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Halouzkův drak chrlící oheň měl premiéru v pohádce O Sovím králi
Hlavní atrakcí víkendové akce
na hradě Sovinci (4. - 5. 7.) se
stal osm a půl metrů dlouhý dře-
věný vyřezávaný drak chrlící 
oheň, za nějž obdržel 12. června
jeho autor, jiříkovský řezbář Jiří
Halouzka, od pelhřimovské 
agentury Dobrý den ocenění
Kuriozita roku 2009. Drak se
stal hlavním hrdinou pohádky,
kterou návštěvníci mohli vidět

na hradním nádvoří.
Rekordní socha, jejíž vznik byl
inspirován skutečností, že
Jiříkov má draka ve znaku, bude
k vidění střídavě na hradě
Sovinci a v Pradědově galerii
U Halouzků v Jiříkově, kde po-

stupně vzniká také dračí sluj.
Pohádku O Sovím králi, kterou
na nádvoří hradu Sovince zahrá-
lo devatenáct dětí Základní umě-
lecké školy v Rýmařově pod ve-
dením dramatického oboru
Silvie Jablončíkové, napsal sám
řezbář Halouzka, scénář pak vy-
tvořil dětem bývalý žák této ško-
ly Lukáš Adam, který v současné
době navštěvuje obor herectví na

ostravské konzervatoři.
„Bez velkého nadšení Silvie
Jablončíkové, ochotného přístu-
pu a podpory ředitele ZUŠ Jiřího
Taufera a nezištné pomoci všech
zúčastněných a sponzorů by se
tato akce nemohla vůbec usku-

tečnit. Za to všem patří velký dík.
Byl to vlastně nultý ročník této
akce a není vyloučeno, že příští
rok připravíme pro návštěvníky

hradu Sovince a jiříkovské gale-
rie U Halouzků další legendu,
kterou se stejnou vervou a na-
dšením zahrají mladí herci umě-
lecké školy z Rýmařova,“ prohlá-
sil autor pohádky a tvůrce nej-
většího dřevěného draka chrlící-
ho oheň řezbář Jiří Halouzka.
Pohádku O Sovím králi připravo-
vali žáci dramatického oboru
ZUŠ Rýmařov se Silvií Jablon-
číkovou dva měsíce. „Protože
jsme se scházeli tak jedenkrát
týdně, musely být zkoušky velmi

intenzivní. Zkoušeli jsme i v pro-
storu hradu, aby si děti zvykly na
nástupy,“ řekla Silvie Jablončí-
ková, která chce v započaté spo-

lupráci s Jiřím Halouzkou pokra-
čovat. Pohádku O Sovím králi
teď kreativní učitelka dramatic-
kého oboru ZUŠ plánuje zahrát
i v Rýmařově a hledá pro ni
vhodný prostor. Příští sezónu by
chtěla se staršími dětmi nastudo-
vat pohádku delší, případně, jak
prohlásila, by ráda připravila dra-
matizaci Erbenovy Kytice, ale
v podání takříkajíc hradním, od-
lišném, než jaké měli možnost
shlédnout diváci v rýmařovském
sále ZUŠ. JiKo



Zahrada Hedvy hostila již dva-
ačtyřicátý ročník soutěže sborů
dobrovolných hasičů s názvem
Memoriál Jana Suka, tentokrát
konaný v sobotu 25. 7 v jednu
hodinu po poledni.
Před třináctou hodinou již přípra-
vy finišují: motory čerpadel vrčí,
nádrž je naplněná, tu a tam osa-
mělý hasič cvičně vybíhá soutěž-
ní kopeček, zatímco kolegové ješ-
tě naposledy prohlížejí výbavu
a hotoví se k akci. Na všech je
znát napětí - dech hluboký, pohle-
dy soustředěné, svaly napjaté; ja-
ko sprinteři před závodem. A sku-
tečně, o rychlost tu půjde, ovšem
nejen o ni. Tihle muži a ženy tu
zapojí víc než pouhé běhy.
Potřebují klidnou mysl, ostrý
zrak, silné paže - to vše, spolu

s notnou dávkou odvahy, dělá ha-
siče hasičem.
Z bohatého spektra dovedností
k této profesi potřebných v soutě-
ži spatříme jen několik; stříhání
auta, vnikání do hořícího domu
ani snášení koťat ze stromů se ne-
koná, zato nám tito borci a borky-
ně předvedou činnost, jež jim dá-
vá jméno - hašení. Jejich úkolem
je rozdělit tým na dvě skupiny.
Jedna část obsluhuje čerpadlo, se-
stavuje sací hadice a noří je do ká-
dě s vodou, dva zbylí členové tý-

mu pak musí plnou
silou vyrazit do
kopce, uběhnout
osmdesát metrů
a mířit mohutný
proud vody do ter-
če. Teprve až obě hadice zasáhnou
cíl, je úkol splněn.
Protože se letos soutěže zúčastnil
rekordně nízký počet družstev,
pouhých sedm, rozhodli se pořa-
datelé pro dvoukolový systém. To
mělo umožnit závodníkům napra-
vit chyby, jichž by se napoprvé
dopustili kvůli nervozitě či nedo-
statku sehranosti, divákům pak lé-
pe posoudit výkony účastníků.
Klání je to každý rok přímo hero-
ické a to nejčerstvější nebylo vý-
jimkou. Hasiči i hasičky se rvali
jako lvi, nicméně zvítězit může

jen jeden. První místo na
Memoriálu Jana Suka v kategorii
mužů letos vybojoval tým Sádek
1, na jehož výkon s konečným ča-
sem 16 sekund a 88 setin soupeři
zkrátka nenašli odpověď. Druzí
v pořadí, muži z Janovic, sice
v druhém kole nezvládli silný
proud vody a byli diskvalifiková-
ni, čas 16:91 z kola prvního je
však na stupni vítězů nakonec 
udržel. Totéž se v druhém kole
přihodilo bronzovému družstvu
Sádek 2, i oni ale dosáhli na cen-

ný kov již svým prvním časem
19:57 a potvrdili tak mimořádnou
formu sádeckého sboru. Čtvrté
v pořadí s výkonem 30:13 skonči-
lo družstvo Troublic, pátí se umís-
tili hosté z Ozimku, kteří se bohu-
žel nespřátelili se zapůjčenou
technikou, což vyústilo ve dvojí
diskvalifikaci. V kategorii žen pak
závodnice z Janovic vytřely mno-
ha mužským protějškům zrak
svým vynikajícím časem 21:51,
následovány sborem Velkých
Heraltic s neméně působivým vý-
sledkem 24:76. Rázně tak odpo-
věděly komukoli, kdo by se stále

ještě divil ženě v hasičské unifor-
mě.
Jako druhá pak byla na pořadu
dne soutěž O pohár Sboru dobro-
volných hasičů Rýmařov, v níž
přibyl úkol provléknout hadici
dřevěnou kolejnicí. Družstvo
Sádek 1 s finálním výsledkem
17:20 opět nenašlo přemožitele
a dokázalo tak, že se od nich kole-
gové mohou učit. Stříbro získali
janovičtí muži s časem 17:60.
Mužstvo Ozimku bylo opět zraze-
no čerpadlem, pořadatelé jim pro-

to povolili druhý start, po němž
polští borci konečně ukázali, co
v nich je, a dosáhli bronzové pozi-
ce s časem 23:11. Čtvrtý skončil
Sádek 2, páté pak Troublice.
Po skončení soutěže byl Sboru
dobrovolných hasičů Rýmařov
předán dar, jejž jistě uvítali: plně
repasovaná Tatra 148, na jejíž 
opravě se podílel Moravskoslez-
ský kraj milionem korun, město
Rýmařov pak osmi sty tisíci. K to-
mu naši dobrovolníci od kolegů
profesionálů obdrželi vůz Nissan
s kompletní výbavou k zásahům
při autonehodách, i v této oblasti

tedy budou platnou pomocí.
Zbývá jen dodat, že tuto soutěž 
uspořádalo Myslivecké sdružení
Rýmařov ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů
Rýmařov. Přestože účast již po
několik let nedosahuje optimál-
ních počtů, diváci soutěži i tento-
krát zachovali přízeň, a mohli tak
obdivovat rychlost, sílu a obrat-
nost oněch mužů i žen, kteří vě-
nují všechen volný čas tomu, aby
v případě potřeby zachránili neje-
den lidský život. JaPo
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Heroické klání dobrovolných hasičů
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Dalších pár slov o jedné fasádě...
O nové fasádě základní školy na Jelínkově ulici se už namluvilo
i napsalo dost. Nechci polemizovat s jednotlivými názory, rád
bych zkusil nabídnout nový pohled.
Argumenty budu tudíž s dovolením brát z jiného soudku.
Z deníku zástupce ředitele školy na Jelínkově ulici, období před
zateplením:
Leden - návrat žáků do školních lavic po vánočních prázdni-
nách: „To abychom začali topit zase o týden dřív, aby se budova
školy alespoň trochu vytopila. U těch starých dřevěných oken by
jeden chytl revma, jak špatně izolují.“
Leden až březen: „Ty stížnosti děcek na zimu ve třídách, to je
obehraná písnička. Kotel jede naplno, ale třídy na severní stra-
ně ukazují pořád maximálně 19 stupňů. Holt si musí vzít bundy.“
Květen: „Tělocvikář přišel s vyděšeným výrazem, že nad zadním
vchodem na atletické hřiště spadlo kus fasády. Naštěstí vedle.“
Červenec: „Ty nátěry oken nás zase budou stát všechny peníze.
Vydrží jen chvíli, každý stojí pět tisíc a oken máme sto padesát.“
Srpen: „Uklízečky opět zvou na pomoc při mytí oken mužské čle-
ny rodiny. Jinak by to prý s tím šroubováním nezvládly. Paní
z druhého patra se při mytí jednoho okna uvolnil pant a padají-
cí tabule se zřítila na chodník. Naštěstí opět vedle.“
Listopad: „Plánujeme rozpočet na další rok, to abychom zase
sto tisíc odložili na okna!“
A to se prosím opakovalo rok co rok, naštěstí kromě té letící 
okenní tabule. Dnes se mnozí ptají, proč se takovým způsobem
zatepluje takřka metr silná zeď. Já se ale ptám, kdo by nám na
výměnu oken a opravu fasády dal peníze. Ročně jsme schopni
jako škola na opravy všech čtyř našich budov dát nanejvýš jeden
milión. Kdo by nám dal těch pět až osm miliónů potřebných
k výměně všech oken, zapůjčení lešení, opravu fasády? Městský
rozpočet si to dovolit nemůže, škola si na to není schopna ušet-
řit. A tu se objeví nabídka: „Chcete vyměnit všechna okna 
a udělat novou fasádu? Přes 90 % se zaplatí z fondů EU, zbytek
doplatí město. Ovšem jedině s podmínkou polystyrenové fasády,
jinak nesplníme podmínky pro získání dotace.“ A já bez váhání
říkám ANO. Chceme mít žáky i zaměstnance v teple, nechceme
ročně platit za nátěry oken místo modernizace vybavení školy.
Nenašel se nikdo jiný, kdo by nám potřebné peníze dal.
Využívám této možnosti a děkuji jménem školy městskému od-
boru životního prostředí a odboru školství a kultury za obrovský
kus práce při zpracování projektů na získání dotací z fondů EU.
Díky nim máme zatepleny všechny školní budovy, letos opraví-
me starou tělocvičnu, vybudujeme venkovní hřiště na Jelínkově
ulici a zrenovujeme školní jídelnu. Alespoň my ve škole si Vaší
práce vážíme. Díky. Vlastimil Baran

V tomto čísle najdete

Slovo krajského zastupitele
Dne 17. 6. 2009 proběhlo páté zasedání Zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje. Usnesení týkající se Rýmařova bylo hned několik 
- v oblasti školství byly zastupitelstvem kraje schváleny Gymnáziu
Rýmařov finanční prostředky na generální opravu podlahy tělocvič-
ny na Sokolovské ulici v celkové výši 1,3 milionů Kč, dále pak
Střední škole Rýmařov, p. o., částka 1,15 milionů Kč na opravu stře-
chy a komínů na budovách školy a domova mládeže.
Velká, skoro hodinová rozprava proběhla k žádosti o převzetí ručitel-
ského závazku společnosti VaK Bruntál, a. s., kde má podíl i město
Rýmařov. Většinou ze čtyřiapadesáti přítomných zastupitelů (šestatři-
cet bylo pro, čtrnáct proti, čtyři se zdrželi) rozhodlo krajské zastupi-
telstvo o bezúplatném nabytí deseti kusů akcií na majitele obchodní
společnosti VaK Bruntál, a. s., a uzavření smlouvy o převodu těchto
akcií. Dále dle zákona č.129/2000 Sb., o krajích, bylo rozhodnuto
o převzetí ručitelského závazku společnosti VaK Bruntál, a. s., zá-
stupcem na valných hromadách byl jmenován JUDr. Petr Pospíšil, je-
ho náhradnicí se stala Mgr. Marcela Rybová. Věřím, že odvolací soud
ve sporu Focus Metal, s. r. o., versus VaK Bruntál, a. s., po právu roz-
hodne ve prospěch VaK Bruntál, a. s.
Dalším důležitým dokumentem, který krajské zastupitelstvo schváli-
lo, byl návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kra-
je pro rok 2009 v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity ob-
cí a měst do 10 000 obyvatel - 2. skupina, kam patří i naše město
Rýmařov. Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel

Školní jídelna Základní školy v Rýmařově na ulici 1. máje
oznamuje:

- prodej obědů a svačinek na měsíc září 
bude zahájen 25. srpna 2009

- příprava obědů a svačinek bude zahájena 1. září 2009
Jana Egidová, vedoucí školní jídelny
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Aktuálně z města

Z jednání rady města
V pondělí 13. července zasedala Rada města
Rýmařova, na které radní schválili celkem
třiaosmdesát usnesení, z nichž třináct mělo
charakter doporučení pro jednání zastupitel-
stva města. Většina usnesení se týkala majet-
kových záležitostí.
Rada města vzala na vědomí zprávu o čin-
nosti komise pro občanské záležitosti za rok
2008 a schválila zprávu o vyřizování návrhů,
podnětů, připomínek a stížností za období od
1. 7. 2008 do 30. 6. 2009.

Odbor kanceláře starosty evidoval
celkem jedenáct stížností

Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
§ 16 odst. 2 a petičního zákona č. 85/90 Sb.
jsou obce povinny řešit písemné návrhy, připo-
mínky a petice občanů.
Za sledované období k 30. 6. 2009 je přes cent-
rální deník stížností u odboru kanceláře staro-
sty evidováno celkem jedenáct stížností.
Vyřízeno je jich devět, dvě jsou zatím v řízení.

V roce 2008 se narodilo
devětaosmdesát dětí

Zpráva o činnosti komise pro občanské zále-
žitosti za rok 2008 mimo jiné uvádí, že čin-

nost komise zabezpečuje třináct členů, 
z nichž tři jsou z řad zastupitelů a deset z řad
občanů. Komise pod vedením Květy Sicové
zajišťuje osobní, rodinné i společenské slav-
nostní události, kterými doprovází naše spo-
luobčany od jejich narození až po smuteční
rozloučení. Čtyřikrát ročně se koná vítání
nově narozených dětí do společenství obce.
V roce 2008 se narodilo osmdesát devět dětí
a vítání se zúčastnilo šedesát devět dětí, včet-
ně prvního občánka roku 2008, který se na-
rodil 2. ledna.
V loňském roce se také uskutečnilo v obřad-
ní síni janovického zámku pětašedesát sva-
tebních obřadů, čtyři proběhly na hradě
Sovinci, sedm v obci Malá Morávka, dva
v obci Dolní Moravice a jeden ve Staré Vsi.
Každoročně na podzim připravuje komise
pro občanské záležitosti slavnostní večer pro
občany, kteří v daném kalendářním roce
dovršili sedmdesáté a pětasedmdesáté výročí
narození. Individuální návštěvu s blahopřá-
ním a předáním dárku osmdesátiletým a star-
ším jubilantům uskutečňuje komise osobně.
V roce 2008 dosáhl počet jubilantů dvou set
padesáti sedmi.
Smutečních obřadů bylo v roce 2008 prove-
deno třicet devět. Na požádání rodiny připra-
ví a přednese Květoslava Sicová nebo

Božena Filipová při posledním rozloučení
smuteční projev.

Veřejné zakázky přiděleny

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a směr-
nicí města č. 03/2007 ze dne 1. 2. 2007, o za-
dávání veřejných zakázek, čl. IV odst.
4.3.1/IV, přísluší schválení nejvhodnější na-
bídky na realizaci stavby Skateparku Rýmařov
radě města. Do veřejné soutěže se přihlásili
celkem čtyři uchazeči. Hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena. Rada města
schválila přidělení veřejné zakázky Skatepark
Rýmařov firmě 4D Lukáš Hamerník
z Pardubic s cenou 639 506 Kč včetně DPH.
Stejnými legislativními postupy se řídí i za-
kázka na realizaci stavby Oprava mostu
Národní v Rýmařově. Město v rámci veřejné
zakázky přímo oslovilo devět oprávněných
společností, do veřejné soutěže se přihlásilo
celkem sedm uchazečů. Práce budou finan-
covány z rozpočtu města. I u této zakázky
byla hodnotícím kritériem nejnižší nabídko-
vá cena. Rada města schválila přidělení ve-
řejné zakázky Oprava mostu Národní
v Rýmařově společnosti Pátá stavební CZ, a.
s., sídlící v Rýmařově, s cenou 2 200 001 Kč
včetně DPH. JiKo

Vybudování varovného systému před povodněmi
Na zářijové zasedání zastupitelstva připravu-
jí zastupitelé projednání a rozhodnutí o vy-
budování varovného systému před povodně-
mi. Je to v souvislosti s nynějším častým vý-
skytem přívalových dešťů a rizikovou polo-
hou části Rýmařova a místní části Jamartice
v nivě Podolského, Novopolského a Mudlo-
vého potoka a také po tragických zkušenos-
tech s náhlými povodněmi v obdobně situo-
vaných obcích (například Jeseník nad
Odrou), kde došlo ke ztrátám na životech
a majetku. Navrženým řešením je zhotovení
několika srážkoměrných stanic v povodí pře-
devším Podolského potoka, které by měřily
úhrn dešťových srážek za časovou jednotku
a v případě překročení zvoleného limitu, kte-
rý může znamenat vznik rizika záplav, uvě-
domily vhodnou formou (pravděpodobně
SMS zprávou) určené zaměstnance města,
hasičský záchranný sbor, bezpečnostní radu
města, policii a obyvatele rizikových oblastí
o blížícím se nebezpečí. Vytvořila by se tak
časová rezerva v řádu až několika desítek mi-
nut, která může být rozhodující pro varování
a ochranu obyvatel žijících v ohrožených
místech a umožní nejnutnější zásah 
ochranných složek obyvatelstva, případně 
evakuaci. Vzhledem k velikosti povodí
Podolského potoka a spádovým podmínkám
nelze počítat s dobou dostatečnou k realizaci
složitějších a časově náročnějších opatření
než jen varování obyvatel a nejnutnější úko-
ny s tím spojené. Cílem je tedy obyvatelstvo

varovat s dostatečným předstihem. Jde
o vcelku jednoduché řešení s nízkými pro-

vozními náklady, které v České republice
prozatím využívá jen jedna obec - Olešnice
v Orlických horách. Je pouze otázkou času
a pravděpodobnosti, kdy přívalové srážky za-
sáhnou také naše město; pak bude investice
do varovného systému zúročena. V nedávné
minulosti se již podobné situace několikrát
vyskytly. Celou záležitost jsme předjednali
se zástupci Českého hydrometeorologického
ústavu v Ostravě. Ti nám přislíbili projekto-
vou a metodickou pomoc a projevili zájem
o výstupní informace pro svoji vnitřní potře-
bu. Dověděli jsme se od nich také například
zajímavou informaci o tom, že na tehdejší
srážkoměrné stanici na Alfrédce (byla v pro-
vozu v letech 1895 - 1920) napršelo 17. 8.
1913 90,2 mm srážek a v uvedeném období
zároveň bylo 22 dnů se srážkami nad 50 mm.
Bohužel nevíme, zda šlo o trvalý nebo příva-
lový déšť a jaký to mělo dopad na tehdejší
město a region. Nedávné povodně v ČR způ-
sobily převážně přívalové deště s intenzitou
80 - 100 mm srážek za jednu až dvě hodiny.
Systém varování vítají i podobně ohrožené
obce Stará Ves, Velká a Malá Štáhle,
Břidličná, Malá Morávka a Dolní Moravice,
s jejichž zástupci jsme dohodli spolupráci
a využití výstupních informací.
Předpokládám, že pokud se zastupitelé na
vybudování systému shodnou, stane se sou-
částí investičního plánu města na rok 2010. 

Starosta města Rýmařova
Ing. Petr Klouda

Ilustrační foto
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

Odbor školství a kultury
Dotace na kulturní aktivity ve městě

V roce 2008 získalo mûsto R˘mafiov, jeho pfiíspûvkové organizace nebo obãanská sdruÏení dotace na kulturní aktivity v celkové ãástce 2 283 687 Kã. Dotace
získaly tyto projekty:

Městská knihovna Rýmařov
Projekt: Zavedení nového knihovního systému
KPwin SQL 1.0
Celkové náklady: 101 780 Kč
Příspěvek ve výši 71 000 Kč, což je 69,76 % cel-
kových nákladů projektu, poskytlo Ministerstvo
kultury České republiky v rámci grantového pro-
gramu Veřejné informační služby knihoven.

Městské muzeum Rýmařov
Projekt: Vybudování kamerového systému
v muzeu
Celkové náklady: 175 809 Kč
Příspěvek ve výši 82 000 Kč, což je 47 % cel-
kových nákladů projektu, poskytlo Ministerstvo
kultury České republiky v rámci grantového
programu Integrovaný systém ochrany movité-
ho kulturního dědictví.

Středisko volného času Rýmařov
Projekt: „Spojeni tancem“ - taneční workshop
pro české a polské tanečníky
Celkové náklady: 163 871 Kč
Příspěvek ve výši 139 290 Kč, což je 85 % cel-
kových nákladů projektu, byl poskytnut z ope-
račního programu Přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika prostřednic-
tvím Euroregionu Praděd.

Středisko volného času Rýmařov
Projekt: „Fotografický workshop“
Celkové náklady: 96 075,26 Kč
Příspěvek ve výši 81 663,95 Kč, což je 85 %
celkových nákladů projektu, byl poskytnut 
z operačního programu Přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika prostřednic-
tvím Euroregionu Praděd.

Město Rýmařov
Projekt: „Společné kořeny Rýmařovska
a gminy Ozimek“ - uspořádání rybářských
závodů, oslav Mezinárodního dne dětí,
setkání hudebníků, fotbalového turnaje
Lord Cup a Dřevařských, lesnických
a mysliveckých dnů, nákup montovaného
pódia
Celkové náklady: 1 336 878,08 Kč
Příspěvek ve výši 1 136 345,97 Kč, což je 
85 % celkových nákladů projektu, byl po-
skytnut z operačního programu Přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republi-
ka jako individuální grant, vedoucím partne-
rem projektu bylo město Ozimek.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov
Projekt: „Memoriál Jana Suka“ - meziná-
rodní hasičské závody
Celkové náklady: 110 880,40 Kč
Příspěvek ve výši 94 248,26 Kč, což je 85 %
celkových nákladů projektu, byl poskytnut
z operačního programu Přeshraniční spolu-
práce Česká republika - Polská republika
prostřednictvím Euroregionu Praděd.

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1
Projekt: „Mezinárodní lyžařská školička“
- setkání českých a polských žáků
Celkové náklady: 164 766,44 Kč
Příspěvek ve výši 140 051,24 Kč, což je
85 % celkových nákladů projektu, byl po-
skytnut z operačního programu Přeshra-
niční spolupráce Česká republika - Polská
republika prostřednictvím Euroregionu
Praděd.

Město Rýmařov
Projekt: „Dřevařské, lesnické a myslivecké
dny 2008“ - setkání přátel z partnerských
měst Arco, Crosne, Ozimek, Krompachy,
Schotten a Beloeil
Příspěvek ve výši 4 077,54 e bude rozdělen
na příspěvek na dopravu do Rýmařova pro
partnerská města ve výši 1 301,67 e a na přís-
pěvek pro pořádající město ve výši 2 775,87
e, tj. 74 087,97 Kč. Poskytovatelem příspěv-
ku je Educational, Audiovisual and Culture
Executive Agency v Bruselu.

Město Rýmařov
Projekt: Program regenerace městské pa-
mátkové zóny Rýmařov - obnova fasády kos-
tela sv. Michala v Rýmařově
Celkové náklady: 571 430 Kč
Příspěvek ve výši 400 000 Kč, což je 70 % cel-
kových nákladů projektu, poskytlo Ministerstvo
kultury České republiky v rámci grantového
programu Program regenerace městských pa-
mátkových zón. Město navíc k této částce při-
dalo vlastníkovi, tj. Římskokatolické farnosti
Rýmařov, dalších 114 286 Kč.

Město Rýmařov
Projekt: Restaurování sochy Panny Marie
Immaculaty před kaplí V Lipkách
Celkové náklady: 98 420 Kč
Příspěvek ve výši 65 000 Kč, což je 66 % cel-
kových nákladů projektu, poskytlo
Ministerstvo kultury České republiky z gran-
tového programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností.

Odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Ve středu 12. 8. 2009 od 8 do 12.30 bude přerušena dodávka
elektrické energie na ulicích Divadelní 4, 6, 8, 12, 1, 7,
9 a Základní umělecké škole; na ulicích Julia Sedláka č. 14, 16,
18 a 19 a v budově Policie ČR; Jelínkova - ZŠ; Sokolovská 16, 18,
22, 20, 24, 26, 38, 35, 32, 45, 36, 29, 31, 33, 25, budova Komerční
banky a Gymnázia; na ulici Sadova - ZUŠ; na ulici
Hornoměstská 7, 9, 11 a v tělocvičně; na ulici Čapkova 8 a 10;
Radniční 7 a v budově hotelu Praděd; na ulici Havlíčkova 1 a 3;
Pivovarská 6 a Jungmanova 1, 3 a 5.
Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 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
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!
Bližší informace můžete získat na lince 840 850 860. 

ČEZ Distribuce, a. s.

Výstavba Lidlu na Okružní ulici byla zahájena
Na Okružní ulici v Rýmařově byla zahájena stavba marketu LIDL. Vlastní
stavbě předcházela demolice bývalé vajíčkárny. Hlavní dodavatel stavby
firma AŠ-ET, spol. s r.o., Praha pokračuje podle plánovaného harmono-
gramu. V současné době probíhají zemní práce - sejmutí ornice, budování
inženýrských sítí a založení stavby. zdroj: webové stránky města
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Den otevřených dveří v romském komunitním centru
V pátek 10. ãervence 2009 uspofiá-
dala organizace Spoleãenství RomÛ
na Moravû v komunitním centru
R˘mafiov na ÎiÏkovû ulici Den otev-
fien˘ch dvefií.
Místostarostu města Jaroslava
Kalu, zástupce Společenství Ro-
mů na Moravě (SRNM) a ostatní

pozvané hosty seznámil vedoucí
centra Martin Daňhel s činností
rýmařovských Romů.
„Pobočka SRNM v Rýmařově za-
hájila svoji činnost v roce 2005.
Komunitní centrum na Žižkově
ulici pro romské i neromské děti
a mládež zajišťuje každodenní

provoz zaměřený především na
volnočasové aktivity (hudební,
taneční, výtvarný, sportovní,
cykloturistický a rybářský, PC
kroužek, doučování atd.). Tuto
činnost zajišťují čtyři komunitní
a dva dobrovolní terénní pracov-
níci. Kvalitní nabídkou aktivit
došlo k rozvoji dovedností a zna-
lostí dětí a předešlo se negativ-
ním jevům, jako je záškoláctví,
drobná kriminalita, toxikomanie
a další. Komunitní centrum spo-
lupracuje se sociálním odborem
MěÚ Rýmařov. Největší podpo-
rou byla poskytnutá finanční do-
tace Moravsko-slezského kraje,
která zajistila pravidelný chod
centra a umožnila uskutečnit
i letní tábor,“ přiblížil činnost
komunitního centra jeho vedoucí
Martin Daňhel.
Den otevřených dveří pokračo-
val pestrým kulturním progra-
mem, ve kterém romské děti pre-
zentovaly moderní a romské tan-
ce, písně i poezii. Zajímavé bylo
povídání o Mezinárodním dni
Romů, seznámení s romskou

vlajkou a hymnou. Pozvání na
den otevřených dveří přijali také
hosté z Olomouce. Předsedkyně
pobočky SRNM v Olomouci pa-
ní Jiřina Somsiová představila
činnost jejich organizace
a se svými dětmi přispě-
la ke zpestření kulturního pro-
gramu. Místostarosta města Ja-
roslav Kala poděkoval Milanovi
Daňhelovi za to, že před čtyřmi
lety pobočku v Rýmařově, kde
doposud žádná romská organiza-
ce nepracovala, založil. Popřál
jemu i synovi Martinovi, který
ve vedení komunitního centra
pokračuje, hodně úspěchů v dal-
ší práci. „Pro činnost sdružení je
významná podpora městského
úřadu. Chtěli bychom poděkovat
sociálnímu odboru MěÚ v Rý-
mařově, především paní Pod-
zemné, neboť významně podpo-
ruje naši organizaci,“ řekl na zá-
věr setkání pan Martin Daňhel.
Po oficiální části akce
ochutnali přítomní hosté tradiční
romské jídlo - halušky.

zdroj: webové stránky města

Víceúčelová revitalizační nádrž byla dokončena
V plánovaném termínu byla
z prostfiedkÛ Operaãního pro-
gramu Îivotní prostfiedí dokon-
ãena a pfiedána stavba revitali-
zaãní nádrÏe na pravém bfiehu
Mudlového potoka, v blízkosti jiÏ
existující nádrÏe U lomu.
Momentálnû probíhá napou‰tûní
víceúãelové nádrÏe, vhodné i ke
koupání, ov‰em na vlastní ne-
bezpeãí.
Radost z dalšího pěkného re-
vitalizovaného kousku příro-
dy kazí fakt, že neznámý pa-
chatel opakovaně poškodil
napouštěcí stavidlo, čímž
jednak již v samém počátku

existence díla do něj pustil
v období bouřkami zvýše-
ných průtoků silně zakale-
nou vodu, jednak porušením
technologického postupu na-
pouštění (musí být provádě-
no pomalu, aby došlo k po-
stupnému zatěžování hráze)
ohrozil jeho bezpečnost
a kvalitu.
Upozorňujeme proto občany,
že jakákoli neoprávněná ma-
nipulace na technickém zaří-
zení nádrže může dílo po-
škodit a je posuzována jako
trestný čin. 
zdroj: webové stránky města

Několik vět k článku Obětavost nezná překážky, lhostejnost někdy ano
Vážení čtenáři, občané,
v Rýmařovském horizontu č. 13/2009 vyšel
článek, ve kterém se pisatelka snaží pouka-
zovat na údajnou lhostejnost hasičů. Autorka
zde popisuje, že hasiči na její zavolání neu-
dělali pro dopadení zloděje nic. Z jejího tele-
fonátu na stanici ovšem nebylo jasné, zda se
jedná opravdu o zloděje, či rodinný konflikt
- na dotaz příslušníka, zda již volala policii,
zněla odpověď ne. Na základě toho jeden
„lhostejný“ hasič šel zjistit situaci. Během 

osobního rozhovoru majitelkou domu se
zřejmě zloděj lekl a z domu utekl.
Hasiči ve službě se opravdu nemohou honit
za zlodějem. To snad každý pochopí, nevím,
jak bych vysvětlil příbuzným či pozůstalým,
že hasiči k dopravní nehodě pozdě vyjeli, ná-
sledkem čehož se nepodařilo včas vyprostit
zraněné osoby. A jako důvod pro pozdní vý-
jezd bych musel uvést, že hasiči ve službě
svévolně opustili stanici a honili v ulicích
města zloděje. Těžko lze hasiče podezírat

z lhostejnosti. Mnohokrát již dokázali, že
jsou ochotni kdykoliv ve svém volnu pomoci
druhým.
Rýmařov je opravdu malé město a téměř
všichni se nějakým způsobem známe. O to
větší je mé překvapení, že autorka článku ne-
kontaktovala s žádostí o vysvětlení této situ-
ace mě a rovnou zvolila konfrontační a pod-
le mého názoru nepříliš korektní článek.

Pavel Skoupil,
velitel hasičské stanice Rýmařov
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Proč jsem si ho vybral:
Jednak proto, že trošku obdivuji jeho vytrvalost,
kdy jako poslední „bigbíťák“ z generace odchova-
né Beatles a Rolling Stones u toho ještě vydržel,
a dále proto, že z minulosti znám jeho nesmlou-
vavé názory na nešvary v životě kolem nás.

Jako muzikanti jsme se v létech minulých set-
kávali na různých pódiích coby členové kapel,
které svým způsobem ovlivňovali hudební vkus
zejména mezi mladými. Protože jsi jako „po-
slední Mohykán“ zůstal stále ještě v centru to-
hoto dění, zajímalo by mne, jaká je situace, co
se týká hudby v našem městě, dnes. Zda se

snaží prosadit nastupující mladé kapely, jaká
je jejich kvalita apod.?
Nemohu než nevzpomenout na to, jak jsme stá-
li jako začínající kapela v úžasu na produkci
skupiny Exodus, ve které jsi zpíval, a poslou-
chali Mustang Sally! Byl to silný a nezapome-
nutelný zážitek, hráli jste rhytm and blues a tr-
čeli jste hodně z davu. Dnes jsou media zavale-
na videoklipy a taková překvapení se bohužel
už nekonají. Rýmařov byl vždy trochu výjimeč-
ný, co se týká počtu hudebních skupin, a trend
pokračuje. Mladí kluci i holky do toho zdařile

buší mimo hlavní proud, třeba Ska parta
Moskvich pod vedením Johana Speedy
Přikryla, energií nabitá Hechitera a další. To se
mně zamlouvá!
V současné době vládne názor, že dnešní mlá-
dež se nedokáže bavit bez drog, techna a nási-
lí. Jaký je tvůj názor jako stále aktivního muzi-
kanta?
Drogy jsou bezpochyby obrovský společenský
problém, ale já bych je nespojoval jen s mláde-
ží a technem. Co mohu vypozorovat tak při růz-
ných kulturních akcích se většina náctiletých
dokáže dobře bavit i bez trávy a tvrdších drog,
nasávají pivko a jsou v pohodě. Nenamlouvám
si, že mezi nimi nejsou ti, co drogy berou, ale
s takovými nemám osobní zkušenost. Mladí si
vždycky budou žít po svém, to jsme dělali na-
konec i my a tak to má být, tak je to správné.
Vím, že jsi nejen muzikant, ale na naše pomě-
ry i úspěšný podnikatel a navíc ještě člen měst-
ské rady. Jak lze tyto aktivity vzájemně spojit,
když v některých případech mohou být spolu
dokonce v rozporu?
Podnikání a členství v radě nevidím jako rozpor.
V radě města jsou dva podnikatelé, dva 
úředníci města a tři členové mají statut zaměst-
nanců.
Jako radního bych se Tě chtěl zeptat, jaký je
Tvůj názor na výroky některých škarohlídů,
kteří tvrdí, že v našem městě se za posledních de-
set let vůbec nic nezměnilo. Rozbité chodníky,
špatné cesty, navíc zvyšování daní a poplatků.
Souhlasím s kritiky špatného stavu chodníků
a cest, ale každý si může všimnout, že se na 
opravách chodníků pracuje. Náměstí Míru, kde
je špatný stav chodníků nejvíce vidět, čeká na
dotaci finančních prostředků z EU a po obdrže-
ní této dotace bude provedena úplná rekon-
strukce. Zvyšování místních poplatků a daní
mně není příliš příjemné, zastávám názor, že ži-
jeme v oblasti, která klimaticky patří k těm drs-
nějším a stát by měl nějakým způsobem dotovat
zvýšené životní náklady obyvatelům horských

a podhorských oblastí. Město v tomto případě
žádné pravomoci nemá, ale chci říci, že zvyšo-
vání těchto poplatků a daní jde velmi mírným
tempem a sotva sleduje inflační křivku.
Zastupitelé, kterým jste svěřili správu města na
toto volební období, se řídí plánem, který si sta-
novili na jeho začátku a věcně se jej snaží plnit.
Na vstup do síně muzea voskových figurín
Madame Tussaud to zrovna není, ale z vlastní
zkušenosti vím, že každý zastupitel pracuje poc-
tivě podle svých možností ve prospěch města.
Před dvaceti lety jsme demonstrovali za změny,
které zaplať pánbůh ukončily období totality
a vlády jedné strany. Myslíš si, že současné ta-

hanice na naší politické scéně jsou právě to, co
jsme si přáli, a mohou přispět ke klidu a dobré
náladě lidí?
Určitě jsme si nikdo nepřáli obhroublé a aro-
gantní politiky, ale máme je! Je jen na nás, 
abychom je umravnili! Vyzvěme zástupce kaž-
dé politické strany v parlamentu a trvejme na
tom, ať konečně spravují tuto zemi tak, jak si
přejeme my, a ne tak, jak jim velí jejich osobní
zájmy a peněženka.
Příště: Ivan Sigmund se bude ptát Miroslava
Kováče.

Štafeta

Zdravotnictví

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

René Zatloukal se ptá Ivana Sigmunda

Rakovina - učíme se jí předcházet
Od 1. července 2009 začala gynekologická am-
bulance Podhorské nemocnice v Rýmařově no-
vě provádět screeningové vyšetření rakoviny
konečníku a tlustého střeva (kolorekta) u žen
starších padesáti let. Ve výskytu rakoviny ko-
nečníku a tlustého střeva se staví Česká republi-
ka na přední místa ve světě, proto se do tohoto
projektu zapojila i naše ambulance.
Screeningem rakoviny konečníku a tlustého
střeva se rozumí organizované a vyhodnocova-
né úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů ko-
nečníku a tlustého střeva prováděním preventiv-
ních vyšetření na okultní (skryté) krvácení ve
stolici. Ve věku od padesáti do čtyřiapadesáti let
v jednoročním intervalu, od pětapadesáti let se

jedincům bez příznaku nádorového onemocně-
ní nabízí opakovaný test na okultní krvácení ve
stolici ve dvouletém intervalu. Tento test se pro-
vádí zdarma a je součástí preventivní kontroly.
Cílem tohoto vyšetření je zvýšení časnosti zá-
chytu zhoubných nádorů konečníků, tlustého
střeva a přednádorových postižení střeva a zvý-
šení podílu časných stádií rakoviny na úkor stá-
dií pokročilých, což povede ke snížení úmrtnos-
ti na tato onemocnění.
Tímto testem může být prokázáno okultní, tedy
oku neviditelné množství krve ve stolici. K vy-
šetření je třeba odebrat do přiložené odběrové
zkumavky vzorek stolice. Před provedením tes-
tu nemusíte držet žádnou speciální dietu. Při

průjmu, krvácení hemoroidů nebo menstruaci
by se test neměl provádět. Další podrobnosti vy-
šetření vám vysvětlí lékaři naší ambulance.
Ambulance rozšířila své ordinační hodiny i na
středu odpoledne od 13 do 17 hodin, kdy ordi-
nuje MUDr. Michaela Soušková.

Aktuální ordinační hodiny gynekologické
ambulance v nemocnici v Rýmařově:
Pondělí: 7 - 12 hodin
Úterý: 7 - 12 hodin
Středa: 13 - 17 hodin
Čtvrtek: 7 - 12 hodin

MUDr. Marián Olejník, MBA, předseda
představenstva Podhorské nemocnice, a. s.
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Školství
Plenér

Občanské sdružení Respekt a to-
lerance nám umožnilo uspořádat
plenér na neobvyklém místě,
v Úsově v bývalém židovském

ghettu. Kurz probíhal ve dnech
13. - 16. července a zúčastnilo se
jej sedm studentů ZUŠ Rýma-
řov, současných i bývalých.

Plenér byl zaměřen na výtvarné
zpracování knihy pověstí Bílá
paní z ghetta Vlastimila Artura,
rodáka z Úsova, básníka a spiso-
vatele židovského původu. Čtyři
dny jsme pobývali mezi nádher-
nými několik set let starými pís-
kovcovými náhrobky a nasávali
tajemnou atmosféru tohoto pře-
krásného místa. Pracovali jsme
doslova ve dne v noci, naše tvor-
ba se každým dnem měnila a vy-
víjela, vznikla řada kreseb, ma-
leb, koláží, frotáží a fotografií.
Vyzkoušeli jsme si také happe-
ning a tvorbu prostorových ob-
jektů.
Měli jsme možnost nahlédnout
i do židovské kultury, díky panu
Štiplovi z občanského sdružení,
který k nám pohovořil o historii

Úsova, židovské komunity, syna-
gogy i hřbitova a promítl nám
několik výborných dokumentů.
Na závěr pobytu jsme byli po-
zváni na večeři, při které jsme 
ochutnali tradiční židovské pokr-
my.
Již první den pobytu se k nám
připojily místní děti a tvořily
s námi. Jejich práce jsme spolu
s těmi našimi poslední den vy-
stavili a pozvali místní obyvatele
na malou výstavku s pohoště-
ním. Děkujeme panu Luďku
Štiplovi a Zdeňce Míčkové za
čas, který nám věnovali, za jejich
obětavost a pohostinnost a těší-
me se na další spolupráci.
Naše práce budou k vidění
v Městské knihovně v Rýmařo-
vě.  Foto a text: Kamila Hýžová

Úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži
Studenti Gymnázia Rýmařov se
již potřetí zúčastnili mezinárodní
výtvarné soutěže Inštalácia, po-
řádané ZUŠ Povážská Bystrica,
a získali cenu předsedy poroty
a účast na umělecké dílně.
Soutěž spočívá ve vytvoření řady
výtvarných objektů, které se vy-
fotografují v různých instalacích
v odlišném prostředí, a z foto-
grafií se připraví prezentace do-
provázená anglickým textem.
Letos se jednalo o igelitové plas-
tiky ptáků, které jsme nafotili

v okolí edrovického rybníku. Na
práci se podílely dvě třídy a byla
součástí dlouhodobého projektu
zaměřeného na výtvarné zpraco-
vání odpadu.
Na Slovensku nás úspěšně repre-
zentovala letošní maturantka
Eva Slováková, která se zúčast-
nila umělecké dílny. Tématem
letošní dílny byla Svatojánská
noc a specializovala se na ilumi-
nografii, tvorbu objektů a foto-
grafii. 

Foto a text: Kamila Hýžová

Osadní výbory informují

Máte rádi švestkové knedlíky? Tak neváhejte a přihlaste se do soutěže
o největšího jedlíka. Na vítěze čekají pěkné ceny. Tradiční zábavné
odpoledne, které pořádá Osadní výbor Ondřejov u Rýmařova, se 

uskuteční v sobotu
29. srpna od 15
hodin. V zábav-
ném odpoledni ne-
bude chybět bohatá
tombola a občer-
stvení, k tanci a po-
slechu zahraje hud-
ba Ladislava Mo-
kráše. Do soutěže
v pojídání knedlíků
se můžete přihlásit
u předsedkyně 
osadního výboru
Anežce Továrkové
na tel. 606 837 950.

JiKo

Přijeďte do Ondřejova
na švestkové knedlíky

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

Neděle 13.00 - 20.00
Každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.

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

Krytý bazén v Břidličné
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V kůži... hasiče

aneb Pod ochranou svatého Floriana
V dnešní reportáži zamíříme za tvrdými 
a ostřílenými chlapy, kteří se nebojí pro nás
v některých případech nasadit i svůj život a jsou
opravdovými mistry svého řemesla. Ano, profe-
se, o které bude řeč, je profese nadmíru potřeb-
ná a důležitá a nazývá se zcela prostě a jedno-
duše - hasič. Hasič (staré označení je požárník)
je zejména označení pro profesionální nebo
dobrovolné členy hasičské jednotky a tito mu-
ži a ženy jsou všude tam, kde je ohroženo
zdraví, ať už obyvatel či zvířat, nebo majetek,
zejména v souvislosti s požárem, povodněmi
nebo při dopravních nehodách, kde vyprošťu-
jí zraněné, likvidují provozní kapaliny uniklé
z havarovaných vozidel či zajišťují likvidaci
nebezpečných látek. Pomáhají odstraňovat zá-
važné technické problémy, otevírají byty, od-
straňují vosí či sršní hnízda, případně s úsmě-
vem pomohou snést domácího miláčka, který
uvízl na stromě či jinak nepřístupném místě,
nebo zachrání srnku, která se poranila při sko-
ku přes plot zahrádky. Podílí se na preventiv-
ně-výchovné činnosti v rámci programu
Hasík, kdy navštěvují školy a děti informují
o tom, jak se zachovat v nejrůznějších přípa-
dech, které se týkají vzniku požáru. Řeč bude
o hasičích profesionálech, i když ti dobrovol-
ní jsou jim svými schopnostmi rovni, jenže
narozdíl od profíků svou hasičskou činnost
vykonávají při práci, dobrovolně a nezištně,
snad jen s občasnou odměnou.
Co se týče historie, jakýsi základ hasičského
sboru lze hledat již ve starověkém Římě.
Tamní hasičský sbor se skládal z asi pěti sto-
vek otroků. Poté byla požárnická odbornost
zapomenuta a v případě požárů se hašení 
účastnili všichni obyvatelé měst. Vznikala
však také nová protipožární opatření, jedním
z nevýznamnějších bylo oddělení kuchyně od
hlavní části stavby. Boj člověka proti požá-
rům, to je snaha, která doprovází celé lidské
dějiny. A přece právě oheň má ve vývoji člo-
věka a celé společnosti velký význam a stal se
jedním z nejdůležitějších civilizačních prvků.
O začátcích bojů s ohněm se dočítáme už

v 10. století před Kristem. Dále stavitel Vitrius
žijící za Caesara a Augusta popisuje, že již 
okolo roku 200 př. Kr. učený Ktesibius
z Alexandrie zhotovil hasičské čerpadlo! To se
jako první rozšířilo v Egyptě a po drobných
vylepšeních se používalo až do 18. století.
Ve středověku panovníci či představitelé měst
vydávali směrnice, jak požárům zabraňovat
a jak je hasit. Požární instrukce se postupem ča-
su stávaly podrobnějšími. Jedny z nejpodrob-
nějších řádů měla u nás například Praha či
Chrudim, již od roku 1510. Když se Marie
Terezie snažila z Habsburské monarchie vytvo-
řit pevný a centrálně řízený stát, nezůstala bez
povšimnutí ani požární ochrana. V roce 1751
tak vydala „Řád k hašení ohně pro města zem-
ská, městečka a dědiny markrabství moravské-
ho“. V roce 1610 Holanďan van de Heiden při-
šel s vynálezem hadice a na sklonku 17. stol. se
objevily v Holandsku první hasičské stříkačky.
Novinky byly ovšem do všeobecné praxe zavá-
děny velmi zdlouhavě, například již zmíněné
hadice se v našich zemích poprvé objevují až
na počátku 19. století. Tehdy se začaly také 
opět formovat požární sbory, avšak stále jen na
principu dobrovolnosti. Důležitou změnu v po-
žární technice přinesl rok 1829. Tehdy anglic-
ký továrník John Braitwaite spolu s americkým
inženýrem švédského původu Johnem
Ericssonem sestrojil první stříkačku poháně-
nou párou. V roce 1884 pak vyprojektovala
svoji první parní stříkačku známá firma R. A.
Smekal a první z nich byly montovány na čtyř-
kolové podvozky tažené koňmi. První český
hasičský sbor byl založen roku 1864 ve
Velvarech. Iniciátorem se stal Karel Krohn. Již
od počátku byl kladen důraz na to, aby se čle-
ny dobrovolných jednotek stávali jen občané
bezúhonní, odborně a fyzicky zdatní. I přes ty-
to zvýšené nároky se na členství v jednotce če-
kalo i několik let.
Největší katastrofou města Rýmařova z hle-
diska požáru byla Bílá sobota 3. dubna 1790.
Mezi 10. a 11. hodinou dopoledne v důsledku
neopatrnosti služebné Kláry Krämerové u bar-

víře Franze Pflauma, čp. 104, v předměstí
vznikl požár. Od žhavého uhlíku chytla otep
lnu, plameny přeskočily na obytný dům, dále
na stodoly a pak celé město. Popelem lehlo
sto třicet pět domů, padesát čtyři stodol a u-
sedlostí, radnice i pivovar. Velkým žárem se
dokonce rozpustily bronzové misky na věž-
ních hodinách na radnici. Stovky lidí bylo bez
přístřeší. Celkem přišlo o život pět lidí, z toho
jedna osoba, když se zřítila radniční věž, a je-
den člověk uhořel. Dále uhořelo pět krav, dvě
ovce a jeden vepř. Klára Krämerová byla od-
souzena jako viník požáru města na čtrnáct
dní zostřeného vězení.
Nesčetné požáry a pohromy v 18. století, kte-
ré způsobily značné škody, přinutily občany
k účinnějšímu boji proti požárům, jak v našem
městě, tak i na venkově. Požární řády byly vy-
dány z vyšších míst již 21. srpna 1751 a po-
zději ještě 24. ledna. Vznik rýmařovského
dobrovolného hasičského sboru je datován le-
topočtem 1870, kdy byla založena organizace
dobrovolných hasičů zásluhou dr. Karla
Hesse, podle vzoru jiných měst, kde již dob-
rovolné hasičstvo bylo založeno.
Již v roce 1932 měl sbor první motorovou au-
tostříkačku na podvozku americké značky
Chevrolet (rok výroby 1932), o nosnosti dvě
tuny a maximální rychlostí 130 km za hodinu.
V současné době se zákonitě na tyto tradice
v dobrovolné požární ochraně navazuje. Jen
úroveň techniky je nesrovnatelná a s tím sou-
visí i požadavky a nároky na znalosti i doved-
nosti členů sdružení. Zároveň přibývá velké
množství právních norem a materiálů řešící
organizaci požární ochrany, stejně jako odbor-
nou přípravu a výcvik členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů.
Pojďme tedy navštívit rýmařovskou hasičskou
zbrojnici na Revoluční ulici, kde sídlí profesi-
onální Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, jenž je součástí
Integrovaného záchranného systému, a na-
hlédněte spolu s námi pod pomyslnou poklič-
ku náročné hasičské profese.

reportáž
Přicházím na sjednanou schůzku
a ve dveřích mě vítá usměvavý
velitel Hasičské stanice
Rýmařov Pavel Skoupil, který se
ujal role mého průvodce s vel-
kou pečlivostí. V den reportáže
také zároveň vykonával funkci
řídícího důstojníka okresu
Bruntál. Tato funkce se pravidel-
ně po týdnu střídá mezi ředite-
lem a jednotlivými veliteli stanic
Bruntál, Krnov a Rýmařov.
Procházíme chodbou stanice
a pak nahoru po schodech. Z ga-
ráží, kde je zaparkovaná moder-
ní technika a kam se za chvíli
vypravíme, sem zavane odér

z výfuku, to když hasiči při pra-
videlném praktickém výcviku
prověřují funkčnost a stav jedno-
tlivé techniky. Vcházíme do dal-
ší menší chodby, kde je sídlo ve-
litele stanice, řídící dispečink
a také odpočívárna a kuchyňka
členů hasičského sboru. Při ex-
kurzi po hasičské stanici se doví-
dám mnoho zajímavých infor-
mací.
„Hasičská profesionální jednot-
ka vyjíždí v počtu čtyř členů,
a než se k požáru dostaví další
hasičské jednotky z jiných stanic,
musí problémy zvládnout sama.
Prvotním úkolem hasičů je zá-
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chrana osob, zvířat a věcí. K zá-
kladní povinnosti - likvidaci po-
žáru - patří celá řada dalších
činností spojených s výkonem
služby, například technická po-
moc při dopravních nehodách,
čerpání vody ze zaplavených
sklepů, likvidace nebezpečných
látek, otevírání bytů, snášení pa-
cienta v rámci pomoci spolu se
složkami integrovaného zá-
chranného systému, vyhledávání
osob. Těch činností bychom moh-
li jmenovat celou řadu,“ vypráví
cestou po stanici její velitel
Pavel Skoupil, který nastupuje
do služby v sedm a končí ve tři
odpoledne. Příslušníci hasičské-
ho sboru určení k zásahům na-
stupují rovněž v sedm, slouží ale
čtyřiadvacet hodin a pak mají
dva dny volno.
Vcházíme do místnosti - stano-
viště dispečera. Na středně vel-
kém stole leží několik vysílaček,
je tady počítač, složitě vyhlížejí-
cí panel s tlačítky, na stěně visí
velké digitální hodiny, dále jsou
tu reproduktory a velká nástěnka
s mnoha instrukcemi. „Odtud se
každé ráno provádí zkouška spo-
jení a v případě hlášení okresní-
ho dispečinku tady zazní signál
a instrukce k výjezdu,“ informu-
je Pavel Skoupil. Dále se doví-
dám, že rýmařovská stanice má
v průměru dvě stě třicet až dvě
stě padesát výjezdů za rok.
„Nárůst výjezdů stoupá k tech-
nickým pomocím a především
k dopravním nehodám. Výjezdy
k požárům mají trvalou nebo
mírně klesající tendenci. Příčiny
vzniku požárů jsou zaviněny pře-
devším lidským faktorem, ať již
úmyslně nebo neúmyslně, a pak
v důsledku technické závady
elektrospotřebiče nebo vadné
elektroinstalace, ve firmách pak
vadou zařízení,“ doplňuje stati-
stický výčet velitel stanice Pavel
Skoupil. Zajímám se, jaký nej-

větší požár v posledních deseti
letech museli rýmařovští hasiči
likvidovat. „To se dá těžko říci.
Vzniklá škoda nevypovídá vždy
o velikosti požáru. Likvidovali
jsme požár tkalcovského stavu
v Hedvě, kdy se požár rozkládal
asi na třech metrech čtvereč-
ných, ale škoda dosáhla asi dvou

miliónů korun. Potom si vzpomí-
nám na třídenní rozsáhlý požár
lesního porostu pod Alfrédkou
na Medvědích skalách, kde zasa-
hovalo kolem patnácti hasič-
ských jednotek včetně letecké
techniky, bylo to v nepřístupném
horském terénu, kde nebyla vo-
da, ale škoda byla daleko menší
než například u zmíněného tkal-
covského stavu v Hedvě. Před
pár lety jsme také zasahovali
u několika požárů velkokapacit-
ních seníků, ale nejtěžší zásah
byl zřejmě požár haly v Ryžovišti
v listopadu 2002, kde bylo u-
skladněno velké množství hořla-
vých kapalin, docházelo k čas-
tým výbuchům a celková škoda
přesáhla sto milionů korun“ do-
plňuje výčet velkých zásahů
Pavel Skoupil. Vcházíme do spo-
lečenské místnosti, kde ve vitrí-
nách stojí úhledně seřazené tro-
feje a poháry, které získalo na
soutěžích družstvo profesionál-

ních hasičů. Vedle v policích je
seřazeno bezpočet odborných
publikací a fasciklů, kde mohou
hasiči čerpat například údaje
o chemických látkách a jiné cen-
né informace. Na nejvýše polo-
žené polici vše s dostateč-
ným přehledem sleduje soška
patrona hasičů svatého Floriana.
Mezitím co končíme prohlídku
hasičské stanice v prvním patře,
chlapi na stanici právě končí do-
polední zaměstnání. Každý den
je školení, každý den se znovu
a znovu prověřuje funkčnost ná-
ročné techniky, aby nezklamala
při ostrém výjezdu. Jeden den se
například prověřují motorové pi-
ly, další den jsou to čerpadla 
a agregáty, pak zase záchranář-
ský člun nebo dýchací přístroje.
Je toho opravdu mnoho, co musí
hasič profesionál umět a znát.
Speciální kurzy hasičů se pravi-
delně po pěti letech obnovují ve
školicích střediscích. „Podívejte

se na tady ten velký fascikl,
v něm je obrovské množství che-
mických látek, některé z nich se
běžně objevují v cisternách, kte-
ré je převáží po silnicích či na
železnici, a pokud dojde k havá-
rii, hasiči by měli určit, o jakou
látku se jedná. Zda je toxická,
výbušná, radioaktivní nebo třeba

jinak nebezpečná. Na to je upo-
zorní speciální tabulka umístěná
na vozidle. V horním řádku ta-
bulky je tzv. Kemler kód a ve
spodním řádku tabulky je UN
kód. Také jsme samozřejmě nále-
žitě vybaveni. V naší výbavě bys-
te našel dozimetry, expozimetry
a další detekční přístroje nebo
speciální chemické obleky, na
stanici v Bruntále jsou pak dva
speciální protichemické a proti-
plynové automobily,“ informuje
zasvěceně velitel rýmařovské
stanice Pavel Skoupil. U speciál-
ních zásahů, například pokusů
o sebevraždu, skoků z výšky
a podobně, zasahují všechny tři
základní složky integrovaného
záchranného systému. Na po-
dobné zásahy jsou vypracovány
směrnice, kterými se musí řídit
také hasiči. Například v případě
pokusu o sebevraždu vyráží au-
tomaticky první výjezdové vo-
zidlo a vysokozdvižná plošina,
povolává se lezecká skupina
z Bruntálu a dopraví se technika
se speciální seskokovou matrací.
Spolu s hasiči vyjíždí záchranáři
a policie s policejním vyjednava-
čem a psychologem.
Scházíme dolů do prostoru gará-
ží, kde stojí vždy pečlivě připra-
vená technika profesionálních
hasičů. Na věšácích jsou pověše-
ny zásahové nomexové obleky,
vysílačky, speciální obuv a příl-
by. Toto základní vybavení 
ochrannými pomůckami pro jed-
noho hasiče vychází asi na třicet
až čtyřicet tisíc korun. Zaparko-
váno je zde vozidlo s vysokoz-
dvižnou plošinou, která má do-
sah dvacet sedm metrů, vedle
stojí první výjezdové vozidlo 
- cisternová automobilová stří-
kačka Tatra 815 CAS 24 s čer-
padlem o výkonu dva tisíce čtyři
sta litrů vody za minutu. V gará-
ži stanice parkují také dvě výjez-
dová vozidla jednotky sboru
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dobrovolných hasičů města
Rýmařova, jedno z nich je právě
na výstavě v rámci světových ha-
sičských her v Ostravě. Vedle
stojí vozidlo Avia na přepravu o-
sob a v další garáži moderní vo-
zidlo Mitsubishi řídícího důstoj-
níka okresu, kterým je tento tý-
den Pavel Skoupil.
Logicky člověka napadne, že ha-
sič, aby zvládl tak náročnou pro-
fesi, kde je kladen důraz nejen
na spoustu teoretických znalostí,
musí být také dobře fyzicky při-
praven. Zajímám se, jak probíhá
u příslušníků rýmařovského

HZS fyzická příprava. „V rámci
každodenního zaměstnání po te-
oretickém školení přichází na řa-
du praktický výcvik, ať už se jed-
ná o cvičení s dýchacími přístro-
ji, nácvik zásahu při úniku ne-
bezpečných látek, slaňování ne-
bo výcvik na vodní hladině se
člunem, kdy se například nacvi-
čuje vyproštění tonoucího z vody
a podobně, pak přichází na řadu
hodinová příprava v posilovně,“
komentuje další činnost jednotky
její velitel Pavel Skoupil. Denní
rozvrh jednotky je přesně naplá-
nován až do večerních hodin. Od

třiadvacáté hodiny do šesté hodi-
ny ranní se drží takzvaná poho-
tovost na pracovišti. Hasiči v té
době mohou spát, ale při výjezdu
k zásahu platí, že nejpozději do
dvou minut musí jednotka bez-
podmínečně vyjet. Dovídám se,
že hasiči jsou zároveň i údržbáři
a správci budovy hasičské stani-
ce. Musí sami provádět drobné
opravy na technice, v interiéru
stanice od stropů až po podlahy,
dále mytí oken nebo drobné ú-
držbářské práce.
A jaké doporučení má velitel rý-
mařovských profesionálů pro

nás občany na závěr? „Řekl bych
to asi takto: nejdříve uvažuj
a potom konej. Připraveným
štěstí přeje. Kolikrát nerozváž-
nost dokáže způsobit obrovské
tragédie, ať se již jedná o vznik
požárů či v dnešní době aktuální
nárůst počtu dopravních nehod.
Zcela určitě bych všem doporučil
za každých okolností používat ro-
zum, hlavně mladým nezkušeným
řidičům v souvislosti s rychlými
vozidly,“ řekl na závěr dnešní re-
portáže velitel profesionálních
hasičů Pavel Skoupil. 

JiKo

Kam na výlet
O kamzících a lidech

Kamzík (Rupicapra rupicapra) je
zvíře vyzpytatelné, na rozdíl od
člověka (Homo sapiens sapiens).
Je to však člověk, který určuje,
zda to které zvíře má právo na ži-
vot (člověk vždy) a v jakém počtu
(člověk bez omezení?). Nastanou-
li člověku jisté škody, hned se
mluví o přemnožení toho kterého
zvířete (o člověku to platí jen
s nejvyšší opatrností, resp. vlastní
škodlivost je přehlížena téměř sto-
procentně).
Nerozhodl-li dosud člověk o sobě,
činí tak s naprostou samozřejmos-
tí o šelmách (vlci, medvědi a lišky
mu žerou hospodářská zvířata),
o ptácích (kormoráni a volavky
mu žerou ryby), o hlodavcích (ti
mu žerou obilniny) atd. Člověk ta-
ké rozhodl o tzv. obohacení příro-
dy, jak zoologicky, tak floristicky:
máme málo rostlin, tak něco vysa-
díme, máme druhově chudou zví-
řenu, tak vysadíme daňky, muflo-
ny, jeleny Dybowského, jeleny si-
ka atd. Jeseníky byly „obohace-
ny“ například borovicí klečí a ta-
ké kamzíkem. Ukázalo se však, že
původní dobrý úmysl má i nega-
tivní stránky, protože nebyl zvá-
žen do důsledků (snad ani nemo-

hl), a tak nastaly vedlejší efekty.
Rozrůsta-jící kleč měla zabránit
pádu lavin, avšak právě ty udržují
ekosystém Velké kotliny takový,
jaký má být, a navíc začala zabírat
místo původním rostlinným dru-
hům. Kamzík zase potěšil mysliv-
ce, lovce a turisty, začal však spá-
sat rostliny včetně těch vzácných
v množství, na jaké nebyly připra-
veny, a tak i z této strany hrozil
pokles či kritický úbytek původ-
ních druhů. Načež se rozpoutala
dlouholetá řež na téma kamzík
- ano či ne?
Zatím komunističtí pohlaváři roz-
hodli o sejmutí celého vrcholu
jedné hory a výstavbě přečerpáva-
cí elektrárny Dlouhé Stráně, o vý-
stavbě telekomunikační věže na
Pradědu a příjezdových silnic.
Radikálně byla přestavěna Kur-
zovní chata na obří hotel (obří
v daných podmínkách) a škody
způsobené špatným pěstováním
lesů (smrková monokultura na-
místo převážně smíšených poros-
tů) dovršil spad emisí kysličníku
siřičitého.
No to se podívejme, jak je člověk
činorodý! Neopomene žádnou ce-
stu, na jejímž konci čeká alespoň

trocha pohodlí. Inu, také jím ne-
pohrdnu, ale zdaleka nemusím
mít všechno a už vůbec ne za ce-
nu, kterou nelze stanovit v peně-
zích. A jaká je to cena? No přece
cena našeho zdraví a našich živo-
tů. A také spokojenosti. Ztrácíme
vše, klid i krásu, člověk se stává
nervóznějším, což kalí společen-
skou atmosféru, a co mi (nám)
kdo dá, čím budeme odškodněni?
Ničím!
Spokojíme se tedy s tím, co zbylo.
A potom? Potom to budou zbytky
zbytků. Tudy ovšem cesta nevede.
S nemalými finančními náklady
člověk již pomalu tu a tam začal
vracet věci do původního stavu.
Tady mají vložené peníze a práce
smysl. Ještě lepší by byla strategie
„vyřeš problém a nedělej další“.
V malém to platí pro každého
z nás.
A ve velkém? To by si páni, než
o něčem rozhodnou, měli svolat
radu starších a zkušených. Ti veli-
ce dobře vědí, kde je hranice udr-
žitelnosti a snesitelnosti. A nako-
nec nejen oni. Svého času jsem
poměrně často pozoroval kamzí-
ky. Jednotlivě, v malých skupin-

kách i ve stádech o desítkách ku-
sů. Mám je i vyfocené. Pak jich 
ubývalo. Mezi odborníky zřejmě
došlo ke kompromisu. Teď je ví-
dám jen zřídka. Zpočátku mi to
tak trochu chybělo. Ale zvykl
jsem si, není to žádná katastrofa.
Ani ta kleč mi nebude chybět,
kdyby zmizela, protože tím dosta-
nou zpět prostor původní spole-
čenstva. Těžko si ale zvyknout na
přemrštěné požadavky vyvolané
civilizačními pseudopotřebami.
Nemám nic proti troše kamzíků.
Na druhé straně ani nás by nemu-
selo být tak moc. Anebo se 
uskromněme a vejdeme se všichni.
Kamzík horský k nám byl dove-
zen z rakouských Alp v r. 1913
a po krátké aklimatizaci v oboře
byl vypuštěn do volné přírody.
V osmdesátých letech dvacátého
století jeho početní stav přesáhl
šest set kusů. Loven je pro trofej
i maso. Na Slovensku je kamzík
původní jen ve Vysokých Tatrách,
kde tvoří poddruh kamzík horský
tatranský (Rupicapra rupicapra ta-
trica).

Za KČT Rýmařov
Miloš Zatloukal

Fota: archiv Miloše Zatloukala
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Odcizil automat
na tabákové výrobky

Patrně v noci z 29. na 30. 6. 2009 vytlačil ne-
známý pachatel výplň zadních vchodových
dveří do pivnice v Rýmařově na třídě Hrdinů
a vnikl dovnitř. Vzal prodejní automat na tabá-
kové výrobky, dvacet lahví tvrdého alkoholu,
cukrovinky a nealkoholické nápoje. Způsobená
škoda činí přes 106 000 Kč.

Dlažební kostkou rozbil okno
auta a odnesl cukrovinky

Tu samou noc rozbil v Rýmařově na parkoviš-
ti před domem na ulici J. Sedláka neznámý pa-
chatel dlažební kostkou výplň dveří nákladního
vozidla a vnikl dovnitř. Odcizil autorádio, fi-
remní razítko a cukrovinky různých značek.
Způsobená škoda byla majitelem předběžně
vyčíslena na 21 000 Kč.

Nedala přednost motorce
V Rýmařově - Janovicích ve středu 1. 7. ve
14.30 přehlédla 35letá řidička při vyjíždění
z vedlejší komunikace na hlavní 29letého mo-
torkáře. Došlo ke střetu, naštěstí byl motorkář
zraněn jen lehce. Požití alkoholu bylo u řidičů
vyloučeno dechovou zkouškou. Způsobená
škoda dosahuje 100 000 Kč.

Vyhrožoval zabitím vlastní
matce, je stíhán vazebně

V těchto dnech zahájil policejní komisař SKPV
Bruntál trestní stíhání 52letého muže. Ten od
června 2008 do července 2009 urážel a napadal
svou matku, dokonce jí vyhrožoval i zabitím.
Několikrát také násilně vnikl do jejího bytu. Byl
opilý a agresivní, matku hrubě urážel, demolo-
val zařízení bytu. V průběhu roku jí několikrát
vyhrožoval zabitím. Přiložil jí na obličej polštář,
shodil jí na zem, pěstí jí několikrát udeřil do ob-
ličeje a škrtil jí. Jednou na ni dokonce vytáhl ku-
chyňský nůž. Ženě se podařilo využít chvilky
a z bytu utéct, lékařům však tvrdila, že si zraně-
ní způsobila sama. Naposledy jí napadl v čer-

venci, následně byl policisty zadržen a obviněn.
Matku týral a bil i v předchozích letech, za což
byl již policisty stíhán a čeká ho soud. Proto ta-
ké byl soudcem vzat do vazby. Hrozí mu trest
odnětí svobody až do výše osmi let.

Pět mladistvých bylo
pod vlivem alkoholu

V souvislosti s konáním Fabrikafestu
v Břidličné proběhla v nočních hodinách od 10.
do 11. 7. mimořádná akce, která byla zaměře-
na na kontrolu zákazu podávání alkoholických
nápojů mladistvým, pátrání po osobách a vě-
cech a kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu. Akce se zúčastnilo dvanáct policistů,
kteří zkontrolovali sedmdesát pět nezletilých 
osob. V pěti případech bylo zjištěno požití al-
koholu. Jednomu nezletilému mladíkovi bylo
dokonce při dechové zkoušce naměřeno 1,94
promile a byl agresivní. Při této akci také poli-
cisté zjistili tři dopravní přestupky. Jeden byl
oznámen správnímu orgánu a dva byly vyříze-
ny blokově.

Bouralo se i pod vlivem alkoholu
Dopravní policisté ‰etfiili tfii dopravní nehody, z toho ve
dvou pfiípadech byli fiidiãi pod vlivem alkoholu. V jed-
nom pfiípadû dokonce fiidiã nad˘chal 2,77 promile.
Dne 2. 7. projížděl v Rýmařově na ulici Lidická
21letý řidič prudkou pravotočivou zatáčku
a nepřizpůsobil jízdu vozovce. Na levé straně
vyjel ze silnice a narazil do stromu. Byl odho-
zen zpět na vozovku, kde vpravo narazil do 
oplocení domu. Ke zranění nedošlo. Při decho-
vé zkoušce mu policisté naměřili 0,67 promile
alkoholu. Na místě mu zadrželi řidičský prů-
kaz. Způsobená škoda činí 50 000 Kč.
Ve Valšově 23letý řidič po projetí pravotočivé
zatáčky na mokrém povrchu komunikace do-
stal smyk. Ten nezvládl a dostal se mimo vo-
zovku. Narazil do dřevěného oplocení, od kte-
rého se automobil odrazil zpět na silnici, kde se
převrátil na střechu. Řidič byl lehce zraněn, při
dechové zkoušce mu policisté naměřili 2,77
promile. Také v tomto případě policisté řidiči

zadrželi řidičský průkaz a navíc je podezřelý
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Způsobená škoda dělá 85 000 Kč.

Šel si zaplavat a umřel
Bruntálští kriminalisté šetřili okolnosti úmrtí
88letého muže. Ten byl nalezen ve večerních
hodinách dne 14. 7. v Rýmařově v rybníku bez
známek života. Přivolaný lékař musel konstato-
vat smrt. Muž byl v plavkách a osobní věci
a oblečení měl na břehu rybníka. Příčinu smrtí
určí pitva. Cizí zavinění policisté nezjistili.

Zachtělo se mu motorových pil
Krádež osmi motorových pil z prodejny nyní
šetří rýmařovští policisté. Dosud neznámý pa-
chatel v noci z 15. na 16. 7. vnikl v obci Stará
Ves do prodejny motorových pil, jichž osm 
ukradl. Vzal s sebou také přihrádku na peníze
s částkou 28 000 Kč. Způsobil tak celkovou
škodu ve výši 215 000 Kč.

Odcizili čtyři tisíce litrů nafty
Bruntál‰tí kriminalisté spolu s policisty z R˘mafiova,
Bruntálu a policejním psovodem objasnili krádeÏe
nafty, které se v dobû od dubna do ãervna staly 
v okrese Bruntál. Dva mladíci ve vûku 19 a 20 let se
vloupávali do vozÛ i zemûdûlské techniky. Dvojice
v této souvislosti také páchala dal‰í majetkovou
trestnou ãinnost.
Na Bruntálsku, Rýmařovsku, Krnovsku
a Vrbensku mladíci vnikali do nedostatečně za-
bezpečených areálů pro nákladní vozidla nebo
do automobilů odstavených na parkovištích či
v lese. Odstranili palivová víka, v některých
případech prorazili síta palivových nádrží.
Nekradli jen naftu, ale i nářadí a příslušenství
vozů. Za tři měsíce vnikli nejméně do devíti ná-
kladních vozidel, třinácti traktorů a pěti mecha-
nizačních a zemědělských strojů. Odcizili asi 
4 000 litrů nafty a způsobili celkovou škodu
250 000 Kč. Oba mladíci se ke své trestné čin-
nosti doznali a policejní komisař je obvinil
z trestných činů krádeže a poškozování cizí vě-
ci. Z podkladů tiskové mluvčí PČR Bruntál

Hasiči v terénu
Hasiči zasahovali u nehody dvou kamionů na Rýmařovsku

Dvě jednotky profesionálních ha-
sičů zasahovaly ve středu 8. 7.
2009 odpoledne u nehody dvou
nákladních vozidel mezi Rýma-
řovem a Velkou Štáhlí. Řidič jed-
noho z vozidel utrpěl při havárii
vážná zranění, ze zaklínění jej
museli vyprostit hasiči. Pak jej
pomohli naložit do vrtulníku.
Zasahující lékaři u sedmadvace-
tiletého pacienta zjistili vícečet-
né zlomeniny obou dolních
a horní končetiny a poranění
hrudníku. Po zafixování zlome-
nin, podání léků tlumících bolest
a infuzních roztoků byl muž še-
trně leteckou cestou transporto-

ván na urgentní příjem Fakultní
nemocnice Ostrava.
Řidič prvního nákladního vozidla
zřejmě při průjezdu pravotočivou
zatáčkou dostal smyk, který ne-
zvládl a vyjel do protisměru. Zde
se zadní částí návěsu střetl s pro-
tijedoucím nákladním vozidlem.
Policisté prováděli odklon dopra-
vy přes Jamartice a vozovka byla
od desáté večer již plně průjezd-
ná. Způsobená škoda činí 750
000 Kč na vozidlech a 300 000
Kč na přepravovaném nákladu.

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS

Moravskoslezského kraje
Foto: archiv HZS MSK
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........................................................

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

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

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

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

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

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 12 Dennû procházíme v na‰em
mûstû R˘mafiovû kolem nej-
rÛznûj‰ích architektonic-
k˘ch pozoruhodností a kul-
turních památek, historic-
k˘ch detailÛ, fascinujících
fasádních ãi dvefiních orna-
mentÛ, unikátních a origi-
nálních korouhviãek, jeÏ zde
zanechali mistfii stavitelé,
fiezbáfii, tesafii, sochafii nebo
umûleãtí kováfii. V dne‰ní u-
spûchané dobû, protkané sí-
tûmi mobilních operátorÛ,
kdy z kanceláfií a pokojÛ bli-
kají monitory poãítaãov˘ch
sestav a dûti si hrají ve vir-
tuálním svûtû, jen stûÏí za-
stavíme svÛj krok, pozved-
neme hlavu vzhÛru a zamys-
líme se napfiíklad nad tím,
kter˘ umûlec obdarovan˘
fantazií dílo pro dal‰í poko-
lení zanechal. (Zaãít soutû-
Ïit mÛÏete kdykoliv, i s jed-
ním ústfiiÏkem máte ‰anci na
v˘hru.)

SoutûÏ pfiipravil JiKo

Lednička - moje výkladní skříň
Otvírám ledničku. Už podruhé a zase se v ní
svítí. Budu to muset pohlídat, kdo je u nás tak
zapomnětlivý. A tak stojím a hledím jako do
výlohy. Co jsem chtěla vytáhnout, co nutně
potřebuju? Nic. Hlava - mapa. Vracím se na
původní stanoviště, tedy ke kuchyňské lince.
Už to mám. Vajíčka putují z útrob lednice.
Jindy vcházím do prodejny. Já hlava děravá,
měla jsem si s sebou vzít poličku z předsíně.
Na ní totiž ležel lístek se soupisem všeho,
bez čeho se neobejdu. Nevadí, jsouc Vševěd,
dozajista si vzpomenu. Sůl a ocet samozřej-
mě nepřinesu, a to jsem je potřebovala nej-
víc. Někdy se mi to povede hned. Jindy až na
třetí pokus. Kde mám zase ty brýle? Prozvoň
mě, nemůžu najít mobil! Však to znáte. Jsou
do důkazy vadnoucí paměti? Prý polovina
populace po padesátce trpí zhoršením pamě-
ti, po sedmdesátce až sedmdesát procent.
Za většinu našich potíží může neschopnost
soustředění. Mysleli jsme na něco jiného, na
hádku, na slova z rozhlasu, na další úkoly, co
je třeba udělat, rychleji, rychleji... nejpozdě-
ji ihned. Třeba jsme danou informaci ani ne-
dostali. Paměť, která začne připomínat děra-
vý cedník, je třeba cvičit. Dlouho si vědci
mysleli, že mozkové buňky s přibývajícím
věkem odumírají. Dnes vládne přesvědčení,
že mozek si dokáže udržet plnou sílu po vět-
šinu života. Využívat a trénovat ho je věcí na-

ší vlastní aktivity.
Křížovky, osmisměrky či sudoku nestačí.
Nespokojujme se s rutinou. Zkusme dát na-
šemu mozku nášup nových informací.
Potřebuju si něco nutně zapamatovat? PIN
z banky jsem si černým fixem zapsala na ba-
nán a očima vyfotila. Zaručeně nezapomenu.
Mám nakoupit třicet položek. Podle abece-
dy? Podle trasy prodejnou? Podle účelu?

K snídani, obědu, pro hosty... Kolik českých
panovníků si zapamatuju? Čísla důležitých
mobilů, narozeniny široké rodiny, kdy kdo
slaví svátek či jubileum? Taky si důkladně
zopakuju rostliny, léčivky i kytky pokojové,
druhy ryb a světová hlavní města. Opráším
znalosti cizích jazyků, přečtu si něco v origi-
nále atd. atd. Každý doplň podle svého.
Paměť přece vytváří v mozku naši vlastní 
identitu, jsme tím, co si pamatujeme, to tvrdí
odborník doktor Libor Budinský. Zapomí-
náním si v hlavě vlastně uklízíme, jinak by
z ní byl hangár plný informačního harampá-
dí a balastu. Náš mozek je vybíravý a ukládá
si to nezbytné, zajímavé a podnětné.
Opakování představuje nejlepší způsob, jak
zapsat informaci do dlouhodobé paměti.
Někteří lidé mají dar fotografické paměti,
další dokážou přímo unikátní kousky.
Vlakvedoucí Jiří Vystrčil umí nazpaměť
všech dva tisíce sedm set šedesát dva želez-
ničních stanic v České republice, další třeba
jmenný kalendář na celý rok. Mnoho tako-
vých rekordmanů to dotáhlo k zápisu do
pelhřimovské agentury Dobrý den. Dělejme
něco pro spokojené, pamětihodné stáří.
Já si teď vzpomenu, kdo vedle mě seděl
v první třídě, ale dnes jsem si někam zašant-
ročila deštník.
Za kterými zeměpásy se toulá asi? Si



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Nesmysl je, když děláte stejné věci pořád dokola, a pře-

sto očekáváte různé výsledky. Albert Einstein
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Známá i neznámá výročí
31. 7. 1784 zemř. Denis Diderot, francouzský filosof, encyklopedi-

sta (nar. 5. 11. 1713) - 225. výročí úmrtí
31. 7. 1944 zemř. Antoine de Saint-Exupéry, francouzský letec

a spisovatel (nar. 29. 6. 1900) - 65. výročí úmrtí
1. 8. 1744 nar. Jean-Baptiste de Lamarck, francouzský biolog, před-

chůdce evoluční teorie (zemř. 18. 12. 1829) - 265. výr. nar.
1. 8. 1819 nar. Herman Melville, americký spisovatel (zemř. 28.

9. 1891) - 190. výročí narození
4. 8. 1859 nar. Knut Hamsun, norský spisovatel, nositel Nobelovy

ceny (zemř. 19. 2. 1952) - 150. výročí narození
6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - výročí

svržení atomové bomby na Hirošimu roku 1945
8. 8. 1904 nar. Václav Morávek, český odbojář, člen skupiny Tří

králů (zemř. 21. 3. 1942) - 105. výročí narození
13. 8. 1899 nar. Alfred Hitchcock, britský a americký filmový re-

žisér (zemř. 29. 4. 1980) - 110. výročí narození
14. 8. 1994 zemř. Elias Canetti, německy píšící prozaik a esejista,

nositel Nobelovy ceny (nar. 25. 7. 1905) - 15. výročí úmrtí
14. 8. 2004 zemř. Czesław Miłosz, polský básník, prozaik a překla-

datel, nositel Nobelovy ceny (nar. 30. 6. 1911) - 5. vý-
ročí úmrtí

15. 8. 1769 nar. Napoleon Bonaparte, francouzský císař a voje-
vůdce (zemř. 5. 5. 1821) - 240. výročí narození

16. 8. 1419 zemř. Jan Lucemburský, český král (nar. 26. 2. 1361)
- 590. výročí úmrtí

19. 8. 1819 zemř. James Watt, skotský fyzik, vynálezce dvojčinné-
ho parního stroje (nar. 19. 1. 1736) - 190. výročí úmrtí

20. 8. 1854 zemř. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, německý
filosof (nar. 27. 1. 1775) - 155. výročí úmrtí

24. 8. 1874 nar. Karel Hlaváček, český básník, kritik a kreslíř
(zemř. 15. 6. 1898) - 135. výročí narození

24. 8. 1899 nar. Jorge Luis Borges, argentinský prozaik (zemř. 14.
6. 1986) - 110. výročí narození

26. 8. 1979 zemř. Mika Waltari, finský prozaik a publicista (nar.
19. 9. 1908) - 30. výročí úmrtí

28. 8. 1749 nar. Johann Wolfgang Goethe, německý básník, proza-
ik, dramatik a filosof (zemř. 22. 3. 1832) - 260. výr. nar.

28. 8. 1959 zemř. Bohuslav Martinů, český hudební skladatel (nar.
8. 12. 1890) - 50. výročí úmrtí

29. 8. 1864 nar. Josef Svatopluk Machar, český básník, prozaik, po-
litik a novinář (zemř. 17. 3. 1942) - 145. výročí narození

30. 8. 1919 nar. Jiří Orten, český básník a prozaik židovského pů-
vodu (zemř. 1. 9. 1941) - 90. výročí narození

Pranostiky na měsíc srpen
• Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
• Moc hub srpnových, moc závějí sněhových.
• Jsou-li v srpnu hory kalné, budou v zimě mrazy valné.
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
• Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. V srpnu když

půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. Když fouká v srpnu se-
verák, bude dlouho pěkně pak.

• Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
• Když pálí srpen, bude pálit i víno.
• Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. Na Dominika parna

- mrva marná.
• Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
• Do svatého Vavřince nechval pšenice. Na svatého Vavřince hop ze-

máky do hrnce.
• Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
• Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
• Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
• Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.

Narodili se noví občánci
Aneta Rysová ............................................................ Rýmařov
Květa Synáčková ...................................................... Edrovice
Nikol Trochtová ....................................................... Horní Město
Lukáš Obručník ........................................................ Edrovice
Jakub Borůvka .......................................................... Rýmařov
Gita Berkiová ........................................................... Rýmařov
Mateo Cios .............................................................. Jiříkov
Tobias Jano ............................................................... Rýmařov
Josef Čaňo ................................................................ Janovice
Patrik Bajgr .............................................................. Rýmařov
Dominik Pintera ........................................................ Rýmařov
Milan Jurásek ............................................................ Rýmařov
Dominika Kopecká .................................................... Malá Štáhle
Daniel Bandík ............................................................ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jaroslav Mikeš - Rýmařov ................................................... 80 let
Ladislav Šín - Rýmařov ....................................................... 80 let
František Závada - Rýmařov ................................................ 80 let
Ludmila Zahradníková - Jamartice ...................................... 80 let
Markéta Gerychová - Rýmařov ............................................ 81 let
Anna Matějíčková - Rýmařov .............................................. 81 let
Marie Mezihoráková - Rýmařov ......................................... 81 let
Břetislav Půda - Rýmařov ..................................................... 81 let
Božena Šarmanová - Rýmařov ............................................. 82 let
František Nesiba - Rýmařov ................................................. 82 let
Miroslav Švub - Rýmařov .................................................... 82 let
Lumír Mrkus - Rýmařov ..................................................... 82 let
Anna Munková - Rýmařov .................................................. 82 let
Julie Brunclíková - Janovice ................................................ 82 let
Jan Slovák - Edrovice .......................................................... 83 let
Marie Meitnerová - Rýmařov ............................................... 83 let
Ferdinand Štěpek - Rýmařov ............................................... 83 let
František Weiner - Rýmařov ................................................ 84 let
Božena Geroltová - Rýmařov ............................................... 84 let
Marie Rajnohová - Janovice ................................................ 84 let
Jiřina Mátlová - Rýmařov .................................................... 86 let
Jaroslav Přecechtěl - Rýmařov ............................................. 92 let
Jindřiška Pospíšilová - Rýmařov ......................................... 92 let

Další vítání dětí se uskuteční 30. srpna. Jde výjimečně o neděli!
Rodiče našich nových spoluobčánků dostanou samozřejmě pozván-
ky. Květa Sicová

Blahopřání k safírové svatbě
manželům Jitce a Zdenku Kamlerovi z Rýmařova

Ze srdce vám blahopřejeme k sa-
fírové svatbě (18. 7. 1964 - 45
společných let). Přejeme vám,
maminko a tatínku, stále tolik elá-
nu a smyslu pro humor. Hlavně ať
slouží zdravíčko!
Děti Zdenek, Alena a Pavel s ro-
dinami.

Rozloučili jsme se
Dobromila Šuráňová - Ruda .................................................. 1927
Josef Floryk - Rýmařov ......................................................... 1917
Marie Machalová - Stará Ves ................................................ 1909
Miroslav Orel - Rýmařov ...................................................... 1942
Adolf Strakoš - Rýmařov ....................................................... 1921
Květoslava Vykoukalová - Rýmařov ...................................... 1935
Antonín Maňur - Stará Ves .................................................... 1929
Helena Krejčí - Rýmařov ....................................................... 1930

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
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Mětské muzeum a Galerie Octopus
pozvánka na novou výstavu

Ticho Jiřího Chadimy - výstava obrazů a grafik v Galerii Octopus
1. - 30. srpna 2009

Letošní srpnová výstava
v Galerii Octopus v Městském
muzeu v Rýmařově je věnována
pražskému malíři a grafiku
Jiřímu Chadimovi (*1923 Pra-
ha), který studoval Státní grafic-
kou školu v Praze u prof. Zdeňka
Balaše (1943-44), u prof. Fišárka
(1945-49) a VŠ UMPRUM
v Praze u prof. Kaplického
(1954-55). Do roku 1958 praco-
val v oboru užité a knižní grafiky
a propagační tvorby. Vystavoval
jako host na členských výstavách
SČUG Hollar. Od 1958 vystavu-
je obrazy a grafiku se skupinami
Tvorba a Městská krajina
v Hradci Králové. Od 1961 je
členem tvůrčí skupiny Radar.
Zastoupen je ve sbírkách GHMP,
NG v Praze, Galerie moderního
umění Hradec Králové, GU
Karlovy Vary aj. Máte možnost
shlédnout obrazy, v nichž virtu-
ózní technika prosvěcuje v tlu-
mené škále barev vodní hladiny,
zredukované na bílou a šedou,
s ukrytým tajemstvím, osamělý-
mi značkami a signály, s rybáři
na loďkách jako symboly věčné-
ho čekání člověka na něco, co
často po celý život hledá.
Autorovy náměty jsou prosté:
poříční mola, náplavky, břehy
a toky řek s dalekými průhledy,
mostními oblouky. Jeho obrazy
mají v sobě harmonii, mír a klid,
které v člověku ještě dlouho pře-
trvávají. Jeho vlastní malířské
prostředky jsou prosté. Nejčastěji
pracuje s temperou na sololitu,

míchanou s latexem.
„Když jsem byl před
léty na VŠUP, tak jsem
byl hrozně nešťastnej,
že nedovedu malovat
jako někdo. Každej
maloval podle vzoru
někoho, mnohdy šikov-
ně. Ono opřít se o ně-
koho, rychle a brzy se
dochází k zdánlivě zra-
lým výsledkům. A já
jsem to nikdy nedove-
dl. Na škole je vždycky
moc nadaných lidí -
a nakonec vydrží dva,
tři.“ Hladká malba
založená na lyrické ú-
činnosti valéru je u-
mocněna namodralý-
mi, nažloutlými a na-
růžovělými tóny nanášenými
v mnoha pololazurních vrstvách
přes sebe, doplněná ostrou kres-
bou lineární konstrukce každé
kompozice.
Skupina Radar, jejímž členem
byl Jiří Chadima od roku 1961,
vznikla na přelomu padesátých
a šedesátých let z iniciativy D.
Folla, Z. Mlčocha, T. Rotrekla
a F. Skály st. Když o dva roky
později uspořádali první skupi-
novou výstavu, připojilo se
k nim osmnáct dalších výtvarní-
ků. Nejvíce jich pak sdružila vý-
stava v Karlových Varech v roce
1971, krátce před tím, než muse-
la většina tvůrčích skupin ukon-
čit svou činnost. Skupina Radar
přitahovala svou otevřeností, a to

jak generační, tak programovou.
Snaha objevit v tomto světě no-
vé, specificky lidské významy 
ovlivnila i volbu názvu skupiny:
Radar měl postihnout svět,
v němž žijeme, a vyjadřovat
vztah umění k němu, zejména
k moderní vědě a technice. Tuto
cestu již zahájila ve čtyřicátých
letech Skupina 42 a Radar se po-
važoval za jejího pokračovatele:
František Gross, František Hu-
deček a sochař Ladislav Zívr se
dokonce stali jeho členy.
Výtvarné prostředky skupiny
Radar byly vždy rozmanité a ne-
ortodoxní, atmosféra kolem se-
skupení byla příznivá živému
hledání. Na mapě české umělec-
ké scény šedesátých let zaujímal
Radar pozici vyhraněnou a pro-
gramovou, i když on sám se sna-
žil žádné programy nemanifesto-
vat. Nekrologem za skupinou
Radar se nechtěně stala její mo-
nografie od teoretika Václava
Formánka, vydaná roku 1971
v nakladatelství Odeon a vzápětí
téměř v kompletním nákladu
dvou tisíc výtisků úředně zniče-
ná. Jiří Chadima je básníkem
průzračně upřímných i mlžně za-
střených představ, jimiž se kle-
nou mostní oblouky lidské touhy
po harmonii, míru a klidu, vyvo-
lávající v nás pocit vnitřního ja-
su, filozofického nadhledu i po-
kory. Svými díly je zastoupen
v mnoha sbírkách institucí i jed-
notlivců, mezi nimiž nechybí

Galerie hlavního města Prahy
i Národní galerie. Poznali je ná-
vštěvníci výstavních síní
v Havaně, Káhiře, Monte Carlu,
Brémách, Basileji i Alexandrii.
Nalezli bychom je v soukromých
sbírkách ve Švýcarsku, Němec-
ku, Francii, Mexiku, Rakousku,
Polsku, Velké Británii, na Slo-
vensku i třeba v Japonsku, kam
směřují již třetí desítku let i jeho
samostatné výstavy, většinou hoj-
ně navštěvované. Jistě není po-
chyb, že patří k tvůrcům zasluhu-
jícím pozornost i k těm, kdo po-
sunují vývoj českého malířství
k dalšímu stupni osobité moder-
nosti.
Na vernisáži v sobotu 1. srpna
v 15 hodin vystoupí s improvizo-
vanou skladbou syn Jiřího Chadi-
my Mikoláš, který je dnes světoz-
námou osobností alternativní hud-
by (spolupráce např. s Fredem
Frithem a Chrisem Cutlerem, člen
legendární skupiny Extempore
a MCH Band), který se zdejšímu
publiku představil se svou tvorbou
několikrát s MCH Bandem a před
Vánocemi v duu s vynikajícím ex-
perimentátorem a dřívějším spolu-
hráčem Pavlem Richterem.
Přejeme krásný zážitek v prosto-
rách galerie, kde můžete najít 
azyl v horkých srpnových dnech
tolik potřebný. Galerie Octopus

(Informace částečně přejaty
z výtvarného centra Chagall
a textu k výstavě J. Chadimy

z r. 2005)

Městská knihovna
M ě s t s k á k n i h o v n a R ý m a ř o v

p o ř á d á
Výměnnou burzu knih

13. 7. - 31. 8. 2009
Přečtenou nebo nepotřebnou knihu můžete donést

do knihovny a vyměnit ji za jinou.

PŮJČOVNÍ DOBA

od 13. 7. do 31. 8. 2009

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

Další osudy generála a jeho statečné ženy - 2. část
Kupodivu vojákovi a jeho rodině zcela pro-
tismyslně pomohla válka. Když Napoleon
Bonaparte jednal s Rakouskem v Campo
Formio v říjnu 1797 o podmínkách ukonče-
ní pětileté války mezi Francií a Rakouskem
a uzavření míru, uhodil v jedné z nich hře-
bíček na hlavičku, žádal totiž tvrdě propuš-
tění Lafayetta „proradně zatčeného na neu-
trální půdě“ i jeho druhů. Sám sebestředný
Napoleon sice po konkurenci Lafayetta ni-
jak netoužil, ale podřídil se impulsu direk-
tora Paula Barrase. Smlouvu uzavřeli 18.
října. Tentokrát si konečně vystrašený
Thugut odpustil svůj obvyklý cynismus
a vzkázal Lafayettovi po svém emisaru
Chastelerovi do Olomouce podmínky, za ni-
chž může být propuštěn. Nesměl se vrátit do
Francie a musel natrvalo opustit území ra-
kouské monarchie. S nesmírným cynismem
Chasteler dokonce požadoval Lafayettovo
prohlášení, že se s ním ve vězení dobře za-
cházelo (ejhle odkud se vzaly shodné prak-
tiky všech totalitních žalářníků týrat, ubli-
žovat, případně vraždit ano, ale jen aby se
to nerozneslo). Lafayette žádné prohlášení
nepodepsal, nechtěl ani neuměl lhát.
Chasteler hlásil, že jednání s Francouzem
bylo velmi obtížné. Bodejť by ne. Již 19.
září 1797 opustili Lafayettovi s la Tourem
a de Pusym Olomouc ve voze, který dodal
olomoucký mistr Josef Lemnitzer. Rodina
zamířila zprvu do Wittmoldu v Holštýnsku,
v únoru 1799 se usadila s rodinami obou
spoluvězňů v Holandsku ve Vianen.
Francie se jim otevřela ještě téhož roku, 
avšak veřejné mínění je nevypočitatelné,
a tak se vrátili až roku 1800, kdy byl
Lafayette vymazán ze seznamu emigrantů.
Usadil se na svém oblíbeném statku
Lagrange a věnoval se rozsáhlé korespon-
denci s přáteli. Napoleonských výprav se
neúčastnil, nebyly mu blízké, věděl, že jde
o světovládu a kořist. Znal velmi dobře dů-
sledky válek. Když slavný voják odolal je-
ho svůdnému lákání, Napoleon suše kon-
statoval: „Dokázal jsem změnit celou
Evropu, ale Lafayetta nikdy.“ Stejně odmí-

tl i další návrh budoucího císaře, aby se 
ujal funkce guvernéra Louisiany, která teh-
dy ještě patřila Francii (roku 1803 se koupí
stala součástí USA). Chtěl zůstat doma se
svými. Roku 1807 jej postihla ohromná
ztráta, zemřela jeho Adrienne, patrně osla-
bena vězením ve Francii a v Olomouci,
vzpomeňme, jak se zachoval velitel pev-
nosti, když onemocněla.
Doma na něj nyní všechno padalo, žena mu
nesmírně chyběla, a snad i proto roku 1815
znovu zabředl do politiky. Patrně již od po-
čátku spolupracoval s italskými karbonáři
(1814 - 1841), kteří měli tajné centrum
v Paříži a bojovali za osvobození a sjedno-
cení Itálie. Důvody, které vedly stárnoucího
Lafayetta do jejich řad, jsou stejné jako 
účast ve válce amerických osad za svobodu.
V mnohém svými názory připomíná vyni-
kajícího anglického romantického básníka
lorda George Gordona Byrona (1788 
- 1824), který se účastnil na vlastní bitevní
lodi bojů za osvobození Řeků z turecké nad-
vlády. Jako poslanec za departement Seine-
et-Marne se stal místopředsedou sněmovny.
Po prohrané bitvě u Waterloo naléhal na
Napoleona, aby se vzdal pokračování války,
která již tak nesmírně zpustošila a zbídačila
Francii. Po obnovení konstituční monarchie
v čele s Ludvíkem XVIII. se roku 1818 se
vrátil do sněmu jako poslanec za departe-
ment Sarthe. Přidal se k radikálnímu křídlu
parlamentu a ostře odmítal jakékoli rušení
veřejných i soukromých práv. Vládě se však
jeho vystupování nelíbilo, a když po smrti
Ludvíka XVIII. nastoupil hrabě z Artois ja-
ko Karel X., zabránila nová vláda intrikami
znovuzvolení Lafayetta roku 1824.
Stejného roku se naposledy plavil do
Spojených států na pozvání amerického
kongresu. V Americe byl uvítán s ohrom-
ným nadšením a ovacemi. Teprve po dvou
letech se vrátil domů a byl opět zvolen do
parlamentu. Neúnosná situace za posled-
ních Bourbonů vyvolala obrovské bouře,
které vyústily v červencovou revoluci 1830,
která i s pomocí Gilberta Lafayetta v čele

rebelů smetla krále Karla X. Znovu se obje-
vil nezlomný voják v čele obnovené národ-
ní gardy a svou obratností a vlivem na
Francouze, kteří si vždy potrpěli na velká
gesta, napomohl k instalaci podbízivého vé-
vody orleánského na královský trůn. Na po-
křik odpůrců: „Ať žije svoboda, pryč
s Bourbony!“ reagoval Lafayette opačně.
Vložil tříbarevný prapor revoluce do rukou
nového krále Ludvíka Filipa a políbil jej.
Sklidil ohromný potlesk. Sám nyní o sobě
napsal, že je srdcem republikán a rozumem
monarchista. Nyní už pokračoval jen slabý
odvar konstituční monarchie. Již o rok po-
zději svého angažmá litoval, a když jej ro-
ku 1831 zvolili opět do parlamentu, stal se
významným kritikem vlády. Naposledy se
objevil ve sněmovně 26. ledna 1834 a s ty-
pickým temperamentem a ohromnou pře-
svědčivostí hájil petici ve prospěch pol-
ských emigrantů ve Francii, kteří dodnes
tvoří zvláště v severní Francii významnou
menšinu.
26. května 1834, když je Francie nejkrás-
nější, odešel tiše na věčnost velký snílek
a nenapravitelný idealista.
Jediný Gilbertův syn George Washington
Lafayette nastoupil do vojenské služby
v tradici rodiny jako adjutant ve štábu
Napoleonova maršála Grouchyho a s fran-
couzskou armádou prodělal všechna tažení
do Itálie, Rakouska, Pruska i Polska.
Napoleon k němu nenalezl dobrý vztah,
snad kvůli otci, a proto opustil armádu
a pustil se na nejistou dráhu diplomata.
Podobně jako otec byl až do roku 1847 ra-
dikálním poslancem sněmu a byl autorem
několika politických pojednání. Zemřel
pouhých 15 let po otci roku 1849.

Mgr. Jiří Karel
Ottův slovník naučný; Masarykův slovník
naučný; Whitney, F. a kol.: Nástin americ-
kých dějin, Kolumbijská universita 1950;
Brož, I.: George Washington, Praha 1994;
Lenderová, M.: Markýzovo trojí zastavení,
Historický obzor, V-VI Praha 1995;
Maurois, A.: Dějiny Francie, Praha 1994.

Servis služeb

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

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy ve 13.30.

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

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

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termín kavárniček na II. pololetí roku 2009:

Každé liché úterý v měsíci: 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12. a 15. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Informační středisko
Rýmařov

Otevírací doba:

pondělí - pátek:
9.00 - 12.00,  13.00 - 17.00

sobota:
9.00 - 12.00,  13.00 - 16.00

neděle:
13.00 - 16.00
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V sobotu 21. července jsme si
připomenuli čtyřicáté výročí
prvního přistání člověka na
Měsíci. Stalo se tak 21. 7. 1969
ve 03:56:21 středoevropského
času a ti, jejichž noha se popr-
vé dotkla měsíčního povrchu,
byli američtí astronauti Neil
Armstrong a Edwin Aldrin.

První let na Měsíc se konal té-
měř rok po okupaci Českoslo-
venska sovětskými vojsky.
Začala normalizace, ale nový re-
žim, dosazený násilně, neměl
ještě silnou pozici všude.
Projevilo se to mimo jiné i tím,
že noviny i televize věnovaly
prvnímu letu na Měsíc značnou
pozornost a televize dokonce dá-
vala přistání a první výstup na
povrch Měsíce přímým přeno-

sem (v Sovětském svazu to ne-
ukázali ani svým kosmonautům
a v Číně se lidé nedozvěděli
o tomto letu vůbec).
Nastala sobota 20. července
a večer přímý přenos v televizi,
u něhož byl dr. Vítek (ale nový
ředitel televize si tam už prosadil
svého muže, dr. Milana Codra,

jenž pak v dalších létech norma-
lizace věrně přesvědčoval národ,
že sovětská kosmonautika je stá-
le nejlepší). Bylo tu jisté napětí,
k Měsíci směřovala sovětská
sonda Luna 15 a nikdo nevěděl,
co vyvede, Američané dokonce
prostřednictvím astronauta
Franka Bormanna požádali Rusy
o ujištění, že jim nebude překá-
žet (nikdo tehdy netušil, že šlo
o poslední zoufalý pokus zachrá-

nit si ztracenou prestiž v prohra-
ném závodě o Měsíc).
Průběh letu Apolla byl dostateč-
ně popsán v mnoha publikacích.
Jen pro zajímavost, Apollo 11
vynesla superraketa Saturn 5
(výška 108 m, 140 tun, 5 motorů
v prvním stupni mělo spotřebu
patnáct tun paliva za sekundu,
plamen za raketou dosahoval
délky až 400 metrů).
Bylo to i trochu dramatické: Neil
Armstrong musel chvíli hledat
vhodné místo k přistání v balva-
novém poli a paliva znepokojivě
ubývalo.
Armstrong: Uhýbáme trochu do-
prava.
Houston: 30 sekund! (To zbýva-
lo palivo jen na půl minuty.)
Aldrin: Uhýbáme doprava.
Kontakt! OK. Motor vypnut,
ACA zablokován.
Armstrong: Stalo se!
Aldrin: Obojí řízení AUTO.
Ruční blokování motoru odpoje-
no. Pojistka motoru vypnuta. Je
tam 413 (údaj na displeji počíta-
če).
Houston: Znamenáme, že jste
přistáli, Eagle!
Armstrong: Houstone, tady je
základna Tranquillity! Eagle při-
stál!
Houston: Rozumíme, Tranquil-
lity! Zdola vás sledujeme.
Spousta mládenců okolo z vás
zezelenala. Teď už zase dýchá-
me. Tisíceré díky!
A bylo to. Něco málo po čtvrt na
deset našeho času. Astronauti
měli plné ruce práce. Podle pů-
vodního plánu si měli po přistání
odpočinout. Ale požádali o svo-
lení vystoupit co nejdříve.
Houston jim to povolil, stejně by
nespali, v takovém okamžiku.
Začaly tedy přípravy k výstupu.
Ale trvalo jim to nekonečně
dlouho. Noční hodiny u televize
ubíhaly a nic se nedělo. Odbor-
níci před kamerami neměli už co
povídat. Konečně se všichni do-
čkali. Na obrazovce naskočil
černobílý obraz, dost nekvalitní.
Ukázalo se, že lunární modul
Eagle (Orel) přistál nohou, na
které byl výstupní žebřík, ve stí-
nu. Ale Armstrong byl dobře vi-
dět.
Armstrong: Te ď se pustím
LM... Je to malý krok pro člově-
ka... a velký skok pro lidstvo!
Bylo 21. července 1969,

03:56:21 středoevropského ča-
su.
Druhý, velmi úspěšný let na
Měsíc byl zopakován v listopadu
1969, kdy Apollo 12 přistálo
přesně na okraji kráteru, v němž
seděla delší dobu sonda
Surveyor. Její průzkum byl jed-
ním z úkolů letu. Karel Pacner
vydal svou knihu o Apollu 11 v r.
1971 (též kupodivu, ale bylo to
v nakladatelství pro mládež
Albatros a knížečka byla nená-
padná). V těch létech po prvním
přistání na Měsíci panovala vše-
obecná euforie, co se týká další-
ho rozvoje kosmonautiky. Podle
tehdejších plánů jsme měli dnes
běžně létat na měsíční základnu.
Ale i v USA zasáhla do vědy po-
litika. Měsíce bylo dosaženo,
Rusové poraženi, válka ve
Vietnamu stála těžké peníze.
Kongres zavřel miliardové toky
peněz pro NASA. Došlo na zkrá-
cení měsíčního programu a pak
jeho likvidaci. Apollo 17, vele-
úspěšná geologická výprava, by-
lo poslední.

Až po pětadvaceti letech si lidé
mohli přečíst, jak to opravdu
tenkrát bylo se soutěží USA
a SSSR o přistání na Měsíci
(Rusové totiž celá léta tvrdili, že
neměli o přistání zájem). Dnes
víme, že se v SSSR na Měsíc
chystali, utratili na to 4,5 miliar-
dy rublů, ale z mnoha příčin se
jim to nepovedlo. Technologická
zaostalost hlavně v elektronice,
řevnivost, politické zasahování
aparátčíků, osobní soukromé zá-
jmy Chruščova a Brežněva, ne-
schopnost systému zorganizovat
kvalitní výrobu (některé kosmic-
ké konstrukční kanceláře a jejich
výrobní podniky byly přebudo-
vány z dělostřeleckých tová-
ren!), smrt hlavního konstruktéra

Připomínáme si

Byl to malý krok pro člověka... a velký skok pro lidstvo!

Raketa N-1 (přes 100 metrů vysoká,
spodní průměr 17 metrů, 90 tun na níz-
kou oběžnou dráhu) měla donést dva so-
větské kosmonauty k Měsíci (jeden by
přistál). Žádný ze čtyř startů se nezdařil
(zdárný chod 30 motorů v l. stupni byl
příliš velké sousto pro ruskou technolo-
gii), při druhém startu byla rampa roz-
metána, pátý start byl už zrušen,
Američané tou dobou již dávno na
Měsíci byli. Zlost sovětských mocipánů
byla nezměrná. Dvě zbylé rakety N-1
(které jejich stavitelé ukryli na kosmo-
dromu) musely být po prozrazení úkrytu
rozebrány a zlikvidovány a některé díly
jejich konstrukce byly použity pro dětská
hřiště, pískoviště a jiné, jako třeba stře-
cha tanečního pavilonu ve městě
Tjuratam-Leninsk, kde bydlí zaměstnan-
ci startovací základny Bajkonur.

Aldrin vzdává čest vlajce USA (Armstrong fotil)

Stopa prvního člověka na Měsíci
tam zůstane miliony let
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Organizace a spolky

Koroljova... Bylo toho moc, co
jim nedovolilo Američanům
konkurovat. Stojí za to si tu his-
torii přečíst. Odborníci se dnes
shodují, že to bylo pro Rusy
štěstí, když se jim nepodařilo dát
dohromady superraketu pro ces-
tu na Měsíc. Vlastní projekt ces-
ty a jeho technologické zajištění
byly tak riskantní (na oběžné
dráze okolo Měsíce měl např.
kosmonaut přejít do přistávacího
modulu - a po návratu z Měsíce
zpět - přes vnější prostor mimo
loď, nebyl totiž prostor na pře-
chodovou komoru mezi oběma
moduly), že by určitě došlo k ne-
štěstím.
Zato USA z celé kauzy vyšly ví-
tězně. Nehledě k tomu, co pro-
jekt Apollo přinesl pro takříkajíc
civilní, obyčejný život. Dodnes
sklízíme ovoce toho, co muselo

být pro lety na Měsíc vynalezeno
a vyrobeno. O nějaký ten rok po-
zději se to vše dostalo i do nor-
málního života (počínaje teflo-
nem a konče např. elektronikou
a umělými klouby). Všeobecně
se uznává, že každý dolar vlože-
ný do projektu Apollo (a bylo
jich čtyřiadvacet miliard) vrátil
Američanům zpět dolarů pět.
Co dodat? Doba převratných 
události šedesátých let (americ-
ká literatura, česká filmová ško-
la, bigbeat, Beatles, rok 1968...)
byla pro mnohé velkou výzvou,
pro mnohé zároveň velkým po-
naučením. A kdykoli uvidím na
obloze Měsíc, říkám si, ano, oni
to dokázali, tam byli ti chapi
z NASA. A bylo jich dvanáct...  

JiKo
za použití archivu

Jiřího Poděbradského
Neil Armstrong, Mike Collins, Edwin Aldrin (Collins zůstal na oběž-
né dráze okolo Měsíce, Armstrong a Aldrin přistáli)

Český červený kříž oznamuje
Český červený kříž v Rýmařově ukončil humanitární sbírku Povodně
na Severní Moravě 2009. Finanční prostředky je nadále možno zasílat

na Fond Humanity ČČK, číslo účtu 50560505/5500, variabilní sym-
bol 111. Za výbor místní skupiny ČČK Rýmařov Bc. Věra Kolářová
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Zpravodajství města Břidličné
Co nového na tenisových kurtech Fabrikafest 2009

Přes deštivý červen se tenisová
sezóna rozjela naplno. V květnu
prvním turnajem, v sobotu 27. 6.
turnajem dalším, a sice smíše-
ných čtyřher. Hráno na teniso-
vých kurtech v Břidličné.
Manželé Motykovi opět připra-
vili turnaj na skvělé úrovni, jíž
odpovídala i kvalita hráčů. Sešlo
se dvanáct dvojic, rozdělených

do dvou skupin po šesti, každý
s každým. Postupovaly dvě nej-
lepší dvojice z každé skupiny,
následovalo semifinále a poté
i finále. Konečné umístění: na
prvním místě dvojice Barbora
a Petr Mlejnkovi, druzí skončili
Andrea Kalašová a Pavel Vládek
ml. a třetí byli Liba a Martin
Kouřilovi. D. Mach

V pátek 10. 7. se od čtyř hodin odpoledne konal na fotbalovém sta-
dionu v Břidličné další ročník Fabrikafestu pořádaný společností AL
INVEST, a. s. Počasí bylo vrtkavé, i malá průtrž mračen se nad
Břidličnou přehnala, ale málokomu to vadilo, sluníčko opět vysvitlo
a zábava mohla pokračovat. Fotbalový turnaj Fabrika Cup se vydařil,
vítězství si odnesl tým Manažeři, druzí Al Plechy, třetí Obaly, čtvrtá
Fólie, pátí Senioři Břidličná, šestí Řízení jakosti + hasiči a poslední
byla Údržba. Také letos bylo pivo zdarma a teklo proudem, pro hez-
čí polovinu lidstva bylo připraveno také zdarma sto koktejlů, různé-
ho občerstvení bylo taky dost, takže nic nebránilo dobré náladě. Pro
děti byly připraveny různé atrakce, viděli jsme barmanskou show
Filipa Rajnocha, hrály kapely Black Rose, Grupa 96 a diskotéka tr-
vala dlouho do noci. Každý si určitě přišel na své. D. Mach

Turnaj u jezírek Pozvánka
Klub biatlonu ve spolupráci s městem Břidličná zve
všechny příznivce na tradiční Kalfest, festival folkové,
country, trampské a podobné muziky. Tento se bude konat
v sobotu 1. 8. 2009 na střelnici na ulici Nerudova
v Břidličné. Programem bude provázet René Litvík, který
přivítá jak kapely místní, tak i přespolní. Celkem by mě-
lo přijet devět skupin. Po jejich vystoupení bude následo-
vat country zábava. Vstupné lidové - 30 Kč.   D. Mach

Dne 4. 7. 2009 se na malém fotbalovém
hřišti u jezírek odehrál nultý ročník
Prázdninového fotbalového turnaje.
Patronát nad touto skvělou akcí si vzali tři
Jirkové - Paštěka, Ujfaluši a Miko.
Výborně byl připravený areál, jak pro fot-
balisty, tak i diváky, včetně vychlazeného
piva, opékaných makrel, pro děti limo

a sladkosti. I když se počasí chovalo ma-
cešsky, nikdo neodešel a zábava pokračo-
vala až do tmy. Na příští ročník se prý
chystá minimálně jeden dívčí tým. Teď
ještě výsledky. Zvítězil tým zvaný Deme
z Meka, druhý byl Bufet, třetí Rafani
a poslední Pašťáci. Díky všem, co se po-
díleli na organizaci turnaje.  D. Mach

Škola hrou
Netradiční, ale o to vydařenější spolupráce se
uskutečnila mezi Europe Direct Olomouc
a ZŠ Břidličná v roli hlavního pořadatele ko-
respondenční internetové soutěže nazvané
Evropa kolem nás.
Oč se jednalo? O nic většího, ale ani menšího,
než společné uskutečnění zábavné zeměpisně
ekologické soutěže pro žáky 4. - 7. tříd a od-
povídajících ročníků víceletých gymnázií.

Je mnoho nejrůznějších možností, jak se po-
bavit a změřit své síly. Mezi nejznámější patří
např. olympiády. Ty se ale týkají vědomost-
ních znalostí starších žáků. Pro ty mladší jich
zas až tolik pořádaných není a je to škoda.
O zájmu o ně svědčí i skutečnost, že se první-
ho ročníku zúčastnilo celkem jednadvacet škol
z Olomouckého a Moravskoslezského kraje,
tedy sto čtyřicet sedm žáků v devětačtyřiceti

tříčlenných družstvech.
Celá soutěž byla rozdělena
do dvou kol a rovněž dvou
věkových kategorií. V kaž-
dém kole museli žáci v rám-
ci osmi úkolů vedle svých
vědomostí předvést i šikov-
nost. To když vlastnoručně
vytvářeli papírový model
Vítězného oblouku, skládali
puzzle s motivem Karlova
mostu či vytvářeli mapu
chráněných oblastí nebo roz-
místění sběren a sběrných
dvorů v příslušném kraji.

Každý úkol byl hodnocen porotou sestavenou
ze zástupců Europe Direct Olomouc a ASK
ČR se sídlem v Brně. V každé kategorii bylo
vyhodnoceno pět nejlepších družstev, která
kromě diplomů dostala i věcné ceny. Těmi při-
spěli Poštovní spořitelna Ostrava, Česká spo-
řitelna Olomouc, Osram Bruntál, Nadace
ČEZ Praha a Europe Direct Olomouc. Smutní
nemuseli být ani ti, kterým se tolik nedařilo.
I pro ně byly připraveny účastnické listy
a drobné dárečky od výše jmenovaných spon-
zorů. Vždyť přece zvítězil vlastně každý, kdo
se zúčastnil, neboť hlavní ideou i mottem sou-
těže bylo ono známé a stále aktuální „Škola
hrou“.
A podle ohlasů se soutěž dětem i pedagogům
líbila. Dle jejich slov se již těší na druhý roč-
ník, který na sebe nedá dlouho čekat.
Nejúspěšnější byly letos tyto školy: ZŠ
Hlubočky, ZŠ Paseka, ZŠ Břidličná, Gymná-
zium Čajkovského Olomouc, ZŠ Červenka,
ZŠ Hošťálkovy, ZŠ Olomouc - Holice a ZŠ
Široká Niva. 

Mgr. Květa Děrdová, ZŠ Břidličná

Foto: Markéta Motyková Foto: D. Mach
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Z okolních obcí a měst

PRÁZDNINY JEŠTĚ NEKONČÍ
Na Relaxe přistál moderní bitevní vrtulník Armády ČR

V rekreačním středisku Relaxa ve
Staré Vsi u Rýmařova, tráví děti
volný čas na táborech s nejrůzněj-
ší tématikou. Ty provozuje jedna
z největších organizací v České
republice zaměřená na pořádání
táborů pod názvem STAN
(Special Team for Adventure in
Nature). Děti tak mají na výběr
tábory s armádní tématikou
(Counter strike), tábory středově-
ké, sportovní či dobrodružné, dá-
le pak speciální tábory, tábory pro
nejmenší, vodácké nebo lyžařské
tábory a expedice.
Od začátku letních prázdnin po-
řádá STAN na Relaxe v pořadí
již čtvrtý tábor, který je zaměře-
ný právě na armádní výcvik a na
aktivity s tím spojené. Největším
lákadlem pro děti je samozřejmě
hra s názvem airsoft. Hra vznik-
la v Japonsku jako odpověď na
americký paintball, místo barvy
však střílejí děti kuličky. Ačkoliv
rychlost plastikových projektilů
o průměru 6 nebo 8 mm se po-
hybuje okolo 100 m/s, nedochá-
zí tu prakticky k žádným zraně-
ním. Hra je skvělá na strategické
myšlení a podporuje kolektivní-
ho ducha. V airsoftu nevyhrává
hrubá síla, ale chytrost a lest.
„Snažíme se, aby naše tábory
měly charakter nové generace,
a pořádáme tábory od pohádko-
vých a středověkých až po army
turnusy, které jsou u dětí velmi
oblíbené a ony na ně jezdí dobře
připravené. Všechny tábory jsou
hodně realistické. Například ná-
plní u army táborů jsou různé
mise, které děti plní - noční po-
chody, střelby na laserových

střelnicích, slaňování z výšek,
zdravověda, den strávený s vojá-
ky Armády České republiky, to
můžeme vidět kupříkladu dnes,“
sdělil k armádnímu turnusu na
Relaxe, který trvá od 22. do 28
července, hlavní vedoucí a orga-
nizátor Jiří Špaček, který dále
doplnil, že tento druh tábora
v žádném případě nevyvolává
u dětí agresivitu, pouze podporu-
je a zdokonaluje jejich koníčky.
„Děti získávají zkušenosti a po-
znávají realitu, nabývají poznat-
ků o světlých i stinných strán-
kách armádního života, a kori-
gují tak dojmy vyvolané počíta-
čovými hrami, které realitu po-
souvají někam úplně jinam,“ do-
plnil dále organizátor STANu
Jiří Špaček. Toto občanské sdru-
žení spolupracuje se zásahovou

jednotkou, policií a armádou,
soukromými bezpečnostními 
agenturami nebo se šermířskými

skupinami, jejichž zkušenosti se
pak zase využívají na turnusech
se středověkou tématikou. STAN

organizuje asi šedesát letních tá-
borů s třiceti různými tématy po
celé republice a také lezecké tá-
bory v Alpách; na výlety s touto
organizací jezdí více jak čtyři sta
škol. V nabídce nechybí ani ne-
tradiční zimní lyžařské kurzy,
například snowkiting (jízda na
prkně s padákem).
Děti už však netrpělivě vyhlíží
na nedaleké louce přílet bitevní-
ho vrtulníku. Je právě 9.20 a nad
horizontem se s ohlušujícím ra-
chotem objevuje obří stroj, který
nejdříve zakrouží nad lesy, pilot
zřejmě obhlíží terén, aby zjistil,
kam dosednout, a po chvíli se
snáší z oblohy na louku. Obří lis-
ty vytváří velké proudění vzdu-
chu, které češe trávu okolo.
Konečně stroj měkce dosedá.

Zanedlouho je všude klid a z bi-
tevníku vystupují tři vojáci.
„Přiletěli jsme z Náměště nad
Oslavou a let trval třicet minut,“
sdělil po přistání kapitán bitevní-
ho vrtulníku Mi-24 V. Složitý
stroj ovládá tříčlenná posádka 
- kapitán, pilot operátor a palub-
ní technik. Bitevník může dále
přepravovat osmičlenný výsadek.
Na dotaz, kde byli s bitevníkem
nejdále a zda se tyto letouny
účastní misí například v Afgha-
nistánu, odpovídá kapitán bitev-
níku: „Naše letka má svůj tým na
letišti v Kábulu, kde pomáhají
s výcvikem afghánské armádě.
Nejdále jsem byl v Turecku na
cvičení Tiger Meet v rámci Tygří
asociace a pak ještě v Pyrene-
jích.“ Piloti seznámili děti se
strojem a odpovídali na řadu otá-
zek.
„Tento bitevník může nést něko-
lik řízených střel nebo neříze-
ných raket, dále protitankové
nadzvukové střely Šturm, které
mají dosah až pět kilometrů.
Bitevník může být dále osazen
kanónovými kontejnery s 23 mm
kanóny nebo kulometnými kon-
tejnery, které jsou schopny vypá-
lit až 32 000 ran za minutu, pří-
padně granátometnými nebo mi-
novacími kontejnery nebo bom-
bami do hmotnosti dvakrát 500
kilogramů. Stroj je plně vybaven
elekronickou a počítačovou tech-
nikou, je opancéřovaný, opatřen
radarovým systémem proti ozá-
ření, dále zařízením, které rozbi-
jí infračervené pole vrtulníku
a tím znemožňuje zásah vrtulní-
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ku infračerverveně naváděnými
řízenými střelami. Je toho mno-
hem víc,“ sdělil k vybavenosti
bitevníku dětem jeho kapitán.
Dotaz na zvídavé kluky oděné
v maskáčích zněl, jak se jim na
táboře líbí. Odpovídají téměř
jednohlasně, že moc. „A nejvíce

teď ten vrtulník a taky hra air-
soft, potom noční dálkový po-
chod a různé mise,“ vykládají
s nadšením kluci Libor, Michal,
Filip a Petr, jedenáctiletí „vojá-
ci“, kteří na tábor přijeli ze
Znojma.
Novinkou na Relaxe je vysoko-

lanové centrum a bungee-tram-
polína, kde ti nejšikovnější ská-
čou i několik metrů vysoko a do-
vedou dvojité salto vzad.
Nabídku dále doplňují dvě lezec-
ké stěny, jedna o výšce sedm,
druhá pak třináct metrů, a další
lezecká atrakce, umělá skála.

Třešničkou na dortu je pak dis-
ciplína zvaná Skok do prázdna.
Samozřejmostí jsou aktivity jako
paintball, airsoft, lukostřelba
a střelba ze vzduchovky. Klienti
táborů a kurzů se tedy mají nač
těšit. 

JiKo

Obecní slavnost ve Stránském
V sobotu 11. července se uskuteč-
nil v obci Stránské již čtvrtý roč-
ník Obecní slavnosti.
Organizátoři s napětím již od rána
pozorovali oblohu, jelikož posled-
ní dny se jevilo počasí stále nevy-
zpytatelně. Nakonec se umoudřilo
a odpoledne bylo zahájeno tradič-
ním kláním o nejlepšího sekáče
roku. Strhlo se nečekané drama
mezi vítězem loňského roku pa-
nem Hofmanem a domácím favo-

ritem J. Koštialem. Nakonec roz-
hodla smůla - či náhoda? Prostě
kosiště pana Hofmana nevydrželo
tempo a prasklo. Tento borec však
statečně sekat nepřestal a dokončil
svůj úsek v podřepu se zbytkem
kosy.
Zvítězil p. Koštial, druhý pan H.
Kment z Albrechtic a třetí pan
Hofman. To je sice pořadí jen
prvních tří, ale všech sedm zá-
vodníků si zaslouží uznání a po-

chvalu, nejen za odvahu nastou-
pit do této soutěže, ale také za ná-
padité kostýmy. Všichni byli od-
měněni hlasitým povzbuzováním
přihlížejících a vítězové i věcný-
mi cenami.
Následovalo vystoupení Marcela
Regmunda, který předvedl své
dovednosti s bičem. Nad tímto 
uměním mnozí tajili dech a obdi-
vovali pomocnici, která odvážně
držela růže, nechala se bičem 
ovinout i kolem krku a jiné kous-
ky.
Po celé odpoledne probíhala sou-
těž o nejpovedenějšího strašáka
do pole. Někteří soutěžící donesli
své výtvory hotové, jiní tvořili
z připravených materiálů přímo
v místě soutěže. I tato soutěž mě-
la svého vítěze a tím se staly
slečny Veronika Murínová
a Lenka Machalíčková, které
svého strašáka vylepšily jako se-
káče trávy, a i když jej tvořily na
poslední chvíli, vítězství bylo je-
jich. Všichni strašáci byli pove-
dení a plní originálních nápadů.
Dětské soutěže probíhaly také po
celé odpoledne, včetně již tradič-

ního malování oveček. Ti, kteří
vymysleli jméno pro jehně, se
mohou těšit, až se na jaře ve
Stránském opět budou vítat mlá-
ďátka. Autoři vybraných jmen
a výkresů si budou moci mládě
se svým jménem pokřtít.
O večerní zábavu se postarala ka-
pela Poraz. Oblíbená skupina ne-
zklamala a Stránské ožilo. Ti,
kteří se chtěli bavit, měli mož-
nost tančit a zpívat, alespoň na
jeden večer zapomenout na sta-
rosti všedních dní. Taneční zába-
vy nejsou ve Stránském nic no-
vého, vzpomeňme si na tradiční
myslivecké zábavy, které se rov-
něž konaly až do ranních hodin.
Občanské sdružení Stránské dě-
kuje Marcelu Regmundovi a jeho
pomocnici, všem, kteří se zúčast-
nili soutěží, a všem, kteří pomá-
hali s přípravami slavnosti.
Pokud se některé z dětí kvůli ve-
černí zábavě špatně vyspalo, tak
se omlouváme. No a dospělí snad
pochopí, že je to jednou za rok.
Těšíme se na další akci.

Za o. s. Stránské
Vladimíra Křenková

Zahájení prázdnin v Ryžovišti
Letošní zahájení prázdnin
v Ryžovišti proběhlo ve slav-
nostním duchu při celodenní ak-
ci, připravenou pro všechny vě-

kové kategorie.
Setkání příznivců požárního spor-
tu bylo na hřišti TJ Dynamo
Ryžoviště připraveno od jedenácti

hodin. I když počasí opět nepřálo
a z důvodů povodní na Jesenicku
se několik družstev omluvilo, vět-
šinu to neodradilo, a soutěž požár-
ních družstev tak mohla být uspo-
řádána. K vyhodnocení došlo ko-
lem třetí hodiny odpoledne, kdy se
už na hřišti připravoval malý kul-
turní program zahájený tanečnice-
mi a mažoretkami.
Celé okolí bylo důkladně provo-
něno makrelami, uzeninami, zel-
ňačkou a jinými dobrotami, kte-
ré zavětřili i pejsci ze psí školy
z Dobřečova. Předvedli, co umí
za psí kusy, bez ohledu na poča-
sí a dobu prázdnin. Než si kyno-
logové a jejich svěřenci vydech-
li, k turnaji se připravily nahláše-
né týmy fotbalistů. Kolem hřiště
zavládla také indiánská nálada.
Kam se člověk podíval, uviděl
indiána. V tuto dobu se totiž za-
čal připravovat program pro děti
s názvem Indiánské odpoledne.

Přítomné děti chodily nejen pro
dobroty k indiánům, ale musely
přitom plnit i jejich úkoly. Hned
při první disciplíně se musely
nechat pomalovat apačkou a také
se přestrojit do připraveného in-
diánského obleku s čelenkou
a náhrdelníkem, na kterém byly
zuby z „ulovených medvědů“.
Děti střílely z luku, trefovaly se
šiškou do kotlíku, zahrály si na
stopaře, chodily na chůdách,
zdokonalily se v uzlování. Malí
indiáni měli po celý den možnost
vyzkoušet si svou odvahu a sta-
tečnost při jízdě na koních.
Přestože odpoledne pršelo, indi-
áni byli promoklí a fotbalisté
hráli na mokrém hřišti a ve vodě
v brankovišti, nikoho to neodra-
dilo. Hudební skupina Tuti Fruti
zpříjemnila zábavu všem, kteří
vytrvali až do ranních hodin. 

starostka obce Ryžoviště
Eva Lašáková

Foto: archiv OS Stránské

Foto: archiv OÚ Ryžoviště
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Fotbalový turnaj ve Staré Vsi s ukázkou policejní techniky a výcviku
V pátek 27. června se uskutečnil na
hřišti TJ Sokol Stará Ves čtrnáctý
ročník fotbalového turnaje O pohár
Obvodního oddělení Policie České
republiky Rýmařov, kterého se zú-
častnila družstva Policie Rýmařov,
Staří páni Rýmařov, Staří páni
Břidličná a Tatran Janovice.
Během větší části dne byla všem
návštěvníkům a zúčastněným tur-
naje k dispozici ukázka policejní
techniky, kdy zejména děti
z Dětského domova v Janovicích,
ale i další využili možnost prohléd-
nout si nová policejní služební vo-
zidla a jejich vybavení.
V rámci prezentace policie byla
policisty Územního odboru Brun-
tál, skupiny služební kynologie,

předvedena ukázka výcviku a na-
sazení policejních služebních psů
při zákroku proti pachateli, za což
si policisté se svými čtyřnohými
kolegy vysloužili velké ovace při-
hlížejících diváků.
Prvenství v turnaji a zároveň ob-
hajobu loňského prvního místa si
nakonec vybojovali pořádající
Policie Rýmařov, na druhém mís-
tě se umístili nováčci Staří páni
Břidličná, třetí místo obsadili
Staří páni Rýmařov a jako čtvrtí
skončil tým Tatran Janovice.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen
pan Kostelník z družstva Staří pá-
ni Břidličná a nejlepším branká-
řem Petr Kratochvíl z družstva
Policie Rýmařov. Michal Kaláb

Foto vítězného družstva Fota: archiv Michala Kalába

Svatý kříž v Ryžovišti
Díky Nadaci VIA, obci Ryžoviště a dárcům z obce a okolí, kteří fi-
nančně podpořili projekt Obnova Svatého kříže v Ryžovišti, strávili
společně Ryžovišťáci pěkné sobotní odpoledne. Pracanti téměř všech
věkových kategorií se sešli v sobotu 11. července nad Ryžovištěm,
aby obnovili kříž na místě, kde již od roku 1909 do sedmdesátých let
dvacátého století stál kříž vyrobený rodinou Kirchnerových. Nový
kříž, nátěry kříže, siluetu Ježíše Krista, tabulky, kovovou konstrukci,
lavičky, výkopové práce, betonování, úpravu terénu, doplnění zeleně
a hlavně postavení nového kříže zvládli společnými silami sami
Ryžovišťáci. Za jejich zájem a aktivitu jim vedení obce moc děkuje.  

starostka obce Ryžoviště Eva Lašáková

1. a 2. srpna
Trápení vodníka Mařenky

Netradiční prohlídky s pohádkovým příběhem
V příběhu vyprávěném během prohlídky hradu vystoupí 

ohnivý mužík, krásná mlynářka, vodník Mařenka, zbrojnoš
Rodrigo, čarodějnice Durma, bílá paní Sovinecká a Flouteček, 

sokolník Monti a mistr kat.

8. a 9. 8.
Past na medvěda - celodenní historická akce

9.15 až 19.00 - Lesnické slavnosti. Sokolníci 
při výcviku dravých ptáků.

Včelaři a řezbáři při práci. Výstava loveckých trofejí.

22. a 23. 8.
Hodokvas rytíře Kobylky - akce roku

9.15 až 24.00 - Tradiční historicko-řemeslný jarmark 
s dobovou kuchyní a právem útrpným.

V sobotu zakončeno ohňostrojem.

5. a 6. 9.
Mord na Sovinci

- netradiční šermířské prohlídky
9.15 až 17.30 - Příběh dvou šlechticů opouštějících putyku.

Hrad je otevřen 9.15 - 18.00.
Vstup do hradu s kostýmovaným průvodcem každých 10 - 15 minut.

Akce hradu Sovince

Foto: archiv OÚ Ryžoviště
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Sport
Handicapovaným kuželkářům se v Opavě příliš nedařilo

V sobotu 4. července se naši tělesně postiže-
ní kuželkáři rozjeli na předposlední turnaj le-
tošního roku, který je součástí Českého po-
háru 2009 a pořádal jej oddíl Kateřinky
Opava na kuželně Hageman. Turnaje se zú-
častnilo celkem třicet osm hráčů z celé České
republiky.
V kategorii TP muži jako vždy nenašel přemo-
žitele Zdeněk Dočkálek z TJ Jiskra Rýmařov

a výkonem 515 kolků zvítězil. Druhý skončil
Jaroslav Horáček z Olympie Bruntál výkonem
506 kolků a třetí se umístil Rudolf Vávra
z Opavy Kateřinek výkonem 475 kolků.
V kategorii LP se umístil rýmařovský Ivo
Mrhal na čtvrtém místě výkonem 382 shoze-
ných kolků. Našim hráčům se na opavské ku-
želně příliš nedařilo. V Českém poháru jsou
v kategorii LP2 zatím v průběžném pořadí na

pátém místě Ivo Mrhal, na šestém místě Karel
Forcek, ale ještě mají šanci dostat se na místo
třetí. Vše rozhodne poslední turnaj na kuželně
v Horním Benešově, který se koná 22. srpna.
Koho však nemůže ohrozit ani totální prohra
v posledním zápase, ježto má obrovský ná-
skok, je náš favorit Zdeněk Dočkálek, který už
nyní po odehraném zápase v Opavě má v kate-
gorii TP muži jasné prvenství v kapse. JiKo

TJ Sokol Stará Ves oslavila šedesátku
Oslavy šedesáti let TJ Sokol Stará Ves, jakož
i pětapadesáti let oddílu kopané a patnácti
let účasti ve II. třídě - OP muži proběhly 18.
7. 2009 ve Staré Vsi za velmi hojné účasti.
Po slavnostním zahájení pobavili svými na-
dšenými výkony nejmladší fotbalisté přípra-
vek Jiskry Rýmařov a TJ Kovohutě
Břidličná, kteréžto utkání skončilo přesvěd-
čivým vítězstvím Jiskry. Následoval zápas
bývalých fotbalistů mužů nad padesát let,
kde se sešlo jen čtrnáct borců. Hrálo se tedy
na menším hřišti sedm proti sedmi, přičemž
nejstarší František Šuba oslaví letos sedm-
desátiny! Byli zde i dva, co si již píší u věku
jako první cifru číslo šest, Miroslav
Morávek a Evžen Gurban. Zápas přinesl po-
měrně zajímavý fotbal s dostatkem branek,

i přes obdivované výkony brankářů. Hlavně
že všichni v dusném vedru dohráli ve zdraví
a bez zranění. Perličkou odpoledne byla
skutečnost, že pro odřeknutí původně pozva-
ného rozhodčího řídil první dvě utkání ne-
stárnoucí odchovanec Sokola Stará Ves
a krátce i ligový rozhodčí pan František
Ujfaluši. Řídil s přehledem, v pohodě, tak
jak jsme ho znali. Další dvě utkání řídil pan
Albert Kotala, který rovněž podal kvalitní
výkon. Zajímavý zápas slibovalo utkání mu-
žů ve věku třicet až padesát let proti ženám
TJ Krnov. Bohužel počasí zhatilo možnost
pokračovat, takže se odehrál pouze první po-
ločas, ale i ten poskytl dost pěkných fotbalo-
vých momentů na obou stranách. Velká bou-
ře na půl hodiny znemožnila jakoukoliv čin-

nost a odradila velkou část diváků, přívaly
deště dokonce hrozily záplavou, která se na-
konec bohudík nekonala. Sportovní část u-
končilo utkání domácích hráčů proti Jiskře
Rýmařov, kde se jasně ukázalo, kdo jakou
hraje soutěž. Občerstvení poskytované po
celou dobu chutnalo, zejména klobásky, ry-
by a gulášek, bylo i čím doplnit tekutiny při
výběru ze dvou druhů piva i dostatku jiných
nápojů. Souběžně mohli diváci shlédnout
výstavu pohárů a jiných zajímavostí z histo-
rie klubu, která byla umístěna v místní ško-
le a nyní je přemístěna do zasedací síně 
obecního úřadu. Oslava se až na zmíněný
zásah vyšší moci vydařila, a tak je třeba si
jen přát mnoho dalších hodnotných sportov-
ních zážitků. Evžen Gurban

Nohejbalisté Staré Vsi vstoupili do sezóny úspěšně
Staroveští nohejbalisté prožili
loni další úspěšnou sezónu, když
zvítězili v okresním přeboru dru-
hé třídy v Ostravě a vybojovali si
tím právo zúčastnit se nejvyšší
okresní soutěže. Na první turnaj
do Pustkovce, který se konal 16.
května, odjížděli staroveští hráči
ve složení Jiří a David Zifčákovi
doplněni o nahrávače z Karlovic
Ladislava Krupu. Bylo jasné, že
dobré umístění na turnaji bude
vyžadovat nejen stodesetipro-
centní výkon, ale také hodně
štěstí, protože mnoho družstev
má na svých soupiskách hráče se

zkušenostmi z krajského přebo-
ru. V prvním zápase byl znát re-
spekt staroveských hráčů, proto-
že se utkali se silnými Výškovi-
cemi. Přesto si s nimi poradili
velmi snadno 2:0. Tento zápas
dodal hráčům sebedůvěru
a k dalším utkáním už nastupo-
vali se zdravým sebevědomím.
Další dva zápasy odehráli staro-
veští hráči proti dvěma neslab-
ším týmům soutěže a oba zápasy
si byly podobné jako vejce vejci.
Polanka ani Petrovice sice ne-
předváděly kvalitní útočnou hru,
ale naprosto si tento hendikep

dokázaly oba týmy vynahradit
kvalitní hrou vzadu, nepustily te-
dy jediný míč zadarmo. Oba zá-
pasy provázely dlouhé výměny.
A oba zápasy Stará Ves vyhrála
až ve třetím zkráceném rozhodu-
jícím setu 2:1. V posledním zá-
pase skupiny staroveské čekal
tým Horní Suché, který ovšem
hrál se zraněným hráčem. Stará
Ves tento zápas vyhrála pomě-
rem setů 2:1 a bylo jasné, že se
zrodilo překvapení, kdy nováček
soutěže bude hrát ve finále proti
zkušeným borcům z Orlové.
Orlová vyhrála první set, ale hrá-
či Staré Vsi změnili taktiku na

podání a nečekaně změnili vývoj
celého zápasu a vyrovnali stav
na 1:1. Rozhodující set se hraje
jen do pěti bodů, a proto je kaž-
dý míč dvojnásob důležitý. Stará
Ves vedla v tomto setu 2:0 a zdá-
lo se, že kráčí za vítězstvím.
Jenže přišlo několik chyb a sou-
peř zahrál dva nechytatelné mí-
če. Trochu Orlové pomohl staro-
veský nahrávač, když chtěl ne-
smyslně překvapit a místo na-
hrávky zvolil útočný úder do au-
tu. Stará Ves rázem prohrávala
4:2. Naštěstí Jiří Zifčák úspěšně
zablokoval dva soupeřovy útoky
a bylo vyrovnáno na 4:4. Vše

Fota: archiv NK Stará Ves
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měl rozhodnout jediný míč.
Následovala dlouhá výměna, kdy
měly oba týmy dvě šance ukončit
zápas. Staroveští dokázali napo-
třetí zachytit soupeřův útok a per-
fektním příjmem dostat míč k síti,
aby měl nahrávač nejlepší pozici
pro nahrávku. Jenže se následně
opakovala situace, kdy nahrávač
zvolil útočně zahraný míč místo
nahrávky na smečaře a bohužel
tento míč zahrál znova do autu.
Hráči Staré Vsi padli beznadějně
do kolen, zatímco hráči Orlové
bouřlivě oslavovali vítězství.
Turnaj měl však později zvláštní
dohru, ve které byl tým Orlové
diskvalifikován za neoprávněný
start hráče z vyšší soutěže. A tak
se Stará Ves stala vítězem turnaje
a připsala si plný počet bodů.
Další turnaj se konal v Šenově 6.
června. Stará Ves ve složení hrá-
čů Jiří, David a Štěpán Zifčákovi

porazila ve skupině Orlovou 2:0,
Polanku 2:1, Jakubčovice také
2:1, i když musela otáčet nepříz-
nivý vývoj, když prohrávala 1:0,
a na poslední zápas čekal Starou
Ves tým Výškovic. Vzhledem
k tomu, že také ony všechny své
zápasy vyhrály, byl tento zápas
bojem o finálovou účast.
Staroveským se v tomhle soubo-
ji nedařilo vůbec nic, zatímco
Výškovice se nohejbalem bavily
a bodovaly snad z každého útoku
a zaslouženě porazily Starou Ves
2:0. Pro hráče byl tento zápas
velké zklamání a museli pátrat
hluboko v paměti, aby si vzpo-
mněli, kdy naposledy hráli tak
špatně. Stará Ves tedy hrála
o třetí místo s domácím týmem
Šenova. Tento zápas jakoby ode-
hrál úplně jiný tým. Ve dvou se-
tech Stará Ves předvedla snad to
nejlepší, co její hráči dovedou,

a rozdrtila jinak silný tým
Šenova ve dvou setech.
První a třetí místo stačí Staré Vsi
k průběžnému prvnímu místu
v soutěži. Třetí turnaj v Jakubčo-
vicích byl zrušen kvůli nepřízni
počasí, a tak čekají Starou Ves
ještě dva turnaje. Ten první je na
programu poslední sobotu v srp-
nu. A 19. září se o celkovém po-
řadí soutěže rozhodne ve Vrbně
pod Pradědem, kde je pořádají-
cím týmem právě nohejbalový
klub ze Staré Vsi. Stará Ves ne-
může pořádat soutěž na svém
hřišti, protože k pořádání turnaje
jsou potřeba hřiště dvě a ta ve
Staré Vsi bohužel nejsou. Vrbno
pod Pradědem je ovšem pro hrá-
če téměř domácí prostředí, pro-
tože zde trénují společně s hráči
z nedalekých Karlovic.
Tímto chce nohejbalový klub ve
Staré Vsi pozvat všechny své

příznivce 19. září do Vrbna pod
Pradědem na antukové kurty
u základní školy a předvést jim
kvalitní nohejbalovou podíva-
nou, kdy jsou staroveští hráči 
ochotni nechat na hřišti své no-
hejbalové srdce.

Výsledky:

1. NK Stará Ves 71
2. TJ Sokol Výškovice „A“ 62
3. TJ Vítkov „A“ 53
4. TJ DF Horní Sucha „A“ 47 
5. Tatran Jakubčovice 47
6. Sokol Šenov 44
7. DTJ Polanka 38
8. TK Inter Petrovice 26
9. SK Slavia Orlová „B“ 23
10. TJ Sokol Pustkovec „B“ 23

Informace najdete na adrese
multiweb.cz/nohejbal. 

Za NK Stará Ves David Zifčák

Drago mi je...
Už podesáté společně zakončili příznivci rý-
mařovské kalanetiky svou sezónu pobytem
u moře. Od 13. června 2009 to bylo krásných
dvanáct dnů v černohorském přístavním městě
Bar.
Každý, kdo měl zájem o společný program, si
mohl vybrat z bohaté nabídky jak cvičení, tak
výletů. Cvičení začínalo ráno v 7.15 jógou
u moře. Hostující Jana Bohušová si pro nás při-
pravila jednoduchou, leč působivou sestavu.
Jako cvičitelka působila Jana poprvé, i když
s námi jezdila už dřív. Asi díky tomu, že nás
zná, výborně vytušila, co si připravit, aby nás
zaujala, což se jí opravdu podařilo. Všem se
cvičení moc líbilo.
V poledne probíhal druhý blok cvičení, a to se
známou cvičitelkou Alenou Pinďákovou. Za
pomoci podpůrných pásů jsme cvičili v hlubo-
ké vodě. Alena dobře věděla, jak nám radit, 
abychom se nenalokali mořské vody. Pro vět-

šinu z nás bylo tohle cvičení nové a pro přihlí-
žející jistě zajímavé. V hluboké vodě jsme se
vznášeli lehce a ladně a zkušená Alena vždyc-
ky obměnila hodinu něčím novým.
Denní dávku pohybu jsme zakončili naší zná-
mou kalanetikou. S ohledem na úmorná, téměř
čtyřicetistupňová vedra však trvalo posilování
pouhých pětačtyřicet minut.
Jen výjimečně bylo cvičení prominuto, a to
v případě výletů. Nabídka byla bohatá. Dva
dny po příjezdu jsme se vypravili do Albánie
a návštívili přímořské města Durres a hlavní
město Tiranu. Je to země plná tvrdých kon-
trastů. Země, kde vedle sebe stojí chýše a pa-
láce, kde se tři náboženství předhánějí ve vý-
stavbě chrámů, kostelů a mešit. Země, kde
jsou společné toalety pro muže i ženy, a to
v lepším případě, protože třeba v mešitách jsou
jen pro muže.
Další výlety, už na území Černé Hory, se ko-

naly ke třetímu nejstaršímu olivovníku na svě-
tě a do „města duchů“ se zvláštním kouzlem 
- Starého Baru. Jak říkal náš černohorský prů-
vodce Nikola, byl to večer „horekopcom - do-
lekopcom“, ale zakončený u moře v pravém ir-
ském baru, který však až do naší návštěvy ni-
kdy nezažil variace na irské tance.
Idylický byl večerní Ulcijn, město kdysi obý-
vané nejobávanějšími piráty. Procházka Zlatou
uličkou s množstvím obchůdků, kavárniček
a krásných muslimek všem učarovala.
Protože jsme v této zemi byli již podruhé
a mnoho míst již navštívili, vydalo se jen pár
děvčat do Kotoru a jednoho z největších ev-
ropských zálivů Boky Kotorské, do Perastu 
- někdejšího oblíbené místa nejbohatších be-
nátských kupců.
Několik z nás se vypravilo na večerní prome-
nádu do Sutomore. Halasné diskotéky lákaly
k tanci a rozbouřené moře nevěstilo nic dobré-
ho. Ještě před půlnocí se celé městečko pono-
řilo do tmy a jen blesky blížící se bouře osvět-
lovaly hospůdky a bary.
Těsně před odjezdem jsme se ještě vypravili na
celý den ke Skadarskému jezeru. Zajímavostí
jezera je, že v zimě svou plochu zvojnásobí
a v létě je průměrná hloubka jen sedm metrů.
Přestože pršelo, nenechali jsme si zkazit nála-
du a nalodili se na výletní loď. Spolu se sku-
pinkou turistů z Ukrajiny jsme si to hezky uži-
li. Ochutnali jsme silné červené víno, koláčky
a med, vykoupali se na odlehlé pláži a večer
zakončili v hotýlku s ukrajinskými hosty.
A proč je v úvodu DRAGO MI JE? Protože to
znamená TĚŠÍ MĚ a mě opravdu těší, že se le-
tošní dovolená všem líbila. Přeji hezké prázd-
niny a těším se na zahájení cvičení v září.
Všem, kterým se dovolená líbila, i všem
příznivcům kalanetiky patří mé pozvání do
penzionu Mary ve čtvrtek 6. srpna 2009 od
17 hodin. Foto a text:

Irena Ondrašíková, cvičitelka kalanetiky
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Úspěch Zuzany Bučkové na Českých
akademických hrách v Plzni

XV. ročník Triatlonu Rýmařov
sobota 1. 8. 2009

Pořadatel: Triatlonový klub DuKo Rýmařov
Datum konání: sobota 1. srpna 2009
Místo startu: Rýmařov, Edrovický rybník
Prezentace: 9.00 - 10.00 v místě startu
Tratě, kategorie: plavání kolo běh
A, B, C, E, štafety: 500 m 36 km 8 km
kategorie D, F: 250 m 18 km 4 km
kategorie G: 200 m 10 km 3 km
kategorie H: 200 m 5 km 1,5 km
kategorie I: 100 m 2,5 km 1,5 km
Start: 10.30 - kategorie G, H, I

11.30 - kategorie D, F
11.45 - A, B, C, E a štafety

Startovné: žactvo a dorost:50 Kč
štafety: 300 Kč
ostatní: 200 Kč na místě
Přihlášky: při prezentaci dle rozvrhu
Dodatečné informace
Občerstvení: po doběhu obdrží každý účastník občerstvení, na
trase běhu bude zřízena občerstvovací stanice.
Vítězové kategorií obdrží pohár, medaili, diplom a hodnotné
ceny.
Upozornění!
Pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla TRIAT-
LONU ČSTT. Drafting je povolen ve všech kategoriích, nezleti-
lí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

Kategorie

Západočeská univerzita v Plzni byla ve dnech 14. - 20. 6. 2009 pořa-
datelem osmých Českých akademických her. Sportovci ze čtyřiceti
dvou vysokých škol z celé ČR soutěžili v celkem jednatřiceti kolek-
tivních a individuálních sportech. Mezi bodované sporty Českých 
akademických her patří i soutěžní aerobik Master Class. Univerzitu
Palackého Olomouc v této soutěži úspěšně reprezentovala Zuzana
Bučková, studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu UP Olomouc
a závodnice SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov, která po náročném,
téměř tříhodinovém souboji vybojovala krásné čtvrté místo.
Gratulujeme Zuzce k výbornému umístění a přejeme jí mnoho dal-
ších sportovních úspěchů. Lýdie Švédíková, předsedkyně SK SSaZ

Bednář přivezl bronz
Na mistrovství âeské republiky, kte-
ré se konalo ve dnech 27. - 28. 6
v Praze na Strahovû, nechybûl ani
Tomá‰ Bednáfi. Pfiedstavil se v závo-
dû na 1500 m a dobûhl si pro bron-
zovou medaili.
Jak je zvykem, první den šampio-
nátu byly na programu rozběhy na
patnáct set metrů, kde se nezrodi-
lo žádné překvapení a všichni fa-
vorité postoupili. Druhý den se za
na start postavilo dvanáct nejlep-
ších mílařů České republiky.
Hned od startu bylo jasné, že se
nepoběží rychlý závod, ale bude
se taktizovat. Téměř po celou do-
bu závodu bylo hodně strkanic,
ale to je u pomalých závodů téměř
běžné, jak říká Tomáš. Celé dva-
náctičlenné pole se tak blížilo do
posledního kola v chumlu. Tomáš
byl v nevýhodné pozici, zavřený
na konci celého pole. Dvě stě met-
rů před cílem byla situace pořad

stejná. Chystalo se k závěrečnému
spurtu. Tomáš musel obíhat celé
klubko závodníků, aby se dostal
na přední pozice. Na závěrečné
rovince se divákům naskytla krás-
ná podívaná. Hned osm závodní-
ků pohromadě vběhlo do poslední
rovinky, kde se „prali“ o republi-
kové kovy. Po těsném finiši,
ve kterém rozhodovaly setiny, si
Tomáš doběhl pro bronzovou me-
daili. Bezprostředně po závodu se
podělil o své dojmy: „Z medaile
mám hroznou radost, moc jsem
v ni nevěřil, protože letos mě pro-
vázely zdravotní problémy, opera-
ce a problémy s kolenem. Bylo to-
ho letos hodně, tak doufám, že
jsem si smůlu vybral na hodně ro-
ků dopředu a příprava na sezónu
halovou a následně letní proběh-
ne podle mých představ. Chtěl
bych poděkovat všem sponzorům,
co mě podporují, a to jmenovitě

městu Rýmařov, Páté stavební CZ,
a. s., Garantu - pojišťovací a mak-
léřské společnosti, s. r. o., Prádelně
Šopík, Kovošrotu Moravia CZ, a. s.,
Auto coloru Design, s. r. o., firmě

PIPA Klempířství, s. r. o., firmě
Turistické známky, s. r. o., Lamontu
Rýmařov, s. r. o., a Stanspedu
Stanislava Juřeny.“

Redakce, zdroj: T. Bednář

I - benjamínci: do 11 let
H - mladší žáci a žačky :

12 - 13 let
G - starší žáci a žačky:

14 - 15 let
F - dorost: 16 - 17 let
E - junioři: 18 - 19 let

D - ženy: 19 a více let
A - muži: 20 - 39 let
B - muži: 40 - 44 let
B1 - muži: 45 - 49 let
B2 - muži: nad 50 let
C - muži štafety:

18 let a starší

Foto: archiv Tomáše Bednáře
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Stavba kachlových kamen, sporáků a krbů
Kontakty: 554 212 325; 737 521 885

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

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

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

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

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

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

nabídku služeb pro motoristy!

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

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

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

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

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

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

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

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

Národní 2 (budova bývalé lékárny pod kostelem), Rýmařov

Prodejní doba: Po - Pá  9 - 12 hod., 13 - 16 hod., So 9 - 11 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Prodej second hand textilu z Anglie pro děti i dospělé

Soukromá
řádková inzerce

Prodej
Prodám pozemek o rozloze 
3637 m2 v Rýmařově za nádra-
žím. Lze na něm stavět vodní ná-
drže, stavby na vodních tocích, sí-
tě a zařízení technické infrastruk-
tury, stavby parkovacích a mani-
pulačních ploch, zahrady a stavby
s tím spojené. Cena dohodou.
Informace na telefonu 739 700 639.
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JAK VYJDE

Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 4. 9. 2009
Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 27. 8. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!15/2009

Podhorská nemocnice
rozšířila oddělení sociálních lůžek

Podhorská nemocnice, která je členem skupiny AGEL, rozšířila od-
dělení sociálních lůžek v Rýmařově o tři nová lůžka. Investice v hod-
notě sto tisíc korun zahrnuje tři nová polohovatelná lůžka s antideku-
bitalními matracemi a s nočními stolky vybavenými vysouvatelnou 
a otočnou deskou na stolování.
„Dosud jsme provozovali dvanáct sociálních lůžek, která jsou rok sta-
rá, ale rozhodli jsme se zvýšit počet na patnáct. Především proto, že
současný počet sociálních lůžek již nestačil potřebě,“ popisuje ředitel
Podhorské nemocnice MUDr. Marián Olejník s tím, že nové moderní
vybavení ovlivní celkovou pohodou pacientů i jejich rodinných pří-
slušníků. Sociální lůžka jsou vhodná pro osoby, které mají chronické,
tělesné nebo jiné zdravotní postižení, nevyžadují ústavní zdravotní pé-
či, ale zároveň nejsou schopni se obejít bez pomoci jiného člověka.
Podhorská nemocnice každoročně investuje miliony korun do mo-
dernizace svého vybavení, do nákupu nových přístrojů a celkového
zkvalitňování svých služeb. V roce 2008 přesáhly celkové investice
11,5 milionu korun, když největší akcí byla rekonstrukce oddělení 
operačních oborů za více než pět milionů korun. 

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu Agel

Seriál

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

Odstranění cizího tělesa z kůže a podkoží:
– Nikdy neodstraňujte násilím větší cizí tělesa, která jsou v ráně za-
klíněná, můžete způsobit další poranění a výraznější krvácení, vždy
zajistěte odborné chirurgické ošetření. Stejně postupujte u rozsáhlej-
ších a znečištěných ran. Ujistěte se při poradě s lékařem, zda není
nutné přeočkování dítěte proti tetanu.
– Okolí místa vpichu desinfikujte (peroxidem vodíku, Septonexem)
nebo jen omyjte vodou a mýdlem.
– Pokuste se tělísko (trn, třísku) odstranit pinzetou uchopením za ko-
nec vyčnívající z kůže, pokud je tříska hlouběji pod kůží, pokuste se
ji odstranit pomocí vydesinfikované jehly, ranku po vytažení tělíska
opět desinfikujte, dle velikosti překryjte sterilní náplastí.
– Je-li v kůži přisáté klíště, nejprve okolí i ranku desinfikujte, klíště
pak šetrně a trpělivě kývavými pohyby a otáčením odstraňte. Můžete
klíště uchopit například do pinzety, osvědčuje se i smotek vaty přilo-
žený na klíště, kterým otáčejte střídavě doleva a doprava. Přesvědčte
se, že jste klíště odstranili celé a že nezůstala část jeho těla v rance.
Ranku ještě jednou desinfikujte běžnou desinfekcí, v následujících
dnech sledujte, zda v okolí místa nevzniká kožní vyrážka. V tom pří-
padě vyhledejte lékařské vyšetření.

MUDr. Pavel Srnský (První pomoc u dětí)

39. Cizí těleso v kůži

Ilustrační foto
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