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Rýmařovští se podílí na pomoci
občanům postižených záplava-
mi v Čechách
Realizace výstavby průmyslové
zóny v Rýmařově zahájena
Budování osmi bytů s pečova-
telskou službou nabývá na ak-
tuálnosti
Schottenský starosta je mimo
ohrožení života
Policejní zápisník
Tragická nehoda v Janovicích 
si vyžádala jeden lidský život

Na Stráni svištěla lasa, práska-
ly biče a rychlé kolty
Nevídaný rekord práce s dětmi
Skauti rozbili tábor pod
Kralickým Sněžníkem
Naše listárna - Rýmařov se pro-
slavil až na Aljašce.
Tip na výlet nebo vycházku
Kulturní okénko města Rýma-
řova
Zahrádka a vy
Sport - Edrovický triatlon 2002
Dobrovolní hasiči z Rýmařova
neobhájili loňské prvenství
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Aktuálně z města

Katastrofální záplavy, které postihly
v uplynulých dnech jižní, střední
a severní Čechy, nenechaly lhostej-
nými ani představitele našeho města,
podnikatele a v neposlední řadě i sa-
motné spoluobčany. Na formě pomo-
ci oblastem zasažených povodněmi
se zástupci města dohodli na zasedá-
ní Rady města, které se uskutečnilo
ve čtvrtek 22.8. Jako nejefektivnější
se jeví finanční ale i materiální po-
moc některému z měst, které svou
rozlohou i počtem obyvatel je srov-

natelné s městem Rýmařov. Radní
města proto rozhodli, že finanční
a materiální pomoc bude poskytnuta
jihočeskému městu Veselí nad
Lužnicí, které nebylo středem medi-
álního zájmu, avšak ještě v posled-
ních dnech mělo stále zatopeno asi
450 domů. Voda se tam zdržuje dlou-
hodobě a 3. stupeň povodňové akti-
vity trval i 21. srpna, kdy zástupci
našeho města hovořili s tamní radni-
cí. Jedná se o město s počtem 6 680
obyvatel. Pomocnou ruku mohou te-

dy podat rýmařovští podnikatelé, ale
i naši spoluobčané. K tomuto účelu
Město Rýmařov zřídilo zvláštní účet
a pokud se veřejnost nebo podnika-
telský subjekt rozhodne přispět for-
mou finančního příspěvku, může po-
ukázat zvolenou částku na účet
u Komerční banky - číslo účtu:
6015-1421-771/0100, VS 2002.
Představitelé rýmařovské radnice tak
nabízí možnost jak prostřednictvím
Města Rýmařov pomoci jednomu
z postižených měst.

Pokud se někdo rozhodne přispět
materiální formou, budou na
Městském úřadě v Rýmařově po-
skytnuty bližší informace. 
Na záchranných pracích v Čechách
se rýmařovští hasiči nepodíleli pří-
mo, ovšem jako součást Hasičského
záchranného sboru Bruntál byli v ne-
ustálé pohotovosti a zastupovali své
kolegy z Bruntálu, kteří pomáhali
s potřebným vybavením při likvidaci
a odstraňování následků povodní již
od 12. srpna v Čechách. JiKo

Vzhledem k rozsahu a závažnos-
ti povodní v České republice na-
bídla pomoc ministerstvu zdra-
votnictví i jednotlivým pojišťov-
nám zdravotnické služby pro pa-
cienty z povodněmi postižených
oblastí také nemocnice
v Rýmařově, a to při potřebě hos-
pitalizace, převzetí pacientů, 
eventuálně zajištění plánované
i akutní péče pro obory chirurgie,
gynekologie-porodnictví, pediat-
rie a interny včetně oddělení 
ošetřovatelské péče.

Rýmařovské zdravotní zařízení
bylo v dřívějších dobách určeno
jako záložní pro potřeby okresu
v případě vojenského napadení
vzhledem ke své poloze i ke sku-
tečnosti, že jako jediné v okrese
disponuje vlastními náhradními
zdroji elektrické energie i vody.
Jak uvedl za nemocnici jednatel
společnosti MUDr. Stanislav
Horák: „V případě nouze, výpad-
ku energie a zastavení dodávky
vody jsme schopni zajistit provoz
po dobu jednoho týdne. JiKo

Rýmařovští se mohou podílet na pomoci občanům postižených záplavami v Čechách

Krátce z jednání Rady města Majetkové záležitosti
Rada města schválila záměry pro-
nájmu a vlastní pronájmy pozem-
ků nebo jejich částí v katastrál-
ním území Rýmařov, Edrovice,
Janušov, Stránské a Janovice,
schválila pronájem části nebyto-
vého prostoru v objektu Husova
č. 3 Milanu Vyhňákovi a proná-

jem části nebytového prostoru
v objektu na náměstí Míru č. 15
Janě Janečkové za účelem otevře-
ní specializovaných maloobcho-
dů.
Radní schválili změnu „Pravidel
o prodeji nemovitostí z majetku
města fyzickým a právnickým o-

sobám“. (Pozn redakce: Na zákla-
dě sdělení odpovědného zaměst-
nance MěÚ Rýmařov jsou
„Pravidla o prodeji nemovitostí
z majetku města fyzickým a práv-
nickým osobám“ a jejich změny
k dispozici k nahlédnutí na MěÚ
Rýmařov.)

Zpráva o vyřizování stížností, peticí a připomínek za období od 1.7.2001 do 30.6.2002
Na základě § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a petičního zákona č. 85/1990 Sb., jsou ob-
ce povinny řešit písemné návrhy a petice občanů.
V souladu se zákonem o obcích vydala Rada města
Rýmařova směrnici č. 4/96 k přijímání, projednává-
ní a vyřizování návrhů, podnětů, připomínek a peti-
cí s účinností od 27.2.1996. Od uvedeného data po-

stupují pracovníci MěÚ Rýmařov při vyřizování
stížností a podnětů občanů dle uvedené směrnice.
Evidenci došlých stížností vede odbor vnitřních vě-
cí. Poslední kontrola stížností byla provedena
Radou města dne 23.7.2001, kdy zpráva o kontrole
byla schválena usnesením č. 1282/57/2001 bez při-
pomínek.

Za sledované období k 30.6.2002 je přes centrální
deník stížností na odboru vnitřních věcí evidováno
celkem 23 stížností, z nichž je 22 vyřízeno a jedna
stížnost je v řešení.
Rada města vzala zprávu o vyřizování stížností, pe-
ticí a připomínek na vědomí.

Z podkladů MěÚ redakce

Na svém pravidelném jednání Rady města,
které se uskutečnilo 22. července, projednali
radní řadu majetkových záležitostí, schválili
změnu „Pravidel o prodeji nemovitostí z ma-
jetku města fyzickým a právnickým osobám“
a vzali na vědomí zprávu o vyřizování stížnos-
tí, peticí a připomínek za období od 1.7.2001
do 30.6.2002.

Pomoc postiženým záplavami v Čechách je připravena poskytnout také rýmařovská nemocnice

Foto: ČTK

Foto: ČTK
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Již v minulosti řekl starosta města Rýmařova Ing.
Pavel Kolář, že jakákoliv aktivita nebo podnikatel-
ský záměr, který na našem území uspěje, zcela ur-
čitě přispěje k zaměstnanosti. Čím je větší neza-
městnanost, tím zaměstnavatelé drží mzdy níže
a opačně. V primárním výsledku se u nás projevu-
je jako podstata nízké kupní síly to, že jsou nízké
platy. Nezaměstnanost je sociální problém. Nízká
kupní síla nemusí být sociální problém, nicméně
obráží se v tom, jak prosperují služby, město, jaké
jsou daňové výnosy atd. Řada věcí je dána vnější-
mi vlivy a okolnostmi, jako například dopravní do-
stupnost. Kde takové podmínky nejsou, tam klesá
možnost zaměstnat lidi a na základě absence pří-
padného investora klesá i nabídka vyšší mzdy.
Na základě těchto argumentů a v konečném dů-
sledku i potřeb občanů bylo nanejvýš nutné při-
pravit „půdu“ a vytvořit reálné podmínky pro po-
tenciální investory. Byla vypracována projektová
dokumentace průmyslové zóny a Město Rýmařov

usilovalo o to, aby se zóna
a s ní spojená infrastruktura
co nejrychleji vybudovala.
Není tomu tak dávno, co
Město Rýmařov obdrželo
písemnou informaci o při-
dělení dotace ze strany
Ministerstva pro místní roz-
voj ČR ve výši 7,2 mil. Kč
na vybudování infrastruktu-
ry pro průmyslovou zónu
v lokalitě Východ (ve smě-
ru na Ondřejov). Celá zále-
žitost byla rovněž předmě-
tem jednání Zastupitelstva
města, které po velmi pečli-
vém posouzení a zvážení
nabídky finanční dotace ze
strany ministerstva schváli-
lo na svém zasedání 

20. června zahájení
výstavby průmyslové
zóny v lokalitě
Východ nákladem
vzešlým z výběrové-
ho řízení s 50 % fi-
nanční účasti města.
V současné době již
probíhají stavební

práce, buduje se kanalizace, pokládá se plynové
potrubí a rozvody elektro. Pokud projeví zájem
o průmyslovou zónu případní investoři, může rad-
nice s klidným svědomím říci, že nestála opodál se
založenýma rukama. Ti, kdo budou chtít v našem
městě rozvinout podnikatelské aktivity, mají dveře
otevřeny. Co je však nejdůležitější, budou „polo-
ženy základy“ formou kvalitně připravené průmy-
slové zóny. JiKo

Realizace výstavby průmyslové zóny v Rýmařově zahájena

Český červený kříž v Rýmařově posílá humanitární pomoc
pro oblasti zasaženými povodněni

Kdo rychle dává, dvakrát dává
Místní skupina Českého červeného kříže
v Rýmařově děkuje všem, kteří přispěli na sbírku
humanitární pomoci pro spoluobčany postižené
povodní.

Materiální pomoc při sběru hygienických a čistí-
cích prostředků činí přes 48 000 Kč. V hotovosti
bylo vybráno 2 650 Kč a tato částka byla zaslána
na účet ČČK určený pro pomoc postiženým.

Na tuto akci přispělo 85 občanů. Sběr se konal od
15. do 21. srpna 2002 a práce se zúčastnilo 14 čle-
nek ČČK Rýmařov.

Výbor místní skupiny ČČK

Rozhovor

Na to, jakým způsobem byli hasiči prospěšní při li-
kvidaci následků povodní v Čechách, jsme se zepta-
li ředitele Hasičského záchranného sboru v Bruntále
Ing. Jiřího Patrovského.

Jakou roli sehrál bruntálský odbor Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje při
povodních v Čechách? A jakou funkci jste měl vy
osobně?
Bruntálský odbor byl součástí týmu, který zasahoval
při povodních v Čechách. Byl jsem velitelem odřadu
za Moravskoslezský kraj složených z hasičů okresů
Bruntál, Opava, Frýdek Místek, Karviná a Ostrava.
V jakých oblastech profesionální hasiči z okresu
Bruntál působili?
Pomáhali jsme v Berouně, Litoměřicích a Lovosicích
od 12. do 17. července.
Kolik mužů a jaká technika do zaplavených ob-
lastí vyjela?
Celkem sedmatřicet profesionálních příslušníků
HZS Moravskoslezského kraje, 8 automobilů a čluny
s výbavou na povodně.
Kolik obyvatel zatopených oblastí jste museli

evakuovat?
Celkem jsme zachránili 256 osob a 232 evakuovali.
Zažil jste povodně na Moravě před pěti lety
a bezprostředně i ty současné v Čechách.
Můžete porovnat rozsah katastrofy a organizaci
záchranných prací tehdy a nyní?
Obě povodně jsou od sebe velmi odlišné. Povodeň
v roce 1997 přišla nečekaně a byla to dravá voda,
kdežto na letošní povodeň se lidé a záchranné slož-
ky mohli připravit.
Do jaké míry ovlivnila vaše účast na záchran-
ných pracích funkčnost bruntálského hasičské-
ho záchranného sboru přímo v okrese?
Nechyběli vám lidé či technika při požárech ne-
bo technických haváriích?
Činnost HZS v okrese Bruntál nebyla v žádném
případě narušena.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Hasiči bruntálského okresu pomáhali likvidovat škody
napáchané letošními povodněmi v Čechách

Foto: ČTK
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Město Rýmařov, Středisko volného času, Silva Servis a.s., Myslivecké sdru-
žení Rýmařov a Český rybářský svaz Rýmařov ve spolupráci s firmami: KA-
TR, spol. s r.o., KASARD, spol. s r.o., KARDE, spol. s r.o., LESY ČR s.p.,
Lesní správa Janovice, RD RÝMAŘOV, spol. s r.o. a ROJANA, spol. s r.o. po-
řádá 6. - 8. září 2002

Dřevařské, lesnické a myslivecké dny 2002

PROGRAM:
Pátek 6. září

13.30 Vernisáž dětských výtvarných a literárních prací - městská
knihovna

15.00 Zábavné sportovní odpoledne - utkání družstev v malé kopa-
né, košíkové, volejbalu a kuželkách. Začátky a místo utkání bu-
dou zveřejněny na samostatných plakátech, prezentace soutě-
žících je v 15.00 hodin na stadionu TJ Jiskra

15.00 Otevření výstavy loveckých trofejí v malém sále SVČ,
Okružní 10 (do 18.00 hodin).

20.00 Koncert skupiny „Variace“ kostel sv. Michaela

Sobota 7. září

7.00 - 12.00 Rybářské závody na Edrovickém rybníku
9.00 - 13.00 Soutěž zručnosti dřevorubců s doprovodným programem, 

ukázky lesnických mechanizmů, atrakce pro děti, ukázky kyno-
logického výcviku, ukázka střelby na asfaltové terče, střelba ze
vzduchovky, občerstvení, myslivecký guláš ... zahrada Hedvy

13.00 Vyhlášení vítězů soutěže dřevorubců - zahrada Hedvy
9.00 - 13.00 Ekologický jarmark - s folk kapelou na náměstí Míru
13.30 Vystoupení sokolníka Petra Schäfera - ukázky sokolnické

činnosti -zahrada Hedvy
15.00 Koncert dechové hudby a vystoupení mažoretek - zahrada Hedvy
19.00 Společenský večer setkání rodáků 1955 - 1958 ve velkém sá-

le SVČ pro rodáky a pozvané
21.00 Taneční myslivecká veselice s kulturním programem, bohatá

tombola - velký sál SVČ - pro veřejnost

V době od 9.00 do 11.30 hodin jsou pro rodáky zpřístupněny
základní školy Jelínkova 1 a 1. máje 32.

Vstupné na taneční mysliveckou veselici v SVČ je 50,- Kč.

Neděle 8. září

9.00 - 16.00 Výstava v galerii Octopus - „Batika a textilní objekty“
Š. Lupečková a M. Kohoutková

9.00 - 11.30 Zpřístupněny kulturně historické památky kaple V Lipkách
a kostel sv. Michaela

Výstava loveckých trofejí v malém sále SVČ na Okružní ulici 10
je otevřena do pátku 13. září denně v době od 9.00 do 17.00 hodin.

Výstava dětských výtvarných prací je otevřena
v městské knihovně, Sokolovská 25

Po, Út, Čt, Pá od 9.00 do 17.00 hodin
So od 9.00 do 11.00 hodin

Dne 7.9.2002 se náměstí Míru uskuteční již 3. ekojarmark pořádaný
Občanským sdružením Dobromysl ve spolupráci s MěÚ Rýmařov.
Kromě sladkých pochoutek či uzenářských výrobků bude možno nakoupit vý-
robky z keramiky, dřeva, sušiny, vizovického pečiva, přírodního textilu, kůže,
a další. Budeme mít možnost shlédnout práci kováře, vyzkoušet si práce na
hrnčířském kruhu či ochutnat Pí-pivo a Pí-vodu.
Pro ty, co mají rádi ruční řemesla a přírodní produkty, může být ekojarmark
vhodný k nákupu drobných vánočních dárků. Srdečně zveme všechny obyva-
tele Rýmařova i okolí. Dobrou mysl přejeme za OS Dobromysl

Pozvánka na ekojarmark

Vzhledem k tomu, že kapacita bytů
s pečovatelskou službou je
v Rýmařově značně nedostačující,
přijala Rada města na svém jednání
14. ledna 2002 usnesení, které se tý-
ká vybudování osmi bytů s pečovatel-
skou službou v objektu Mateřské
školy na ulici Revoluční 30. Pavilony
MŠ jsou svojí celkovou kapacitou
částečně nadbytečné pro potřeby dětí
v předškolním věku.
Přestavbou dvou pavilonů MŠ
Revoluční 30 na dům s pečovatelskou
službou bude získáno pět malomet-
rážních bytů v pravém východním
pavilonu a tři malometrážní byty ve
středním, služebním pavilonu, kde
bude ordinace a společenské místnos-
ti pro oba pavilony. Smlouva o dílo
na provedení stavby byla podepsána
mezi městem a Rodinnými domky
Rýmařov spol. s r.o. Termín dokonče-
ní celé rekonstrukce byl stanoven na
měsíc listopad 2002. Rekonstrukcí
nebude dotčen hospodářský blok (ko-
telna, kuchyň, služební byt), ředitel-

ství školy, logopedická třída a západ-
ní pavilon, který bude sloužit i nadá-
le pro účely MŠ. Oba provozy mezi
západním a středním pavilonem bu-
dou stavebně odděleny přepažením
spojovacího krčku. Pro potřeby MŠ
bude nově zřízen vchod na školní za-
hradu, zachováno zůstane „pohoto-
vostní zahradní“ sociální zařízení
i stávající vybavení školní zahrady.
Na základě jednání všech zúčastně-
ných stran na Městském úřadě došlo
k dohodě o způsobu řešení umožňují-
cí provoz MŠ pro 42 dětí v přestavo-
vaném objektu na ulici Revoluční 30.
Osm malometrážních bytů bude slou-
žit pro občany, kteří již nejsou schop-
ni bydlet samostatně a potřebují po-
moc druhé osoby nebo zdravotně po-
stiženým. V současné době je na od-
boru sociálních věcí evidováno třicet
žádostí. Zdravotní a sociální komise
bude vycházet při výběru žádostí
z lékařského hodnocení, sociální za-
jištěnosti a momentálního zdravotní-
ho stavu žadatele. JiKo

Budování osmi bytů s pečovatelskou službou
nabývá na aktuálnosti

Pozvánka na
Dřevařské, lesnické a myslivecké dny

Foto: Hana Vystrčilová
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Schottenský starosta, německého
partnerského města, Hans Otto
Zimmermann (54), se krátce před
koncem společné cyklistické etapy
reprezentantů spřátelených měst
zhroutil.
Stalo se to ve Weilburgu 12.7.2002
na tradiční Tour de Jumelage part-

n e r s k ý c h
měst, kde zú-
častnění spo-
lečně absol-
vovali pěší
nebo cyklis-
tické tratě.
S t a r o s t a
Zimmermann
se zřejmě ne-

cítil dobře, proto sestoupil z kola a
vzápětí náhle ztratil vědomí.
Bezpochyby rychlé jednání paní
Věry Kolářové, která se svým man-
želem trávila se zahraničními přáteli

na Tour de Jumelage dovolenou, mu
zachránilo život. Zdravotní sestra je-
doucí blízko za starostou
Zimmermanem poznala vážnost situ-
ace a okamžitě aplikovala umělé dý-
chání a masáž srdce. Další pomoc
přivolal weilburgský obchodník, kte-
rý kontaktoval lékaře první pomoci.
Starosta Zimmerman byl ihned do-
praven do nemocnice ve Weilburgu a
následně na kliniku do Bad
Neuheimu. V současné době je mimo
ohrožení života, avšak rekonvales-
cence si jistě vyžádá svůj čas.
Tato zpráva již proběhla tiskem
v partnerských městech Schottenu
(SRN) a Crosne (Francie).

Dovoluji si tímto vyslovit poděková-
ní paní Věře Kolářové, která svou o-
kamžitou pomocí zachránila život
schottenskému starostovi Zimmer-
mannovi. I. Krejčí

Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Všeobecná veřejná nemocnice
v Rýmařově zahájila provoz před de-
vadesáti lety, avšak mezi 82 projekto-
vanými lůžky nebylo žádné, které by
bylo určeno speciálně pro děti. Po
mnoho let po otevření nemocnice byl
jediným lékařem nemocnice chirurg
MUDr. Julius Boese, veškerá péče
o pacienty spočívala na bedrech řádo-
vých sester. Stanovy Všeobecné veřej-
né nemocnice v Rýmařově z dubna
1924 v § 22 určovaly, že děti do čtyř
let věku se do nemocnice přijímají jen
v nejnutnějších případech (např. jde-li
o infekční onemocnění a při domácím
ošetřování nelze zajistit izolaci dítěte,
nebo pokud je nutná operace), kojenci
mohou být přijati jen s matkou nebo 
ošetřovatelkou.
Zpráva o hospodaření nemocnice z ro-
ku 1942 uvádí, že v hlavní budově
jsou dvě oddělení, chirurgické a inter-
ní, v přízemí jsou umístěny ženy 
a v 1. poschodí muži. Oddělení porod-
ní části od chirurgické není podle auto-
rů zprávy možné, neboť nemocnice ne-
má porodní sál. Rodičky jsou umístěny
na dvoulůžkových pokojích a po poro-
du jsou přemísťovány na běžné pokoje
s 13 - 14 lůžky (často doplňované nou-
zovými postelemi na 15 - 16). Kojenci
leží s šestinedělkami v jedné posteli.
V hlavní budově je z celkového počtu
86 lůžek osm určeno pro dětské paci-
enty, na infekčním oddělení, ve kterém
je 44 lůžek, leží někdy v jedné posteli
až tři děti. Nedostatečná lůžková kapa-
cita a z toho vyplývající problémy by-
ly autory zprávy označeny za největší
nedostatek nemocnice.
Nemocnice nepřestala fungovat ani
v pohnutých dnech konce druhé světo-
vé války, v nemocnici nadále působil
ještě v r. 1946 MUDr. Julius Boese
a s příchodem českého obyvatelstva se
postupně začala vytvářet dnes již pa-
desátiletá historie poválečného vývoje
nemocnice. Do pohraničí přicházely

převážně mladé rodiny a péče o děti se
stala jednou z hlavních priorit pová-
lečného zdravotnictví. Poradna pro
matky a děti byla otevřena již v listo-
padu 1946, děti byly prohlíženy jed-
nou týdně lékařem MUDr.
Vítězslavem Šigutem a v roce 1947
byla zřízena v opuštěné školské budo-
vě ve Žďárském Potoku první dětská
ozdravovna v rýmařovském okrese.
V letech 1946 a 1947 byla
v Rýmařově zaznamenána velmi vy-
soká kojenecká úmrtnost - 11,2 %
a 12,4 % (oproti celostátním 9,3 %
a 7,35 %). V Rýmařově (včetně
Harrachova) v té době přicházelo na
svět kolem 150 dětí ročně.
Před dvaapadesáti lety, 2. října 1950,
bylo otevřeno v bývalém infekčním
pavilonu první samostatné dětské od-
dělení s 38 lůžky a s 10 lůžky pro no-
vorozence a 1. listopadu téhož roku
i oddělení porodnicko-gynekologické.
Jak s oprávněnou hrdostí napsal teh-
dejší kronikář, nemocnice
v Rýmařově se tak stala nemocnicí II.
typu se čtyřmi základními odděleními
se 180 lůžky a s deseti lůžky pro no-
vorozence. V roce 1954 pak kronikář
označil za velký úspěch skutečnost, že
94 % všech porodů v okrese proběhlo
v nemocnici a kojenecká úmrtnost po-
klesla na 4,2 %.
Z dnes již poněkud mlhavého obrazu
počátků dětského oddělení se vynořu-
je jméno primáře MUDr. J. Strádala
a od roku 1952 zejména MUDr. Aleše
Rybky, který pak toto oddělení úspěš-
ně vedl až do roku 1989. Později se ve
vedení vystřídali MUDr. Alexandr
Tomeš-Podkujko a MUDr. Pavol Puci.
Pavilon dětského oddělení nemocnice
musel být z důvodu nutné rekonstruk-
ce k 1. dubnu 2001 uzavřen, nicméně
ambulantní péče a léčení dětských pa-
cientů probíhaly v omezeném rozsahu
v rámci hlavní činnosti nemocnice i po
dobu rekonstrukce. Novorozenecké

oddělení umístěné v hlavní budově ne-
mocnice pokračovalo v návaznosti na
porodnici ve standardním provozu.
Rekonstrukcí bylo naplněno doporu-
čení ministerstva zdravotnictví vyslo-
vené v průběhu výběrové řízení v roce
1998 a nemocnice tak stvrzuje statut
plnohodnotného zdravotnického zaří-
zení poskytujícího akutní lůžkovou
péči ve čtyřech základních oborech -
interním, chirurgickém, gynekologic-
ko-porodním a dětském na základě
smluv uzavřených se všemi zdravotní-
mi pojišťovnami.
Nákladem takřka dva milióny korun,
s podstatným finančním podílem měs-
ta, bylo rekonstruováno celé přízemí
budovy dětského pavilonu, byly zříze-
ny příjezdové rampy a bezbariérové
přístupy. Dětské oddělení tedy bude
mít k dispozici šestnáct lůžek s mož-
ností pobytu maminek s dětmi v pří-
jemném a útulném prostředí. Pro děti
je připraveno dostatek hraček, knížek
a pomůcek, starší děti budou mít mož-
nost používat internet.
Dětské oddělení bude poskytovat stan-
dardní lékařskou péči lůžkového cha-

rakteru pro malé pacienty a v případě
potřeby samozřejmě zajistí příslušnou
odbornou péči ve specializovaném
zdravotnickém zařízení. V současné
době vede dětské oddělení MUDr.
Gvozdiaková a pracuje zde emeritní
primář MUDr. Tomeš-Podkujko,
dnem 1. září nastoupí MUDr. Strnadel.
Snahou a cílem pracovníků dětského
oddělení je pečovat s láskou o malé
pacienty, pomoci rychle překonat ne-
moc a snížit na minimum nepříjemné
zážitky dětí vyplývající z vlastního
průběhu onemocnění, z odloučení od
nejbližších a z pobytu v nemocničním
prostředí.
Nově rekonstruovaná lůžková část
dětského oddělení začne fungovat 
2. září 2002.
Zahájení plného provozu dětského
oddělení v nemocnici v Rýmařově
je o to významnější, že v bruntál-
ské nemocnici toto oddělení není
a rýmařovské oddělení tudíž bude
sloužit rodičům a dětem nejen
z Rýmařovska, ale i z Bruntálska
a z Vrbenska. Ing. Miloslav Marek

Nemocnice Rýmařov

Výzva pro zájemce o spolupráci
s francouzským městem Crosne

Tato výzva je určena pro organizace, školy, sportovce, studenty, zájmové klu-
by, sdružení atd. v Rýmařově, kteří mají zájem spolupracovat s podobnou zá-
jmovou skupinou z francouzského města Crosne. Crosne je naše partnerské
město, které se nachází na předměstí Paříže.
Pokud máte zájem získat kontakt nebo se jen informovat o možnosti spolu-
práce, obraťte se na p. Krejčí, odbor SZ  Městského úřadu, tel.: 0647 514 240.

MěÚ Rýmařov

Starosta se zhroutil

Dětské oddělení nemocnice v Rýmařově znovu v plném provozu

Dětské oddělení nemocnice v Rýmařově v r. 1952, vpravo  MUDr. Aleš Rybka
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Slovně a fyzicky napadl
svou manželku

Ve večerních hodinách 29. července
slovně a poté i fyzicky napadl
v Ondřejově u Rýmařova svou man-
želku K.V. (1953), přičemž jí vyhrožo-
val zabitím a fyzickou likvidací, a to
tak přesvědčivě, že to u napadené
vzbudilo důvodnou obavu o život.
Vzhledem k tomu, že dotyčný byl
v podnapilém stavu a v protiprávním
jednání pokračoval i přes výzvu hlídky
policie, byl převezen na protialkoholní
záchytnou stanici do Opavy.
Poškozená využila svého práva a neu-
dělila souhlas k trestnímu stíhání své-
ho manžela. Z těchto důvodů bude věc
odložena.

Pachatel raboval v BMW
Neznámý pachatel vnikl v odpoled-
ních hodinách 3. srpna ve Staré Vsi -
Rabštejně na silnici č. 11 do vozidla
BMW 318, přitom zdemoloval zámek
dveří, poškodil lak, rozbil okno dveří
u řidiče a z vozidla odcizil autorádio,
peněženku s finanční hotovostí, dokla-
dy a kreditní kartu. Poškozením vo-
zidla a odcizením věcí způsobil pa-
chatel majiteli škodu v celkové výši
téměř 21 000 Kč.

Demolovala byt a fyzicky
napadla svého druha

Podezřelá Š.L. (1961) byla zajištěna
při spáchání přestupku proti občanské-
mu soužití vzhledem k tomu, že v mís-
tě trvalého bydliště v Dolní Moravici
6. srpna po 19.00 hodině v podnapilém
stavu fyzicky napadla svého druha
a následně začala demolovat celý byt.
Policisté po lékařském vyšetření pře-
vezli násilnici na záchytku do Opavy.
Orientační dechovou zkouškou bylo
u ní zjištěno 2,28 promile alkoholu.

Řidiči nedodrželi bezpečnou
vzdálenost

Řidič vozidla Renault Clio nestačil
včas zabrzdit a přední částí narazil do
zadní kapoty před ním odbočujícího
vozu VW Golf na křižovatce
v Janovicích v pátek 9. srpna. Nehoda

se naštěstí obešla bez zranění, nicméně
nepozorný řidič způsobil škodu 
na obou vozidlech ve výši 50 000 Kč.
Na místě mu byla uložena bloková po-
kuta 1000 Kč. Stejně neopatrně si po-
čínal 15. srpna řidič vozidla Peugeot
Boxer za obcí Malá Morávka. Před
ním jedoucí řidič vozu VW
Transporter odbočoval na vedlejší sil-
nici vedoucí do Václavova a dával
přednost protijedoucímu vozidlu, řidič
Peugeotu nedodržel bezpečnou vzdá-
lenost a narazil do něj. Na obou vozid-
lech dosáhla celková škoda výše 
150 000 Kč. Také tento řidič si vyslou-
žil blokovou pokutu 1000 Kč.

V bytě nalezen mrtvý muž
V sobotu 10. srpna krátce po 15.00 ho-
dině byl nalezen ve svém trvalém byd-
lišti v Janovicích mrtvý muž. Objevila
jej jeho sestra, která ho přišla navštívit.
Na místo byla přivolána lékařka, která
na místě nezjistila příčinu úmrtí a vy-
vrátila jakékoliv známky cizího zavi-
nění. Nařídila proto zdravotní pitvu. 
Ta prokázala, že u dotyčného muže do-
šlo k selhání pravé srdeční komory.

Případ požáru Alfrédovy
chaty odložen

Na základě šetření požáru Alfrédovy
chaty, která shořela do základů 
24. března tohoto roku, dospěli specia-
listé oborů elektro, chemie a požární
technici k závěru, že nelze konkrétně
stanovit příčinu požáru vzhledem k to-
mu, že celá chata shořela bez zpozoro-
vání požáru až na kamenný základ
a nebylo zjištěno ohnisko požáru. 
Na základě těchto skutečností byla věc
dne 9. srpna odložena.

Kradl
ve sklepních kójích

V době od 1. července do 18. srpna
navštívil dosud neznámý pachatel
sklepní kóje v obytném domě na ulici
Julia Sedláka, kde po vypáčení visací-
ho zámku odcizil dvě horská kola.
Celková škoda činí téměř 19 000 Kč.

Z podkladů OOP ČR JiKo

Patrně nepozornost byla příčinou vážné dopravní nehody, ke které došlo
25.7.2002 kolem 13.00 hodiny v obci Janovice u Rýmařova.
Řidička M.M. (1975) Škody 120, přijíždějící z vedlejší silnice k hlavní, neda-
la přednost nákladnímu vozu LIAZ jedoucímu z Rýmařova. Následný střet,
kdy bylo osobní vozidlo tlačeno několik metrů před sebou, měl tragické ná-
sledky. K nehodě byla přivolána letecká záchranná služba z Olomouce. Lékaři
však ženě, která utrpěla následkem nehody smrtelné zranění, nemohli již po-
moci. D.F. (1965) na místě svým zraněním podlehla. Další účastnice M.B.
(1955) byla s těžkými zraněními převezena rychlou záchrannou službou 
do rýmařovské nemocnice, kde se následně podrobila náročné operaci. V sou-
časné době je již v domácím léčení.
V době nehody byl provoz na hlavní komunikaci v místě nehody zcela uza-
vřen a obnoven byl až po patnácté hodině. DuM

Je správný čas!
Převeďte si vkladní knížku na jméno již nyní

Vážení klienti,

novela bankovního zákona stanovila datum ukončení platnosti vkladových
vztahů potvrzených vkladními knížkami na doručitele (tzv. anonymních
vkladů) na 31. prosinec 2002. Po tomto datu již nebudou vkladní knížky
na doručitele (anonymní vkladní knížky) úročeny.
Nemusíte mít žádný důvod k obavám, o svůj vklad nepřijdete.

Jak poznáte vkladní knížku na jméno a na doručitele?

Vkladní knížka na jméno má na první dvoustraně vždy všechny tyto údaje:

• text „na jméno“ (předtištěný, popř. vepsaný text nebo razítko),
• jméno a příjmení majitele,
• adresu a rodné číslo, resp. datum narození majitele.

Pokud kterýkoli z výše uvedených údajů schází (stačí i jediný), jde o vklad-
ní knížku na doručitele.

Jak převést vkladní knížku na doručitele na vkladní knížku na jméno?

Stačí navštívit kteroukoli pobočku České spořitelny s vkladní knížkou na do-
ručitele a s platným průkazem totožnosti. Tam Vám snadno a rychle vklad-
ní knížku převedeme na jméno nebo na jiný produkt Finanční skupiny
České spořitelny. Doporučujeme Vám návštěvu pobočky neodkládat.
Další informace Vám rádi poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny.

Česká spořitelna

Foto: Miroslav Dulaj ml.

Foto: Miroslav Dulaj ml.
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Do celodenního a celonočního pro-
gramu pro děti i dospělé dále přispě-
la střelba z luku, střelba na medvěda
či tygra, šplh na laně nebo provazo-
vém žebříku do koruny stromu, jízda
na koních. K zhlédnutí bylo parádní
vystoupení s kolty prezidenta W-clu-
bu Praha Ing. Jindry Zobla, ukázky
bojového umění skupiny BOHE-
MIA COMBAT CLUB z Orlové,
která vzbuzovala patřičný respekt
diváků, efektní vystoupení „koňáků“
z Lomnice u Rýmařova, epizoda
z filmu Indiana Jones - Chrám zkázy

- útěk před valící se koulí v podání
Gina, a večerní country bál s boha-
tou tombolou, na kterém zahrála vý-
borná skupina Větrolam (Šumperk).
Součástí country bálu byla již tradič-
ní úžasná ohňová show (Praha).
Zahořel též táborový oheň, u kterého
kdo chtěl si mohl zazpívat a zavzpo-
mínat při kytaře. A pak už bylo ráno.
Poděkování náleží všem organizáto-
rům, kteří se na této velmi náročné
akci podíleli. 5. ročník rýmařovské-
ho Indiana Jonese by se pochopitelně
neobešel bez sponzorského zajištění

a tak poděkování patří také firmám:
M. Drexler - fotoateliér, Nábytek
Polách, J. Cimmerová - cukrárna, E.
Icha - nábytek, M. Čušková - žele-
zářství, V. Polidar - cukrárna, P.
Laštuvka - knihkupectví, M.
Pospíšilová - klenoty, J. Háková -
papírnictví, J. Kotrla - elektro, A.
Šimko, M. Mrňka, M. Habrová - po-
traviny H+H, L. Kamenská - gale-
rie, F. Filip - pohřební služba,
Drogerie VO, Present Toys s.r.o., P.
Štolfa - zlatnictví, P. Jureček, P.
Sekanina, pí Svobodová, J.

Mišáková, Sofyko, KSI - Filter
Technik s.r.o., A. Mrňková, CCO -
Czech Computer Options s.r.o.,
Silva servis - mechanizace, A.
Vepřeková - textil, M. Šimková,
O Buroň., I. Snášelová, Městský ú-
řad Rýmařov, za sdružení rodičů J.
Kučera, hasiči Stará Ves a další ne-
jmenovaní.

Část výtěžku - 10 000 Kč - byla vě-
nována na pomoc lidem v zatope-
ných oblastech v Čechách.

A. Šimko (Loy) a JiKo

Na Stráni svištěla lasa, práskaly biče a rychlé kolty
V jedné ruce bič, v druhé pistoli, 
na hlavě klobouk a každou chvíli
v nebezpečí. A že si užívá, ať již to
jsou nácci či fanatičtí vyznavači zká-
zonosného kultu, všichni jsou na něj
krátcí. Ano, řeč je o slavném Indianu
Jonesovi z neméně slavného filmu
George Lucase.
Pátý ročník westernového klání
Indiana Jones 2002 v Rýmařově 
se nesl v podobném duchu. Skautská
základna Na Stráni v Rýmařově pat-

řila o víkendu 10. srpna pátému mist-
rovství Indiana Jones v ovládání
dlouhého biče, lasa a v hodu nožem
a tomahawkem. O tituly - keramické
sošky I. J. - bojovaly tři desítky sou-
těžících od nejmladších dětí až po le-
tité trapery. Velice náročnou disciplí-
nou bylo nepochybně trefování bi-
čem spouště zavěšené a rozhoupané
pistole, zatímco westernoví benja-
mínci si vyzkoušeli, jak se drží opra-
vdový bič a co se s ním dá vůbec

provádět.
Rok od roku zaznamenává tato v rý-
mařovském regionu ojedinělá akce
stoupající úroveň kvality soutěží
i doprovodných programů a nezbyt-
ně celého zázemí služeb. Důkazem
toho je stoupající návštěvnost příz-
nivců dobrodružství a známého le-
gendárního filmového hrdiny
Indiana Jonese a zájem médií.
Pochopitelně na této akci nechyběl
jeden z organizátorů, Rýmařovák

Láďa Šín, zvaný Gin, který se v břez-
nu v americkém Las Vegas zúčastnil
mistrovství světa v práskání bičem,
kde v konkurenci pětaosmdesáti zá-
vodníků skončil na třetím místě.
První ročník, který se konal v pro-
středí rekreační chaty Relaxa 
ve Žďárském Potoce (další již
v Rýmařově), byl ve znamení jediné
soutěže - práskání bičem. Dejme te-
dy prioritu této disciplině pro zveřej-
nění výsledků letošního roku:

Muži: Ženy: Junioři: Děti:
1.Jung (Fr.Lázně) 1. Andy (Rýmařov) 1. Zubr (Rýmařov) 1. Kazatel (Rýmařov)
2.Betlach (Č. Třebová) 2. Nováková (Praha) 2. Regmund (Rýmařov) 2. Motúz M.(Vajglov)
3.Holiday (Petřvald) 3. Zezulová (Polička) 3. Beruška (Rýmařov) 3. Tomáš (Rýmařov)

Bič show:
Své umění předvedli Gin (Rýmařov) a Pavel Kuča (Brno).

Výsledky lasování: Hod tomahawkem:
1.Roman Stejskal (Šiklův Mlýn) 1. Alf (Trojanovice)
2.Jan Betlach (Česká Třebová) 2. Radek Janda (Praha)
3.Zvoňa (Rýmařov) 3. Pepe (Havířov)

Hod nožem: Hod nožem - souboj:
1.Pepe (Havířov) 1. Alf (Trojanovice)
2.Václav Šaroh (Dětmarovice) 2. Ziko (Frenštát p. Radh.)
3.Alf (Trojanovice) 3. Václav Šaroh (Dětmarovice)
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Školy informují

V jednom televizním pořadu jsem slyšel Jiřího
Suchého, jak se podivuje nad tím, jací my Češi
vlastně jsme. Když se nic neděje, jsme na sebe 
oškliví, soused souseda pomlouvá, znepříjemňu-
jeme si život mezi sebou navzájem. Jak ale jde 
do tuhého, jsme schopni se semknout, jeden dru-
hému pomáhat až na pokraj vlastních sil, umíme
pochopit a silně vnímat problémy těch druhých.

Z tohoto pohledu bychom, paradoxně, měli vlast-
ně být vděční za to, že nás příroda „potrefila“ ně-
jakou tou katastrofou, protože v nás probouzí po-
cit obrovské solidarity, chuti pomáhat si, chuti
pustit se do práce, abychom ono neštěstí přestáli
pokud možná bez úhony.
Přestože jsme v Rýmařově naštěstí povodně v ro-
ce 1997 nepocítili, umíme si jistě všichni předsta-

vit, v jak strašné situ-
aci se ocitli ti, kte-
rým se záplava nevy-
hnula a kteří přišli
nejen o majetky, ale
jimž velká voda s do-
movem odnesla i vel-
ký kus srdce.
Povodně letošní bo-
hužel v mnohém
předčily povodně
před pěti roky. Lidé,
kteří byli takto posti-
ženi, jsou často v na-
prosto bezvýchodné
situaci a mnohdy ne-
vědí, co počít.
To je také důvod,
proč se Základní u-
mělecká škola

v Rýmařově rozhodla uspořádat v koncertním
sále ZUŠ ve čtvrtek 5. září 2002 v 18.00 hodin
benefiční koncert učitelů, jejich žáků a jejich
hostů. Všichni účinkující se rozhodli vzdát se ja-
kýchkoliv nároků na honoráře, na cestovní či jiné
náhrady. Naše škola se tak připojí k podobné ini-
ciativě Rady města a výtěžek z tohoto koncertu
poukáže na účet Základní umělecké školy ve
Veselí nad Lužnicí, která byla v minulých dnech
vodou postižena více než těžce. Velmi si vážím to-
ho, že všichni oslovení přijali pozvání k účinko-
vání bez váhání a i s jistým povděkem, neboť
mnozí z nich nějakým způsobem chtěli pomoci a
takto se jim otevřela cesta.
Nemá smysl vypočítávat všechny, kteří se koncer-
tu zúčastní. Za všechny uvedu jen některé: folkové
sdružení Variace, Ivo Batoušek a soubor bicích
nástrojů Jumping Drums, Jiří Taufer - sitár, de-
chový orchestr Podolanka, Jiří Míža - blues,
Lucie Vitásková - housle, Renata Lašáková a
flétnový soubor ZUŠ Rýmařov, a mnozí další.
Srdečně tedy tentokrát zveme nejen příznivce dobré
hudby ale i ty, kteří chtějí svým alespoň symbolic-
kým dílem pomoci dětem, jež svou docházkou do
základní umělecké školy mohou „léčit“ své pravdě-
podobně otřesné zážitky z povodní. Nikdo z nás ne-
ví, kdy bude podobnou pomoc potřebovat sám.

Mgr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

Jako každý rok, i tentokrát se po-
hledy všech dětí i rodičů s nadějný-
mi pocity obracejí k nadcházející-
mu školnímu roku. Stejně jako jsme
se v červnu všichni těšili na zaslou-
žené prázdniny, tak se nyní, na pra-
hu nového roku, těšíme znovu 
do školy. Vždyť jsme dva měsíce ne-
viděli kamarády ani sousedy, je třeba
se podělit o zážitky z výletů, táborů
a dovolených, musíme se pochlubit,
co nového jsme viděli a zažili.
Je jisté, že všichni, kteří připravují
nový školní rok rýmařovské zá-
kladní umělecké školy, se těší ne-
méně. Po týdnech strávených v le-
se, u babičky či u moře jsme všich-
ni nabití energií, chutí a elánem,
jsme rozhodnutí uskutečnit spousty
nových nápadů. Rýmařovská ZUŠ
bude v letošním roce opět organi-
zovat dnes již tradiční koncerty -
soutěžní přehlídku Zpívá celá rodi-
na a Koncert učitelů. Z obou akcí
bude, jak vždy pořízena a vydána

nahrávka na CD. Že význam a vě-
hlas ZUŠ Rýmařov zdaleka přesa-
huje náš region, dokazuje úmysl
zorganizovat ještě je-
den koncert učitelů,
kde by však tento-
krát vystupovali vy-
braní učitelé z celé-
ho okresu. Tento
koncert bude „pu-
tovní“ a jedním
z míst, kam tito uči-
telé zavítají, bude i Rýmařov.
O „běžných“ koncertech dětí hu-
debního oboru se ani nezmiňuji.
V naší škole bude pokračovat čin-
nost rockové kapely, flétnového
i kytarového souboru, pěveckého
sboru, ZUŠ Rýmařov též zastřešuje
několik nově vzniklých student-
ských hudebních skupin. Po úspě-
chu s nástěnnou malbou na budově
v Divadelní ulici budou děti vý-
tvarného oboru podobným způso-
bem zkrášlovat též nově vzniklé

dětské oddělení rýmařovské ne-
mocnice. Začátkem školního roku
proběhne další promítání doku-

mentárního filmu
o ZUŠ, který vloni

u nás vzniknul a kte-
rý inspiroval Českou
televizi k natočení

reportáže. Chceme
rovněž pořádat diva-
delní vystoupení dětí
literárně dramatické-

ho oboru i výstavy prací oboru vý-
tvarného. To všechno jsou akce,
které jsem vybral pouze namátkou,
nemá smysl vypočítávat všechny.
Jak je vidět, naše škola žije a dý-
chá a velmi se těší i na další zá-
jemce, kteří budou mít zájem 
se u nás učit v některém z našich o-
borů. V nadcházejícím roce bude
naše výuka probíhat v oboru hu-
debním, výtvarném a literárně
dramatickém, a to jak
v Rýmařově, tak na pobočce

v Břidličné. Ti kteří do naší školy
již chodí i ti, kteří by k nám rádi
teprve začali docházet, nás mohou
vyhledat během prvních zářijových
dní, a to buď osobně, nebo telefo-
nicky na číslech 211818, 230167,
případně elektronickou poštou 
na adrese zus.rymarov@centrum.cz.
Slavnostní zahájení proběhne
v Rýmařově první školní den, tedy
v pondělí 2.9. v 15 hodin v kon-
certní sále na Divadelní ulici,
v Břidličné pak v úterý 3.9. v 15
hodin v učebně výtvarného oboru.
Prosím naléhavě všechny nové zá-
jemce, aby přišli pokud možná co
nejdříve, protože naše kapacity
jsou omezené - mohlo by se stát, že
na někoho už nezbude místo.
Velmi se těšíme na setkání se všemi
a věříme, že školní rok 2002/2003
bude neméně (či raději více) úspěš-
ný jako školní rok minulý!

Mgr. Jiří Taufer,
ředitel ZUŠ Rýmařov

Pozvánka
na slavnostní zahájení školního roku 2002/2003

Soukromé střední odborné školy Prima s.r.o.,
Rýmařov, které se uskuteční

v pondělí dne 2. září 2002 v 8.15 hodin
v sále Základní umělecké školy v Rýmařově

na ulici J. Sedláka (u kina).
Zahájení nového školního roku se zúčastní 60 studentů prvních ročníků

a jejich rodiče z 10 okresů a 40 míst Moravy.
Přijďte je přivítat v našem městě.

Současně vás zveme na prohlídku školy.

Jste srdečně vítáni.
Mgr. Pavel Nehera, ředitel školy

Koncert na povodně

Základní umělecká škola opět zahajuje výuku
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30.8.1797 nar. MARY SHELLEYOVÁ, anglická prozaička (zemř. 1.2.1851) -
205. výr. narození

31.8.1802 zemř. VÁCLAV FORTUNÁT DURYCH, jazykovědec, průkopník
slavistiky (nar. 28.9.1735) - 200. výr. úmrtí

31.8.1867 zemř. CHARLES BAUDELAIRE, francouzský básník, kritik a eseji-
sta (nar. 9.4.1821) - 135. výr. úmrtí

31.8.1937 nar. MARK SERGEJEVIČ CHARITONOV , ruský prozaik 
- 65. výr. narození

31.8.1967 zemř. ILJA GRIGORJEVIČ ERENBURG, ruský prozaik a publi-
cista (nar. 27.1.1891) - 35. výr. úmrtí

2.9.1652 zemř. JOSÉ DE RIBERA, španělský malíř (nar. 17.2.1591) - 350. výr.
úmrtí

4.9.1847 zemř. FRANTIŠEK VLADISLAV HEK, národní buditel, skladatel
a spisovatel (nar. 11.4.1769) - 155. výr. úmrtí

4.9.1922 nar. FILIP JANSKÝ, vl. jm. Richard HUSMANN, prozaik (zemř.
20.8.1987) - 80. výr. narození

5.9.1907 zemř. v Brně JOSEF MERHAUT, prozaik, básník, novinář, divadel-
ní kritik (nar. 13.10.1863) - 95. výr. úmrtí

5.9.1912 nar. JOHN CAGE, americký skladatel - 90. výr. narození
7.9.1932 nar. MALCOLM BRATBURY, anglický prozaik a kritik (zemř.

27.11.2000) - 70. výr. narození
7. a 8.9. Dny evropského dědictví, v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou
dny otevřených dveří památek

8.9.1882 nar. ALBERTO VOJTĚCH FRIČ, spisovatel, etnograf a botanik
(zemř. 4.12.1944) - 120. výr. narození

13.9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966
13.9.2002 zemř. JAROSLAV VRCHLICKÝ, vl. jm. Emil Frída, básník proza-

ik, dramatik, překladatel, literární a divadelní kritik (nar.
17.2.1853) - 90. výr. úmrtí

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Smích je ten nejjistější prostředek, jak se sblížit 

s ostatními lidmi. L. Buscaglia
Známá i neznámá výročí

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.

Září je devátý měsíc roku. Podle římského kalendáře to byl měsíc
sedmý, proto byl nazván september. Toto označení proniklo 
do většiny evropských jazyků. České jméno září se v lidovém po-
vědomí spojuje se slovem záře (zářit). Ve skutečnosti však pochá-
zí od výrazu „zařijen“ neboli malý říjen (analogie s malým a vel-
kým červnem neboli červencem), popř. spojení „za řuje“ (za říje);
souvisí tedy s dobou podzimní říje jelenů, která už může koncem
měsíce začínat.

6. - 8.9. Dřevařské, lesnické a mysli-
vecké dny (podrobný pro-
gram uvnitř novin)

malý sál SVČ Výstava loveckých trofejí
(6.9. 15.00 hod. vernisáž)

7.9. 9.30 zahrada Hedvy Program pro děti
13.9. Vystoupení dechové hudby

a mažoretek
19.00 velký sál SVČ Setkání rodáků - 

společenský večer
13.9. 19.30 terasa SVČ Vzpomínka na Michala

- country koncert s písni
čkami Michala Tučného

14.9. 06.00 SVČ Start Rýmařovské pade-
sátky pěšky i na kole

19.9. 19.00 SVČ Zahájení tanečního kurzu

Program SVČ

Pranostiky na měsíc srpen

Milí studenti a studentky, nabízíme vám jedinečnou příležitost na-
učit se společenskému tanci i chování pod vedením tanečního mist-
ra Pavla Měrky.
Kurz je nutno zaplatit nejpozději do 26.9.2002
Kurz začíná 19. září 2002
Cena: 650 Kč
(14 lekcí, závěrečná kolona) - každý čtvrtek 
Místo: sál SVČ Rýmařov
Čas: 19.00 - 22.00 hodin

Taneční kurz

Společenská kronika
Narození dítěte

Hana Schreiberová ............................................................................................ Rýmařov
Martin Bajaník .................................................................................................. Rýmařov
Dominika Jirušová ............................................................................................ Rýmařov
Hana Švejdíková ............................................................................................... Rýmařov
Tereza Holíková ................................................................................................ Rýmařov
Filip Horáček .................................................................................................... Rýmařov
Kristina Zaprianová .......................................................................................... Rýmařov
Terezie Kuklišová ............................................................................................. Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předchozího vydání našich novin oslavili 80 let a více

Klára Kmeťová - Rýmařov ...................................................................................... 82 let
Růžena Mácová - Rýmařov ..................................................................................... 82 let
Jan Rezák - Rýmařov .............................................................................................. 82 let
Marie Štěpjáková - Rýmařov .................................................................................. 82 let
Josef Vymazal - Rýmařov ....................................................................................... 82 let
Růžena Horská - Rýmařov ...................................................................................... 83 let
Anna Mitáčková - Rýmařov .................................................................................... 83 let
Ludmila Rechtoriková - Rýmařov ........................................................................... 83 let
Vladimír Bartík - Rýmařov ..................................................................................... 84 let
Ludmila Koňaříková - Rýmařov ............................................................................. 84 let
František Orság - Rýmařov ..................................................................................... 86 let

Rozloučili jsme se

Anna Bartíková - Rýmařov ..................................................................................... 1922
Dagmar Furišová - Janovice .................................................................................... 1965
Petr Červeňák - Rýmařov ........................................................................................ 1971
Vojtěch Kašparec - Rýmařov .................................................................................. 1934
Helena Bárochová - Rýmařov ................................................................................. 1915
Petr Domanský - Rýmařov ...................................................................................... 1946
Josef Vavruša - Janovice ......................................................................................... 1944
Věra Obhlídalová - Rýmařov ................................................................................... 1927
Magdalena Didiášová - Rýmařov ............................................................................ 1921
Marie Mikulášková - Edrovice ................................................................................ 1922
Antonín Grobar - Stránské ....................................................................................... 1925
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31.8. - 1.9.19.30             “Jmenuji se Sam“ (Film USA 2002)
Sam Dawson se stal otcem a cítí se nejšťastnějším chlapem pod sluncem. Jeho
mentální vývoj se však zastavil na úrovni sedmiletého dítěte. Na výchovu
dcerky zůstal sám. Lucy nezadržitelně dospívá a pomalu začíná tátu mentálně
převyšovat. Úskalí otcovské výchovy mu pomáhá překonávat partička stejně
zaostalých kamarádů. Sam čelí nařčení, že nemůže svou dceru vychovávat
a případ končí u soudu, kde se ho ujímá zkušená právnička.

Mládeži do 12 let nepřístupný

7.9. - 8.9.19.30                “Přízračný svět“ (Film USA 2001)
Námět k filmu poskytl kultovní comiksový příběh amerického kreslíře
Daniela Glowese, odehrávající se v prostředí satiricky nahlíženém očima dív-
ky, jež se cítí jako cizinka ve světě, který ji obklopuje. Enid a Rebeca jsou si-
ce kamarádky ze školních lavic, ale na život pohlíží každá po svém. Ukončení
školy znamená pro obě radikální změnu. Mládeži přístupný

14.9. - 15.9.19.30“Sedmý hřích“ (Film USA/Francie 2001)
Kuba devatenáctého století. Bohatý obchodník Luis Vargas (Antonio
Banderas) hodlá upevnit své společenské postavení sňatkem
s Američankou. Nehledá skutečnou lásku a dohoda je uzavřena na obchod-
ním základě. O to víc je překvapen, když mu do života místo prosté ženy
vstoupí svůdná Julia. Začíná pouť temnou stránkou vášně, která jej může
zavést do pekel.
Mládeži do 12 let nepřístupný

Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času
pro školní rok 2002/2003

Výstava bude otevřena od 3.9.2002.
Společná výstava výtvarníků a grafiků s názven „Tichá dekáda“

(grafika, malba, vosková batika, keramika a textilní objekt).

Městské muzeum a galerie Octopus

Redakce
Rýmařov-
ského hori-
zontu sděluje
všem čtená-
řům, že pokud si
včas nestihli za-
koupit starší vydá-
ní celobarevných
historických novin -
čísla 12/2001 a 01/2002,
mohou tak učinit v sídle
redakce na adrese:
Středisko volného času,
Okružní 10, kulturní dům, za
sníženou cenu.           Redakce

Redakce informuje

Termíny plavání pro veřejnost od 1. do 31. září:

Bazén v Břidličné

Pondělí zavřeno
Úterý 15.00 - 21.00 hodin
Středa 15.00 - 21.00 hodin
Čtvrtek 14.00 - 20.00 hodin
Pátek 15.00 - 21.00 hodin
Sobota 15.00 - 21.00 hodin
Neděle 15.00 - 20.00 hodin

(Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod.)
Teplota bazénu - 30 °C (malý) a 26 °C (velký)

Změna provozní doby vyhrazena
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Válka skončila, nikoli však její dozvu-
ky. Vojáci z polních vojsk neměli pra-
žádnou chuť odložit zbraň, dobro-
družný i výnosný vojenský život
a vrátit se k šedi a dřině svých původ-
ních řemesel či selskému stavu.
Začalo se nedostávat peněz, chleba
i kořisti získávaných v bitvách či na
rejzech do Němec či Uher a nejednou
odebraných násilím stejným nuzá-
kům, jako byli kdysi oni. Boží bojov-
níci již nyní božími příliš nebyli.
Zkušení a nepokojní hejtmané si však
k jejich zadostiučinění rozdělili armá-
du na houfce a nechávali se s nimi na-
jímat za žold do cizích služeb býva-
lých nepřátel. Vousatí bojovníci se ob-
jevili až v Itálii s katolíkem Janem
Jiskrou z Brandýsa a nejobávanější
částí uherského vojska byla husitská
„černá rota“, pokud nehovoříme
o bratřících na Slovensku ve službách
dědice české koruny, jednoročního
Ladislava Pohrobka a jeho matky.
K bitkám mezi bývalými rivaly do-
cházelo nadále. Vok se pokusil dobýt

tvrz Václava z Doloplaz ve Velké
Bystřici. Pavel ze Sovince se
nadále střetal s katolickými
zástavními katolickými
pány Rabštejna Stoši
z Albrechtic, kteří jej pak
žalovali u zemských
soudů.
Přece se však něco změ-
nilo, Pavel se konečně
usadil a začal se úspěšně
snažit o uspokojení věři-
telů, ba i likvidaci dluhů
svých bratrů. Majetek se
dále drobil a opět úmrtími
bezdětných Sovinců spojoval.
Huzovou obdržel Petrův syn Aleš
a Pavlův syn Štěpán 1437 Ryžoviště,
oba majetky zůstávaly biskupskými
lény. Obojí zdědil po jejich předčasné
smrti další Pavlův syn Zikmund a při-
jal je opět v léno od biskupa Pavla
z Miličína (1435-50). Nakonec vše
zas připadlo stařičkému otci, který
pochoval téměř všechny své děti.
Vok, který válku přežil na četných ta-

ženích a dosáhl vysokého věku,
se rovněž snažil uvést do po-

řádku svůj majetek a rozší-
řit jej o další rodové enklá-
vy. Měl své zájmy dokon-
ce až na Valašsku a v le-
tech 1437-42 držel
Hradisko, hrad nedaleko
od Rožnova pod
Radhoštěm. 1447 získal
další majetek poblíž

Bystřice pod Hostýnem,
pobořený hrad Obřany se

čtrnácti vesnicemi a dvěma
tvrzemi, ale téhož roku pan-

ství přenechal Janu
z Landštejna. Až roku 1466 prodal
i nedalekou tvrz Oprostovice. Roku
1447 zakoupil od svého souvěrce
Jiřího z Kravař obrovské panství na
Bečvě, hrad Helfštejn s městem
Lipníkem, 27 vesnicemi a dalšími
místy. Udržet rozsáhlé panství se
však nepodařilo, dluhy po válce do-
sahovaly tak enormních výšek, že již
1467 musel opět mocný hrad prodat

za 30 000 uherských zlatých, což by-
la ve své době cena téměř neuvěřitel-
ná. Novými majiteli se stali bratři
Albrecht a Jan Kostka z Postupic,
a tak Helfštejn zůstal v jejich rukou
nadále nedobytnou pevností krále
Jiřího. 1456 přijali Vok a Pavel ze
Sovince v léno Huzovou, tedy i zde
se otázky držby se vyjasnily.
Skutečný klid v moravské zemi nastal
až nástupem Ladislava Pohrobka
1452, samozřejmě díky skvělému
zemskému hejtmanu Ctiboru
Tovačovskému z Cimburka, a po
chlapcově krátkém panování 1458
volbou Jiřího z Kunštátu a Poděbrad
na českého krále. 1464 přivěsili
Sovincové své pečeti spolu
s Kunštáty, Landštejny, Pernštejny
a dalšími zástupci nejvýznamnějších
moravských rodů k důležité králově
listině, jež stvrdila neoddělitelnost
Čech a Moravy nikoli jako vedlejší,
tedy podřízené země, ale rovnocenné-
ho a suverénního státu.

Mgr. Jiří Karel

Páni z Huzové a na Sovinci (7)
Z historie

Městská knihovna v Rýmařově upozorňuje své čtenáře i další zájemce na někte-
ré akce, které bude pořádat v období do konce roku 2002.
Po celý měsíc září bude v hale knihovny umístěna výstava dětských prací, které
už tradičně děti rýmařovských škol tvoří při příležitosti Lesnických a myslivec-
kých dnů v Rýmařově.
Ve dnech 4.a 5.října proběhne v Uherském Hradišti knihovnický happening, kte-
rého se zúčastní všechny naše knihovnice a proto upozorňujeme své čtenáře, 
že v těchto dnech bude knihovna zavřená.
V týdnu od 7. do 13.října bude jako každý rok v celé republice vyhlášen Týden
knihoven. Naše knihovna se k němu připojí tak, že v této době bude výpůjční do-
ba prodloužena do 19.00 hodin. Možná si někteří čtenáři vzpomenou na kera-
mický korálkový závěs, který s námi v loňském roce vyráběli. Letos máme při-
pravenu soutěž o nejkrásnější záložku do knihy, které se mohou zúčastnit děti
i dospělí. Děti se mohou těšit na kvíz, jehož vítěz bude odměněn.
1. listopadu se uskuteční nejvýznamnější počinek městské knihovny, a tím je
komponovaný pořad se spisovatelem a písničkářem Janem Burianem, o kterém
vás budeme včas podrobně informovat.
Městská knihovna nabízí svým čtenářům, kteří mají přístup k internetu, možnost
prodlužování svých výpůjček prostřednictvím e-mailu. Své zprávy, poznámky
nebo pozdravy můžete směřovat jednotlivým knihovnicím na tyto adresy:

lezmo@tiscali.cz
jana.oharkova@centrum.cz

vera.durchankova@seznam.cz
petra.klimentova@post.cz

Městská knihovna poslala na pomoc zaplaveným knihovnám v Čechách tisíc pá-
rů rukavic na jedno použití. Městská knihovna

Městská knihovna „Vzpomínka na Michala“
13.9.200219.30 - Středisko volného času
Tomáš Linka & Přímá linka v pořadu:

Písničky Michala Tučného má u nás rád snad každý, ale málokdo ví, že dí-
ky velmi podobnému hlasu Michala a Tomáše Linky byly mnohé písně, kte-
ré nazpíval Tomáš, přiznány Michalovi. Oba zpěváci spolu kamarádili dlou-
há léta, ale společně i vystupovali ve skupinách Greenhorni a Fešáci. A pro-
tože ve skupině působí i další blízký spolupracovník Michala - Jiří Zima (ka-
pelník Tučňáků), rozhodla se kapela uskutečnit tento projekt. Do pořadu
zvou hosty, kteří měli s Michalem co společného, takže je to vlastně taková
malá „Stodola Michala Tučného“. S tímto pořadem absolvovali turné 
do USA a Kanady, kde uskutečnili 16 koncertů a dostali pozvání na opako-
vání. Pořad je nazván „Vzpomínka na Michala“ a protože je to vzpomínání,
tak se nejenom zpívají písničky jako např. Červená řeka, Poslední kovboj,
Tam u nebeských bran a další, ale vzpomíná se na chvíle prožité s Michalem.
Protože lidí, kteří s Michalem měli co do činění je hodně, budou je zvát 
do svého pořadu. Namátkou jmenujme Fandu Pátka, Roberta Muchu, Pepu
Náhlovského a Mladého, Míšu Tučnou, Víta Tučného a mnoho dalších. Nyní
s kapelou vystupuje např. Jindra Šťáhlavský a Milena Soukupová.

(Předprodej vstupenek: Kniha p. Laštuvky, vstupné - 80,- Kč)
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Tip na výlet nebo vycházku

Malá Morávka - Velká kotlina:
lyžařské a rekreační středisko, naučná stezka
Rejvíz: rašeliniště s unikátní florou, přírodní rezervace, mechová jezírka
Hřebenovka: trasa po jesenických hřebenech, vhodná i pro méně zdatné turisty
Karlova Studánka a vodopády Bílé Opavy, pomník F.A. Harracha
v Janovicích, starokatolická zvonička v Jamarticích,
zámek v Janovicích,
rašeliniště na Skřítku a další.

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

RÝMAŘOVSKÁ PADESÁTKA
.....tentokrát po jiných cestách

v sobotu dne 14. září 2002
Start a cíl: Dům kultury SVČ Rýmařov
u autobus. nádraží od 6.00 do 18.00 hodin

Pěší trasy: 10,25,35 kmstart 6.00 - 9.00 hodin
50 kmstart 6.00 - 7.00 hodin
5 kmstart do 10.00 hodin

Cyklotrasy: 25,33,49 a 68 kmstart v 9.00 hodin

Startovné: děti do 5 let zdarma, 5 - 10 let - 5 Kč,
členové KČT, studenti a důchodci - 10 Kč
ostatní účastníci - 15 Kč
Děti do 15 let se účastní pouze v doprovodu dospělých!

Občerstvení: na trase vlastní, v cíli čaj

Upomínky: účastnický list
a možnost zakoupení plakety Rýmařovské padesátky

Informace:
Pěší trasy:Ing. J. Jelínek, Větrná 9, Rýmařov, tel. 0647 / 21 10 22
Cyklotrasy:J. Lachnit, Luční 10, Rýmařov, tel. 0647 / 21 28 76

Přihlášky k ubytování
V. Poledňáková, Bartákova 25, Rýmařov, tel. 0604 / 65 72 59
(Tělocvična ZŠ 1. máje ve vlastním spacím pytli - 20 Kč/os.noc,
ubytovací zařízení ZŠ Jelínkova 3 - lůžka 120 Kč/os.noc)

Popis tras:

Pěší
50 km Rýmařov - Skály - Pod výhledy - Skřítek - Alfrédka - M. Morávka

- D. Moravice - Rýmařov
35 km Rýmařov - Skřítek - Škaredá jedle - Stará Ves - Rýmařov
25 km Rýmařov - Pod výhledy - Žďárský Potok - Stará Ves - Rýmařov
10 km Rýmařov - Skály - Janovice - Rýmařov
5 km Rýmařov - k budoucí rozhledně a zpět

Cyklotrasy
68 km Rýmařov - Mravencovka - Karlov - Ovčárna - Praděd - D.

Moravice - Rýmařov
49 km Rýmařov - Mravencovka - Karlov - Hvězda - M. Morávka -

Rýmařov
33 km Rýmařov - Mravencovka - M. Morávka - Rýmařov
25 km Rýmařov - Stará Ves - Škaredá jedle - Výhledy - Rýmařov

„....není to závod, ale prověrka osobní zdatnosti, fyzické připravenosti a pevné vůle“

Akce se koná za každého počasí!

Každý se účastní na vlastní nebezpečí, členové KČT jsou pojištěni proti úrazu. Pro cyklisty je povinná přilba.

Sponzoři:
H +H diskontní prodejna, Horymas, s.r.o., Elektro Kotrla, Rýmařovská pekárna, s.r.o., Zelenina Sedláčkovi, s.r.o., M + M Obaly

Start loňského ročníku Rýmařovské padesátky



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2002

13

Zajímavost

Od svých studentských let až
do dnešních dnů rok co rok
během hlavních prázdnin pra-
cuje zcela neúnavný promo-
vaný pedagog Mgr. Ant. Zaďa
Zavadil na letních dětských
táborech. V letošním roce 
oslavil promovaný pedagog,
muzikant, učitel, sportovec
a táborník neuvěřitelných 55
roků nepřetržité činnosti
a stane se jistě legendou mezi
táborovými pracovníky po
vzoru spisovatele Jaroslava
Foglara. Svým počtem 145 tá-
borových turnusů překoná do-
konce i svůj vzor.

Vynikající kvalita jeho táborů
po stránce sportovní, zábavné
ale i výchovné je velmi dobře
známá široké veřejnosti.
Vždyť každým rokem se zú-
častňuje jeho táborů od 260
až po 390 dětí školního věku.
V posledních dvanácti letech
„vyváží“ děti až na jižní
Moravu k městům Bzenec
a Strážnice, kde velí jednomu
z nejkrásnějších letních tábo-
rů na celé jižní Moravě, tábo-
ru Littner.
O vynikající kvalitě táborů to-
hoto dnes již poměrně dlou-
holetého pedagoga svědčí

skutečnost, že mnoho dětí je-
de na jeho tábor i poněkoliká-
té.
Také skutečnost, že za tyto
předlouhé roky jeho působení
vychoval desítky až stovky
vynikajících vedoucích, stojí
za povšimnutí.
Není divu, že tito vděční ve-
doucí, jakož i mnoho dětských
táborníků mu přáli, před zahá-
jením dalšího, jubilejního tá-
bora, který se uskutečnil 
ve dnech 13.7 - 4.8. 2002, ješ-
tě mnoho a mnoho roků ne-
smírně záslužné práce na jeho
táborech. Měřínský Rad.

Vyvrcholením celoroční junácké práce a odmě-
nou za ni bývá junácký tábor. Stejně jako loni,
i letos odjížděla padesátka rýmařovských skautů
poznávat a obdivovat krásnou krajinu Kralického
Sněžníku. Nikdo se nezalekl dřiny a táborové
stavby proto rostly před očima jako houby po
dešti. Práce ovšem po pár dnech ustoupila běž-
nému programu. Her se nabízelo nepočítaně, ale
největší pozornost se upírala k těm etapovým.
Skauti a skautky se nechali unášet indiánským
životem, což znamenalo šití šatů, výrobu zbraní

a v neposlední řadě i lov zvěře. Vlčata podobně,
také v indiánském duchu, odolávala nájezdům
rudochů a statečně bránila svou pozici. Zdálo by
se, že ti nejmenší budou mít snadné úkoly, ale
naopak. Světlušky se potily pod úkoly Pána
prstenů. A ty daly zabrat.
V závěru etapových her se uskutečnila honba za
pokladem, která všechny spravedlivě odměnila.
Tábor byl protkán četnými výlety a výpravami.
Skauti zdolali většinu pahorků v okolí, mimo
nejvyšší, na kterém stanuli v loňském roce.

Bavili se při návštěvě Králíků, na dělostřelecké
tvrzi Bouda nebo v akrobatickém areálu Aleše
Valenty ve Štítech.
Celých 17 dnů rýmařovským skautům zpříjem-
ňovalo pobyt sluníčko, ovšem noční hlídky pod
hvězdami měly také své kouzlo. A když se za-
táhlo? Prostě sedli do kuchyně a hráli a zpívali.
Ani se nechtělo věřit, jak rychle všechno uběhlo.
Vraceli se domů jen neradi, ale plni zážitků
a plánů do nového skautského roku.

Andrea Suttnerová - Andy

Nevídaný rekord práce s dětmi

Rýmařovští skauti rozbili tábor pod Kralickým Sněžníkem
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Naše listárna

Z okolních obcí

09.00 - 10.00 Pobožný pán z Boskovic zesnul na Sovinci
10.00 - 10.30 Zadlužená krčma (scénický a divadelní šerm)
10.30 - 11.00 Zrcadlo života (hraný scénář)
11.00 - 11.30 BITVA O OBLÉHÁNÍ HRADU SOVINCE
11.30 - 12.00 Slavnostní průvod, rytíři jdou na námluvy
12.00 - 12.30 Ancile a Svinčiak, rytíř vyzyvatel
12.30 - 13.00 Setkání se smrtí a Páni z Bludova
13.00 - 13.30 Cordiallo a Moravští rytíři

13.30 - 14.00 Gotická katovna Ordál a právo útrpné
14.00 - 15.00 Rytířský turnaj na počest paní Kateřiny - sláva vítězům
15.00 - 15.30 Pulec, plivači ohně a taneční show s Akádou
15.30 - 16.00 Rytířská dovednost
16.00 - 17.00 O PRSTEN ČERNÉ VDOVY
17.00 - 17.15 Ohňová show
17.15 Závěrečná bitva o paní Kateřinu - kdo s koho

-  Výstavu zbraní a zbrojí z období 13. - 16. století
-  Starodávná řemesla již téměř zapomenutá
-  Gotický rytířský turnaj na hole, sekery a meče

-  Divadlo, kati, právo útrpné a střelnice z luků a kuší
-  Gotická bitva
-  Dobová hudba

Celodenní vstupné: dospělí 60,- Kč, studenti a důchodci 30,- Kč, děti do 6 let zdarma
Prohlídky hradních sklepů od 3. brány

v 11.30; 13.00; 15.00; 18.00 hodin
- skupiny po 25 osobách, vstupenky zdarma v pokladně hodinu před prohlídkou

Občerstvení zajištěno
(Sovinec leží mezi Rýmařovem a Šternberkem 3 km nad obcí Paseka)

Bližší informace na tel. č. 0777 20 50 29

Redakci RH bývají zasílány občany
města různé příspěvky určené ke zve-
řejnění. Jistě se tak děje proto, že i ta-
to forma sdělování informací, názorů,
podnětů a připomínek byla při vzniku
těchto novin očekávána a od veřejnos-
ti vyžadována.
Redakční rada přistupuje k takovým-
to žádostem o zveřejnění vstřícně, ne-

brání jejich publikování a neprovádí
žádné zásahy do textů, kterými by byl
měněn smysl či podstata očekávaného
sdělení.
Redakční rada je však takového názo-
ru, že nebude podporovat, aby řešení
jakýchkoliv témat bylo rozvíjeno na
stránkách novin až do podoby, kdy by
diskuse a polemika mezi dvěma proti-

chůdnými subjektivními názory ne-
mohla vést k objektivnímu pohledu
na stav věci a pro takovouto konfron-
taci velmi vyhrocených a osobně mo-
tivovaných názorů by měl RH nahra-
zovat dopisní papír, obálku a schrán-
ku.
Redakční rada současně bude dbát
o to, aby všechny připomínky i námě-

ty byly projednávány příslušnými
a kompetentními orgány, i když ne-
může pochopitelně zajistit jejich řeše-
ní, které by vždy uspokojilo pisatele.
Redakční rada děkuje všem občanům,
kteří přispějí svojí informací o dění 
ve městě, či zašlou upozornění, které
by se stalo podnětem k řešení proble-
matiky našeho města. Redakční rada

Informace redakční rady Rýmařovského horizontu

Ve dnech 11.-16. března se už po dvanácté uskutečnil
Světový šampionát ledového umění (World Art
Championship) na Aljašce ve městě Fairbanks. Je to
největší akce svého druhu na světě co se týče počtu
soutěžících reprezentujících státy a množství ledu u-

žitého k tvorbě různorodých uměleckých děl.
Česká republika a město Rýmařov měly už počtvrté
na tomto šampionátu také své zastoupení. Bývalý
student Gymnázia Rýmařov Ing. Lumír Lang (27) se
účastnil dvou soutěží v kategorii single-block ab-

strakt a multi-block abstrakt. Langův
multi-block tým, zastoupený dvěma
Američany (Benjamin Firth, Craig
Araquistain) a Japoncem (Tokuji
Nakano), vybojoval v tvrdé konku-
renci zlatou medaili. Projekt vytvo-
řený během šesti dnů nesl název „Ice
Falls“ (ledové vodopády) a dosaho-
val úctyhodných 8,5 m. Použito na
něj bylo 24 t průzračného ledu.
Lumír se tak stal dosud nejmladším
kapitánem vítězného týmu v historii
šampionátu.
Příznivci tohoto ojedinělého výtvar-
ného umění mohou získat více infor-
mací a prohlédnou si fotografie na
internetu: www.icealaska.com

Libuše a Josef Langovi, rodiče

Ať žije naše pohostinství!
Jako mnoho Rýmařováků, chodím na houby
na pilu do Staré Vsi. Houby momentálně ne-
rostou, a tak si projdu svoje místa, a potom se
zastavím v pohostinství na Anenské huti.
Prvního srpna jsem navštívil zmíněné restau-
rační zařízení na Anenské Huti znovu.
Bylo tam víc houbařů. Jeden si objednal 
oběd. Objednávky jsem si nevšiml. Ale čeho
jsem si všiml, byla porce! Dotyčný strávník si
objednal vrabce se šesti knedlíky. Tak velkou
porci jsem nikde neviděl. Vrchní mu donesl
objemnou porcí na míse a knedlíky byly tlust-
ší než krabička cigaret. Personál je tam velmi
ochotný a pivečko mají jako křen!
Poděkování patří zejména majiteli restaurace
Josefu Sedlačíkovi, paní šéfkuchařce
Klenotíkové, ale i celému personálu. A abych
nezapomněl. Cena tohoto obědu pro obry by-
la 56,- Kč. Nikdy v životě jsem nic podobné-
ho neviděl, a to jsem jezdil po světě a stravo-
val se v různých zařízeních. Mohu to všem
Rýmařovákům vřele doporučit! Děkuji.

Vítek Václav, Rýmařov

Rýmařov se proslavil až na Aljašce

Správa hradu SOVINCE ve spolupráci s Moravskými rytíři srdečně zve na akci

O PRSTEN ČERNÉ VDOVY
14. a 15. září

Děj zajímavého programu nás přenese k roku 1420, kdy zesnul pán z Boskovic.
Vdova Kateřina smutek držet nehodlá, touží se rychle a dobře vdát.

KDO BUDE TÍM ŠŤASTNÝM ?

Přijďte, uvidíte :

DENNÍ PROGRAM STRUČNĚ :
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Některé choroby
a škůdci ve skleníku

Výhody skleníku i fóliovníku pro pě-
stování rajčat, paprik a okurek v na-
šich klimatických podmínkách jsou
nesporné. Vzhledem k pořizovacím
nákladům na vybudování skleníku 
se snažíme o co nejvyšší úrodu. Ta je
závislá, jak na správném výběru dru-
hů a odrůd pěstovaných plodin, tak
i na dostatku živin a zálivkové vody.
Přesto nás trápí řada chorob a škůd-
ců, které rostliny ve skleníku ničí.
Bez naší pomoci by rostliny ve skle-
níku i fóliovníku odumřely již bě-
hem vegetace..
Tímto článkem chci poukázat na nej-
častější a nejhorší škůdce a choroby,
se kterými se každoročně potýká ví-
ce zahrádkářů, aby udrželi rostliny
v plné síle a tím i dobré úrodnosti.
U paprik často zjišťujeme opadávání
květů, a to v době, kdy je ve skleníku
vysoká teplota. Je třeba zvýšit větrá-
ní, nebo přehodit pytlovinu přes skle-
ník. Také se osvědčuje nátěr modrou
skleníkovou barvou nebo vápnem.
Při zhoršení počasí pytlovinu snadno
sundáme a nátěr lze umýt vodou.
Dalšími příčinami mohou být výky-
vy teplot (např. mezi dnem a nocí),
virové choroby nebo neopylení vli-
vem nepřítomnosti opylovačů.
U okurek ve skleníku nás trápí vad-
nutí rostlin, které nejčastěji způsobu-
je houba Pythium sp. Tato houba
přetrvává v půdě i několik roků.

Nejúčinnější ochranou je výměna
půdy. Je známo, že se houba více vy-
skytuje v přemokřené půdě a v mís-
tě styku rostliny s půdou. Houba na-
rušuje a ničí pletiva rostliny. Tím do-
chází k vadnutí listů až k úplnému 
úhynu rostliny.
Rostliny lze chránit tak, že se mladé
rostliny vysadí do říčního písku tak,
aby byl kolem rostlin v průměru asi
10 cm a do hloubky 5 cm. Písek mé-
ně drží vlhkost a znesnadňuje šíření
houby. Kolem rostlin dáme kornout
z alobalu, o průměru asi 20 cm, aby
se voda při zalévání nedostala ke kr-
čku rostliny.
Proti houbě lze použít přípravek
Previcur spolu s Fundazolem.
Okurky roubované na tykev fíkolis-
tou jsou dosti odolné k vadnutí.
Další nepříjemný škůdce okurek je
sviluška chmelová. Sviluška je veli-
ce malá, okem těžko zjistitelná. Na
jednom listu jich najdeme několik
desítek, silně sají na spodní straně
listů a během několika dnů ztrácejí
listy svěží zelenou barvu, žloutnou
a na listech nacházíme jemné pavu-
činky. Pokud včas nezasáhneme, tak
již počátkem srpna jsou zachváceny
celé rostliny a ty hynou. Proto sledu-
jeme lupou listy okurek a při prvním
slabém výskytu ošetříme postřikem.
Osvědčil se přípravek Omite 570
EW aj. Ochranná lhůta je 5 dní.
Postřik raději po 10 dnech opakuje-
me, protože spolehlivě ničí dospělce,
ale ne docela jejich vajíčka.

Pokud použijeme na škůdce správný
přípravek ve správné koncentraci
a dodržíme ochrannou lhůtu, nemu-
síme se obávat škodlivých účinků.

Práce na zahrádce
V srpnu už zeleninu nepřihnojujeme
- většina už pozvolna ukončuje vege-
taci a živiny by nestačily využít.
Koncem měsíce zaštípneme vrcholy
rajčat, aby plody i na vrcholcích 
do příchodu prvních mrazíků dozrá-
ly. Vyséváme zeleniny k přezimování
- hlávková kapusta ARKTA, květák
ARKTUR, ozimý salát.
Ve sklenících a fóliovnících zalévá-
me tak, aby rostliny do večera
oschly. Zatímco okurkám nevadí
kropení na list(lépe prospívají), raj-
čatům vadí a paprikám nevadí.
Naopak v teplém a suchém prostředí
paprika trpí mšicemi.

Vysazujeme jahodníky, pouze
zdravé a nijak poškozené.
Preventivně ošetříme, (některým
z přípravků chemické ochrany)
proti plísním (např. ALIETTE),
roztočníku jahodovému (SUMIT-
HION 50 EC), máčením celé rostli-
ny.
Zakládáme nové trávníky, přesazu-
jeme dvouletky, rozmnožujeme dě-
lením trvalky, řízkujeme pelargo-
nie a fuchsie.
Spadané plody jablek jsou většinou
červivé, proto se snažíme je co nej-
dříve odstranit a zlikvidovat.
Cibuli už nezaléváme, aby lépe vy-
zrála a ve skládce nekazila. Česnek
sklízíme až se spirálově stočený
květní stvol „rozmotá“ a zůstane 
ve své horní části ohnut do pravého
úhlu. Josef Kužela
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V neděli 4.srpna
2002 zvítězil pře-
borník v lehké at-
letice, účastník
mnoha meziná-
rodních veteraniád
Jan Koňařík (86)

v Olomouci na veteránském mítin-
ku. „Zvítězil jsem, ale hlavně jsem
překonal nejen český, ale zároveň
evropský rekord ve sprinterském
trojboji s výsledkem: 60 m - 10,5 ;
100 m - 18,7 a 200 m - 39 sekund“,
uvedl čerstvý vítěz olomoucké vete-
raniády Jan Koňařík.
Jak dále řekl: „Nevím kolik je to bo-
dů podle veteránských tabulek - vý-
sledek mě teprve pošlou během týd-
ne. Patřím do věkové kategorie 85 -
90 let. Jen výsledek na 100 m - 18,7
sekund je dle mého mínění „slabý“

s porovnáním dvoustovky.“
Ve středu 14.8.2002 odjížděl Jan
Koňařík do Postumi, kde startoval
během 10 dnů v hodu diskem, běhu
na 100 m, 400 m a v pětiboji. Jeho
slova o tom, že pokud nebude zra-
něn, přiveze 2-3 medaile, se stala
skutečností. Veteránské olympiády
v německé Postupimi se zúčastnilo
velké množství závodníků z 60 zemí
světa, z toho téměř dvě stovky
z České republiky. Atletický pětiboj
Jan Koňařík s přehledem vyhrál, při-
vezl zlatou medaili, a navíc vytvořil
nový český rekord, pravděpodobně
i rekord evropský. V běhu na 400
m vybojoval 2. příčku za Švédem
Lietdkem s časem 1:35,82 s. Disk
poslal Jan Koňařík do vzdálenosti
20,70 m a doslova centimetry mu
chyběly k získání cennějšího kovu.

Předstihli jej pouze Fin Hamalainen
(21,86 m) a Němec Langer (20,91
m). Stříbrná medaile byla ovšem 
pro rýmařovského nestora atletiky
velkou odměnou.
„Kdyby mně nepodjel startovací
blok v běhu na 100 m, mohl jsem do-
cílit daleko lepšího času. Ale na
stovky jsem nikdy moc nebyl“, říká
šestaosmdesátiletý Koňařík, který
v této disciplíně obsadil „bramboro-
vou medaili“ s časem 18,80 sekund
za vítězným Italem Marabottim
(16,94 s), druhým Němcem Mühlem
(17,01 s) a třetím Švédem Lietdkem
(17,97 s).
O vysoké úrovni veteraniády
v Postupimi svědčí i fakt, že jeden
z devadesátiletých závodníků uběhl
„stovku“ pod 19 sekund.
Finanční výdaje, včetně cesty na po-

stupimskou olympiádu veteránů 
si Jan Koňařík hradil plně ze své
kapsy. „Chtěl bych se v příštím roce
zúčastnit Mistrovství světa veteránů,
které by se mělo konat v americkém
Puerto Ricu, ovšem náklady na do-
pravu by značně převýšily mé mož-
nosti, ty by se pohybovaly okolo 60
000 Kč“, uvedl nadšený atlet.
„Zarážející je, že jsem byl před mě-
sícem „vykázán“ z hřiště TJ Jiskry
Rýmařov, ale nevzdal jsem své úsilí
a trénoval v Břidličné na stadionu
oddílu kopané 3x týdně, kde mě tré-
nink ochotně umožnili, ačkoliv mají
daleko kvalitnější trávník, za což
bych jim touto cestou chtěl poděko-
vat“, řekl dále dlouholetý sportovec
Jan Koňařík.

Na základě podkladů
Jana Koňaříka zpracoval JiKo

V sobotu 10. srpna se konal pod organizační
taktovkou již 8. ročník Edrovického Duko tri-
atlonu. Připomeňme si jen, že klub Duko vzni-
kl na počátku roku 2000 a je zaregistrován ja-
ko občanské sdružení u ministerstva vnitra.
Mezi zakládající členy patří Pavel Podešva,
Vlastimil Durman a Jiří Vavroušek. Členy klu-
bu jsou mistři republiky Pavel Podešva,
Vlastimil Durman a závodníci v kategorii do-
rostu, kteří se v republikových závodech umis-
ťují na předních místech. Členové klubu již řa-
du let organizují celou řadu sportovních soutě-
ží pro děti mládež i dospělé z celého rýmařov-

ského regionu. Mezi úspěšné akce patří dětský
závod u příležitosti Dne dětí, závody horských
kol a triatlonový závod jehož 8. ročníku se zú-
častnilo na 150 závodníků.
Činnost klubu se zaměřuje především na co
nejširší aktivní využití volného času svých čle-
nů. Klub Duko tímto zve do svých řad jak
sportovce účastnící se vrcholných soutěží, tak
i rekreační závodníky. Jejich klub je všem 
otevřen.
Nahlédněme do výsledkové listiny letošního
ročníku a zrekapitulujme si umístění na prv-
ních třech místech v každé kategorii.

Velký dík patří všem sponzorům, bez jejichž po-
moci by se tak náročný závod, jakým byl 8. ročník
Duko triatlonu, mohl uskutečnit jen stěží:
RD Rýmařov, Prádelna a čistírna Šopík, Doprava

Šopík, Penzion Mary, Ing. Pavlásek, p. Vepřek,
Obchodní dům Koruna - p. Šimr, Fotoateliér
Drexler, Elektro Bernátek, p. Vavroušek a p.
Procházka, p. Vrbická, Nábytek Polách, p. Vala, p.

Lazarczyk, LOJZO - p. Trávníček, Nábytek Icha,
DUKO, Potraviny DULAJ, Rojana - p. Slováček,
ZIGI - p. Zigmund, Restaurace U Zámku.

ZaV a JiKo

Nestor lehkoatletických přeborů ve skvělé formě

O Edrovický Duko triatlon je rok od roku větší zájem
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V sobotu 10. srpna 2002 se v areálu
zahrady Hedvy uskutečnil již 35. roč-
ník Memoriálu Jana Suka. Nepříznivé
počasí ani na chvíli neodradilo příz-
nivce hasičského sportu, kteří měli
možnost shlédnout požární útok 
23 družstev dobrovolných hasičů.
Vítězem v mužské kategorii se pro
letošní rok stali hasiči ze Svobody
s časem 17:76. Na druhém místě
skončili hasiči ze Stařeče a třetí příč-

ku obsadilo družstvo z Břevence.
Memoriálu Jana Suka se zúčastnilo
také pět družstev žen. Ženy si neved-
ly o nic hůř než jejich mužští kolego-
vé. Družstvo ze Svobody s časem
24:81 zvítězilo před družstvem žen
z Oldřišova a třetí místo obsadily ha-
sičky z Mladecka.
Letos i přes velké úsilí, bojovnost
a připravenost se rýmařovskému
družstvu nedařilo. Skončili na o-

smém místě s časem 20:72. I přesto
se naši borci nedali zastrašit a odhod-
laně se pustili do I. ročníku poháru
soutěžního družstva SDH Rýmařov,
ve kterém se s časem 17:57 umístili
na krásném druhém místě.
Zvykem se pomalu ale jistě stává
soutěž jednotlivců, která zahrnuje
spojení hadic C, běh po dráze k elek-
tronickým terčům a jejich následné
shození. Vše na jedničku zvládl dob-

rovolný hasič Martin Šenk s časem
17:57. Druhé místo si s časem 15:80
zasloužil člen našeho hasičského
družstva Petr Trusina, který porazil
dobrovolníka Jiřího Čecha.
Poděkování za organizační přípravu
Memoriálu Jana Suka patří přede-
vším všem dobrovolným i profesio-
nálním hasičům z Rýmařova.
SDH Rýmařov děkuje všem sponzo-
rům.

Rýmařovskému družstvu dobrovolných hasičů se letos příliš nedařilo
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Nabízíme zvefiejnûní reklamy v‰em podnikatelÛm z R˘mafiova a okolí.

Grafické zpracování v cenû inzerátu. Poskytujeme mnoÏstevní slevy.
Fyzick˘m osobám nabízíme soukromou fiádkovou inzerci, blahopfiíní

k v˘roãí nebo vzpomínku na blízkou osobu. Cenovû v˘hodné nabídky.

Janovice - hotel U Zámku MTB - Čerťák 40 km Mosler Roman
Sobota 31.8. mob. 0777/696 888

Vápenná - O.Ú. okolo Vápenné 50 km Kubíček Bořek
Sobota 7.9. tel. 0645/ 439 085

Světlá Hora cena ELAPU 50 km Vojtíšek Pavel
Sobota 21.9. tel. 0646/737 150

VÝROBA OKEN A DVEŘÍ

Pfiijme do pracovního pomûru
na 2-smûnn˘ provoz

Nástup moÏn˘ ihned

Adresa spoleãnosti:
Karde s.r.o., 8. kvûtna 1191, R˘mafiov

Kontaktní osoba:
Ing. Kováã Stanislav

Telefon:
0647 - 230 511, 0647 - 230 518

Jesenický šnek - VIII. ročník JAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 13. září
Uzávěrka pro řádné vydání je v pátek 6. září do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

16/2002
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NABÍZÍME:

• Poznávací a pobytové zájezdy
• Slevy pro skupiny
• Výběr zájezdů „na poslední chvíli“
• Dovolená v tuzemsku
• Exotické země
• Lázeňské pobyty u nás a na Slovensku
• Termální koupele v Maďarsku
• Jízdenky na autobusové linky do celé Evropy
• Víza, letenky

Mgr. Ludmila Pelková

Jungmannova 5, Rýmařov

Otevřeno PO - PÁ     13.00 - 18.00

100 cestovních kanceláří
a jejich nabídky pod jednou střechou!

ČEDOK, FIRO TOUR, ANCORA, ROS,
ALEXANDRIA, VÍTKOVICE tours, MONDI,...

Určitě si vyberete!

Ing. Luboš Novák
Karlova Studánka 72

Tel.: 0646/77 20 63
Mobil: 0603-72 72 45

Znalecké posudky - odhady a ceny nemovitostí

Znalecké posudky - ve stavebnictví



8. kvûtna 1191, 795 01 R˘mafiov
Tel.: 0647/512 385, fax: 0647/512 284,

E-mail: latalf@rdrymarov.cz; www.kasard.cz

Zakázková v˘roba otoãn˘ch,

posuvn˘ch, skládacích

a obloukov˘ch dvefií

vãetnû

obloÏkov˘ch zárubní,

dále dvefiních

svûtlíkov˘ch

a nadsvûtlíkov˘ch stûn

v rÛzn˘ch typech

a rozmûrech.

Pfiijme Stolafie a truhláfie
s nástupem ihned

• kontaktní zateplovací systémy
• dekorativní omítkoviny
• fasádní a interiérové barvy
• lepící a stûrkové hmoty

Dále interiérové barvy PRIMALEX
Malífiské potfieby, stavební chemie

(b˘valé sbûrné suroviny)
Tel.: 0606-238 417

prodejce fa

P¤ÍZNIVÉ CENY

Otevírací doba:
Po - Pá   16.00 - 19.00
So - Ne   08.30 - 11.30

provádí za bezkonkurenãnû nízké ceny:

• suché i mokré ãi‰tûní kobercÛ

vysavaãem Rainbow

• odpra‰Àování lÛÏkovin a válend

• mytí oken

• úklid po malífiích

• kompletní úklid celého bytu

• úklid budov a kanceláfií

• sekání trávy

• autodoprava (AVIE)

Firma STOKLASA
Palackého 5, 795 01 R˘mafiov

tel./fax: 0647 / 512 134
mob.: 0603 - 334 533, 0604 - 253 137

a dal‰ích

·irok˘ v˘bûr
fixÛ, pastelek,
‰kolních pouzder,
obalÛ

Pfiijìte, rádi Vás obslouÏíme

Papírnictví - Háková
námûstí Míru 12, 795 01 R˘mafiov

Tel.: 0647/21 14 65
Velká nabídka ‰kolních potfieb

od znám˘ch firem

Pfii nákupu

nad 1000,- Kã

sleva 10%.


