program
Mateřského centra Notičky, o. s., od září 2010

Pondělí 9 - 12 Notičky - klubík
(provoz herny pro rodiče s nejmenšími dětmi 
ve věku do 3 let)

10 - 11 Prevence bolavých zad
(relaxační cvičení nejen pro maminky s dětmi)
Čteme s dětmi
(pohádková posluchárna pro rodiče s malými 
dětmi 3 - 7 let)

Úterý 18 - 19 Kurz angličtiny nejen pro maminky s dětmi
Středa 9 - 12 Notičky - klubík

10 - 11 Prevence bolavých zad
17 - 18 Pohádková babička (divadelní představení 

pro děti od dvou let, délka 35 - 40 minut, 
dvakrát do měsíce)

Čtvrtek 16 - 18 Dráčci - klubík
(tematické odpoledne pro rodiče s předškolními
dětmi, program se přizpůsobí skladbě dětí, 
náladě kolektivu, ročnímu období)

Pátek 9 - 12 Notičky - klubík
10 - 11 Prevence bolavých zad

Zveme všechny maminky a tatínky se svými ratolestmi do nově
registrovaného Mateřského centra Notičky, o. s., které sídlí
v Muzikantské čajovně na Sokolovské 30 v Rýmařově. Rodiče
zde mohou využívat hernu pro děti do 3 let, také hernu pro před-
školáky, mohou využívat službu hlídání dětí při provozu herny 
apod. Těšíme se na vás a na vaše dítka.

Maňáskové divadlo Sluníčko
ze Šternberka opět zavítá
do Muzikantské čajovny,
těšit se můžete na pohádky

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
ČERVENÉ KLUBÍČKO
O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI

v pondělí 30. srpna v 17 hodin.

POHÁDKOVÁ BABIČKA
opět v Muzikantské čajovně
ve středu 1. září v 17 hodin
si s vámi zazpívá, zažertuje

a hlavně vám povypráví pohádky
O KOBLÍŽKOVI a O BUDULÍNKOVI.
Představení je určeno dětem od 2 let.
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Městské muzeum a Galerie OctopusÚsměvně

Organizace a spolky

Otevírací doba:
pondělí:  zavřeno

úterý - sobota:  9 - 12, 13 - 17
neděle:  13 - 17

Džentlmeni, kde jste?
Do obsazeného autobusu vstoupí žena. Všichni sedící pánové okamži-
tě spí, pozorně sledují krajinu za okny a hledí nepřítomně kamsi. Dáma
s lehkou ironií prohodí: „Zdá se, že kavalíři vymřeli.“ Mužský hlas 
z útrob autobusu opáčí: „Nevymřeli, ale míst je málo!“
Nedávno jsem čekala před nákupním střediskem a líně se vyhřívala na
sluníčku, jako obstarožní kočka. A tu slyším nevrlý mužský hlas:
„Uhni! Jsi hluchá? Uhni!!“ Otočím se za hlasem. Takto dirigoval muž,
řidič v sepraném tričku a bermudách, svou druhou ženu u jejich auta.
A manželka s plným vozíkem hojnosti najela tam, kam její velitel při-
kázal. Ten muž asi nechodil do mateřské školy, a kdyby pocházel
z venkova, věděl by, že se říkávalo: „Uhni, Stračeno!“
Ženy si často stěžují, že muži přestali být galantní. Že to neumějí.
Někteří dokonce ani nechtějí. Muž se galantním džentlmenem nerodí,
stává se jím. Měl by být zdvořilý, znalý etikety. Ví, co si může dovolit
a co ne, má dokonalé společenské vystupování. Nenechá ženu čekat, je
dochvilný, všimne si, pokud ženě něco upadne na zem (i v případě, že
upadne žena sama, je připraven k zásahu), je upravený, příjemný. Do
dveří vchází první žena, do schodů první muž... atd., atd.
Dnes se galantní často zaměňuje se slovem džentlmen. Ten tu byl do-
konce dřív než muž galantní. Džentlmeny rozšířila Anglie. Proč by jich
nemělo být hodně i u nás? Pánové, nic vás to nestojí a určitě to potěší.
Jak to napsal Oscar Wilde? „Je-li muž džentlmen, ví toho dost, a není-
li džentlmen, pak všechno, co ví, je mu na škodu.“ Si

Prudké povodně v Čechách: ČČK pomáhá
Prudké deště, které zasáhly zejména
Liberecko, způsobily značné škody. Český
červený kříž má činné všechny pobočky (ob-
lastní spolky) sídlící v jednotlivých postiže-
ných okresech. ČČK je v kontaktu s ostatní-
mi složkami Integrovaného záchranného
systému i s orgány samosprávy. Působí pří-
mo v terénu, poskytuje a je dále připraven
poskytovat humanitární a v případě potřeby
i psychosociální pomoc.

Do postižených oblastí putoval materiál OS
ČCK z nezasažených oblastí. Například na
Liberecko a Děčínsko zamířil materiál z OS
ČČK České Budějovice, Hradec Králové
a Mělník a také záchranáři OS ČČK Ostrava
a Opava. OS ČČK vyhlašují podle požadavků
zasažených oblastí materiální sbírky. Pomoc je
financována z Fondu humanity ČČK.
Finanční příspěvek na pomoc ČČK je možné po-
skytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK

č. ú. 222826/5500, var. s. 222
nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního
telefonu s textem

DMS CCK na telefonní číslo 87777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž ČČK ob-
drží 27 Kč. Tuto službu zajišťuje Fórum dár-
ců. Děkujeme za pochopení. 

Dr. Marek Jukl, prezident ČČK,
Dr. Josef Konečný,
ředitel Úřadu ČČK

Stanovy občanského sdružení Mateřské centrum Notičky
Název sdružení: Mateřské centrum Notičky,
o. s.
Dobrovolné sdružení osob společného zájmu, je
nezávislé a nepolitické.
Sídlo sdružení: Muzikantská čajovna,
Sokolovská 30, Rýmařov, 795 01
Cíle sdružení: Mateřské centrum Notičky, o. s.,
je dobrovolné sdružení, otevřené především rodi-

nám s dětmi do 7 let a starším dětem od 7 do 15
let a všem příznivcům čajovny a nekuřáckých
veřejných prostor pro společná setkávání. Jeho
hlavním cílem je naplňování poslání, tedy provoz

Mateřského centra Notičky jako zařízení komunit-
ního, integračního, výchovného a vzdělávacího,
informačního, poradenského a multigeneračního.
Aktivity k dosažení cíle:
a) vytvoření mateřského centra jako zařízení so-
ciální prevence pro rodiny s dětmi;
b) podpora uplatňování základních práv dětí pod-
le Úmluvy o právech dítěte, iniciace a podpora

Ilustrační foto
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aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže
před sociálně nežádoucími jevy a integrace dětí
s mentálním a jiným postižením do dětského ko-
lektivu;
c) organizace a provoz herny pro děti do 7 let za-
jišťující pravidelné volnočasové aktivity mateř-
ského centra;
d) organizace a provoz zájmových dílen pro ro-
diče s dětmi (výtvarná dílna, muzikoterapie, dra-
matická tvorba, pohybová činnost);
e) organizace rodinných akcí (oslavy, výlety, zá-
bava);
f) organizace dětských akcí pro členy sdružení
i pro veřejnost (karneval, vánoční a mikulášské
besídky, divadelní představení, výstavy prací ze
zájmových dílen), které přispívají k rozvoji ko-
munity;
g) organizace a provoz herny pro děti starší se-
dmi let (ping pong, fotbálek, stolní hry);
h) vedení klubů (Člověče, nezlob se, Scrabble

Masters klubík, Klub rváčů);
i) zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy
a služeb;
j) půjčování knih a časopisů s rodičovskou tema-
tikou, relaxačních a cvičebních pomůcek;
k) možnost vzájemného setkávání matek s dětmi
a odstraňování izolovanosti žen na mateřské do-
volené, navazování nových vztahů, které přispějí
k seberealizaci a většímu společenskému uplat-
nění žen;
l) předávání zkušeností a pomoc při výchově
a péči o děti;
m) organizace odborných přednášek a kurzů pro
těhotné a kojící ženy;
n) zřízení informačního centra pro maminky na
mateřské dovolené, možnost bezplatné inzerce,
pořádání besed vzdělávacích přednášek a kurzů
a přispívání ke zlepšení výchozích podmínek pro
hledání zaměstnání;
o) shromažďování finančních a materiálních pro-

středků (sponzorské dary, granty, placené služ-
by), fundraising (příprava a řízení projektů, spon-
zorství, dárcovství k zabezpečení finančních pro-
středků pro rozvoj a udržení mateřského centra);
p) vedlejší hospodářská zdaňovaná činnost, spe-
cializovaný maloobchod se smíšeným zbožím,
využívaným pro momentální potřeby návštěvní-
ků centra (čajovna, kafírna, mléčný bar, placené
služby), takto získané prostředky budou využívá-
ny ve prospěch poslání sdružení, které není zalo-
žené za účelem podnikání;
q) vzájemná pomoc členů, dobrovolnictví, pře-
dávání zkušeností a řešení problémů za spoluprá-
ce se všemi organizacemi, které mají podobnou
sféru zájmů, s městským úřadem, sociálním od-
borem, kulturními institucemi, dětskými lékaři,
psychology, pedagogy apod. 

Hana Muzikantová,
Mateřské centrum Notičky, o. s.

Z historie okolních obcí

V září přicházely nové učitelky
Pozdní léto na Rýmařovsku v letech padesátých.
Autobus přijíždějící od Olomouce do Rýmařova
(zastávky hospody Huzová a Ryžoviště) přiváží
nové, mladé učitelky na jejich první štaci v po-
hraničí. Nic nepomohly všemožné přímluvy a in-
tervence, někdo na to Rýmařovsko přece musí,
v každé obci čeká škola se spoustou dětí, které ne-
má kdo učit. Většina učitelů (tehdy bylo ještě mu-
žů relativně dost) využila nástupu na vojnu, aby
mohli dát Rýmařovsku vale. Tož přidejme mla-
dých učitelek, řekl si v Olomouci funkcionář, ty
na vojnu nepůjdou, a než se vdají, čímž získají zá-
minku k odchodu „na jih“, tak pár let uplyne.
Tak tedy přijíždějí. Autobus se pomalu kolébá na
rozbité štěrkované silnici a táhne za sebou mo-
hutná oblaka prachu. Na polích rachotí samova-
zy, sklízejí neuvěřitelně nízké porosty obilí a sem
tam jen samý bodlák. Podél silnice se táhnou
vlhké louky s vysokými šťovíky a na svazích se
žlutou barvou připomínají vratiče.
Pedagogické posily pro pohraničí vystupují v dě-
dinách, kde kromě kostela a pár velkých statků
na první pohled dominují budovy škol. Někde na
učitelky čekají s otevřenými okny, jinde se mu-
sejí složitě vyptávat, kdo má od školy klíče a kde
je právě tajemník MNV, který jim má dle listu ur-
čení neboli umístěnky zajistiti ubytování, stravo-
vání a vůbec umožnit normálně žít a plnit vzne-
šené poslání. Každý, koho potkají, si je prohlíží,
tak pěkně upravené a oblečené slečny se tu nevi-
dí často. Někdy je překvapení oboustranné: muž
v „božíhodovém“ černém obleku, bílé košili bez
límce a se strakatým motýlkem není místní po-
šuk, nýbrž sám soudruh předseda MNV, který se
svátečně oblékl k uvítání nové učitelky. No a ty
zánovní gumové holínky má obuty proto, že u je-
diných slušných střevíců upadla podrážka a má
je už dva měsíce v opravně Komunálního podni-
ku v Rýmařově. Předseda zase letmo pohlíží no-
vé učitelce na nohy, tak průhledné punčochy ješ-
tě neviděl, ty jsou určitě zAmeriky. Doufejme, že
si tam s někým nedopisuje...
V další obci je hned první den zaděláno na po-
řádný konflikt. Vysoká, štíhlá nová učitelka tro-
šku hůř vidí a ve městě slyšela, že se vesničané
lidem s brýlemi posmívají a jsou jim i podezřelí.
No, školu pozná i bez brýlí, lidi také rozezná,

a nestane se tak, aby říkala psovi slečno. Tak da-
la brýle do kabelky, odhodlaně vystoupila na ná-
vsi, rozhlédla se, kde by se našel nějaký infor-
mátor o místních poměrech, a vida! Nějaká žena
zde sbírá na ulici brambory - nebo že by šlo o ja-
blka? Dobrým skutkem neurazíš! Ale urazila po-
řádně a vzpomíná na to se sladkokyselým úsmě-
vem dodnes. Po pětapadesáti letech.
Tehdy hlasitě pozdravila a přidřepla k té sbírající
ženě. Když uchopila první oblý předmět do ruky,
poznala i ona, dívka z města, že jde o kobylinec,
ještě trochu páchnoucí. Koně vyměšují bez ohle-
du na prostředí, tehdy jich jezdilo hodně a koby-
linců bylo na cestách habaděj. Zmíněná žena
bydlela u silnice a považovala sběr kobylinců za
své nepsané privilegium. Hnojila jimi pařeniště
a vypěstovaným salátem zásobovala místní elitu,
to jest předsedu a tajemníka MNV, faráře, cestá-
ře a ředitele školy. Tak trochu se cítila přiřazena
k nim. Najednou se objeví jakési vysoké bidlo,
frajle navoněná, a začne jí koblížky přímo ze sil-
nice krást! Tak jí hned jednu ubalila z pravé stra-
ny. Z té levé už ne, soupeřka kontrovala masivní
kabelkou na sběratelčinu hlavu (brýle při tom,
pravda, „zařvaly“), leč kobylinářku neparalyzo-
vala - no byla z toho pranice a pozdvižení.
Předseda MNV vyběhl z holičské oficiny s napůl
oholenou, napůl namydlenou bradou a místní
zmocněnec VB musel vstát od načatého buřta
v hospodě, aby obě ženy od sebe odtrhli.
Vyřešilo se to do ztracena a za dva roky už uči-
telka patřila mezi kunčofty pěstitelky salátu -
přece jen byla taky trošku nóbl.
Všude nebyly vztahy tak idylické. V některých
dědinách vládli opravdoví selští křupani, domní-
vající se, že pro tři mladé, vzdělané dívky je do-
statečným hygienickým zařízením jeden otluče-
ný smaltovaný lavor společně a záchod na 50
metrů vzdáleném hnojišti u prasečníku. A vodu
že stačí vytěžit kýbl po kýblu na provaze z polo-
zakryté studny na návsi. Předseda MNV a JZD
v jednom to zdůvodňoval na okrese tak, že „...já
taky s..u na hnojišti a to su funkcionář, né? Co by
si chtěly vybírat, děvčiska namyšleny. Dyť je to
jedna fiflena vedle druhé!“
Samozřejmě že bylo dost i opačných příkladů,
kdy prostí lidé měli ty mladé učitelky v úctě, pro-

tože „...vy to tak pěkně umíte říct a aji pěkně pí-
šete. To my jsme v Rumunsku do žádné školy ne-
chodili, jenom do kostela, když bylo pěkné poča-
sí.“ V takových, a to dosti častých případech na-
razily mladé učitelky na opravdu negramotné do-
spělé lidi. Pořádaly se pro ně doučovací hodiny,
ale ne všichni měli vůli zvládnout „tu velkú spú-
stu liter všelijakých“ a někteří na negramotnosti
zůstali do konce života. Nijak moc to nepociťo-
vali, v nejnutnějším jakýsi ten krucánek na papí-
ře zvládli a malou násobilku uměli.
Učitelky byly i povyražením pro místní frajery,
o nápadníky nouze nebyla, ale uspěli jen nemno-
zí. Také moralisté se ukázali, to se večer ozvalo
zaklepání na dveře a za nimi hlas: „To su já, du
jakse na kontrolu teho socialistyckyho života
a pořádku.“ Funkcionář přišel, dvě hodiny opru-
zoval a poučoval „teda jaksi že tento“ a výchov-
ný úkol měl splněný.
Dalo by se pokračovat vyprávěním třeba o tom,
jak se vyřešil problém s jednou prastarou alma-
rou pro více učitelek tak, že tam „řemeslník“ na-
tloukl asi dvacet velkých hřebíků a kleštěmi je
ohnul. Nebo jak se v jednom postarším pánovi
vzedmuly hormony, navrtával dveře od pokoje
a otvorem se je snažil pozorovat z chodby. Marně
zalepovaly ty dírky, tak jednou foukly do otvoru
něco prášku DDT určeného pro mandelinku
bramborovou. Namyšlený agronom místního
JZD pak měl delší dobu nemocné pravé oko.
Jako funkcionář Národní fronty se jim pomstil
tím, že musely mít každý večer relaci do obecní-
ho rozhlasu.
Snad stačí ty předchozí řádky jako ukázka toho,
že mladé učitelky byly v té době doslova hozeny
do řeky života na Rýmařovsku a že v ní plavaly
každá, jak uměla, jaká byla voda a lidé okolo ní.
Dnes, po mnoha letech, jede autobus s vyslouži-
lým učitelstvem přes naše obce, kde pořád ještě
stojí školy jak za mladých let, ale budovy jsou vi-
ditelně opuštěné, cesty k jejich dveřím zarostlé
třeba tím kyselým šťovíkem a žlutým vratičem.
Ani ty žně už zde nebývají žádné.
Kde jsou léta mladých učitelů přijíždějících kon-
cem srpna na obávané Rýmařovsko? Pravdivé je
přísloví o tom, že mládí žije z nadějí a stáří zase
ze vzpomínek. Jaroslav Chytil
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Zpravodajství města Břidličné
Kácení stromů na náměstí

V souvislosti s kácením stromů
na Náměstí svobody převládají
v Břidličné rozporuplné pocity
i názory. Jsou zde příznivci pro-
váděných změn, ale i zapálení
odpůrci, kteří se snaží akci zvidi-
telnit v médiích. Stejně jako
u mnoha dalších takových kon-
fliktů je znát, že občané nemají
pro utváření vlastního názoru
k dispozici dostatek informací.
Jak je známo, příslušný projekt
se připravuje již dlouho. Na zá-
kladě předložené žádosti a pro-
jektové dokumentace byla městu
Břidličná schválena dotace
z Regionálního operačního pro-
gramu, a to na revitalizaci zeleně

v lokalitě na náměstí Svobody
a mezi ulicemi Komenského
a Dlouhá, v celkové částce 13,7
mil. Kč.
O fakta k tomuto aktuálnímu té-
matu jsme proto požádali zá-
stupce městského úřadu v Bři-
dličné, kteří nám informace 
ochotně a obratem poskytli.
Vyjádření starosty města
Bohumíra Kamence:
Vzhledem k tomu, že se u někte-
rých zastupitelů i občanů vyskyt-
ly obavy z bezdůvodného kácení
stromů, byl již v květnu 2009
dán pokyn k vyhotovení dendro-
logického posudku na stromy
v uvedených lokalitách. Na zá-

kladě tohoto posouzení byla
před rozhodnutím, zda se stromy
dle tohoto doporučení budou ká-
cet, svolána mimořádně rada
města rozšířená o členy zastupi-
telstva. Diskuze nad touto pro-
blematikou se zúčastnilo čtrnáct
zastupitelů z patnácti. Jedno-
hlasně bylo schváleno, aby se
postupovalo dle schváleného
projektu a rozpočtu.
Jsme si vědomi, že ne všichni
občané sdílí naše rozhodnutí. Je
třeba, aby vše bylo hodnoceno
komplexně se všemi klady i zá-
pory, které by nastaly, pokud by-
chom nedrželi schválený projekt
na již odsouhlasenou dotaci.
Pokud se týká vykácených stro-
mů, byly všechny v dendrologic-
kém posudku doporučeny ke
skácení. Je pravdou, že na koře-
nu některých stromů se jevilo, že
mohly ještě nějaký rok zůstat. Po
jejich rozřezání na menší části
však bylo zjevné, že všechny
prohnívaly odshora dolů.
Položme si otázku: pokud by
kvůli hnilobě některá větev
spadla a někoho zranila, kdo by
nesl odpovědnost, vzhledem
k tomu, že je vypracovaný posu-
dek s jasným závěrem?
Chtěl bych pouze podotknout, že

projekt neřeší pouze kácení, ale
obsahuje náhradní výsadbu stro-
mů, keřů a trvalek a vybudování
chodníků, laviček, veřejného 
osvětlení a malého dětského
hřiště, na Dlouhé ulici pak rozší-
ření komunikace na šířku nejmé-
ně pěti metrů a chodníku na dva
metry. Myslím si, že řidiči
i chodci z ulic Dlouhá a Soko-
lovská to ocení.
Pokud se týká náměstí Svobody,
dojde zde k náhradní výsadbě
stromů a keřů. Rovněž zde bu-
dou usazeny nové lavičky, od-
padkové koše, bude pořízeno no-
vé veřejné osvětlení a vybudová-
no parkoviště u starokatolického
kostela (smuteční síně). Také
špatně schůdný chodník z ná-
městí směrem k vlakové zastáv-
ce bude zrekonstruován zámko-
vou dlažbou a vkusným zábra-
dlím po jedné straně. Do chodní-
ku bude zabudována nová kana-
lizace, která bude z náměstí od-
vádět dešťovou vodu.
Chtěl bych vyzvat naše spoluob-
čany k trpělivosti, aby vyčkali do
doby, kdy bude celý projekt ho-
tový, a teprve poté posoudí, zda
se záměr vylepšit prostředí těch-
to lokalit podařil nebo ne. 

Libuše Kováříková

Kalfest byl opět plný pohody
Přehlídka místních i několika
vzdálenějších kapel, většinou
žánru folk, country a tramp, pro-
běhla tradičně v areálu Klubu
Biatlonu Břidličná na Nerudově
ulici v sobotu 31. června od
14.30.
Počasí vyšlo parádně, sluníčko
zahřívalo a pivečko chladilo.
A do vší té pohody hrály na po-

diu staré známé kapely i nováčci,
kteří do Břidličné zavítali popr-
vé. Z plánovaných účastníků
přehlídky se omluvila jen místní
bubenická Grupa 96. Jako první
zahráli obecenstvu Zlomeňáci
s Frickem, ti pak putovali na dal-
ší hraní dál do Zlatých Hor.
Následovala kapela Červená ne-
jede neboli Rajzlerovci i se zpě-

vačkou Martinou. Pod názvem
Dunibuch se dále představila
modifikovaná sestava bývalého
Dallasu Uničov. Kapela Hrnek
z Ostravska tentokrát přijela jen
v mužském složení, ale na poda-
ném výkonu to nebylo vůbec
znát. Poprvé se na Kalfestu před-
stavila skupina A. M. Úlet, která
do Břidličné jezdila hrávat pře
nějakými deseti patnácti lety, za-

hrála i pár písniček z repertoáru
Madalenu, s nímž má společné
členy. Jako bývalí chrámoví zpě-
váci si moc dobře rozuměli
s místními členy z Bernardini.
Tentokrát byl čas jen na rozho-
vor, ale snad je uslyšíme i někde
společně zpívat.
Mimo oficiální program vystou-
pilo duo otce a syna
Hořínkových, kteří v minulosti

Hořínci, Bruntál

Kentaur, Břidličná

Foto: archiv MěÚ Břidličná
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Přehled investičních akcí v roce 2010 Fotbalová sezóna začala
Jak jistě všichni příznivci kopa-
né vědí, letní období je pro fot-
balisty obdobím klidu. Žáci
a malí fotbalisté si sice odpoči-
nou od tréninků a zápasů, ale do-
spělí mají o práci postaráno. Na
hřišti je stále co spravovat, ino-
vovat nebo budovat. Nejinak to
bylo i na hřišti v Břidličné.
Nejvíce viditelnou změnou hřiš-
tě je nově postavená hala, která
chrání návštěvníky hřiště nejen
před deštěm, ale i před sluneční-
mi paprsky. Naplno ji bylo mož-
no vyzkoušet už v červenci u pří-
ležitosti oslav Al Investu pod ná-
zvem Fabrikafest. Chceme tímto
opětovně poděkovat všem spon-
zorům, funkcionářům i fotbalis-
tům za poskytnuté prostředky
i odvedenou práci.
Ve středu 7. srpna se měl usku-
tečnit tradiční turnaj Memoriál
pana Kýra, ale pro nepřízeň po-
časí byl zrušen. Proběhlo jen
jedno přátelské utkání mužů
A Břidličná versus Bělá
u Ostravy, ve kterém zvítězili
domácí v poměru 5:1. Body si
připsali Kocúr, Minich a György.
Hned v tomto utkání se nám
představili hráči, kteří se nám
vrátili z Rýmařova (Kocúr
a Jiřičný) a z hostování
v Bruntále (Jarda Zítka). Všichni

tři ukázali, že budou velkou po-
silou pro naše mužstvo.
V sobotu 14. srpna byla zahájena
podzimní část mistrovské soutěže
I. B a na našem hřišti se utkali
místní s Olympií Bruntál. Naši
nastoupili v sestavě Zítka, Zifčák,
Cálek, György, M. Kocúr, K.
Kocúr, Šarman, Fiury, Olejár
(Minich), Cabák (Moják), Jiřičný
a trenér Josef Dorňák. Zápas byl
od začátku v rukou našich, hráli
aktivní fotbal, který ve dvanácté
minutě po faulu na Györgyho ko-
runoval Standa Cálek proměně-
ným pokutovým kopem. Do dru-
hé půle nastoupili hosté s mno-
hem větší vervou a vytvořili si ně-
kolik nadějných šancí. Naši však
svojí perfektní obranou svou
branku uhájili. V padesáté třetí
minutě potvrdil celkovou převahu
domácích svým gólem David
Jiřičný. V tomto zápase tedy naše
mužstvo potvrdilo roli favorita
a zvítězilo 2:0.
V dalším kole zajíždí mužstvo
A do Krásných Louček.
Přípravky a žáci začínají soutěže
až v měsíci září. Těšíme se na
všechny fanoušky, kteří přijdou
na hřiště strávit nedělní odpoled-
ne, občerství se a povzbudí naše
fotbalisty v jejich snažení. 

Jan Bubela

Další podané žádosti - již schválené a realizované v následujících
letech:
Oprava kostela ve Vajglově 2 mil. Kč (z SZIF) 2011
Zateplení budovy MěÚ 3 mil. Kč 2012
Sběrný dvůr (SOR) 5,81 mil. Kč 2010-2011
Další podané žádosti - zatím neschválené:
Cyklostezky (SOR) podíl Břidličné zatím není znám
Naučná stezka Břidličná (ROP) 3,2 mil. Kč 2010-2011
Zateplení budov ZŠ 13,5 mil. Kč 2012
Další plánované podání žádosti v roce 2010:
Víceúčelové hřiště ZŠ 22 mil. Kč 2012-2013
Nový územní plán města 3 mil. Kč 2010-2011

bývali pravidelnými účastníky
Kalfestů. Velký zájem publika si
vydobyla kapela Kelt Grass
Band ze Stránského. Svou chyt-
lavou muzikou strhli podvečerní
obecenstvo a jejich vítězství
v diváckém hlasování bylo za-
sloužené. Našli snad nejlépe
z kapel kompromis mezi popu-
lárním, exotickým a novým.
Přehlídku ukončili tradiční

Kentauři z Albrechtice. Ti měli
na starosti i následující country-
bál. Po setmění a ochlazení po-
kračovala zábava jako vždy dále
v klubovně biatlonu v podobě
jam session.
Občerstvení bylo jako vždy za-
jištěno v bufetu klubu biatlonu,
ale navíc byly k dispozici i stán-
ky s pivem a nealkem a stánky
s grilovanými dobrotami.

Dětem, které na plácku před po-
diem skotačily a tancovaly více
než dospělí, největší radost děla-
ly nafukovací balonky. Pár jich
jako každoročně skončilo v obla-
cích, doprovázeno slzičkami ně-
kterého z dítek.
Závěrem nezbývá než poděkovat
členům Klubu Biatlonu Břidlič-
ná, kteří poskytli areál a hostili
diváky až do ranních hodin.

Nesmíme zapomenout na měst-
ský úřad ani místní podnikatele
a organizace, prostě děkujeme
všem, kteří přispěli financemi
nebo svým časem. Peníze, které
se vybraly ze symbolického
vstupného, půjdou na podpo-
ru klubu, aby v tomto sportu
i nadále šířil skvělé jmé-
no Břidličné. 

Text a foto: Radek Poncza

Další kuželkářský turnaj na obzoru
Ve dnech 30. srpna až 3. září
pořádá oddíl kuželek při TJ
Kovohutě Břidličná svůj letošní
druhý turnaj čtyřčlenných druž-

stev, opět pod záštitou Al
Investu. Turnaj je určen pro ne-
registrované hráče s tím, že
v družstvu může startovat jeden

hráč registrovaný. Přihlášky je
možno podávat e-mailem na ad-
resu nebo telefonicky na čís-
lech 605 913 257 (paní

Dosedělová) a 737 329 233
(pan Doseděl). Těšíme se na va-
ši účast. 

Jan Doseděl

Srpnové tenisové turnaje
V srpnu se svého turnaje dočkaly
i ženy. Jejich čtyřhry se na teni-
sových kurtech v Břidličné hrály
v sobotu 7. srpna. Bohužel ten
den počasí tenisovým nadšen-
cům zrovna nepřálo, proto byl
start turnaje přesunut až na dva-
náctou hodinu. Devět přihláše-
ných dvojic však trpělivě čekalo
v areálu kurtů, než se počasí 
umoudří. Čekání jim zpříjemnilo

bohaté občerstvení, které si ženy
samy vlastnoručně připravily. Po
dešti přítomní muži galantně vy-
sušili kaluže a připravili kurt na
nastávající boje. V těch získaly
třetí místo Marcela a Renata
Zlámalovy, druhé pak Laďka
Knapková a Romana Poledníko-
vá a vítězství si zaslouženě vybo-
jovaly Lucka Toboláková a Bar-
bora Mlejnková.

O víkendu 21. - 22. srpna se pak
v příjemném letním počasí ode-
hrál dlouho očekávaný osmý roč-
ník turnaje O přeborníka města
Břidličné neregistrovaných hrá-
čů. Sobota patřila čtyřhrám mu-
žů. Od devíti hodin se tak na kur-
tech utkalo ve dvou skupinách je-
denáct dvojic, z nichž osm postu-
povalo do dalších přímo vyřazo-
vacích bojů. Prven-ství neuniklo

favorizované dvojici Pavel
Vládek a Libor Zlámal, druhou
příčku obsadili Jiří Hnilo
a Václav Gross a třetí skončili
Roman Krč a Petr Sadovský.
Na nedělní souboj jednotlivců se
přihlásilo patnáct tenistů, byli
proto rozděleni do tří skupin, ve
kterých hráli každý s každým.
Osm nejlepších pak postoupilo
do vyřazovacího pavouka. Boj

V Břidličné se v letošním roce započalo, v některých případech i do-
končilo, několik velkých investičních akcí. Občané Břidličné většinu
z nich pocítili doslova na vlastní kůži - město je opravdu rozkopané ce-
lé, neboť akce probíhají současně. A vzhledem k tomu, že se lidé stále
ptají jak na termíny dokončení, tak na financování těchto investic,
městský úřad se rozhodl zveřejnit jejich přehled. Tabulka je doplněna
i o další zatím nezapočaté akce nebo o investice, na které doposud ne-
byly podány či schváleny příslušné dotace. Částky jsou v tisících Kč:
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o třetí místo vedli srdnatě a veli-
ce vyrovnaně Pavel Vládek
s Janem Hnilem. Vzájemný sou-
boj nakonec skončil 7:6 ve pro-
spěch Jana Hnila. Finále bylo

rovněž velice vyrovnané a na
kurtu se bojovalo doslova o kaž-
dý míček. Libor Zlámal nakonec
podlehl Karlu Šiškovi 6:3.
Turnaj byl pro diváky rozhodně

zajímavý do posledních minut.
Odměnou všem bylo večerní ob-
čerstvení - grilované maso a gu-
láš. Všem úspěšným blahopřeje-
me a těšíme se na další klání,

která na svých kurtech manželé
Motykovi uspořádají. 

Libuše Kováříková

Jezdecký klub na závodech v Pezinoku a Mikulově
Členové jezdeckého oddílu SK
Pental Břidličná opět vyrazili na
vytrvalostní tratě. Rozlišují se růz-
né stupně obtížnosti: Z (40 - 54
km), L (55 - 79 km), S (80 - 99
km), ST (100 - 139 km), T (140 -
160 km). Úkolem je provést koně
celou tratí v co nejlepším zdravot-
ním stavu, který hodnotí tým vete-
rinářů, a to minimálně každých 
40 km. Koním se změří tep, zkon-

troluje se dehydratace, sliznice ko-
ně, elasticita kůže, poslechne peri-
staltika střev a nakonec se posoudí
kůň v klusu, zda nekulhá. Pokud je
vše v pořádku, kůň po zhruba
40minutové přestávce vyráží opět
na trať a pokračuje v soutěži.
Ve dnech 18. až 20. června se klis-
na Annie Jump s jezdkyní
Kateřinou Kocourkovou účastnily
národních závodů v městečku

Pezinok na Slovenku. Naše dvoji-
ce se účastnila závodu na 40 km.
Trať vedla mezi vinicemi, ale díky
předchozím dešťům byla rozbah-
něná a místy klouzala. Annie
Jump vše absolvovala v naprosté
pohodě a v dobré kondici.
Nakonec jsme vybojovali páté
místo s průměrnou rychlostí 14,81
km/h v čase 02h:42m:03s.
Další vytrvalostní závody jsme ab-
solvovali v Mikulově ve dnech 23.
až 25. července. Tentokrát SK
Pental Břidličná zastupovaly dvě
dvojice, opět klisna Annie Jump
s jezdkyní Kateřinou Kocourko-
vou v soutěži L na 64 km a valach
Dahir s Vanessou Simonovou
v soutěži Z na 54 km. Páteční ve-
dro vystřídal déšť a chladno. Díky
dešti byla trať jedno velké bahno,
místy velmi klouzavé a náročné na
vedení koně. Naši koně vše absol-
vovali bez problémů. Dahir
s Vanessou Simonovou skončili na
prvním místě. V závěrečném do-
stihu je sice o nos porazil jiný ko-

ník, ten byl ale následně diskvali-
fikován. Břidličenská dvojice jela
průměrnou rychlostí 16,96
km/h v čase 03:32:15.
Závod stupně L byl velice vyrov-
naný. Po dojetí 64 km byl časový
rozdíl mezi prvním a sedmým zá-
vodníkem pouhých 44 sekund,
což je na vytrvalostních závodech
málo vídané. Naše druhá dvojice
Annie Jump s Kateřinou Kocour-
kovou se po dohodě s týmem
vzdala závěrečného finiše o bed-
nové umístění z důvodu obavy ze
zranění klisny v těžkém terénu. Ve
veterinární kontrole po prvních 38
km bylo u Annie Jump podezření
na kulhání. Sbor veterinářů je ne-
potvrdil a dvojice mohla pokračo-
vat v závodu. I po dojezdu do cíle
však může být kůň pro kulhání ne-
bo jiné zdravotní problémy vylou-
čen. Jezdkyně s kobylkou dokon-
čily v klidu na čtvrtém místě s prů-
měrnou rychlostí 14,35 km/h v ča-
se 04:44:19. 

Foto a text: SK Pental BřidličnáKateřina Kocourková
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Z okolních obcí a měst

Nad ruským jezerem létají dřevěné vážky Jiřího Halouzky
Jifiíkovsk˘ fiezbáfi Jifií Halouzka má
za sebou dal‰í zajímav˘ poãin. V prv-
ní polovinû ãervence se úãastnil dfie-
vafiského workshopu, kter˘ se konal
v Kenozerském národním parku
v archangelské oblasti jako souãást
mezinárodního projektu Most mezi
EU a Ruskem. Halouzka coby zástup-
ce âeské republiky bûhem tohoto
setkání inÏen˘rÛ, architektÛ a umû-
leck˘ch fiezbáfiÛ vytvofiil ãtvefiici
dfievûn˘ch váÏek, které byly instalo-
vány na kraji jednoho z tamních jezer.
Pro Jiřího Halouzku to byla už
druhá návštěva Kenozerského
parku, který leží uprostřed ruské
pustiny a zabírá plochu přibližně
o rozloze Moravy. Zde vzniká
velký skanzen, který má ná-

vštěvníkům představit život
v tradičních obydlích a za pů-
vodních, poměrně tvrdých pod-
mínek. Ty si mohli ostatně na
vlastní kůži vyzkoušet i účastní-
ci workshopu, a jak říká Jiří
Halouzka, zážitkem byla už ces-
ta do místa konání. „Cesta trva-
la dva dny. Do Moskvy jsme při-
letěli letadlem, pak jsme pokra-
čovali 14 hodin vlakem. Ovšem
ruský vlak vypadá jinak, než
jsme zvyklí. Cestuje se na dlouhé
vzdálenosti lůžkovými vagóny
pro padesát lidí, kteří v nich spí
a vaří si. Pak jsme jeli několik
hodin autobusem po široké pí-
sečné cestě. Ve chvíli, kdy se náš
autobus míjel s kamionem, zvedl

se oblak prachu a oba museli
troubit, aby se nesrazili,“ vyprá-
ví Jiří Halouzka.
V táboře, kde byli účastníci pro-
jektu ubytovaní, panovaly auten-
tické podmínky. Spalo se ve sru-
bech a vařilo na hliněných kam-
nech většinou z toho, co se ulo-
vilo nebo posbíralo v okolní pří-
rodě. „Byli jsme uprostřed niče-
ho, okolo 300 kilometrů žádná
vesnice. Elektřina tam zavedena
nebyla, ale panovaly zrovna bílé
noci, kdy slunce nezapadá. Ve
srubech byla tma, protože měly
malá okýnka, aby do nich nevlez-
li medvědi. Pila se voda z jezer,
která je velmi čistá. Večer jsme
chodili do sauny a koupali se
v jezeře a musím říct, že jsem
změnil názor na úroveň tamní
hygieny,“ popisuje řezbář.
Zástupci jednotlivých evropských
zemí pořádali každý večer works-
hopy pro své kolegy, každý 
z účastníků měl navíc pro park vy-
tvořit jedno dílo. Původním zámě-
rem Jiřího Halouzky bylo vyřezat
dva velké medvědy ke vstupní
bráně parku. Chtěl použít dřevo
místních stromů, které však v blíz-
kosti severního polárního kruhu
i u nejstarších stodvacetiletých so-
sen dosahují maximálního průmě-
ru 40 cm. „Měl jsem tedy velké di-
lema. Jednou večer jsem seděl
u jezera a najednou kolem mě pře-
letěla vážka. Vážka je štíhlá, dlou-

há. Hned mě to ťuklo, a tak jsem
přes noc vypracoval projekt Vážky,
který jsem na druhý den přednesl
na sympóziu. Rusům se ten nápad
velice líbil,“ přibližuje Jiří
Halouzka, jak se zrodil námět jeho
díla. Vážky přitom nezůstaly jen
nehybným sousoším. Řezbář vy-
tvořil čtveřici dvoumetrových
soch, které umístil na čtvercový
podstavec do čtyř světových stran
tak, aby se pohybovaly ve větru
a v závislosti na počasí: „Vznikla
taková meteorologická stanice.
Když zaprší, voda zatíží křídla
vážky a vyrovná její těžiště tak, že
je v poloze letu. Jakmile ji slunce
a suchý vítr vysuší, nakloní se do
polohy vzlétavosti.“
Na závěr mezinárodního work-
shopu se konalo slavnostní za-
končení za účasti ředitelky parku
a gubernátora archangelské ob-
lasti. Všechny projekty, které bě-
hem workshopu vznikly, byly
rozmístěny na různých místech
parku. Vážky, opatřené cedulkou
s názvem a jménem autora v ruš-
tině a angličtině a českou státní
vlajkou, byly instalovány do
mělké vody na okraji jezera tak,
aby se jejich podstavec skryl
v rákosí a ony skutečně zobrazo-
valy let nad vodou. Podle slov
Jiřího Halouzky se jako repliky
v budoucnu objeví i v jiříkovské
Pradědově galerii. 

ZN

Ondřejovské knedlíkové hody
Již tradiční ondřejovské závody
v pojídání knedlíků se letos ko-
naly v sobotu 21. srpna odpoled-
ne. Sešla se na nich nejen celá
řádka odhodlaných jedlíků

z blízkého i vzdálenějšího okolí,
ale krásný slunečný den přilákal
i početnou skupinu obdivovate-
lů, povzbuzovatelů a přihlížejí-
cích.

Oblíbenost akce dokládá fakt, že
právě proběhl její dvanáctý roč-
ník. Její každoroční nedílnou
součástí, a v jistém smyslu sku-
tečným účelem, je i přátelské po-
sezení Ondřejovských nad sklen-
kou moku a trochou přátelského
hovoru, jehož se letos zúčastnili
i zástupci Rýmařova v čele se
starostou Petrem Kloudou.
Souboj hladových krků započal
krátce po čtvrté hodině, přičemž
letos se do něj přihlásilo patnáct
odvážných. Jejich úkolem bylo
zhltnout třicet švestkových kne-
dlíků v co nejkratším čase, a to
do limitu pěti minut. Knedlíky to
byly, pravda, malé, ale i tak je ví-
tězný výkon tři minuty a osm se-
tin sekundy, jejž dosáhl Jaroslav
Němec z Bystré u Poličky, pro
většinu z nás asi nedosažitelný.
Jen v těsném závěsu pak skonči-
li Petr Husárik z Olomouce

a Rostislav Polách z Rýmařova.
Své odhodlání toho dne mohly
předvést i děti. K závodu jich na-
stoupilo pět, čtyři dívky a jeden
chlapec, a právě Filipu Hanekovi
patřilo v této kategorii vítězství.
Po skončení soutěže již následo-
vala volná zábava, která vyvr-
cholila bohatou tombolou. Ta
ovšem předpokládá štědré spon-
zory, ochotné přispět k radosti 
ostatních. Poděkování patří
Městskému úřadu Rýmařov, fir-
mám Nábytek Polách, Nábytek
Icha, Elektro Macháčovi a Ber-
nátek, RD Rýmařov, Papírnictví
Háková, Kuchyně Slováček,
Pedikůra Sedláčková, Květiny
Laštůvková, Kadeřnictví Lašá-
ková, Cheirion Lukačová, pá-
nům Ihnátovi, Zigimu a Štěpa-
níkovi a manželům Pinďákovým. 

JaPo

Foto: archiv Jiřího Halouzky
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Hezký den na pouti v Rudě Bavíme se bez rozdílu věku
V sluneãnou prázdninovou sobotu 14.
srpna zasedli do ‰kolních lavic nejen
dûti, ale i jejich rodiãe a prarodiãe.
Pfii‰li si totiÏ zasoutûÏit na jiÏ pátou ak-
ci s názvem Vûdomostní soutûÏ o na-
‰em regionu, která byla realizována
za podpory Nadace Vodafone âeská
republika a obce RyÏovi‰tû. Nebylo to
pouze soutûÏní odpoledne, ale dozvû-
dûli jsme se i zajímavé informace.
Bojovalo se v pětičlenných druž-
stvech v několika kolech. Nejdříve
jsme vyluštili křížovku, jejíž tajen-
ka zněla Braunseifen. Že tento vý-
raz je do němčiny přeložené
Ryžoviště, věděli snad opravdu
všichni. Dalším připraveným
kouskem bylo bludiště, v němž
jsme museli překonat trasu ze zná-
mého hradu Sovince přes různé
překážky (louky, lesy, kamenné
cesty a stáda krav) zpět do vesnice
Ryžoviště.
Dost bylo hraní! Zapojili jsme
mozkové závity a hledali jsme
v nich odpovědi na různé otázky
z obce, z regionu Rýmařovska, ba

dokonce i Moravskoslezského
kraje. Poslední, odpočinkové a na-
pínavé kolo bylo jako ve známé
hře Hip - hap - hop. Postupně se
odkrývala políčka a pod nimi vy-
kukovalo známé místo. Hádejte
které! Kříž, který se tyčí nad naší
obcí, známé lázně Karlova
Studánka, zámek v Janovicích,
Uhlířský vrch, ostravská radnice
a socha děda Praděda z Halouz-
kovy galerie.
Soutěžní klání trvalo více jak dvě
hodiny. Předali jsme si zajímavé
tipy na prázdninové výlety a při-
pomněli si, kolem jakých krás-
ných a zajímavých míst chodíme
téměř každý den. Soutěžící se bě-
hem přemýšlení občerstvili a za
výdrž a správné odpovědi byla
družstva odměněna dárkovými ba-
líky, sladkostmi, zajímavými kni-
hami a dalšími drobnostmi. Toto
odpoledne opět splnilo naše oče-
kávání podle hesla „Žít a bavit se
bez rozdílu věku“. 

Foto a text: Kateřina Lašáková

Vždy k svátku Panny Marie se sjede do obce Ruda u Rýmařova ob-
rovská spousta autobusů. I letos se 1. srpna vydařilo počasí. Zlepšila
se občanská vybavenost, aby tato pouť byla ještě krásnější. Viděno 
očima cizího návštěvníka lze říct, že celou akci zdobila velká účast
kněží z okolí, dále delegace z ostravské diecéze s panem bisku-
pem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem a také úcta k dlouho
sloužícímu knězi otci Bohumilu Měchurovi. Jeho téměř devadesáti-
letá energie a laskavost srdce, bystrost a vůle přitahují do Rudy kaž-
doročně stovky návštěvníků. K ozdobám patří i krásná barokní kří-
žová cesta, která vede k zamyšlení o hmotné marnosti lidského sna-
žení, ale i k procvičení těla. Mgr. Danuše Vanotová

Foto: D. Vanotová

MUZIKANTSKÁ ČAJOVNA
hlásí změnu provozní doby od 1. září 2010:

PO - NE 15 - 22 hodin
Ve večerních hodinách

se přizpůsobujeme návštěvnosti.

Reklama

v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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Sport

Fotbalové hřiště dostane umělý trávník
Po třech letech snažení se fotbalovému oddí-
lu TJ Jiskra Rýmařov podařilo získat vysně-
nou dotaci na hřiště s umělou trávou. Dne 18.
srpna schválila Regionální rada regionu sou-
držnosti Moravskoslezsko dotaci ve výši
8 982 440 Kč, což představuje 92,5 % z cel-
kových nákladů. Předmětem projektu je vy-
budování hřiště s povrchem z umělé trávy
o rozměrech 38 x 87 m, jehož součástí je od-
vodnění, oplocení, vybudování chodníků 
a osvětlení sportovní plochy.

Klimatické podmínky v Rýmařově nedovolo-
valy zejména v zimním a jarním období absol-
vovat kvalitní tréninkovou přípravu. Pohybem
na zamrzlých a následně rozmočených hracích
plochách docházelo k jejich poškozování i ke
zranění hráčů. Jediným východiskem bylo tré-
novat na hřišti č. 3 na ulici Žižkova, které je
však parametry a stavem nevyhovující.
V roce 2008 se rozhodl výbor fotbalového od-
dílu řešit neúnosnou situaci a požádal o získá-
ní dotace. Tu jsme však bohužel nezískali, těs-

ně jsme zůstali pod minimální bodovou hrani-
cí. V lednu tohoto roku jsme spolu s městem
využili další možnost získání dotace a tento-
krát se naše snaha vyplatila. V historii rýma-
řovského fotbalového oddílu se jedná o nej-
vyšší získanou částku. Předpokládá se, že stav-
ba bude zahájena i dokončena v roce 2011.
Hřiště po rekonstrukci umožní využití nejen
pro fotbalový oddíl, ale také pro potřeby škol,
spolků či sdružení. 

Za TJ Jiskra Rýmařov Jiří Furik

Indiana Jones opět v Rýmařově
Cena Indiana Jonese v trefování cí-
lů bičem, pravidelně pořádaná spo-
lu s Mistrovstvím Evropy ve wes-
ternových dovednostech a Me-
moriálem F. A. Elstnera, se letos
pořádá již po třinácté a stejně ja-
ko loni se  ani letos v soutěžích
zástupci Rýmařova neztratili.
Poprvé se tato soutěž konala na
Relaxe ve Žďárském Potoce, ale
záhy se díky zapojení rýmařov-
ských skautů a westernových na-
dšenců přesunula do areálu ju-
nácké chaty Na Stráni. Bývala to
akce spíše komorní, ale po pěti
letech výrazně získala na presti-
ži, když se jejím souputníkem
stalo právě mistrovství Evropy.
Ony zmiňované westernové do-
vednosti zahrnují ovládání ho-
náckého biče, trikové lasování,
hod nožem a tomahawkem,
žonglování s revolvery a wester-
novou show.
Co se Memoriálu F. A. Elstnera
ve westernových disciplínách ju-
niorů do 15 let týče, ten předsta-
vuje dodatek docela pozdní, le-
tos se pořádá teprve potřetí.
Nese jméno Františka Alexandra
Elstnera, českého cestovatele,
novináře a neúnavného propagá-
tora skautského hnutí literaturou
i praxí, jehož knihy znají celé

generace čtenářů. Za zmínku
stojí i Elstnerova vášeň motoris-
tická, za první republiky proce-
stoval Balkán, severní Afriku,
USA i Argentinu. Memoriál s je-
ho jménem se přes svůj útlý věk
stal platným členem souboru
westernových klání a tolik po-
třebnou líhní nových talentů.
Blok soutěží se tradičně koná bě-
hem druhého srpnového víken-
du, tentokrát to znamenalo data
pátek 13. a sobota 14. srpna.
První den dostali závodníci od
dvou hodin odpoledne příležitost
se registrovat a všichni společně
se rozcvičit. Naostro se pak od

tří hodin rozběhla první část ho-
dů nožem a tomahawkem.
Hlavní program na návštěvníky,
jejichž součet se letos šplhá ke
dvanácti stovkám, čekal v sobo-
tu, kdy všechny tři soutěže pro-
bíhaly již od časného dopoledne.
Jako první, už po dvanácté hodi-
ně, vrcholila soutěž těch nej-
mladších, kde na svůj věk bra-
vurními výkony zaujal zejména
Rýmařovan Roman Snášel, je-
muž se podařilo překonat Bruna
Zapletala i Jana Hrdličku, kteří
tak kopírovali své umístění
z loňska. Krátce po memoriálu
se uzavírala i samotná Cena

Indiana Jonese, letos rozdělená
do kategorií biče a lasa, kterou si
odnesli Josef Velecký, zopako-
vavší loňské vítězství, a Jan
Krčmař. Ono rozdělení zapříčinil
ten smutný fakt, že se soutěže la-
sařů zúčastnili pouze dva závod-
níci, nemohla být tudíž do sa-
motného mistrovství zařazena
a musela se uchýlit pod klobouk
filmového hrdiny.
I přes nijak oslnivou účast
v technických disciplínách - ku-
příkladu pistolníci se letos sešli
jen čtyři - přinesl osmý ročník
Mistrovství Evropy ve westerno-
vých dovednostech kvalitní a di-
vácky vděčné výkony. S revolve-
ry se na první místo prožonglo-
val Jan Zahradník, následován
Radimem Michálkem a Janem
Krčmařem, který si tak odnesl
hned dvě trofeje. V kategorii 
ovládání honáckého biče opět
s přehledem zvítězil Marcel
Regmund, který mezi bičaři stá-
le nenachází přemožitele - to ko-
neckonců prokázal i vítězstvím
na 17. mistrovství ČR ve wester-
nových dovednostech, pořáda-
ném v sobotu 5. června ve
Strážku na Vysočině.
Zcela jiné počty závodníků při-
táhly obě kategorie vrhačů, nůž
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i tomahawk, a to celkem čtyřiat-
řicet. V té první vavřín vybojoval
Josef Smékal, v té druhé pak
Rostislav Antoníček následova-
ný Stanislavem Havlem. Dva po-
sledně jmenovaní svou skupinu
zcela ovládli a soupeře nechali
daleko vzadu - mezi druhým
a třetím místem zel rozdíl celých
čtyřiceti bodů. Poslední katego-

rií, na níž se mohlo popást oko
divákovo, byla westernová show.
V té zcela přesvědčivě zvítězil
Pavel Michálek a jeho mexická
děvčata, která tanečním vystou-
pením později zaplnila i volnou
chvilku při zpracovávání vrhač-
ských výsledků.
Dekorování vítězů letos proběhlo
za plného denního světla, hned

po šesté hodině, a návštěvníci se
tak mohli dosyta popást pohle-
dem na své favority. Zástupci
Rýmařova se, jak vidno, v soutě-
žích neztratili ani tentokrát.
Závěrem je třeba vyslovit velké
poděkování všem, kdo se podíle-
li na přípravě a průběhu akce,
stejně jako všem sponzorům
i přispěvatelům do tomboly.

Hlavní sponzoři:
Město Rýmařov, Turistické
známky, s. r. o., Pátá stavební, a.
s., Auto Lašák Rýmařov, Pilsner
Urquell, Klempířství a pokrý-
vačství Pipa, Katr, a. s., KoM -
Kovošrot Moravia, a. s., RD
Rýmařov, Amin, s. r. o., a Pivo-
var Excelent. 

JaPo

Turnaje tělesně postižených kuželkářů pokračují
V neděli 8. srpna se v Horním Benešově konal další turnaj tělesně postižených kuželkářů, který se započítává do Českého poháru. Turnaje se
zúčastnilo celkem třicet hráčů z celé České republiky. Rýmařovským hráčům se i tentokrát dařilo.

V Českém poháru zatím vede ve své kategorii Karel Forcek, Jiří Polášek je na třetím místě, Zdeněk Dočkálek je také na prvním místě a Petr
Švédík se zatím dostal na třetí příčku. Příští turnaj se hraje 4. září na kuželně v Hlubině. Zdeněk Dočkálek

Kategorie LP 1 1. Petr Kumstát, ČKD Blansko (424)
2. Jiří Polášek, TJ Jiskra Rýmařov (403)
3. Zdeněk Špaček, ČKD Blansko (386)

Kategorie LP 2 1. Karel Forcek, TJ Jiskra Rýmařov (425)
2. Jiří Smékal, ČKD Blansko (409)
3. Jaroslav Brázda, Turisti Ostrava (408)

Kategorie TP 1. Zdeněk Dočkálek, TJ Jiskra Rýmařov (516)
2. Rudolf Vávra, Opava-Kateřinky (447)
3. Oldřich Illík, Opava-Kateřinky (444)

Crossovou trať zvládli i nejmenší jezdci na čtyřkolkách
Ani počasí neodradilo autocrossové závodníky, kteří se v so-
botu 24. července zúčastnili dalšího závodu v Rýmařově,
známého spíše pod názvem Rodeocross. Závodilo se ve třech
divizích: D1 - obsah motoru do 1 400 ccm, D2 - obsah mo-
toru nad 1 400 ccm a ženský závod.
Úplnou novinkou se stala naše nejmladší motoristická naděje
na čtyřkolkách. Mladí jezdci v sobě nezapřeli odhodlané zá-
vodníky. S tratí se poprali úměrně svému věku a všichni zví-
tězili, jmenovitě Jan Žák, Michal Grichwaldský, Petr Hrabal,
Lukáš Maceček a Pavel Heinz. Našim mladým závodníkům
přejeme šťastný start a vždy šťastný dojezd do cíle.
V divizi D1 se jako první umístil Zdeněk Vilímek, jako dru-
hý Vladimír Palát a třetí Jan Peprík. V divizi D2 skončil na
prvním místě Jan Martinček, na druhém Ladislav Furiš
a třetí byl Bohumil Bernátek. Mezi ženami zvítězila Martina
Vilímková, následována Janou Konvalinkovou a třetí
Kateřinou Konečnou.
Občanské sdružení Auto Hobby Cross děkuje všem, kteří se
podíleli na přípravě závodu a během něj přiložili ruku k dílu,
a také divákům za hojnou účast. Jitřenka Ondruchová,

ředitelka závodů

XVI. ročník Triatlonu Rýmařov

Výsledková listina:
Kategorie A muži 20 - 29 let
Plavání 500 m - kolo 36 km - běh 8 km
1. Jurkovič Tomáš Rocktechnik Triatlon 1:32:58
2. Dedek Aleš AD Cyklo Brodek 1:33:54
3. Tomašovič Jozef Trian ŠK UMB 1:33:57

Kategorie B muži 30 - 39 let
Plavání 500 m - kolo 36 km - běh 8 km
1. Zajíc Aleš SKMP Opava 1:41:34
2. Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk 1:41:58
3. Kornes Janusz Triathlon Dąbrowa Górnica 1:44:39

Kategorie B1 muži 45 - 49 let
Plavání 500 m - kolo 36 km - běh 8 km
1. Węgrzyk Stefan Polsko 1:41:30
2. Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno p. Prad. 1:45:35
3. Kokeš Vlastimil Rýmařov 1:47:29

Kategorie B2 muži nad 50 let
Plavání 500 m - kolo 36 km - běh 8 km
1. Krejčí Ivo Uničov 1:47:38
2. Sufranowicz Jerzy Triathlon Dabrowa Górnica 1:50:56
3. Vaida Jiří Olomouc 1:57:21

V sobotu 31. července se na břehu Edrovického rybníka a v přileh-
lém okolí konal další z každoročních závodů Triatlonu Rýmařov
v plavání, běhu a jízdě na kole. Jako každý rok i tentokrát to bylo

klání nelítostné, ale čestné a jako v každém sportu i zde závodníci
zápasili spíše každý sám se sebou než se svými soupeři. Na start se
postavila více než stovka sportovců v patnácti kategoriích.

Foto: archiv Auto Hobby Cross

-15-2010  25.8.2010 16:59  Stránka 26



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2010

27

Kategorie C štafety - Plavání 500 m - kolo 36 km - běh 8 km
1. Štafeta Durmanová 1:30:34
2. Štafeta Kubeša 1:33:23
3. Štafeta Šimon 1:35:02

Kategorie D ženy - Plavání 250 m - kolo 18 km - běh 4 km
1. Rašpličková Eliška 1:05:36
2. Gřešková Jana Suché Lazce 1:07:59
3. Materová Hana Opava 1:19:13

Kategorie Ed juniorky
Plavání 250 m - kolo 18 km - běh 4 km
1. Kramplová Tereza TTC Olomouc 1:11:17

Kategorie Fm dorostenci - Plavání 250 m - kolo 18 km - běh 4 km
1. Václavík Lukáš Mapei Cyklo Kaňkovský 0:58:22
2. Hajdmach Jiří Triangle tri 1:00:34
3. Grabis Mateosz Triathlon Dąbrowa Górnica 1:02:11

Kategorie Fd dorostenky - Plavání 250 m - kolo 18 km - běh 4 km
1. Materová Lucie InSportLine TT Opava 1:02:22
2. Máčalová Tereza 1:31:45

Kategorie Gh starší žáci - Plavání 200 m - kolo 10 km - běh 3 km
1. Ryška Marek DuKo Rýmařov 0:22:14
2. Toloch Jeroným Triathlon Opava 0:35:14
3. Röhlich Robert Klub plavec. sportů Opava 0:35:27

Kategorie Hh mladší žáci
Plavání 200 m - kolo 5 km - běh 1,5 km
1. Pevner Tomáš Huzová 0:22:23
2. Grabis Sebastian Triathlon Dąbrowa Górnica 0:23:45

Kategorie Hd mladší žákyně
Plavání 200 m - kolo 5 km - běh 1,5 km
1. Klimková Adriana Universita Palackého 0:23:08
2. Peterková Natalia Kravaře 0:27:37

Kategorie Ih benjamínci
Plavání 100 m - kolo 2,5 km - běh 1,5 km
1. Trutna Jan TJ Spartak Třebíč 0:09:27
2. Stloukal Štěpán ACT Tiro Blansko 0:10:08
3. Stloukal Richard ACT Tiro Blansko 0:10:31

Kategorie Id benjamínky
Plavání 100 m - kolo 2,5 km - běh 1,5 km
1. Šestáková Barbora Fortex Moravský Beroun 0:09:56

Kategorie Kh hoši do 6 let
Plavání 100 m - kolo 2,5 km - běh 1,5 km
1. Omelka Tomáš Bystřice pod Hostýnem 0:13:41
2. Šalmík Štěpán DuKo Rýmařov 0:15:39

Vlastislav Durman

Rýmařovský desetiboj 2011
XXXV. ročník začíná

KDO? - sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku
- dělíme se do pěti kategorií:
Ženy A do 40 let Muži A do 45 let
Ženy B nad 41 let Muži B do 59 let

Muži C nad 60 let

KDY? - od září do června; co měsíc, to jedna disciplína, tj. deset setkání za rok
(výmluva „nemám čas“ tedy neplatí)

V ČEM? turistika, cykloturistika lyžování
běh na 1 000 m stolní tenis
střelba ze vzduchovky skok daleký
kuželky vrh koulí
plavání běh na 60 m

Za kolik? - jednorázový příspěvek 150 Kč, důchodci 100 Kč

O co? - o zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro tři nejlepší v každé kategorii

Proč? - abych měl pocit, že něco dělám pro své zdraví
- abych zjistil, čeho jsem ještě schopen
- abych se pravidelně setkával s partou sportovních nadšenců

Neváhej a přijď!
Začínáme 18. září 2010 v rámci Rýmařovské padesátky turistikou nebo cykloturistikou.
Pěšky: Ženy B a Muži C - 15 km, Ženy A a Muži B - 25 km, Muži A - 35 km.
Na kole: Ženy B a Muži C - 18 km, Ženy A a Muži B - 40 km, Muži A 55 km (doporučené horské nebo trekové kolo a povinná ochranná přilba.)
Start pěších od 6.00 do 9.00, cyklisté vyjíždějí společně v 9.00 od SVČ v Rýmařově.
Přihlášky do soutěže přijímá Alena Jurášová, tel. 605 521 013, e-mail: a.jurasova@seznam.cz.
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsledky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!
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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

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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• Prodám rodinný dům 6+1
se zahradou - ulice Marxo-
va, Rýmařov. Eurookna, tři
francouzská okna, dva bal-
kóny, prosklená lodžie, šat-
na, spíž, velká půda, dvě
koupelny, dvě WC, sklep.
Plynový kotel a krb v hale,
internet, garáž. Kolaudace
1975, rekonstrukce 2006,
nové plynové topení vč. radiátorů, omítky, elektroinstalace, podlahy,
kuchyňská linka. Pozemek 800 m2, klidná lokalita. Výhodou je pře-
vzetí hypotéky u České spořitelny, která činí 1 200 000 Kč + dopla-
tek dle dohody. Tel.: 777 254 480, 776 254 489.

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

NNN oo vv ûû oo tt ee vv fifi ee nn áá
hh oo ss pp ÛÛ dd kk aa vv OO nn dd fifi eee jj oo vv ûû

OO tt ee vv fifi ee nn oo dd ee nn nn ûû 11 00 .. 00 00 --   22 22 .. 00 00

Hamburger - 24 Kã

SmaÏen˘ s˘r v bulce - 29 Kã

Párek v rohlíku - 14 Kã

Hermelínburger - 30 Kã

Hranolky - tatarka / keãup - 20 Kã

SmaÏen˘ bramboráãek 3 ks + zelí - 23 Kã

SmaÏen˘ bramboráãek s hermelínem - 32 Kã

Lango‰e se s˘rem / + tatarka / keãup - 25 Kã

Vafiená kukufiice - 20 Kã

Minipizza - 24 Kã

âínské nudle - 55 Kã

âínské nudle bez masa - 40 Kã

Klobáska, peãivo, hofiãice, kfien - 30 Kã

Bagety, energetické nápoje, minerálky za nízké ceny

Domino - svaãinka z ok˘nka

Otevfieno od 1. záfií 7.00
v budovû b˘valé Jednoty na ulici Julia Sedláka

Soukromá řádková inzerce

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji
od 10. 9. 2010

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 2. 9. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

16/2010

-15-2010  25.8.2010 17:00  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2010

31

-15-2010  25.8.2010 17:00  Stránka 31



-15-2010  25.8.2010 17:01  Stránka 32


