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Aktuálně z města

Smlouva s VaKem Bruntál bude uzavřena Uzavření smlouvy o nájmu a provozování
veřejného vodovodu s VaK Bruntál, a.s.

Dne 27. června 1997 byla uzavřena mezi městem Rýmařov a Vodovody a ka-
nalizacemi Bruntál a.s. (VaK Bruntál a.s.) smlouva o nájmu a provozování ve-
řejného vodovodu. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do doby vložení spra-
vovaného majetku do VaK Bruntál a.s. Zastupitelstvo města Rýmařova zrušilo
usnesení ze dne 3.4. 1997 o vložení vodovodní infrastruktury města do společ-
nosti VaK Bruntál a.s. a rada města schválila vypovězení stávající Smlouvy 
o nájmu a provozování vodovodu Rýmařov a pověřila starostu města jednáním
ve věci uzavření nové nájemní smlouvy respektující stávající legislativu a zájmy
města. Platnost stávající smlouvy skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty
ze dne 30.4. 2003. Ze strany VaK Bruntál a.s. byl předložen návrh nové smlou-
vy o nájmu a provozování veřejného vodovodu, který odpovídá stávající zákon-
né úpravě a je možné tuto smlouvu s VaK Bruntál a.s. uzavřít.

Finanční příspěvek na obnovu kamenného
kříže u kostela sv. Michaela

Aby nedošlo k dalšímu znehodnocení kamenného kříže před kostelem, který
byl v průběhu zimy poškozen, byl v březnu odbornou firmou demontován.
Firma zpracovala rovněž cenovou nabídku na případnou repasi (21 tis. Kč),
popřípadě výrobu nového kříže (36 tis. Kč). Římskokatolická farnost dala
přednost druhé variantě, výrobě nového kříže a podala žádost městu o finanč-
ní příspěvek ve výši 12 tis. Kč.
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč na ob-
novu kamenného kříže u kostela sv. Michaela v Rýmařově.

Jmenování zástupce města do komise
pro periodické hodnocení ředitele

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o státní správě a samosprávě 
ve školství a zákona o krajích, vydala rada Moravskoslezského kraje (MSK)
zásady pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských za-
řízení zřizovaných MSK.
Rada města jmenovala Mgr. Jarmilu Labounkovou členkou komise pro perio-
dické hodnocení ředitele SOU zemědělského a OU Rýmařov.

Rada města Rýmařova na desátém jednání 14. dubna přijala šestatřicet usne-
sení, z toho osm mělo charakter doporučení pro jednání zastupitelstva města.
Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti Teplo Rýmařov,
s.r.o. a společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2002. Radní schvá-
lili příspěvek na oslavu 125. výročí zavedení železniční trati do Rýmařova
a schválili uzavření smlouvy o nájmu a provozování veřejného vodovodu
s VaK Bruntál, a.s.

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
Předpokládaný nástup: ihned
Pracovní úvazek: 1,0
Platová třída: 8
Požadavky: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů
Jiné požadavky: požadované vzdělání minimálně SŠ stavebního směru, znalost práce na počítači (Word, Excel, Outlook), odpovědnost 

a preciznost, organizační schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti např.:
• vede předepsanou evidenci místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidelné prohlídky a předkládá návrhy opatření z nich vyplývající,
• zajišťuje soulad autobusových zastávek s právními předpisy a normami, zastupuje město při projednávání jízdních řádů,
• zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při opravách v nákladech nad 0,5 mil. Kč,
• zajišťuje obchodní soutěže ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Písemná přihláška zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.

K přihlášce přiložte
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkající se investiční činnosti,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 13.5.2003

Lhůta pro podání přihlášky:  13.5.2003

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců a veřejnou výzvu zrušit.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov tel.: 554 254 121

Městský úřad Rýmařov

Tajemník Městského úřadu v Rýmařově
vydává

v e ř e j n o u v ý z v u k   p ř i h l á š e n í z á j e m c ů
dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů

na místo:

referenta odboru životního prostředí a výstavby - investice

Delegace partnerského italského města Arco projíždějící Rýmařovem na ces-
tě do Běloruska za účelem humanitární podpory běloruským dětem.
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Koncepce rozvoje města do roku 2006 aneb Co nás čeká a nemine
Zastupitelé města předložili prostřednictvím komi-
sí rady města na svém jednání 3. dubna vlastní ná-
vrhy věcných úkolů, které by měly tvořit zásadní
rámec rozvoje a správy města do roku 2006. Tyto
návrhy vyplývají především ze zásadní problema-

tiky města, která je předurčena akutními potřeba-
mi řádné funkce města, ale také snahou o částečné
zlepšení komunálního prostředí podporujícího roz-
voj města. Návrh vyplývá z reálně očekávaných fi-
nančních možností města, i když dílčí převis návr-

hů nad pravděpodobnými možnostmi rozpočtu zde
existuje.
Princip naplnění podstatných investičních progra-
mů je částečně založen na získání státní nebo kraj-
ské dotace.

Na přátelství není nikdy pozdě
Usměvavá tvář a malé bystré oči si mě prohlížely, jakoby zkoumaly, 
co je to za človíčka, který mu leze do soukromí. Poznali jsme se poprvé
před třemi lety, Bože, jak ten čas letí. Už taky nejsem nejmladší. Ovšem
vedle takového velikána jakým je ON si najednou připadáte menší
a menší až se stanete nejmenším na celém světě. To je ostatně nějaký ci-
tát nebo co. První dojem je úchvatný. Na člověka s tolika zážitky a více
jak devíti křížky na krku si toho pamatuje opravdu hodně. Někdo letmo
prohodil, že je to živá encyklopedie. Pokud se dožiji jen třičtvrtě jeho ži-
vota, jsem pevně přesvědčen, že si nebudu pamatovat ani to, co jsem měl
včera k obědu. Fundovaný výklad o překrásných fotografiích s popisem
lokality a téměř přesným datem vyhotovení obrázku musí fascinovat
i nejotrlejšího flegmatika. Zasvěcené vyprávění zapáleného milovníka
květeny a přírody dostane snad každého, i takového, co nerozezná ve-
verku od pštrosa. Vyprávění vázne. Únava se dostavuje. Měl bys jít, ří-
káš si, ale každá vteřina okamžiku nepředaná dalším generacím je zaho-
zená šance jak být nablízku moudru a vědění. Musíš. Letmý pohled, 
úsměv, podání ruky a kdesi v nitru čisté duše ucítíš zajiskření. Zajiskření
naděje příštího roku. Co přinese? Nikdo neví. Jedno je však jisté. 
Už v tuto chvíli přineslo něco, čemu pozemšťané říkají přátelství. JiKo

Oslavil úctyhodné jubileum
Záslužnou a v jiných měs-
tech téměř opomíje-
nou dobrovolnou činnost
provádějí členky komise
pro společenské záležitos-
ti, jejíž předsedkyní je
Mgr. Květoslava Sicová.
Stalo se dlouholetou tradicí,
že se se svými kolegyněmi
vydávají za oslavenci, je-
jichž věková hranice dosá-
hla osmi desítek let a výše.
Ovšem když se jde s gratu-
lací za člověkem, který ne-
jenže je čestným občanem města, ale také zároveň nejstarším občanem města
Rýmařova, pak už se nejedná jen o gratulaci, ale o velkou společenskou událost.
Pan Jaroslav Němec se 12. dubna dožil neuvěřitelně krásných 97 let. S přáním pev-
ného zdraví nejméně do sta let přišli blahopřát starosta města Ing. Petr Klouda, 
za komisi pro společenské záležitosti Boženka Filipová a pozvání ke gratulaci neod-
mítl ani jeden z přátel pana učitele a fotografa Němce Ing. Miloslav Marek spolu
s redaktorem RH Mgr. Jiřím Konečným. JiKo

zamyšlení

V oblasti životního prostředí počítá
město s dobudováním kanalizace
v Rýmařově, Edrovicích a Janovicích.
V místních částech, kde kanalizace ne-
ní, chce město zvýšit příspěvek na vy-
budování domovní čističky odpadních
vod na 30 tis. Kč na jeden rodinný dům
(bez výstavby kanalizační sítě).
Je nadále počítáno s dobudování vodo-
vodu v Jamarticích. V místních čás-
tech, kde vodovod není, chce město
zvýšit příspěvek města na vybudování
či prohloubení vlastní studny na 15 tis.
Kč na jeden rodinný dům. S další stav-
bou vodovodů se nepočítá. 
Podle vyjádření starosty města hledá
zastupitelstvo možnost zásobování vo-
dou také z jiných místních zdrojů. Jako
vhodná alternativa se jeví zdroje pitné
vody z lokalit Stříbrné Hory a Stará
Ves. Již v květnu minulého roku byla
vypracována podrobná studie
Posouzení možností zásobování
Rýmařova pitnou vodou z vlastních
zdrojů. Přitom by tento projekt byl
podle vyjádření starosty Ing. Kloudy
samofinancovatelný. Nutné investice
by přitom představovaly 40 mil. Kč,
ale právě v důsledku již zmíněné sa-
mofinancovatelnosti by předpokládána
cena vodného představovala 
23 Kč/m3 včetně 5% DPH.
V oblasti oprav komunikací se před-
pokládají postupné rekonstrukce (nej-
lépe komplexní, např. systémem 
REMIX) místních komunikací; komu-
nikace zasažené výstavbou kanalizace
se opravovat nebudou. Město počítá
s tím, že se budou postupně sdružovat
prostředky a postupně se budou prová-
dět rekonstrukce městských komuni-
kací v celé šíři a délce. Z nových ko-
munikací se vybudují pouze chodníky,
a to přednostně podél silnice I/11
v Janovicích. Prostředky se postupně
budou investovat na postupné zlepšení
stavu mostů s využitím dotace vyhlá-
šené Moravskoslezským krajem. 

Do roku 2006 by se mělo vynaložit ne-
jméně 25 mil. Kč na komunikace
a mosty s dotací na mosty.
Mimořádnou pozornost chce město
Rýmařov věnovat politickým jedná-
ním v souvislosti s dodržením termínu
rekonstrukce přístupové cesty ze smě-
ru od Dlouhé Loučky v roce 2007
a pokud to bude jen trochu možné, bu-
de usilovat o zkrácení termínu zaháje-
ní prací a toto zkrácení termínu prosa-
dit do plánu Moravskoslezského kraje.
V oblasti bytové výstavby se předpo-
kládá využití dotace až 550 tis. Kč 
na 1 bytovou jednotku vyhlášené mi-
nisterstvem pro místní rozvoj a 800 tis.
Kč v domě s pečovatelskou službou
(DPS). V roce 2003 se upřednostní při-
pravené půdní vestavby na ulici
Bartákova č. 33, 35, 37 - celkem 9 by-
tových jednotek (BJ) a pokračovat 
se bude přednostně v dalších letech
v přípravě výstavby na ulici
Havlíčkova (12 BJ) a dále na ulici
Divadelní č. 4, 6 a 8 (9 BJ), na ulici
Čapkově č. 8 a 10 (5 BJ) a ulici
Národní 13 (3 BJ). Cílem města je po-
stavit minimálně 10 nových bytových
jednotek s využitím státních dotací
(sociální byty, chráněné byty) ročně.
Bude potřeba také zvážit využití stáva-
jících nevyužitých objektů (školka 
na tř. Hrdinů a Revoluční a škola
v Ondřejově).
Město počítá rovněž s výstavbou inže-
nýrských sítí pro výstavbu RD - 
Na Stráni I a v lokalitě Květná
a Edrovice.
V oblasti školství je naplánována pro-
vozní úprava mateřských a základních
škol na základě hygienických norem,
dále plynofikace MŠ Jelínkova 3, re-
konstrukce střech MŠ a ZŠ 1. máje,
výměna oken ZŠ 1. máje a oprava stře-
chy ZŠ Jelínkova. S opravou střechy
počítá také umělecká škola, která 
by měla obdržet od města finanční
příspěvek, stejně jako zvláštní škola,

která hodlá vybudovat bezbariérový
vstup a provést generální opravu soci-
álního zařízení, která bude hrazena
z nájmu Moravskoslezského kraje.
Investice v oblasti kultury se dají 
očekávat na rekonstrukci sociálního
zařízení, opravu a regulaci systému vy-
tápění ve Středisku volného času.
Pro oblast cestovního ruchu budou
vyčleněny finanční prostředky a prio-
ritní investicí by měla být výstavba 
umělé ledové plochy, v letních měsí-
cích využitelné jako tenisové kurty.
Plán počítá i s dostavbou tělocvičny
Gymnázia Rýmařov - rekonstrukcí ša-
ten a dostavbou hlediště tak, aby zde
bylo možno pořádat sportovní akce 
za účasti diváků. (Realizace se usku-
teční pouze za výrazné pomoci vlastní-
ka objektu - Moravskoslezského kraje
a jen s minimálním finančním podílem
města.) Uvažováno je i s pořízením
dosněžovacího systému (tzv. sněžného
děla) pro zahradu Hedvy. Realizace 
se uskuteční jen za předpokladu dotace
z prostředků státu, kraje či EU.
Připraven je také projekt přednostního
rozšíření areálu v okolí Edrovického
rybníka -  adaptace, opravy stávající
budovy včetně sauny, dobudování
technické infrastruktury a příprava in-
frastruktury k rozšíření areálu, oprava
a dovybavení kurtu pro míčové hry,
výstavba (přístavba, nástavba) nových
objektů k rozšíření nabídky sportov-
ních aktivit (squash, bowling) s cílem
podpořit rozšíření atraktivit pro podpo-
ru cestovního ruchu. V roce 2004 
by mělo dojít k instalaci nového stoja-
nu s přístupem veřejnosti a turistů 
k elektronickým informacím.
Oblast sociálních věcí a zdravotnic-
tví zahrnuje v koncepci rozvoje do ro-
ku 2006 rozšíření kapacity a výstavbu
Domu s pečovatelskou službou.
Stávající podmínky ve městě dokláda-
jí nutnost rozšíření ubytovací kapacity,
která je již teď nedostatečná.

Zpracována je projektová dokumenta-
ce pro výstavbu penzionu na Hor-
noměstské ulici, kde je projektováno
24 bytových jednotek. Počítá se s re-
konstrukcí 2. podlaží dětského pavilo-
nu pro potřeby přemístění laboratoře.
Ukončit by se měl provoz obytného
domu na Bartákově ulici č. 24
v Rýmařově, který byl určen pro obča-
ny, kteří se ocitli ve špatných sociál-
ních podmínkách, zejména pro matky
s dětmi. V důsledku neustálých problé-
mů mezi spolubydlícími a z důvodu
nedodržování domovního řádu a nepl-
nění povinností vyplývajících z nájem-
ní smlouvy vydala RM usnesení o vrá-
cení objektu k řádnému nájemnému
bydlení. Vzhledem k negativním zku-
šenostem nebude program bydlení pro
uvedenou skupinu obyvatel řešen.
V oblasti vnitřní správy je mimo jiné
na základě zpracovaného měření navr-
ženo instalovat na celém území města
a jeho přilehlých částech celkem 
65 kusů přijímačů s ozvučovacími re-
produktory. Do konce roku 2002 bylo
na území města a v přilehlých částech
instalováno celkem 25 ks přijímačů.
V souladu s vyhláškou ministerstva fi-
nancí č. 20/2001 Sb. podalo město žá-
dost o dotaci na zabezpečení výstavby
koncových prvků varování a vyrozu-
mění ve výši 600 tis. Kč - byla na in-
stalaci 30 přijímačů. V roce 2004
a 2005 by se mělo instalovat 30 ks při-
jímačů a tím by se měl nahradit stáva-
jící drátový rozhlas. V roce 2006 by 
se instalace městského rozhlasu měla
dokončit na celém území města (10 ks
přijímačů, počítač a natáčecí zařízení).
Město by mělo být také pokryto signá-
lem TV PRIMA, pokud bude přiděle-
na frekvence, a měl by se tak vyřešit
problém s nekvalitním signálem na do-
bu 10 let do doby digitalizace.
(V příštím vydání uveřejníme rozhovor
se starostou města Ing. Kloudou na té-
ma Koncepce rozvoje města.) JiKo
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Neznalost zákona neomlouvá
Vážení spoluobčané,
v následujícím příspěvku vás chceme informovat o nejčastějších přestupcích
souvisejících s dopravou, kterých se všichni vědomě či nevědomě občas do-

pouštíme. Především řidiči by měli pozorně přečíst následující řádky. 
Jak všichni víme, neznalost zákona neomlouvá, a tak doufáme, že uvedené in-
formace poslouží „k dobru“ nám všem.

PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ SOUVISEJÍCÍCH S DOPRAVOU A JEJICH PROJEDNÁVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Jedním z nejčastějších přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu je dopravní nehoda. Za tento přestupek stanovuje zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích sankce, pokutu až do výše 7.000 Kč a zákaz řízení všech moto-
rových vozidel na dobu do jednoho roku.
Chování řidiče po dopravní nehodě upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích. Zde zmíníme jen nejpodstatnější věci, které
by měl každý řidič znát
• řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen neprodleně zastavit vo-

zidlo a zdržet se požití alkoholického nápoje po nehodě po dobu, než dojde
ke zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj

• dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo
k hmotné škodě převyšující zřejmě částku 20.000 Kč, jsou účastníci do-
pravní nehody povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu policisto-
vi a zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření do-
pravní nehody

• dopravní nehodu je povinen oznámit účastník dopravní nehody, tj. ten,
kdo byl nějakým způsobem poškozen, příp. má určitou vinu na způsobe-
ní dopravní nehody

• oznámí-li dopravní nehodu např. kolemjedoucí řidič, který na místě
dopravní nehody zastaví a zatelefonuje na Policii ČR, toto nelze po-
važovat za splnění povinnosti dané zákonem a jedná se tedy o poru-
šení zákona

• dojde-li při dopravní nehodě k hmotné škodě nižší než 20.000 Kč, jsou
účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policii pouze
v případě, že se nedohodnou na zavinění nebo byla-li škoda způsobe-
na na majetku třetí osoby. Pokud je škoda nižší než výše zmíněných
20.000 Kč, jedná se o tzv. malou dopravní nehodu, která se posuzuje ja-
ko jiný dopravní přestupek, kde zákon stanovuje sankci až do výše
pokuty 2.000 Kč.

Dopravní nehody

Řízení motorového vozidla po požití alkoholických nápojů

Podmínky týkající se alkoholu a řízení motorových vozidel stanovuje zákon
č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních ko-
munikacích.
Za přestupky, kdy řidič řídí motorové vozidlo po předchozím požití alkoholic-
kých nápojů, stanovuje přestupkový zákon patřičné sankce, především vzhle-
dem k vyšší míře společenské nebezpečnosti, než je tomu např. u dopravních
nehod.
• řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během

jízdy nebo řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje
nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití, kdy by mohl
být ještě pod jejich vlivem

• u přestupků se hodnotí především množství alkoholu v krvi, dále skuteč-
nost, zda alkohol byl zjištěn pouze při běžné silniční kontrole nebo
v souvislosti s dopravní nehodou a také to, zda se řidič po pozitivní
orientační zkoušce podrobí na výzvu policisty lékařskému vyšetření

a odběru krve nebo moči ke zjištění množství alkoholu v krvi
• řidiči, který se podrobí odběru krve a bude mu naměřena hodnota do 1o/oo

alkoholu v krvi, hrozí pokuta až do výše 10.000 Kč a zákaz řízení všech
motorových vozidel na dobu do jednoho roku

• řidiči, kterému je naměřena hodnota přesahující 1o/oo hrozí pokuta 
až do výše 15.000 Kč a zákaz řízení na dobu do dvou let. Pokud se řidič od-
mítne podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření, zda není 
ovlivněn alkoholem příp. jinou návykovou látkou, hrozí mu taktéž pokuta
až do výše 15.000 Kč a zákaz řízení na dobu do dvou let.

• řidič je povinen podrobit se na výzvu policisty dechové zkoušce a v případě
pozitivního zjištění i lékařskému vyšetření s odběrem krve nebo moči, které
přesně určí množství alkoholu v krvi. Pozor!!! Pokud řidič odmítne lékařské
vyšetření krve po pozitivní dechové zkoušce, automaticky se vystavuje rizi-
ku vyššího postihu. Každý řidič by měl (i bez řádného vyzvání policistou) tr-
vat na svém právu podrobit se lékařskému vyšetření a odběru krve.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
• Jakékoliv vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci musí

být podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla pojištěno! Také vozidlo, které není pro-
vozováno ale je registrováno jako provozované,  musí být pojištěno.
V případě zániku pojištění musí majitel do 7 dnů od zániku pojištění 
odevzdat SPZ a OTP (ORV) příslušnému úřadu evidence (v našem pří-
padě v budově Městského úřadu na ulici 8. května 48, na odboru do-
pravy a silničního hospodářství - evidence vozidel). Bez zákonného
pojištění lze vlastnit pouze vozidlo, které je trvale odhlášeno z eviden-
ce, případně dočasně odhlášeno a značky uloženy v depozitu.

• Přestupky jsou převážně způsobeny z nedbalosti a z neznalosti zá-
kona. Většinou se jedná o provozování motorového vozidla bez pojiš-
tění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. zákon-
né pojištění), kdy za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 
20.000 Kč a zákaz řízení do jednoho roku. Dalším častým přestupkem
majitelů vozidla je neodevzdání  SPZ a OTP (osvědčení o technickém
průkazu, nyní ORV = osvědčení registrace vozidla) od vozidla v přípa-
dě, že u vozidla zaniklo pojištění a nová pojistná smlouva nebyla uza-
vřena. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Rýmařov

Upozornění občanům
MěÚ Rýmařov

odbor dopravy a silničního
hospodářství, 8. května 48, Rýmařov

oznamuje občanům
změnu úředních hodin.

Úřední hodiny

Pondělí: 8 00 - 11 30 hod. 12 30 - 17 00 hod.
Středa: 8 00 - 11 30 hod. 12 30 - 17 00 hod.

Změna je platná od 1.5.2003
Foto: Archiv Policejní ředitelství ČR Bruntál
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Zpravodajství města Břidličná

Informace o činnosti města od začátku volebního období, to je od ustavujícího zasedání dne 14.11.2002 .
Zastupitelstvo města Břidličná v období 
od 14.11.2002 do 15.04.2003 zasedalo pětkrát a na
svých jednáních přijalo celkem  65 bodů usnesení.
Ve zkratce chceme informovat občany o nejpod-
statnějších přijatých usneseních:

Zastupitelstvo města schválilo, aby správu kanali-
zace a ČOV v Břidličné prováděla od 1.1.2003 spo-
lečnost MOS s.r.o. Břidličná a uložilo starostovi
města, aby do příštího zasedání zastupitelstva před-
ložil návrh smlouvy na správu kanalizace 
a ČOV v Břidličné, mezi Městem Břidličná 
a MOS s.r.o Břidličná s následujícími podmínkami:
- smlouva na dobu určitou

- maximální cena vody odkanalizované 
28,94 Kč/1m3 + DPH
- výpovědní lhůta 3 měsíce.
Jak se již někteří občané dočetli v deníku MF Dnes
v příloze pro Moravskoslezský kraj, nebylo převzetí
kanalizace a ČOV jednoduché. Společnost BRVOS
Bruntál s.r.o. se předání bránila a tak vedení města
vyřešilo tuto záležitost razantním způsobem. Na čis-
tírně odpadních vod přeťalo řetěz a kanalizaci s čis-
tírnou předalo do správy společnosti MOS Břidličná
s.r.o. Město Břidličná je 100% vlastníkem společ-
nosti MOS s.r.o. Vedení města přistoupilo k tomuto
kroku hlavně proto, že se nebylo spokojeno s cenou
stočného. Také se městu nelíbilo, že BRVOS nepla-

til městu žádné nájemné.
Pro srovnání :

Další pro občany důležitou informací
jistě je, že ZM schválilo „Obecně zá-
vaznou vyhlášku č.12 o místním po-
platku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních
odpadů a zrušilo vyhlášku č.12 
ze dne 6.12.2001.
Důležité je to, že poplatek se pro rok
2003 nezvýšil a je nadále 
444 Kč/osobu.
Další důležitou informací určitě je, 
že ZM schválilo výši poplatku 
za hrobová místa na místním pohře-
bišti v Břidličné a to:
- za hrobové místo v urnovém háji
(sklípek) - 200 Kč na dobu 10 let
- za uložení do země - 120 Kč/1 m2

na dobu 10 let. Jak je vidět, ani zde
město poplatky oproti minulému ro-
ku nezvýšilo.
Následující informace jistě potěší na-
še seniory.
Zastupitelstvo města schválilo podání

přihlášky města Břidličná do progra-
mu pro udělení státní podpory 
na výstavbu DPS (dům s pečovatel-
skou službou) v Břidličné s kapacitou
10 až 15 bytových jednotek.
Podmínkou možnosti výstavby je od-
koupení objektu bývalého učiliště
KOB, který nabízí k prodeji AL Invest.
Starosta města vešel v jednání s vede-
ním AL Investu a jednal o kupní ceně.
Cena, za kterou nabízí AL Invest měs-
tu tuto nemovitost, je 12.680.000 Kč
což činí 50% ročního rozpočtu města.
Hned musí být každému jasné, že za
tuto cenu nemůže město nemovitost
koupit. Vedení města ale pamatovalo
na zadní vrátka a schválilo další mož-
nou variantu řešení, a to tím, že přijalo
následující usnesení:
d) Zastupitelstvo města schvaluje
další možnou variantu výstavby DPS
v Břidličné v návaznosti na podání
žádosti do programu pro udělení stát-
ní dotace a to přebudování objektu

MŠ na ulici Komenského v Bři-
dličné.
Následující přijaté usnesení jistě po-
těší mladé rodiny bez vlastního byd-
lení:
Zastupitelstvo města schvaluje podá-
ní přihlášky města Břidličná do pro-
gramu pro udělení státní podpory 
na výstavbu bytových domů a to
v celkovém počtu 2 domy o 10 by-
tech v Břidličné v lokalitě Jesenická
v návaznosti na ÚP města.
Jistě si všichni občané povšimli
práce „rychlé roty“ při úklidu
města. Jak bylo dříve vidno, od-
padkové koše se vyvážely pomocí
osobního automobilu s přívěsným
vozíkem. Nebyla jiná možnost.
Dnes již po souhlasu zastupitelstva
město zakoupilo multikáru za část-
ku 50.000 Kč.
V měsíci září letošního roku Město
Břidličná oslaví 30. výročí udělení
statutu města a 30. výročí otevření

krytého bazénu. K tomuto zastupitel-
stvo přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje
uspořádání oslav k 30. výročí uděle-
ní statutu města Břidličná a uvolnění
potřebné částky z rozpočtu
města.Organizační zajištění oslav
a návrh rozpočtu zajistí starosta
města ve spolupráci s kulturní komi-
sí RM.
Ty občany, kteří se zajímají o život ve
městě a jeho chod jim není lhostejný,
srdečně zveme na zasedání zastupitel-
stva města  č. 6, které se bude konat
dne 17.6.2003 v 15,00 hodin ve velké
zasedací místnosti MěÚ. Ti občané,
kteří se nemohou dostavit osobně si
mohou úplné znění usnesení ZM pře-
číst na internetu na adrese: http://měs-
ta.obce.cz, kde jsou uvedeny záměry
města na prodej pozemků, změny
v rozpočtu města atd.

Jaroslava Charvátová,
tajemnice MěÚ Břidličná

Jan Bubela - místostarosta města Břidličná
Do Břidličné se přistěhoval i s rodiči v roce 1962.
Vyučil se v Nové huti Ostrava.
Po vojně (1968) nastoupil do dřívějších Kovohutí
Břidličná jako zámečník, později revizní technik
zdvihacích zařízení a výtahů. Po sametové revoluci
tuto práci vykonával u firmy EKZIS, později jako

soukromý podnikatel. V roce 1989 se aktivně za-
pojil do práce OF, později se stal členem ODS. Za
tuto stranu byl v loňských volbách již potřetí zvo-
len do zastupitelstva města a navíc se stal 
ve stávajícím volebním období místostarostou.
Celý život se věnuje sportu, hlavně fotbalu. Hrával

za mužstvo TJ Kovohutě Břidličná a po skončení
aktivní činnosti se stal trenérem. Trénoval žáky, do-
rost i první mužstvo, chvíli zaskočil ve funkci před-
sedy oddílu a hospodáře. Dlouholetou, skutečně 
obětavou prací se zařadil mezi ty, kteří toho pro fot-
bal v Břidličné v celé jeho historii udělali nejvíce.

• Úvahy o tom, že bys vykonával
jednu z uvolněných funkcí, zde by-
ly už dříve,
k realizaci však došlo až po loň-
ských volbách ?
Ano, již dříve jsme tuto možnost
zvažovali. V prvním případě jsme 

se dohodli s koalicí ČSL a dali před-
nost panu Čtvrtlíkovi. Ve druhém pří-
padě jsme se na uvolněné místo v za-
stupitelstvu nedostali, neboť nás pře-
hlasovaly politické strany ČSSD
a KSČM. Takže se to podařilo až nyní.

• Starostou je pan Volek z kandi-
dátky KSČM, jedná se tedy o po-
někud zvláštní „kombinaci“.
V ODS z toho určitě velké nadšení
nebylo ?
To máš pravdu. Do přímé opozice
jsme po minulých zkušenostech jít ne-
chtěli, neboť jsme se rozhodli mít vět-
ší kontrolu nad děním v zastupitelstvu.
Po dlouhém zvažování celého 
MS ODS jsme se rozhodli pro tuto va-
riantu. To znamená, že jsme respekto-
vali výsledky voleb v našem městě
a snažili se, aby rada města byla slože-
na ze všech volebních stran, které 
do voleb vstoupily. Chtěl bych zdůraz-
nit, že k žádné koalici s KSČM nedo-
šlo! Můj subjektivní názor je, že politi-
kaření v rámci komunálních voleb ne-
patří na první místo, neboť pravá poli-
tika v obci je kanalizace, chodníky, ko-
munikace, schodiště, bazén a hlavně,
kde na to sehnat finanční prostředky.
Dále bych chtěl podotknout, že se se
stávajícím starostou známe již 40 let

jako občané tohoto města a až dosud
jsme spolu neměli žádné problémy.

• Pokus se vyznačit několik nejdů-
ležitějších priorit, na které se chce-
te se starostou v tomto volebním
období zaměřit.
Tato otázka přímo navazuje na přede-
šlý bod. To znamená usilovat o to, aby
byly v obci lepší komunikace, chod-
níky, mít kontrolu nad místní kanali-
zací a ČOV, aby se nám neúměrně ne-
zdražovalo vodné a stočné. Chtěli by-
chom provést generální opravu kryté-
ho bazénu, zatím ale nejsou finanční
prostředky (18 mil. Kč). Chtěli by-
chom zlepšit kulturní a sportovní ži-
vot našeho města. Vše se ale odvíjí 
od peněz. Nejtěžší je práce s lidmi.
Zde vidím obrovské rezervy. Pokud
chceme zlepšit například kulturní ži-
vot ve městě, pak musím apelovat 
na občany, kteří ani ty nejatraktivněj-
ší akce pořádané MěÚ nebo jinou
složkou nenavštěvují a to je velmi zlé.

Jistě musí každý občan dát za pravdu vedení měs-
ta, že takhle to nemůže nechat.
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• V čem vidíš svůj kladný budoucí
podíl na formování toho lepšího
v našem městě?
To je zajímavá otázka. Jsem pře-
svědčen, že v našem městě je pořád
co vylepšovat. Rád bych naše obča-
ny, kteří vlastní rodinné domy, pře-
svědčil, a to je dlouhodobá záleži-
tost, aby se začali postupně napojo-
vat na hlavní řád kanalizace, čímž
naplní kapacitu ČOV. Jinak je to daň
z přepychu, mít novou kanalizaci
a nevyužívat ji. Samozřejmě 
je to otázka peněz, ale musí se najít
řešení jak spoluobčanům pomoci.
Dále se domnívám, že je nutné vy-
lepšit spolupráci mezi MěÚ a obča-
ny města hlavně na poli informova-
nosti. Zde bych chtěl zdůraznit, 

že to musí fungovat oboustranně.
Na druhé straně mi vadí přístup
a postoj mnoha občanů k problema-
tice města. Nechci, aby se vrátily
staré pořádky a povinné brigády, ale
nikomu by se nezkrátily žíly na ru-
kou, pokud by si provedli úklid před
vlastním domem, který si zakoupili.
Totiž většina je přesvědčena, že to
musí provádět MěÚ. Město nemá
tolik finančních prostředků, aby vše
zvládlo ke spokojenosti všech obča-
nů.

• Naplňují všichni zaměstnanci
úřadu tvoji představu o úrovni
státního úředníka ?
Jsem v úřadu velmi krátkou dobu,
takže nemohu objektivně a zodpo-

vědně posoudit u všech úředníků je-
jich profesionální úroveň. Na toto té-
ma se raději zeptejte později.

• Co říkáš současnému fotbalu
v Břidličné ?
Jako dlouholetý trenér a funkcionář
v oddíle kopané musím konstatovat,
že kromě dorostenců, kteří hrají di-
vizní soutěž, šla úroveň kopané dolů.
Především u prvního mužstva a druž-
stva žáků. Příčin je několik.
Především velký nezájem mladých
fotbalistů, kteří nechtějí na sobě tvr-
dě pracovat a mají mnoho jiných
vedlejších zájmů. Dále mě vadí, že
se hráči střední generace nezapojují
do práce trenérů, vedoucích apod.
Nejvíce mě to mrzí od bývalých

schopných hráčů, kteří mají dokonce
v oddíle své syny.

• Najdeš si ještě čas na trochu ak-
tivního fotbálku a na to, co k němu
patří ?
Samozřejmě, pokud mi to čas a zdra-
víčko dovolí, tak si rád zajdu ještě se
starou gardou zahrát, hlavně do haly,
kde se stále scházíme, i když naše řa-
dy silně prořídly.

• Děkuji za rozhovor

Několik otázek panu místostarostovi
Janu Bubelovi položil Miroslav
Glacner

Posilněn alkoholem rušil noční klid

V nočních hodinách 6. dubna provedli policisté
OOP Břidličná na základě anonymního oznámení
o rušení nočního klidu šetření na ulici Dlouhá.
Policisté zjistili, že z rušení nočního klidu je pode-

zřelý místní 52letý muž. Ten jevil známky požití
alkoholických nápojů a ve svém hlučném jednání
pokračoval i po příjezdu hlídky OOP Břidličná.
Z tohoto důvodu byl zajištěn a poté převezen 

do protialkoholní záchytné stanice Opava k vy-
střízlivění. Věc bude šetřena jako přestupek proti
občanskému soužití a postoupena komisi při 
MěÚ Břidličná.

města Břidličná

Český červený kříž dává záruku pomoci
Na čtvrtek 8. května připadne Mezinárodní den Červeného kříže, výročí narození Henriho Dunanta - zakladatele Červeného kříže, který se slaví
od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže.

Posláním Českého červeného kříže
je zejména předcházet a zmírňovat u-
trpení, chránit zdraví, život a úctu
k lidské bytosti, podporovat vzájem-

né porozumění, přátelství a mír mezi
národy bez rozdílů národnostních,
rasových, náboženských, třídních
a politických a usilovat o naplňování
principů hnutí Červeného kříže.
Český červený kříž působí v oblasti
humanitární, sociální a zdravotní.
V současné době má ČČK celkem
108 348 členů sdružených v 2 499
Místních skupinách.

Český červený kříž je humanitární
občanské sdružení. Je jedinou státem
uznanou a mezinárodně potvrzenou
národní společností Červeného kříže
na území České republiky. Ve smys-
lu Ženevských úmluv (dohod, kon-
vencí) je pomocnou organizací vo-
jenské zdravotní služby.
Mezinárodním výborem Červeného
kříže byl Český červený kříž uznán

26.8.1993 a za člena Mezinárodní fe-
derace Červeného kříže a Červeného
půlměsíce byl přijat 25.10.1993.
Ve své činnosti Český červený kříž
navazuje na své předchůdce - na
„Vlastenecký pomocný spolek pro
Království české“, který byl založen
5.září 1868 a na Československý čer-
vený kříž, který byl založen 
6.února 1919.

O tom, jakým způsobem je Místní skupina Českého
červeného kříže (MS ČČK) v Rýmařově prospěšná,
není potřeba se zmiňovat. Za opravdovou zmínku
však stojí fakt, že MS ČČK Rýmařov byla mezi prv-
ními dobrovolnými organizacemi, které se podílely 
na humanitární pomoci občanům České republiky po-
stižených loňskými rozsáhlými povodněmi.

Materiální pomoc, na které se podílela rovněž Místní
skupina ČČK Rýmařov, byla prostřednictvím
Oblastního spolku ČČK Bruntál tenkrát předána 
OS ČČK v Ústí nad Labem a Obecnímu úřadu ve
Štěchovicích (8,5 tuny balené vody, čistící, desinfekč-
ní a hygienické potřeby, pracovní nářadí, vysoušeče).
Za zcela samozřejmé považují její dobrovolní členové

poskytování ošacovací pomoci pro sociálně slabší
spoluobčany ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu v Rýmařově.
Paní Marie Švubová je dlouholetou členkou a do ne-
dávné doby byla i předsedkyní MS ČČK Rýmařov.
Položili jsme jí několik otázek v souvislosti s historií
a vznikem Místní skupiny ČČK.

Vzpomenete si na datum založení
Místní skupiny Českého červeného
kříže v Rýmařově?
Přesné datum založení neznám.
Jenom si vzpomínám, že na 1. máje
1946 její zakládající členové šli v prů-
vodu.
Jaký byl dějinný sled událostí, kterým
si rýmařovská skupina ČČK prošla?
V 50. letech byly v Rýmařově dvě
místní skupiny, z nichž každá měla
přes 100 členů. Ty pracovaly až do ro-

ku 1966, kdy vznikaly v závodech
Hedvy závodní skupiny. Tam přichá-
zeli mladší členové, ve městě pak by-
la jen skupina jedna, která čítala 
200 členů. Ukončením závodních sku-
pin v roce 1989 ukončili členství
v ČČK i tito členové.
Jak je to se členstvím v současné do-
bě? Kolik má rýmařovská skupina
členů dnes?
Mladí se k nám moc nehrnou a ti star-
ší vzhledem ke svému věku brzy 

opouštějí naše řady. K dnešnímu dni
má skupina 79 členů, z toho jedenatři-
cet má do 60 let a osmačtyřicet členů
má nad 60 let věku a z toho je osm
starších 80 let.
Jakou činnost vyvíjela nebo vyvíjí
skupina kromě humanitárn,í pomoci
a pomoci při ošacování?
Po celou dobu činnosti se členové zú-
častňovali pravidelných služeb „první
pomoci“ při nejrůznějších sportovních
a humanitárních akcích a aktivně 

se podíleli na vzdělávacích seminářích
a osvětách pro veřejnost. Snad bych se
ještě zmínila, jak zde bylo již řečeno,
že od 11. října 2000 má skupina oša-
covací středisko, které do konce roku
2001 navštívilo 81 klientů. V letošním
roce ke dni 9. dubna to již bylo 37 zá-
jemců z řad občanů města Rýmařova.
Ošacovací středisko MS ČČK
Rýmařov se nachází na ulici
Sokolovské naproti SSOŠ Prima.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Sedm principů mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půl-
měsíce

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a tedy i Český
červený kříž jako člen tohoto hnutí, funguje na základě sedmi základních prin-
cipů:

•  HUMANITA
•  NEUTRALITA
•  NESTRANNOST
•  NEZÁVISLOST
•  DOBROVOLNOST
•  JEDNOTA
•  SVĚTOVOST

Mezi základní programy Českého červeného kříže patří zejména:

•  Bezpříspěvkové dárcovství krve
•  Výuka a poskytování první pomoci
•  Humanitární jednotky
•  Sociální činnosti
•  Rekondiční pobyty pro zdravotně oslabené děti
•  Zahraniční humanitární pomoci
•  Pátrací služba
•  Šíření znalosti mezinárodního humanitárního práva
•  Ediční činnost
•  Noviny ČČK
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Drogy, alkohol a tabák na rýmařovských školách
„Evropská školní studie o alkoholu a jiných dro-
gách ESPAD 2003 - NASUD“ - tak zněl celý název
projektu, kterého se zúčastnilo na počátku měsíce
dubna více než deset tisíc studentů středních škol
z různých koutů České republiky. Projekt byl reali-
zován ve formě ankety - dotazníku a je součástí
mezinárodní studie o užívání alkoholu, drog a tabá-
ku mezi dospívajícími. Podobné dotazníky vyplní
v letošním roce studenti řady evropských zemí, od
Irska na západě až po Rusko na východě.
Koordinátorem výzkumu je Švédská rada pro in-

formace o alkoholu a ostatních drogách (CAN).
Studenti středních škol v Rýmařově - Gymnázia,
Střední soukromé odborné školy Prima s.r.o., SOU
a OU byli vybráni, aby sami sobě prostřednictvím
dotazníků odpověděli na mnohé otázky týkající 
se problematiky alkoholu, tabáku a drog. Účast
v anketě byla dobrovolná. Studenti přivítali dotaz-
níkovou anonymitu a také to, že v něm nefigurova-
ly jednoznačně správné ani špatné odpovědi. Měli
tedy svobodnou volbu otevřených a upřímných od-
povědí, proto se akce ochotně zúčastnili. Pokud 

na některou otázku z jakéhokoliv důvodu odpově-
dět nechtěli, nemuseli.
V rámci České republiky se na řešení problematiky
rozšíření alkoholu a drog mezi studenty středních
škol podílí několik institucí: Rada vlády pro koor-
dinaci protidrogové politiky, 3. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy, Státní zdravotní ústav
a Lékařské informační centrum. Odborná veřejnost
bude s výsledkem výzkumu seznámena v podobě
závěrečné zprávy a poznatky z ní budou využity ta-
ké pro mezinárodní srovnávací zprávu.  ChOli

Rychlá lékařská pomoc v Rýmařově oslaví deset let

Krátce o vzniku rychlé lékařské pomoci v Rýmařově
Na počátku 90. let existovala již v řadě míst tehdejší ČSFR Rychlá lékař-
ská pomoc (RLP), bruntálský region nebyl výjimkou a disponoval touto
službou také. K akutním případům zajížděla i na Rýmařovsko. Bohužel
z důvodu vzdálenosti, a tím časové prodlevy, se jevila jako nutnost zřídit

stanoviště RLP v Rýmařově, které by pokrylo celé spádové území.
Zakladatelem RLP se tak stalo Sdružené zdravotnické zařízení v Rýmařově
vedené tehdejším ředitelem MUDr. V. Krasulou ve spolupráci 
s OkÚ Bruntál.

A právě 1. května 2003 tomu bude již deset let,
kdy při Sdruženém zdravotnickém zařízení
v Rýmařově vznikla „rychlá lékařská pomoc“
s nonstop provozem. V počátcích měla k dispozici
jedno vozidlo Renault Trafic s nutným zdravotnic-
kým a přístrojovým vybavením. Na plný úvazek
zde pracovala jedna sestra, jeden lékař a čtyři řidi-
či. Další lékaři a zdravotní sestry z jiných odděle-
ní zde sloužili služby od 15.30 hod. do 7.00 hod.
RLP v té době fungovala jako jedno z oddělení

Sdruženého zdravotnického zařízení (SZZ).
Od ledna 1995 „přešla“ RLP v Rýmařově 
pod vznikající Zdravotnickou záchrannou službu
(ZZS) okresu Bruntál s ředitelstvím v okresním
městě.
Od roku 1996 byla zprovozněna rychlá zdravot-
nická pomoc (RZP) v době od 7.00 - 15.00 hodin.
V roce 2002 došlo ke zrušení dispečinku
v Rýmařově a prodloužení činnosti RZP na nepře-
tržitý provoz.

Postupně byli přijímá-
ni další zaměstnanci,
takže v současnosti
pracuje na výjezdo-
vém středisku
v Rýmařově 17 za-
městnanců na plný 
úvazek a 8 zaměstnan-
ců je externích. Vo-
zový park dnes tvoří
tři vozy Volkswagen (1
vozidlo jako náhradní)
plně přístrojově i ma-
teriálově vybavené na
nejmodernější úrovni.
Komunikaci zajišťují
vysílačky a mobilní te-
lefony.

V současnosti poskytuje ZZS rychlou lékařskou
a zdravotnickou pomoc.
„Tým RLP (rychlá lékařská pomoc) tvoří lékař, zdra-
votní sestra, řidič - záchranář. Vyjíždí ke stavům 
akutního ohrožení života, jakými jsou například ná-
hlé poruchy dýchání, zástava dýchání, oběhu, bezvě-
domí aj. Legitimní a nedílnou součástí záchranné
služby k zajišťování přednemocniční neodkladné pé-
če je i RZP (rychlá zdravotnická pomoc).Tento tým
je sestaven z řidiče - záchranáře a zdravotní sestry,“
vysvětluje MUDr. Radovan Staněk.
Všichni zaměstnanci absolvovali příslušné vzdělá-
ní, eventuálně jsou zařazeni do specializovaných
kurzů.
Dispečink ZZS se nachází v Bruntále. Telefonní
číslo 155 pro život ohrožující stavy.
Zdravotnická záchranná služba se nachází v areálu
rýmařovské nemocnice. Neuspokojivý stav garáží
a prostor pro činnost snad bude v blízké době vy-
řešen.
A na závěr jen malá poznámka - za deset let čin-
nosti bylo v rámci RLP v Rýmařově ošetřeno té-
měř 7 tisíc pacientů. „Myslím si, že si už nikdo ne-
dovede bez rychlé zdravotní či lékařské pomoci
přednemocniční neodkladnou péči představit,“ ří-
ká vedoucí lékař záchranky, MUDr. Staněk.

Ve spolupráci
s MUDr. Radovanem Staňkem JiKo

Rozhovor s ředitelem

S Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na dovolenou do zahraničí
S ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny 
Ing. Oldřichem Přikrylem jsme si povídali tento-
krát na téma zdravotní pojištění pro cesty do za-
hraničí.

Byla uzavřena řada mezistátních smluv o bez-
platné lékařské péči. Se kterými státy je tato
smlouva uzavřena?
Postupně od roku 2001 byly uzavřeny smlouvy
o sociálním zabezpečení, jejíž součástí je i ujedná-
ní o poskytování zdravotní péče českým občanům
s Rakouskem, Německem, Lucemburskem,
Chorvatskem, Srbskem a Černou Horou. Ve větši-
ně uvedených států existuje finanční spoluúčast
pacienta, například v Rakousku je nutné s její 
úhradou počítat a výše činí cca 6 EUR denně
u hospitalizace a 5 EUR za předpis léku, nebo pro-
středků zdravotnické techniky. Uzavřené mezistát-
ní smlouvy neřeší repatriaci (převoz) pacienta ne-
bo zemřelého do ČR. Z uvedených důvodů dopo-
ručujeme před cestou do ciziny, včetně uvedených
států, uzavřít cestovní zdravotní při pojištění lé-

čebných výloh, které řeší problém úhrady spoluú-
časti, nebo repatriace pacienta.

Jaký je postup, chci-li využít bezplatnou péči pod-
le mezistátní smlouvy?
Chcete-li využít zdravotní péče podle uvedených
mezistátních smluv, musíte před odjezdem navští-
vit úřadovnu VZP ČR (v našem bývalém okrese
jsou to města Bruntál, Krnov, Rýmařov) a vyžádat
si vydání formuláře „Potvrzení o nároku na věcné
dávky při přechodném pobytu v cizině“ pro každé-
ho člena rodiny, nebo skupiny. Toto potvrzení 
je nutné odevzdat nemocenské pokladně příslušné

podle místa pobytu, která vydá doklad o registraci
a závazek uhradit zahraničnímu zdravotnickému
zařízení poskytnutou zdravotní péči. Za vystavení
tohoto dokladu zaplatí pojištěnec v některých stá-
tech nemocenské pokladně poplatek.

Existuje nějaké zvýhodnění pro pojištěnce
VZP ČR v cestovním zdravotním připojištění?
Našim pojištěncům, bezplatným dárcům krve, po-
skytujeme cestovní zdravotní připojištění v délce
35 dnů v kalendářním roce zdarma nebo roční po-
jištění pro opakované krátkodobé pobyty v zahra-
ničí za zvýhodněnou sazbu. Podmínkou je, 
že dárce je držitelem Janského plakety, nebo v po-
sledních 2 letech 3x nebo v posledním roce 2x da-
roval krev bezplatně.

Jaké mívají lidé na dovolených podle vašich zku-
šeností nejčastější zdravotní potíže a kolik stojí je-
jich léčení v zemích kam se nejčastěji cestuje?
Jde především o úrazy od lehkých až po velmi těž-
ké, které jsou většinou výsledkem dopravních ne-
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hod. Z ostatních onemocnění jsou v létě časté zá-
něty dýchacích cest, kožní problémy spojené 
se sluněním a průjmová onemocnění.
Léčení angíny stojí v průměru v Chorvatsku 
955 Kč, v Itálii 2 195 Kč, ve Španělsku 2 970 Kč.
Zánět průdušek v Chorvatsku 1 360 Kč, Itálii 
1 420 Kč, Španělsku 2 870 Kč. Léčení kožních
problémů z oslunění přijde v Chorvatsku v prů-
měru na 1 560 Kč, v Itálii na 850 Kč, ve Španělsku
na 2 160 Kč. Léčba průjmového onemocnění
stojí v Chorvatsku 715 Kč, v Itálii 4 730 Kč, 
ve Španělsku 5 420 Kč. Operace slepého střeva
v Chorvatsku 19 180 Kč, v Itálii 115 880 Kč, 
ve Španělsku 36 255 Kč v průměru, v závislosti 
na eventuelních komplikacích. Zlomenina bérce
v Chorvatsku 16 000 Kč, v Itálii 53 625 Kč, 
ve Španělsku 48 830 Kč. Léčení při akutním in-
farktu myokardu přijde v Chorvatsku 
na 74 740 Kč, v Itálii na 161 220 Kč, ve Španělsku
na 259 640 Kč v průměru, a to v závislosti na kom-
plikacích. Léčení v případě těžkých úrazů, které
jsou následkem autonehod, může ovšem stát i více
než 1 mil. Kč.
Z uvedených důvodů doporučujeme před cestou
do ciziny uzavřít cestovní zdravotní připojištění.
Pracovníci Okresní pojišťovny VZP ČR
v Bruntále, Krnově a Rýmařově vám budou ná-
pomocni radou a ochotně s vámi smlouvu sjedna-
jí.

Můžete uvést několik příkladů pojistných událostí?
- 561etá žena, zraněna při koupání v moři (zlome-
nina křížové kosti), hospitalizace a následná repat-
riace, náklady 67 300 Kč
- 591etý muž, hospitalizován pro cévní mozkovou
příhodu, vyšetřením zjištěna příčina - nádor, hos-
pitalizace a repatriace leteckým speciálem, nákla-
dy 237 000 Kč
- 121etý chlapec, hospitalizován pro zlomeninu
čéšky oboustranně po pádu na obě kolena, hospi-

talizace a následná repatriace sanitou, náklady 
60 700 Kč
- závažná dopravní nehoda, otec 56 let, těžká po-
ranění hlavy, dutiny hrudní a břišní, kritický stav,
nutnost hospitalizace po dobu 5 týdnů, následná
repatriace leteckým speciálem, 10letý syn - úmrtí,
121etý syn - závažná poranění mozku a obličeje
celkové náklady 1 344 500 Kč
- 661etá žena, hospitalizována pro krvácení 
do mozku, letecká repatriace, náklady 165 000 Kč

Jak by se měli zachovat občané se sjednaným ce-
stovním zdravotním připojištěním dostanou-li na-
příklad angínu s vysokými horečkami a potřebují
lékařské ošetření? Mohou se nechat ošetřit u ko-
hokoliv nebo musí vyhledat smluvního lékaře?
Musí platit hotově, když to lékař vyžaduje? Jaká
potvrzení si mají nechat vystavit a co výběr léků
z lékárny?
Doporučujeme klientovi v případě zdravotních
potíží kontaktovat naší asistenční službu, která
v kteroukoliv hodinu a kdekoliv na světě pomůže
najít klientovi potřebnou lékařskou pomoc a ošet-
ření. Asistenční služba zajistí v případě potřeby
odborný zdravotnický doprovod při převozu paci-
enta. Telefonní a faxové spojení na asistenční
službu je uvedeno na Identifikační kartě, kterou je
vybaven každý klient při uzavření Cestovního
zdravotního při pojištění VZP ČR. Náklady na ne-
odkladné léčení přímo v zemi poskytnuté zdravot-
ní péče si pojištěný hradí sám v cizí měně až do
výše 1 000 Kč. Náklady na neodkladné léčení pře-
vyšující částku 1 000 Kč hradí asistenční služba
sjednaná u pojistitele. Ve výjimečných případech,
kdy je na pojištěném požadována úhrada těchto
nákladů v hotovosti, je hradí na místě pojištěný.
Rovněž si hradí náklady na léky při ambulantním
ošetření. Následné proplacení všech těchto nákla-
dů uskuteční VZP ČR proti předložení originálů
příslušných dokladů (lékařské zprávy, účtů vysta-

vených lékařem nebo lékárnou včetně receptů, do-
kladů o provedené úhradě nákladů zdravotní péče
včetně léků) s vyplněným Oznámením o pojistné
události.

Existuje mezistátní smlouva o bezplatné lékařské
péči se Slovenskem?
Dnem 1.dubna 2001 vstoupila v platnost smlouva
o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi
Českou republikou a Slovenskou republikou.
Od tohoto data si náklady za nutnou a neodklad-
nou zdravotní péči vyúčtuje slovenské zdravotnic-
ké zařízení, které péči poskytlo s příslušnou zdra-
votní pojišťovnou v ČR, u které je občan ČR po-
jištěn.
Pokud jde o léky předepsané slovenským zdravot-
nickým zařízením, ty uhradí občan ČR 
na Slovensku v plné výši a po předložení potvrze-
ného receptu a dokladu o úhradě mu je jeho zdra-
votní pojišťovna v ČR proplatí.

Jaké doklady musím předložit v případě ošetření
na Slovensku?
Při ošetření na Slovensku je nutné předložit průkaz
totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz) a prů-
kaz zdravotní pojišťovny, u které je občan pojištěn.

Můžete ještě objasnit problém cestovního zdra-
votního připojištění?
Pro cestu na Slovensko je možno se i zdravotně
připojistit. Výhody cestovního zdravotního připo-
jištění jsou:
- Pomoc asistenční služby při vyhledávání zdra-
votnického zařízení spolu s poskytnutím potřeb-
ných informací
- Zabezpečení převozu tělesných ostatků v případě
úmrtí pojištěného ze Slovenska a úhrada nákladů
spojených s tímto převozem

Děkuji vám za rozhovor, pane řediteli. JiKo

MISS PRIMA 2003
Vzhledem k tomu, že žena byla, je a bude inspirací, zaslouží si obdiv. Došlo
tedy na něj. V úterý 25. března v 18:30 hodin zazněla fanfára a před četné pub-
likum elegantně vplulo osm soutěžících dívek DM SSOŠ Prima s. r. o. Třída
čtvrťáků se změnila v karlovarský PUPP, za rozhodcovskými stoly 
usedla porota ve složení Gabka Maixnerová - kadeřnice, Petra Macháčková 
- učitelka, Alena Tomešková - lektorka aerobiku, vedoucí HOT CATS, Lukáš
Tomešek - student gymnázia a model, Pavel Nehera - ředitel SSOŠ Prima a k nim
čestní hosté: Miloslav Nehera - zřizovatel SSOŠ Prima, Martina Weinerová 
- učitelka a Saša Tylová.
Soutěžící se představily ve čtyřech disciplínách.
Nejprve nám děvčata něco na sebe prozradila, prošla se ve společenském ob-
lečení, ba i na podpatku se to zvládlo. Že se mnohdy „rukama a nohama“ do-
mluvíme lépe než slovy, nás přesvědčila 2. disciplína - pantomima. Skvělé ná-
pady, ladný pohyb a gesta některých slečen nás utvrdily o dobře zvolené sou-
těži. Nechyběla volná disciplína, kde nám každá předvedla, co jí sedí. Za vel-
kou odvahu považuji zvolený sólový zpěv - bez doprovodu (ten si vzala za svůj
Miss sympatie a celková Miss - Petra Vosáhlová)!!! Rovněž dramatizace
Mrazíka v podání Miss úsměv - Verči Mackové, bylo zážitkem. Úžasné pěvec-

ké nadání, tentokrát se sborem, předvedla Miss sympatie poroty - Broňka
Burešová. V závěru se nám dívky zapotily - aerobik s lektorkou, to byla náhra-
da promenády v plavkách. Úsměvy zářily, a že se občas někdo sekl v taktu, ne-
bo se ruce hýbaly jinak než měly, to už v očích poroty nic moc nezměnilo.
Než se porota poradila, vše pečlivě sečetla, program večera vyplnilo pár „spe-
ciálních hostů“:
TANEČNÍ SKUPINA CATVRRRCAR při Primě
MISS RUSKO A MISS ŘECKO - v podání chlapců 1. a 2. ročníku 
SSOŠ Prima - byli skvělí
a PĚVECKÝ KROUŽEK DM SSOŠ Prima.
A samozřejmě se i občerstvovalo - mlsání připravil kroužek VAŘENÍ DM.
Za to, že večer byl prima zpestřením a uběhl, určitě se nikdo nenudil, patří po-
děkování nejen soutěžícím, ale i těm, kteří je připravovali, všem vychovatel-
kám DM, těm, kdo si našli čas na uspořádámí této akce.
A co závěrečný verdikt poroty?
Miss - Petra Vosáhlová 
I. vicemiss - Vendula Křístková
II. vicemiss - Kačka Kohutová
Miss intr - Monika Reinleinová
Miss úsměv - Verča Macková
Miss sympatie poroty - Broňa Burešová
Miss sympatie - Petra Vosáhlová
Co na to Miss?
Peťko, co na to doma? - „Tatínek se chlubil v hospodě, už to ví celý Potštát.“
Verunko, která disciplína byla pro tebe nejtěžší? - „Nejtěžší pro mě bylo, mlu-
vit o sobě, protože to zrovna pro takového trémistu jako jsem já, není lehké!“
Báro, co ti tato soutěž přinesla? - „Zvedla mé sebevědomí, které mi chybělo.
Tato soutěž mi pomohla odbourat strach z vystupování před větším počtem li-
dí.“
Vendulko, co se ti na celé soutěži nejvíce líbilo? - „Soutěž měla spád, líbilo 
se mi, že celý doprovodný pořad připravily moje kamarádky z internátu.
Vtipně, vesele a s přehledem celou soutěž moderovala paní vychovatelka
Ludmila Glacnerová. Velké překvapení, ale i radost, jsem měla při vyhlášení
výsledků a zjištění, že mi byl udělen titul I. vicemiss.“ SSOŠ Prima
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Kulturní okénko města Rýmařova

Citát: Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou
umělecká díla. J.W.Goethe

Známá i neznámá výročí

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštiček - poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rodí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

Pranostiky na měsíc květen

Společenská kronika
Narození dítěte

Libor Tomešek ............................................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předchozího vydání oslavili 80 let a více
František Calábek - Rýmařov .............................................................. 82 let
Marie Charvátová - Rýmařov ............................................................. 83 let
Bedřiška Dražanová - Rýmařov ......................................................... 83 let
Anna Hnyková - Rýmařov .................................................................. 91 let
Jaroslav Němec - Rýmařov ................................................................. 97 let

Rozloučili jsme se
Alois Grochal - Rýmařov ..................................................................... 1944
Hedvika Pacvoňová - Rýmařov ........................................................... 1944

Matrika MěÚ

6.5. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory

9.5. 8.00 kino Fimfárum Jana Wericha

filmové představení pro ZŠ

10.5. 9.30 SVČ Vycházka do přírody, hry v přírodě
akce pro děti

10.5. 9.00 SVČ Jaro v Malé Morávce
vycházka Klubu pro dojíždějící

10.-11.5. SVČ Účast mažoretek SVČ Rýmařov
na přehlídce v Polsku

10.-11.5 SVČ Víkendové soustředění TS Freeze Dance

14.5. 13.00 SVČ Vaření v Klubu

14.5. 17.30-19.00 SVČ Kurz Internetu pro dospělé - základy
cena: 50 Kč

24.5. 14.00 SVČ Seminář TAI-ČI s Marcelem Adamcem

26.5. 18.00 SVČ Poslechový koncert DO Talianka

30.5. SVČ Pták Ohnivák a liška Ryška
zájezd dětí MŠ do divadla v Opavě

31.5. 9.00 SVČ Počítače pro děti
dopoledne s volným programem pro děti

31.5. 14.00-18.00 SVČ Břišní tance s Adrianou Poláčkovou

V průběhu měsíce května proběhnou keramické dílny pro ZŠ

Program SVČ

26.4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
Světový den duševního vlastnictví, od roku 2001

27.4. Světový den grafiky, slaven od roku 1963, v ČR od roku
1966, výročí založení Mezinárodní rady organizací grafic-
kého designu

29.4. Mezinárodní den tance - výročí narození francouzského
choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra
v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem
roku 1982

30.4.1883 nar. JAROSLAV HAŠEK, prozaik a publicista (zemř.
3.1.1923) - 120. výr. nar.

30.4.1883 zemř. EDOUARD MANET, francouzský malíř (nar. 
23.1.1832) - 120. výr. úmrtí

30.4.1938 nar. JURAJ JAKUBISKO, slovenský filmový režisér a scená-
rista - 65. výr. nar.

1.5. Svátek práce, výročí boje amerického proletariátu v roce
1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. in-
ternacionály

1.5.1923 nar. JOSEPH HELLER, americký prozaik a dramatik (zemř. 
12.12.1999) - 80. výr. nar.

3.5. Den Slunce (OSN)
Světový den svobody tisku, poprvé uspořádán roku 1991 
z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic (UNESCO)
Světový den boje proti astmatu

3.5.1913 nar. ve Stříteži, okr. Třebíč, JOSEF ZVĚŘINA, teolog, překla-
datel, historik a teoretik umění (zemř. 18.8.1990) - 90. výr. nar.

5.5. Významný den ČR, výročí povstání pražského lidu
v roce 1945
Den Evropy, výročí vzniku Rady Evropy v roce 1945

5.5.1853 nar. EDUARD VOJAN, divadelní herec (zemř. 31.5.1920) - 
150. výr. nar.

5.5.1923 nar. KAREL ŠTORKÁN, prozaik a filmový scenárista - 
80. výr. nar.

7.5.1833 nar. JOHANNES BRAHMS, německý hudební skladatel 
(zemř. 3.4.1897) - 170. výr. nar.

7.5.1973 zemř. EGON HOSTOVSKÝ, prozaik a publicista (nar. 
23.4.1908) - 30. výr. úmrtí

8.5. Státní svátek ČR - Den osvobození od fašismu, výročí ka-
pitulace Německa v roce 1945

8.5. Mezinárodní den Červeného kříže, výročí narození
Henriho Dunanta - zakladatele Červeného kříže, slaví
se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference
Červeného kříže

8.5.1873 zemř. JOHN STUART MILL, anglický filozof a ekonom (nar.
20.5.1806) - 130. výr. úmrtí

9.5.1873 nar. HOWARD CARTER, anglický archeolog a egyptolog 
(zemř. 2.3.1939) - 130. výr. nar.

11.5. Svátek matek, slaví se vždy druhou květnovou neděli
od r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa Wilsona
schválil Kongres USA

Oslava 125 let železnice do Rýmařova
Na den 27. září připravují České dráhy oslavu 125 let zavedení dráhy 
do Rýmařova. Tyto oslavy by měl provázet bohatý program, například příjezd
parní lokomotivy s historickým a konferenčním vozem, propagační cesta 
pro veřejnost v odpoledních hodinách, vystoupení dechovek a mažoretek 
na nádraží, vystoupení hostů a vydání brožury. Předcházet budou menší opra-
vy nádražní budovy a okolí. Dráhy vznesly na obce na trati Valšov - Rýmařov
požadavek na úhradu nákladů na palivo. Se starosty obcí byl předběžně do-
hodnut klíč k rozpočítání částky na jednotlivé obce podle počtu obyvatel
a z něj vychází náklady na naše město přibližně ve výši 40 tis. Kč.
Rada města příspěvek na oslavu 125. výročí zavedení trati do Rýmařova
schválila.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÝMAŘOV
VE SPOLUPRÁCI S HASIČSKÝ SBOREM

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
stanice RÝMAŘOV

A RYCHLOU LÉKAŘSKOU POMOCÍ RÝMAŘOV

Pořádají v sobotu 3.5. 2003 od 9.00 do 12.00 hodin
na náměstí Míru

DEN HASIČSKÉ TECHNIKY
k 133. výročí vzniku hasičů v Rýmařově.

Program:
- ukázka impulzivního hašení požáru pomocí IFEX-3000
- vyproštění osoby z havarovaného vozidla
+ rychlá lékařská služba

- ukázka lezecké techniky
- ukázka ochranných obleků a techniky

Srdečně zvou pořadatelé

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
Hornoměstská 7, 795 01 Rýmařov

Diakonie ČCE - středisko Domácí péče Rýmařov
oznamuje, že ve středu 30. dubna 2003 proběhne

od 800 do 1500 v jejích prostorách
na Hornoměstské ulici č. 7 (evangelická fara)

DEN VĚNOVANÝ ZDRAVÍ

Vítáni jsou všichni, kdo si chtějí nechat změřit krevní tlak
a zjistit hladinu cukru v krvi.

Obě služby jsou poskytovány ZDARMA.

Za všechny pracovníky střediska zve a na návštěvu se těší

Staňková Marcela, ředitelka střediska

Delší dobu jsme se věnovali zástavní-
mu Rabštejnskému panství, a tak na-
stal čas, abychom opět nakrátko zamí-
řili k sousedům na renesanční
Sovinecko s Ryžovištěm, nyní opět
kvetoucím hospodářským centrem
a úspěšným rivalem nedalekého
Rýmařova. Vok Pňovský ze Sovince
i jeho syn Ješek panství těžce zadluži-
li těžbou rud. Ješek Sovinecký pak
upsal celé zboží své choti Anně
z Vrbna ve výši 1500 zlatých florénů
či červených uherských roku 1535.
1541 se však stala správa panství i pro
bohaté pňovické manžele neúnosná,
a dohodli se tedy, patrně s těžkým srd-
cem, o prodeji nejstaršího rodového
majetku. 1541 zakoupil sovinecké
zboží Kryštof z Boskovic na Mo-
ravské Třebové a výhodná koupě 
se ocitla v zemských deskách po čty-
řech letech. Tehdy ještě byla Třebová
na Moravě a trvalo víc než čtyři sta let,
než ji ministerští mudrci roku 1960
přeložili do východních Čech, koneč-
ně pro obdobné nesmysly nemusíme
dosud chodit daleko.
Panství představovalo v kupní smlou-
vě uzavřené mezi Ješkem a Boskovici
zámek (hrad) a městečko Sovinec.
Tehdy mělo kališnické „Myesteczko“
Sovinec na své pečeti český opis jako
jediná z moravských obcí, ostatní uži-
la latinu nebo řidčeji němčinu. K pan-
ství patřily vsi Jiříkov, Těchanov,
Karlov (u Sovince), Křivá a Moravice
s díly Loučky a Rudy, jež zůstávala se
svými doly nejcennějším majetkem,
dále ves Paseka, pustá tvrz a zaniklé
městečko Frýdlant (Břidličná), znovu
osazené městečko Grunzajf (Brunzejf
- Ryžoviště), další pusté vsi Arnoltice,
Valšov, Vajglov, nikdy neobnovený
Myškov (Mniškov), Lomnice, Ptajlov
(Tylov), Helvíkov (Albrechtice),
Stránské, Nová Štáhle (Malá)
a Kutzendorf (Kočov). Do kupní
smlouvy se též započítala kostelní po-
dací s mýtným a clem v Sovinci,
Loučce a Huzové, s hamrem a pivo-

varem u vsi Loučky, „jak nebožtík 
otec jeho Vok užíval.“ Ruda se v té do-
bě stala pramenem neustálých svárů,
protože v ní kromě Sovinců na-
dále drželi podíly i další důlní
podnikatelé, město Uničov
erbovní měšťané a příslušní-
ci šlechty. Proto se už 
od roku 1518 snažili
majitelé sovineckého
panství situaci vyřešit
krkolomnými výměna-
mi. Cesty to však byly
složité a pokuste se sledovat
jednu z nich.
Řečeného roku postoupil
Vilém Mládenec z Miličína
Vokovi ze Sovince polovinu rud-
ského fojtství (fojt byl zástupcem ma-
jitele vsi !), jež se stalo společným,
a za to získal „ve vsi Rudě člověka
Ondru, půl pustiny, která držána obě-
ma společně, pustinu, která ležela ved-
le usedlosti Petrové, člověka Jakše
a dvě pustiny, které . pod Venclem
(dolem sv. Václava nejspíše) leží.“
Tedy ze zmatku do zmatku. Řešení 
opravdu podivuhodné, jako by jej vy-
myslili v našem parlamentu. Snad jen
dodat, že Vilém Mládenec nakonec 
se svým důlním podnikáním pohořel.
Jeho majetek v Šumvaldu, Libině,
Mirotínku i Rudě se zhroutil v dluzích
a 1536 si jej rozdělili dva rozhořčení
věřitelé Jan Kuna z Kunštátu, který 
se stal roku 1537 zástavním pánem
rabštejnského panství, a nám již zná-
mý Kryštof z Boskovic. Boskovicové
pak podrželi panství po dvě generace
i s bohatými rudskými doly.
Kryštof z Boskovic pocházel z jedno-
ho z nejvýznamnějších moravských
šlechtických rodů. V celých českých
zemích patřili Boskovicové po
Rožmbercích a Pernštejnech k nejbo-
hatším. Zastávali v zemi zpravidla
přední úřady, hodnosti prelátů i veli-
telská místa v zemské hotovosti.
Užívali známý znak stříbrného hřebe-
ne na červeném poli. Za nejstaršího

předka rodu je pokládán legendární
ptáčník Velen a prvními prokázanými
členy rodu byli v první polovině 

13. století Jimram a syn Lambert,
jemuž se připisuje založení br-

něnského kláštera menších bra-
tří či šedých františkánů mi-

noritů roku 1230, žebravé-
ho a učitelského řádu, jak
příznačné dodnes. Časem
se rozdělili na linii bos-
kovickou, černohorskou,

svojanovskou a trnavsko-
bučovickou. Přímým příbuz-
ným Kryštofa byl nešťastný
strýc Jaroslav (1452-1485),

který vykonal řadu význam-
ných diplomatických misí

a v mnohém dalším se zasloužil o u-
chvatitele trůnu Matyáše Korvína.
Kromě jiného byl hlavním organizáto-
rem olomouckých jednání 1479, jež
uklidnila bouřlivou situaci v zemi.
Mezi dvorskými závistivci však našel
odporného udavače, který křivě našep-
tal králi vylhanou smyšlenku, 
že mu věrný Boskovic usiluje o život.
Nevypočitatelný a vášnivý Rumun
Matyáš rychle zapomněl Jaro-
slavových zásluh i věrnosti, nechal jej
zatknout a těžce mučit. Polomrtvého
velmože pak nechal potupně stít 
na veřejném popravišti. Otec
Kryštofův a mladší bratr Jaroslava
Ladislav (+ 1520) byl patrně nejslav-
nějším členem rodu. Na svou dobu 
si osvojil ohromné vzdělání v Itálii,
byl člověkem dobrým, neobyčejně
laskavým a velmi pobožným, avšak
tolerantním. Jeho sestra Marie dokon-
ce proslula jako ochránkyně českých
bratří. Ladislav byl též velkým vla-
stencem v tom nejlepším smyslu slo-
va. Podobně jako jiní mladší členové
rodu se rozhodl zprvu pro církevní
dráhu. Postupně se stal kanovníkem o-
lomouckým a proboštem u sv. Petra
v Brně. Po tragickém konci svého bra-
tra se však musel ujmout majetku
a postarat se o pokračování rodu. 

Od papeže proto získal dispens 
k opuštění církevní dráhy, byl odsvě-
cen a po sňatku s Magdalénou z Dubé
a Lipé se ujal rodové domény.
Zakoupil též Moravskou Třebovou,
kde se na zámku dodnes uchovala je-
ho ušlechtilá tvář na kamenném meda-
ilonu z roku 1495. Město se zámkem
z r. 1492, jež je u nás první renesanční
stavbou a vznikl na místě původního
hradu, se stalo správním centrem
všech majetků a sídlem jeho rodové
rezidence. Za skvělé služby, jež proká-
zal zemi jako hejtman kraje olomouc-
kého, dostal od krále Vladislava II. da-
rem Úsov a Litovel a po získání dal-
ších statků se stal pánem rozsáhlého 
území od horního toku Svitavy až po
prameny Moravy. Syn Kryštof
(+1550) převzal ohromné zboží
a sňatkem s Kunigundou Minst-
rberskou se stal příbuzným potomků
krále Jiřího z Poděbrad, kladských
knížat z Minstrberka. Syn slavného ot-
ce zůstával věrný jeho názorům na ži-
vot a příliš se od něj nelišil, a tak i on
postupně pronikl do správy celé země.
1521 se stal správcem komorních, tj.
královských, majetků na Moravě jako
nejvyšší komoří. 1535 využil své roz-
sáhlé vzdělání v přípravě tisku
Zemského zřízení moravského, ústa-
vy, jež kodifikovala velkou svobodu
a suverenitu Moravy v rámci stavov-
ské federace Koruny české. Roku
1540 mu svěřili hodnost nejvyššího
hejtmana a v nové funkci vytáhl 
na doporučení zemského sněmu v če-
le dvoutisícové moravské hotovosti do
Uher proti ohromnému vojsku úspěš-
ného sultána Solimana II. a ukázal 
se být nejen statečným, ale i schop-
ným velitelem. Sympatický Kryštof
vyrůstající v prostředí náboženské to-
lerance na otcově dvoře pokročil ještě
dál, přestoupil k luterské víře a silně
inklinoval k čistým zásadám českých
bratří, ačkoli se členem nové nábožen-
ské komunity nejspíše nestal. 

Mgr. Jiří Karel

Mocní Boskovicové v tandemu s posledními Sovinci

Z historie
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26. - 27.4. 20.00 hod. 
Nebe (Heaven)
(USA, Itálie, V. Británie, Francie, Německo 2002)

Co všechno jste schopni riskovat kvůli lásce? Britská učitelka Philippa
Paccardová (Cate Blanchetová) žijící v italském Turíně se marně dovolává
spravedlnosti ve věci manželovy tragické smrti. Protože místní policie igno-
ruje její obvinění, rozhodne se vzít spravedlnost do svých rukou a prostřed-
nictvím podomácku vyrobené bomby se odhodlá zlikvidovat drogového dea-
lera Vendiceho. Pak se nechá zatknout... Mládeži přístupný

3.5. - 4. 5. 20.00 hod. 

Hladina adrenalinu (Extreme Ops)
(USA 2002)

Parta mladých snowbordistů musí uprostřed
velehor bojovat o přežití poté, co náhodou od-
halí skrýš nebezpečných zločinců. Vzrušující
honička, ve které musejí protagonisté akčního
dobrodružství prokázat své schopnosti ve vy-
sokohorském terénu - na lyžích, na snowbor-
dech, na padácích... 

Mládeži přístupný

10. 5. - 11. 5. 20.00 hod. 

Tělo na tělo
(USA 2002)

Dva špičkový agenti Johathan Ecks (Antonio Banderas) a Sever (Luci Liu) 
se snaží navzájem zlikvidovat jen do té chvíle, než zjistí, kdo je skutečný ne-
přítel. Ecks s agentkou přezdívanou Sever se vydávají do vražedně nebezpeč-
né akce, aby našli svou minulost. Mládeži přístupný

Veleváženým vládcům českým i moravským

v Zemích, Královstvích, Panstvích, Markrabstvích,
Republikách ...

U vědomí složitostí současného světa a stále rostoucí potřeby
našich vzájemných setkání, v zájmu lidu našich zemí i vzhledem
ke stále větší absenci srandy, legrace, nadhledu a ironie v době

nynější, dovolujeme si poníženě obrátiti se na Vaši jasnost tímto

ZVACÍM GLEJTEM
Velmi bychom uvítali Vaše přijetí našeho pozvání k jedinečnému 

setkání českých a moravských vládců a monarchů,
jež počato bude

dne devátého měsíce května léta Páně MMIII,
v hodině nejvyššího Slunce na obloze

Bude nám ctí, uvítati Vás v sídle našeho panství, 
jež zove se Malá Morávka, v restauraci „U Křížku“

Nejen vzájemné poznání s panovníky jiných panství, mezi nimiž 
ani Krakonoš, Praděd a Rampušák s Kačenkou chyběti nebudou, 

bude cílem našeho setkání.
- rovněž vládce pozemské - starosty a primátory zde osloviti můžete
- společnou Pradědovu krmi okusit vyzváni budete
- kouzelným Pradědovým lektvarem Vás sličné děvy pohostí
- lidu našemu druhou hodinu po poledni představeni budete
- též hrám a zábavám ratolestí našich poddaných přihlížeti můžete
- country kapela večerní rozjímání obohatí a k tanečnímu reji 
Vás vyzývati bude

Bude nám ctí stráviti i spánek s Vámi pod jednou střechou 
a druhého dne Vám na procházce krásu přírody naší představiti.

Za panovníky v Zemi děda Praděda PRADĚD

V městské knihovně teď straší
Městská knihovna v Rýmařově vyhlásila v měsíci dubnu tradiční výtvarnou
soutěž pro děti 1.-4. tříd. Letošní téma bylo dubnové - děti měly za úkol na-
malovat co nejstrašidelnější čarodějnici, strašidlo nebo ducha. Dětem se daři-
lo, obrázky jsou všechny krásné a budou v dětském oddělení knihovny „stra-
šit“ ještě měsíc. Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, dostanou malou
sladkost a tři vítězové si v knihovně vyzvednou ceny. Jsou to Lukáš Fojtů,
Lucka Zahradníková a Honzík Matula. Rádi bychom také poděkovali dětem
ze Zvláštní školy v Rýmařově, které nám půjčily své loutky čarodějnic a stra-
šidelné masky, které samy vyráběly. Moc se jim povedly a jejich zásluhou 
je teď knihovna krásně vyzdobená. Vedení městské knihovny Rýmařov

Městská knihovnaMěstské muzeum a galerie Octopus

Půjčovní doba knihovny:

Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin, So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená

V současné době je připravována výstava obrazů Lenky Daňhelové 
a dřevěných plastik Miroslava Sedláře.

Otevírací doba Městského muzea a galerie Octopus:
úterý - sobota: 9.00 - 12.0013.00 - 16.00 hodin

neděle: 13.00 - 16.00 hodin
V pondělí je muzeum uzavřeno

Setkání vládců a monarchů
v Zemi děda Praděda

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání českých
a moravských vládců a monarchů

dne 9. května 2003
do restaurace U Křížku v Malé Morávce

Program:

10.00 - 12.00 pracovní porada „vládců“ v Zemi děda Praděda
(hejtmanů nebo jejich zástupců, primátorů, a starostů) 

12.00 přijetí vládců
12.30 společný oběd současných vládců s českými a moravskými

monarchy a vládci hor
14.30 odpolední program - představení veřejnosti všech přítomných

monarchií a jejich představitelů, podpis smluv o přátelství,
spolupráci a vzájemné propagaci. Fotografování, filmování, 
rozhovory.....

15.30 doprovodné hry a soutěže pro děti - zajistí DDM v Krnově, 
Bruntále, Rýmařově, Uničově apod. 

19.00 country zábava v restauraci U Křížku v Malé Morávce

SOBOTA
10.5. od 9.30 společná procházka s vládci a monarchy - Tríb, Klobouk,

Mravencovka, Karlov (nebo obráceně)
příležitostné razítko na stanovišti Mravencovka
nebo výstup na Praděd

Ljuba Kielarová, předsedkyně Sdružení Země děda Praděda
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Těšíme se na vaši návštěvu

(Tel.: 554 286 334; 554 286 244 v provozních hodinách, 
554 287 062-3 mimo provozních hodin)  Vedení bazénu v Břidličné

Každou sobotu v době od 13.00 - 14.00 hodin mají pojištěnci VZP vstup
ZDARMA po předložení kartičky pojištěnce s OP. Také zdravotní pojiš-
ťovna Metal-Alianz upozorňuje své klienty, že každou sobotu od 15.00 
do 16.00 hodin mají vstup na krytý bazén v Břidličné ZDARMA po před-
ložení karty pojištěnce.

Vstup pouze s koupacími čepicemi!
Změna provozní doby vyhrazena

Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod. 
Teplota bazénu - 30°C (malý), 26°C (velký), teplota vzduchu 29°C

Otevírací doba
Pondělí zavřeno
Úterý 14.00 - 18.00 hodin
Středa 14.00 - 19.00 hodin
Čtvrtek 14.00 - 19.00 hodin
Pátek 14.00 - 20.00 hodin
Sobota 13.00 - 19.00 hodin
Neděle 13.00 - 19.00 hodin

Bazén v Břidličné

Z tvorby mladých

Próza z rukávu

Vždyť svět je krásný
To, co zpočátku vypadalo tak nevin-
ně, skončilo nakonec smutně. Smrtí
mých kamarádů. Těch několik dal-
ších vět by mělo být vzpomínkou na
všechny ty, kteří tu s námi teď nemo-
hou být ze stejného důvodu. Kvůli
droze.
Vše začalo jednoho obyčejného dne.
Byl jsem u vody a tam jsem se se-
známil s kamarádem. Moc dobře
jsme si rozuměli, měli si o čem poví-
dat, a tak jsme se začali scházet do-
cela pravidelně. Co bych ale nikdy
nečekal bylo to, že mě můj kamarád
stáhne do drogového pekla.
Jednou navečer jsme seděli u rybníka
a popíjeli nám zakázaný alkohol. On
najednou vytáhl drogy a zeptal se,
zda bych to taky chtěl zkusit. Byl
jsem zvědavý, nezkušený, ale také
přesvědčený o tom, že se mi po jed-
né voňavé cigaretě nemůže nic stát.

Tehdy jsem vůbec netušil, jak rychle
se ale vše zvrtne. Drogu jsem bral
stále častěji a častěji. Vše jsem si od-
pouštěl s pocitem, že právě droga 
je můj kamarád. S každou novou
dávkou a mým kamarádem se totiž
mé problémy zdály být menší 
až bezvýznamné. Vše jsme omlouva-
li tím, že droga je náš lék na samotu.
Samozřejmě, že přes kouření trávy
jsme poměrně brzy přešli k tvrdým
drogám. Člověk si nikdy neuvědomí,
že svým jednáním, prostě tím, co dě-
lá, ovlivňuje své okolí. Seznámili
jsme se s dívkou a i ona velmi rych-
le propadla drogovému opojení. Čím
více jsme byli na droze závislí, tím
více nás naše radost stála. Ale to
jsme v tu chvíli neřešili.
Našemu okolí začalo být naše chová-
ní podivné. Tušili, že s námi není ně-
co v pořádku. Nás ale nezajímalo, 

že mají o nás obavy. Měli jsme svůj
vlastní svět, ve kterém byl každý
z nás králem, dospělé jsme nepotře-
bovali, vše se nám vzdalovalo. A my
jsme se do tohoto bahna propadali
stále hlouběji. Čím více jsme 
se v drogách topili, o to více se nám
naší blízcí pokoušeli dostat se z dro-
gového bahna zpět na pevnou půdu.
V té době jsem poznal dívku a opra-
vdově se do ní zamiloval. Po nějaké
době poznala, že jsem závislý na
drogách. Rozešla se se mnou. A jeli-
kož jsem byl právě ve svém drogo-
vém ráji, nepřipadlo mi to v tu chví-
li vůbec důležité. Hlavně, že jsem
byl v tom svém světě. Lenka se mě
ale nechtěla jen tak vzdát, ale já měl
stále raději tu druhou - drogu.
Jednou jsem jako vždy čekal na své
„parťáky“. Čas ubíhal, oni nepřichá-
zeli. Od jednoho z rodičů jsem se do-
věděl, že se můj kamarád předávko-
val a museli ho odvézt do nemocnice.
Po nějaké době byl zpět a mé obavy
z možných postihů se rozplynuly.
Vždyť kamarád byl opět mezi námi.
Čas s drogou plynul jako dřív, až jed-
nou.
Opět jsem čekal a těšil se na setkání.
Přišla však má bývalá dívka a se sl-
zami v očích mě přemlouvala, abych
na drogy zapomněl. Chtěla být 
se mnou, měla mě ráda a chtěla mi
pomoci. Rozhodl jsem se tedy, že za-
jdu za kamarády, skončím se vším
a vrátím se za Lenkou. Zpět na tento
svět. Zavolal jsem kamarádům, aby
přišli, že jim musím něco důležitého
sdělit. Byl jsem skálopevně rozhod-
nut skoncovat se vším. Na smluve-
nou schůzku ale nikdo nepřicházel.

Šel jsem tedy k domu, kde jeden
z mých kamarádů bydlel a jelikož se
mi v hlavě míhaly myšlenky spojené
s drogou, s Lenkou, s mým dozrálým
přesvědčením, nevěnoval jsem vůbec
pozornost sanitce, která kolem mne
projela. Až teprve srocení lidí před
domem mě probudilo. Z domu právě
vynášeli dvě rakve. Celý můj svět se
najednou zhroutil. Ten svět, který
měl pro mne doposud jediný smysl,
byl najednou ten tam.
Pochopil jsem, že se kluci předávko-
vali. Možná jsem měl štěstí, že jsem
v ten okamžik nebyl s nimi. Možná,
. kdo ví?
Měl jsem to štěstí, že v tuto chvíli
stála vedle mne má dívka. Začal
jsem si uvědomovat, že svět s drogou
je zrádný a zákeřný. Najednou jsem
měl obrovskou vůli žít!
Člověk by si měl uvědomit, že život je
krásný i bez drogy a neměl by si jej
sám ničit. Život máme jen jeden.
Mým kamarádům už život nikdo ne-
vrátí. Teď si už velmi dobře uvědomu-
ji, že místo drogy lze v životě mít ra-
dost z mnoha jiných věcí - lásky, ko-
níčků, sportovních či jiných úspěchů.
Přál bych si, aby má zpověď byla va-
rováním pro ty, kteří doposud nepo-
chopili, že s drogou přicházíme
o vše. O svobodu, peníze, zdraví, své
blízké, ale bohužel i o život. Přál
bych si, abych svou zpovědí odradil
alespoň někoho od pokušení začít 
si něco s drogou, byť by to byla jen
cigareta marihuany.
Teď teprve vidím, jak je svět krásný!

Autentický příběh žáka III. ročníku
SOU a OU Rýmařov Tomáše Šimka

Básnické prvotiny

Sen
Michal Pek

Byl jsem s ní na hradě
v rozkvetlé zahradě.
Byla tak krásná, celá z květů
a vypadala vskutku k světu.
Jak krásně se s ní leží,
vždyť je tak nádherná a tak svěží.
Miluji ji, dívá se na mě.
Cítím její vůni - obejmi mě.

Sahám po červené růži.
Stále se chvěji, mám husí kůži.
Políbím ji. Změní se v ženu.
Cítím a chápu tu velkou změnu.

Chtěl jsem jí povědět -
ona však věděla to hned.
Dlouze se na mě dívala
jakoby něco žádala.
Srdce mi buší.
Ach! Jak ji to sluší!
V těch jejich šatech zářících
i s malým růměncem na lících.

Vidím tu louku nádhernou
i tu mou dívku půvabnou.
Bůh mi ji seslal.
Nejen, abych se radoval,
ale i ctil ji a stále miloval.

Pojede atletický veterán na mistrovství světa?
Ve dnech 1. - 13. 7. 2003 se v Portoriku uskuteční MS veteránů v atletice, kte-
rého by se měl zúčastnit také náš dlouholetý sportovec Jan Koňařík. Již v mi-
nulosti tento atletický veterán skvěle reprezentoval Českou republiku a město
Rýmařov, zaznamenal mnoho úspěchů a přivezl nejednu cennou medaili. 
Na letošním MS by měl startovat v běhu na 100, 200 a 400 metrů a v hodu
diskem. Podle jeho slov by se opět bez medaile nevrátil. Bohužel, částka
49.000 Kč, spojená s náklady na dopravu, je pro něj nedostupná. Proto se ob-
rací na místní podnikatele s prosbou o sponzorský dar.

Kontaktní adresa: Koňařík Jan, tř. Hrdinů 38, 795 01 Rýmařov,
tel. 554 211 864 (syn Koňařík Bronislav)

První sponzorská vlaštovka již přilétla
Na návrh obvodové komise Okresního stavebního družstva Rýmařov byl
schválen dne 26. 3. 2003 sponzorský dar Janu Koňaříkovi ve výši 3.000 Kč
na úhradu nákladů spojených s účastí na MS veteránů v atletice v Portoriku.

Za obvodovou komisi Ing. Josef Švéda, předseda komise

Dovolte, abych poděkoval paní MUDr. Kristině Volkové a zdra-
votní sestřičce Marii Černavové za čas a lásku, se kterou se stara-
jí o své bábinky v Domě s pečovatelskou službou na třídě Hrdinů.
Při každé návštěvě pro ně mají vlídné slovo a milý úsměv.

Za bábinky Zdeněk Cholek

JiKo
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Velikonoční dílna na Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek nebylo ve Středisku volného času zeleno, ale veselo. Přes
padesát dětí se sešlo ve velikonoční dílně při malování kraslic, pletení z prou-
tí, výrobě papírových ozdob, malování květináčů a pečení perníků a jidášů. Na
akci se podíleli téměř všichni pedagogičtí pracovníci Střediska volného času.
Ovšem sami bychom všechno nezvládli, a proto chceme poděkovat všem ex-
terním spolupracovníkům, kteří ochotně pomohli.
Děti si odnesly opravdu hezké výrobky, zaslouží si též pochvalu, za šikovnost.

Eva Kudláková

Diváci se příjemně bavili na akademii SOUz a OU
Ve středu 16. dubna se v sále místní-
ho kina uskutečnila první akademie
SOU a OU Rýmařov. Studenti chtěli
svému okolí dokázat, že i oni mají své
koníčky a že v tom, co dělají, jsou
dobří. Myslím, že se jim to povedlo
na výbornou.
V úvodu zazněla píseň známá z tele-
vizní show Bolka Polívky „Šašek
počmáranej“ v podání Jiřinky
Kneifelové. Byla na ní vidět malinká
tréma, ale diváci v sále pomohli a zpí-
vali společně s ní. Na klávesy ji do-
provázel Ladislav Morávek, pro kte-
rého to nebylo zdaleka poslední vy-
stoupení v programu. Jako dalším
patřilo jeviště nejmenším dětem.
Předvedly, co se v kroužku sportovní
gymnastiky pod vedením Karolíny
Hluché a Zdeňky Souškové naučily.
A že toho nebylo málo! Odměnou jim
byl obrovský potlesk, který si oprav-

du zasloužily. Následovala malá kul-
turní vložka - povídka žáka 3. roční-
ku, Tomáše Šimka, o jeho zkušenosti
s drogou (viz Z tvorby mladých). Jak
jsem již předeslal, Láďa Morávek vy-
stupoval v průběhu akademie více-
krát. Tentokrát se představil v latinsko
- americkém rytmu s vynikající part-
nerkou Janou Hřebačkovou. Krátké u-
kázky tanečních stylů ča-ča, rumba,
samba, jivu a passo doble byly pří-
jemným zpestřením programu.
A opět Láďa Morávek a jeho báseň
Droga, kterou přednesla Darina
Janurová. V pořadí šestý vystoupil
Radek Feik. Již řadu let se věnuje hře
na kytaru a bylo to na jeho hře znát.
Milým překvapením bylo, že sklad-
by, které vybral ze svého repertoáru,
patří mezi hudbu klasickou. Po kyta-
ře se objevila opět Jiřina Kneifelová,
která mezitím ze sebe shodila malin-

kou trému z úvodu a v písni „Až se ti
jednou bude zdát“ nechala vyniknout
svůj čistý hlas. Ve chvilce poezie 
se představil autor Michal Pek s bás-
ní Sen. Zazněla v podání Kateřiny
Mačkalové a je rovněž uveřejněna
v rubrice Z tvorby mladých. SOU
a OU si na akademii pozvalo také mi-
lé hosty, kterými byly malé slečny
vedené Aničkou Kratochvílovou, se
svou pódiovou skladbou - „Braši,
v našem hradě straší“. Akademie 
se blížila do finiše, prostor dostala
další píseň v podání Jiřiny
Kneifelové, tentokrát „Nechte zvony
znít“. Ještě bych podotkl, že jmeno-
vaná slečna zpívala bez doprovodu
hudby, což není tak jednoduché, jak
na první pohled vypadá. Říká se 
Na konec to nejlepší, a tady to platilo
dvojnásob. Tečku za bohatým progra-
mem udělala kapela, která vznikla
právě pro tuto akci. V jejím repertoá-

ru byly písně od Mika Oldfielda
a skupiny Chinaski, obzvláště píseň
Kutil od této skupiny sklidila obrov-
ský úspěch a skupina ji musela opa-
kovat. To už se připojili i ostatní 
účinkující, zpívali a tančili na pódiu
a zároveň se loučili s publikem.
Když jsem po vystoupení spěchal 
za kapelou zeptat se, jak se jmenuje,
její členové mě předběhli a zeptali se,
zda nevím, kolik je hodin. Odpověděl
jsem: „11.10“. Poté mi dali konečně
příležitost zeptat se, jak si říkají.
Chvíli se zamysleli a shodli se na tom,
že časový údaj 11.10 by mohl klidně
být názvem jejich skupiny. Málem
bych zapomněl. Celou akci s přehle-
dem uváděly a vtipně komentovaly
dvě sličné dívky Michaela Kerhartová
a Michaela Čapková. Kdo přišel, jistě
nelitoval. Byla to příjemně strávená
hodinka a půl ze středečního dopoled-
ne. ChOli

Pozvánka Osadního výboru Janovice
Výstava maleb a kreseb Miroslava Morávka, která je od 31. března 
do 4. května ke zhlédnutí v prostorách Osadního výboru Janovice, je příjem-
ným zpestřením procházky po janovickém okolí. Je až s podivem, co dokáže
těžká ruka lesního dělníka svou kresbou ztvárnit.
Zveme Vás na tuto výstavu, budete jistě mile překvapeni.

Další akcí, kterou členové Osadního výboru připravují na měsíc červen, je set-
kání důchodců Janovic, Janušova a Nového Pole.
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PEL - MEL z JELínkovy ZŠ
Naši zlatí matematici

Matematická olympiáda je prestižní soutěž, ve které žáci našeho bývalého okresu Bruntál porovnávají svou schopnost použít znalosti získané během
vyučovacích hodin matematiky.

Výsledky:

5. ročník 6. ročník 8. ročník

1.-2. B. Kopečková - ZŠ Jelínkova 1.-5. M. Baťková - ZŠ Jelínkova 1. M.Pavelová - ZŠ Jelínkova
1.-2. V. Pohanková - ZŠ Jelínkova 1.-5. P. Míčková - ZŠ Jelínkova 2. T.Novák - Gym. Krnov
3.     O. Kobolka - ZŠ Jelínkova 1.-5. M. Žižková - Gym. Rýmařov 3. K.Šárková - ZŠ Krnov
4.     J. Solovský - ZŠ Mor. Beroun 1.-5. J. Lenoch - MOG Bruntál 4. A.Jaroševský - Gym. Rýmařov
5.     J. Zajacová - MOG Bruntál 1.-5. K. Kučerová - ZŠ Krnov 5. M.Pajkoš - MOG Bruntál

Kromě těchto předních umístění se následující naši žáci rovněž stali úspěšnými řešiteli: M. Zieglerová, O. Tylšar, V. Maňák a P. Bujnošek. Dosažené výsledky
jsou o to cennější, že našimi konkurenty jsou víceletá gymnázia a matematické třídy z Krnova, které mají o 2 hodiny týdně vyšší hodinovou dotaci matematiky.

Naše „zlaté“ florbalistky
V republikovém finále v Kopřivnici sice holky nejcennější kov nezískaly, ale zlaté přesto jsou, a to jako vítězky kraje a posléze i kvalifikace na republikovou soutěž.

Výsledky:

krajské finále republiková kvalifikace republikové finále
1. ZŠ Jelínkova, Rýmařov 1. ZŠ Jelínkova, Rýmařov 1. ZŠ Praha
2. ZŠ Paskov 2. ZŠ Zlín 2. ZŠ Smržovka
3. ZŠ Opava 3. ZŠ Svitavy 6. ZŠ Jelínkova, Rýmařov

Naše hvězdná sestava: H. Poláková (lídr mužstva), M. Petrová, L. Šimrová, Y. Lašáková, P. Bociánová, T. Králiková,
M.Janíková, M. Husáková, R. Žigmundová, S. Šajbenová a J. Waidlová.
Hrát republikové finále se nedaří každý rok, proto holkám k jejich úžasným výsledkům blahopřejeme.

Naše další „zlatíčka“
V. Konvičný - vítěz okresního kola olympiády německého jazyka žáků 7.ročníku.
T. Štefková - třetí nejlepší recitátorka krajského kola soutěže v recitaci žáků 1.-3. ročníku.
J.Ptáček - úspěšný řešitel okresního kola fyzikální olympiády žáků 9.ročníku.

Kritickýma očima

Kdo uklidí po vandalech?
V poslední době se začíná rozmáhat v našem městě vandalismus. Jistě jste
v poslední době zaregistrovali, v jak žalostném stavu se nacházejí vitríny před
Střediskem volného času. Zřejmě děti se baví tím, že ve večerních hodinách,
při svých toulkách po městě, z legrace rozbíjejí skleněné vitríny. Ty pak nikdo
znovu nezasklívá a sklo se povaluje na chodníku. Nezřídka se stává, že si
o střepy pořeže packu pejsek nebo v horším případě malé dítě ručku. Dalším
negativem je, že v tomto stavu „dělají“ městu ostudu, protože se nacházejí
v těsné blízkosti autobusového nádraží, a tak je návštěvníci našeho města ne-
mohou přehlédnout.
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto prostory zapůjčuje město Rýmařov za sym-
bolickou částku nejrůznějším organizacím, měly by se postarat ve svém vlast-
ním zájmu o úklid střepů či zasklení vitrín. I tak je to stále vyjde levněji, než
kdyby si musely místo pronajímat... 
Vandalismus je destruktivní a likvidační chování, které nepřináší pachateli
žádné materiální obohacení. Dnešní vandalové přesně vědí, co dělají a činí tak
o své vůli a ve většině případů také bez pocitu viny. Své činy zdůvodňují po-
třebou odreagovat své pocity odloučenosti, izolovanosti a zbytečnosti, nudou,
snahou zabavit se nebo úmyslně provokovat.
A kde má původ takové chování? Jsem zastáncem názoru, že vandalismus se
pěstuje v dětech již od útlého věku. O prázdninách, kdy je většina dětí doma
a mnozí rodiče nemají vůbec tušení, jak jejich ratolístky tráví čas, je spáchá-
no statisticky nejvíce vandalských činů. Dalším důvodem, proč narůstá počet
těchto činů, je stále větší násilí ve filmech, které jsou vysílány i v hodinách,

kdy se na televizi
dívají malé děti.
Tyto děti bezpo-
chyby postrádají
žebříček život-
ních hodnot. Jak
jinak by mohly
provádět takové
věci jako ničit la-
vičky v parku, tr-
hat telefonní se-
znamy z automa-
tů, rozbíjet vitrí-
ny, ničit pomníky,
zeleň... ChOli

Akademie 2003
Každoroční ukázka tělovýchovných a tanečních vystoupení žáků naší školy
v rámci Jarní akademie potěšila oči a srdíčka všech maminek, tatínků, babi-
ček a dalších hostů, kteří přijali 10. dubna naši pozvánku do městského ki-
na. Měli se opravdu nač dívat: ladné taneční kreace dívek školního taneční-
ho souboru JES, salta metaná vpřed i vzad, rej víl nebo řádění divochů, 
ukázka módní přehlídky, cvičení s rourami, tyčemi, žíněnkami, klasické tan-
ce našich deváťáků. Děkujeme všem vystupujícím za skvělé výkony, učite-
lům za vynaloženou energii při přípravě, divákům za ocenění potleskem. 

Vlastimil Baran

OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
MĚSTA RÝMAŘOVA MAHEN

zve na divadelní představení

Peklo v hotelu Westminster
autora RAYE COONEYHO

PREMIÉRA: pondělí 28. dubna v 19.30 hodin
REPRÍZA: pondělí 5. května v 19.30 hodin

(Vstupenky na představení lze zakoupit v předprodeji v knihkupectví
pana Laštůvky nebo před představením v pokladně městského kina)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 07/2003

15

PRVNÍ LETNÍ OLYMPIÁDA S ORBITEM
Početná výprava z Moravskoslezského kraje - ví-
ce než 260 dětí ze základních škol - vyjede
14. až 19. června 2003 na Hry první letní
Olympiády s Orbitem. V Pardubickém kraji,
konkrétně ve městech Litomyšl, Svitavy
a Choceň, kde se sportovní klání uskuteční, změ-
ří své síly reprezentanti všech krajů.
Tento nový projekt Olympiády dětí a mládeže za-
měřený zejména na žáky základních škol připravil
Český olympijský výbor. Přispívá tak k doplnění
možností pro pohybové a kulturní vyžití mladých
lidí, k rozšíření ušlechtilých myšlenek olympismu,
soutěživosti mezi mládeží a aktivní prevenci proti
negativním sociálně patologickým jevům. Hry
jsou určeny žákům základních škol, rok narození

1988 a mladší. Rozhodující pro zařazení na sou-
pisku kraje je územní příslušnost navštěvované
školy v kraji.
Republiková Olympiáda dětí a mládeže zahrnuje
nejen sportovní, ale i kulturní soutěže a doprovodné
programy - divadelní představení, koncerty, spor-
tovní utkání, účast sportovních reprezentantů - včet-
ně akcí pro zdravotně postižené. Bude se konat pod-
le olympijského protokolu zahrnujícího olympijský
oheň, zahajovací a závěrečný program, ceremoniál
vyhlašování vítězů, předávání olympijských medai-
lí apod.
Barvy Moravskoslezského kraje bude hájit více než
260 dětí ze základních škol, které se zúčastní všech
13 sportovních disciplín - atletika, fotbal, basketbal,

volejbal, baseball, softball, tenis, stolní tenis, luko-
střelba, triatlon, silniční cyklistika, plavání, show-
down - včetně soutěže pro zrakově postižené (show-
down), soutěže ve sborovém zpěvu a korespondenč-
ních soutěží výtvarných prací v oborech kresba,
malba, volná technika a fotografie. Jmenný seznam
účastníků bude hotov koncem dubna.
Nad Hrami první letní Olympiády pro děti převzala
záštitu ministryně školství, mládeže a sportu JUDr.
Petra Buzková a hry podporuje hejtman
Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský.
Bližší informace poskytne:
Ing. Dušan Rundt, oddělení mládeže a sportu, tel.:
595 622 437, dusan.rundt@kr-moravskoslezsky.cz

Katherini Davasová, tisková mluvčí

Moravskoslezský kraj informuje

Chata v Tvrdkově vzplála od žhavých kamen

V pátek 4. dubna kolem 16. hodiny přijela společně
s dalšími pěti kamarády osmnáctiletá vnučka maji-
telky rekreační chaty do Tvrdkova.Po příjezdu si za-
topili v kamnech v přízemí a kolem 2.00 hodiny o-
dešli spát do podkroví. Před tím pořádně přiložili do
kamen. Krátce po půl čtvrté ráno je vzbudil kouř
a zjistili, že došlo k zahoření venkovní stěny chaty
v blízkosti kamen. Ihned začali požár sami hasit
a k tomu pro jistotu raději přivolali hasiče. K loka-
lizaci požáru byla nasazena profesionální jednotka
HZS Rýmařov v počtu 5 mužů a dále jednotka dob-
rovolného hasičského sboru Horní Město v počtu 
3 mužů. Požár byl lokalizován hodinu po jeho vzni-
ku a předběžná škoda dosáhla 5 000 Kč. Na místě
přítomný vyšetřovatel HZS Bruntál uvedl, že k po-
žáru došlo od rozpálených kamen, které nahřály
sousedící venkovní stěnu v jejich bezprostřední
blízkosti a následkem toho došlo k zahoření stěny.
Ke zranění osob nedošlo.

Kradli u kamaráda v bytě

Dle dosavadních zjištění policie se dopustili dva
mladíci z Rýmařova ve věku 17 a 18 let krádeže,
když je pozval kamarád do bytu svého otce, tam

mladíci společně celý byt prohledali a v obývacím
pokoji v knihovničce za knihami nalezli příruční
pokladničku. Tu pomocí pilníku otevřeli a odcizili
z ní peněžní částku 5 400,- Kč, kterou použili 
pro vlastní potřebu. Proti synovi poškozeného maji-
tele nebude vedeno trestní stíhání, jelikož k němu 
otec neudělil souhlas.

Neznámý pachatel odcizil
pískovcovou sochu anděla v Ryžovišti

Po březnové krádeži zrestaurované pískovcové so-
chy ve Dvorcích, došlo k obdobné krádeži kulturně
historické památky a k jejímu částečnému poškoze-
ní i v Ryžovišti. Policisté zkoumají možnou souvis-
lost mezi případy a probíhá intenzivní vyšetřování.
Krádeže si všiml místní občan, který uvědomil sta-
rostku obce a ta událost oznámila policii. Ke skutku
došlo zřejmě v nočních hodinách z 8. na 9. dubna.
Pachatel či pachatelé odcizili pískovcovou sochu an-
děla ze sousoší Panny Marie pocházejícího z konce
18. století. Historická památka byla umístěna v par-
ku na náměstí Míru v Ryžovišti. Pachatel odcizil
kompletní sochu andílka v hodnotě asi 150 000 Kč.
Druhá socha pravděpodobně při demontáži, spadla
a došlo k odlomení hlavy od trupu. Zde činí škoda
asi 30 000 Kč. Sousoší, které je evidováno jako kul-

turní památka, bylo v r. 2002 kompletně odborně
zrestaurováno a na místo bylo osazeno 19.11.2002.
Jedná se o originály soch - pískovcové sousoší
o celkové výšce asi 6,5 m, kdy socha Panny Marie
je umístěna ve výšce asi 4,3 m nad terénem a je vy-
soká asi 2 m, přičemž odcizení andělé byli zavěšeni
na kovových hácích. 

Dopustili se podvodu
při pobírání sociálních dávek

V pondělí 7.dubna zahájil policejní rada 
SKPV Bruntál trestní stíhání pro podvod proti jede-
napadesátiletému muži a třicetileté ženě
z Rýmařova. Muž je obviněn z toho, že v období 
od října 2001 do října 2002 jako společník společ-
nosti v Rýmařově na základě požadavku obviněné
ženy vydával doklad o výši mzdy jejího druha - za-
městnance společnosti, přičemž toto potvrzení bylo
určeno pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví rý-
mařovského úřadu pro vyplácení opakovaných dá-
vek sociální péče do sociální potřebnosti. V dokla-
du obviněný stvrzoval příjmy nižší než skutečně
druh obviněného ženy dosahoval a obviněná tak
v uvedené době neoprávněně pobírala dávky.

Mgr. Lucie Krašteničová,
tisková mluvčí Policie ČR

CHODCI SI PŘEDNOST NA PŘECHODECH ŠPATNĚ VYKLÁDAJÍ
Častou příčinou nehod, které mají za následek zra-
nění nebo dokonce smrt, je nesprávné pochopení
přednosti chodců.
Před dvěma lety začala v ČR platit přednost chodců
na přechodech. Ve většině států západní a severní
Evropy se toto pravidlo osvědčilo na výbornou.
U nás však statistiky dopravních nehod ukazují bo-
hužel něco jiného. Čísla jsou hrozivá. Nehody „řidič
versus chodec“ naopak připravily v loňském roce
o život 59 osob.
Mnoho chodců si myslí, že může na přechod vstou-
pit, kdykoli se jim zamane. Takovéto bezohledné
chování má v mnoha případech katastrofální ná-
sledky. „Čeští chodci počítají s tím, že na přechodu
pro chodce jsou pány oni, a to ve všech situacích.
Vůbec si neuvědomují, že rozjeté vozidlo na místě
nezastaví,“ říká instruktor bezpečné jízdy Pavel
Patera.
Řidiči, s výjimkou řidičů tramvají a vozidel s prá-
vem přednostní jízdy, jsou povinni umožnit chodci,
který je na přechodu, nerušené a bezpečné přejití
vozovky. Ale náhlé vkročení do silnice přímo před

přijíždějící vozidlo je obrovským hazardem, na kte-
rý nakonec ve většině případů doplatí nechráněný
chodec. To platí při jakékoli rychlosti vozu. Brzdná
dráha vozidla jedoucího 50 km/h je za normál-
ních podmínek celých 15 metrů. Chodci by měli
s tímto faktem počítat a přizpůsobit tomu své cho-
vání.
„Zavedení přednosti chodců na přechodech bylo
bezpochyby správné. Česká republika se tímto kro-
kem přiblížila dopravní legislativě států západní
Evropy,“ říká JUDr. Zdeněk Svátek, soudní znalec
v oblasti provozu na pozemních komunikacích.
„Naše dřívější právní předpisy, kdy řidič nesměl
chodce ohrozit, ale mohl ho omezit, nic neřešily.
Chodci nebyli motivováni k používání přechodů.
Pokud už chodec zebru přece jen použil, neposky-
tovalo mu to žádnou ochranu. Bylo velmi dobré, že
změna zákona přišla. Bohužel, chování chodců se
na rozdíl od zákonů nezměnilo. Přecházejí mimo
vyznačená místa, náhle vskakují do vozovky nebo
se vybavují před přechodem, a tím matou přijíždějí-
cího řidiče, který netuší, co mají v úmyslu. Spousta

chodců si totiž svou přednost na přechodech vy-
světluje jako absolutní. To je samozřejmě zavádějí-
cí, někteří občané si však slovo absolutní zafixovali
a dosud se podle toho chovají. Neberou na vědomí,
že na přechodu nemají přednost před tramvají nebo
že nesmějí vstupovat do vozovky bezprostředně
před jedoucí vozidlo“.
Z celkového pohledu však jde o chyby na obou stra-
nách. Někteří řidiči si doposud dostatečně nezauto-
matizovali pravidlo dát chodcům přednost a bezo-
hledně vjíždějí na přechody s myšlenkou, že se ne-
může nic stát.
Naproti tomu chodci přestali být ostražití a povin-
nost použít k přejití vozovky „zebru“ silně pokulhá-
vá. To platí především ve větších městech. Někteří
chodci zastávají názor, že přechod zdržuje a tak pře-
cházejí i na jiných místech nebo přeběhnou ulici 
na „červenou“. Zahrávají si se svými životy.
Zásada, že by měli přecházet pokud možno ve sku-
pinách a umožnit tak řidičům plynulejší jízdu, není
respektována vůbec. 

JiKo - zdroj:Periodika, ČTK, Besip
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Narodil se 22. března 1942 v Plavči u Znojma. Muzika jej provázela téměř
od dětské postýlky a zůstal jí věrný dosud. Mnohé z Rýmařovských, ale
i přespolních, doprovází dvaatřicet let na varhany v obřadní síni janovické-
ho zámku při nejslavnostnějších životních chvílích - při svatbách. Později
pak v koncertním sále základní umělecké školy podmanivými tóny klavíru
vítá do života jejich potomky. Více jak čtyři desetiletí jej jeho známí obdi-
vují za muzikantské nadání, bravurní schopnosti hráčské improvizace a lás-
ku k hudbě, kterou umí rozdávat naplno z nitra celé své duše.
Někdo už možná tuší, o kom bude pojednávat dnešní „Dvorana slávy - Žijí
mezi námi“, někdo snad ještě tápe ve svých myšlenkách a přemýšlí, o ko-
ho by se vlastně mohlo jednat. Rýmařovský průkopník swingové muziky,
dixilendu, blues a boogie woogie - muziky 50. let, zakladatel současné ka-
pely Dynamik, náruživý čtenář cestopisů a v neposlední řadě milující man-
žel, tatínek a dědeček.

Ano, vážení přátelé, dnes vám představujeme jednoho z nejlepších muzi-
kantů našeho regionu, dřív známého také po celé naší vlasti i v zahraničí -
pana Jirku Vystrčila.

Jiří, vzpomínáš rád na své dět-
ství?
Ano. Pamatuji si, že jsme se po vál-
ce přestěhovali do Znojma, kde
měl tatínek krejčovskou živnost.
Maminka byla u něj zpočátku za-
městnaná, ale později začala praco-
vat na útvaru pohraniční stráže jako
civilní zaměstnanec. Byla 
to velmi citlivá žena a v mládí hrá-
la ochotnické divadlo. O osm let
starší bratr byl velice nadaný hu-
debník, dalo by se říci brilantní
houslista. Vystudoval Vojenskou
hudební školu ve Spišském
Podhradí na Slovensku v roce 1952
a celý život pak zasvětil jednomu
z nejlepších hudebních těles v teh-
dejším Československu - Ústřední
hudbě Ministerstva vnitra v Praze
jako klarinetista. V našich hudeb-
ních aktivitách nás rodiče podporo-
vali. Vzpomínám si, že asi v pěti
letech jsem hrál na klavír velmi
jednoduché písničky, které nám
zpívala maminka. Ve Znojmě jsem
začal také navštěvovat hodiny kla-
víru v hudební škole, kde jsem do-

končil šest ročníků prvního cyklu.
Kam směřovaly tvé kroky dál? Šel
jsi studovat nebo do učení?
Odešel jsem na studia do Brna, kde
jsem navštěvoval průmy-
slovou textilní školu - obor textilní
tvorba a výtvarné zpracování tka-
nin. Během studia jsem se začal za-
jímat o hudební dění v Brně. Hudba
u mě vyvolala mimořádný zájem,
především v té době o začínající
styl dixilend. S několika muzikanty,
většinou posluchači místní konzer-
vatoře, jsme založili dixilendovou
skupinu, se kterou jsme pak hrávali
v brněnském okolí. V průběhu stu-
dia jsem se seznámil a také spolu-
pracoval s některými později zná-
mými muzikanty, jako například
s Luďkem Švábenským. Ten mě
přivedl do světa jazzové hudby.
Díky jemu jsem objevil swingovou
hudbu a hlavně blues, které jsme
s některými muzikanty dokázali
hrát dlouhé hodiny. Většinou se jed-
nalo o improvizaci na dané téma.
Který žánr muziky ti tedy učaro-
val nejvíce?

Nedá se říci, že bych měl vyhraně-
ný hudební žánr. Měl jsem rád mu-
ziku konce padesátých let. Swing,
dixilend, dvanáctitaktové blues.
To byla naše hudba. Zapálení a na-
dšeni těmito styly hudby jsme pře-
konali i obtíže, které pohnutá doba
přinášela.
Jaké to byly obtíže?
Například neexistence notových
úprav pro podobné orchestry, ja-
kým byl ten náš. A třeba i to, že to
byla hudba v té době vlastně poli-
ticky nežádoucí - americká.
Vybaví se ti z té doby nějaká pří-
jemná vzpomínka?
Potkal jsem se s muzikanty, kteří
tyto hudební žánry hráli s velkou
snahou, nadšením a samozřejmos-
tí a sami zjistili, že ke své produk-
ci nutně potřebují notnou dávku
improvizace, invence a pochopení
melodiky příslušného žánru. To se
mi líbilo, rád na ně vzpomínám
a v mých hudebních projevech 
se snažím tyto potřebné prvky za-
chovat dodnes. Nelituji toho a jsem
rád, že jsem měl to štěstí začít svou
hudební kariéru v této době, kdy 
se hrála technicky i harmonicky
obtížná, ale krásná hudba.
Co podle tvého názoru ovlivnilo
další vývoj, hudební směry
a aranžmá našich skupin?
Obdobím šedesátých let se v hud-
bě objevil nový fenomén a tím by-
la skupina Beatles z Liverpoolu,
která odstartovala nové směry
v muzice, které dosud neexistova-
ly. Samozřejmě tak jako se necha-
ly inspirovat hudební skupiny po
celém světě, tak i naše domácí ka-
pely nacházely ve skupině Beatles
svůj vzor a nové možnosti pro
tvůrčí práci. V roce 1959 jsme za-
ložili při textilní škole rytmickou
skupinu, která vystupovala pod
Tělovýchovnou jednotou Brno
Heršpice a kde jsme doprovázeli
vystoupení československých kra-
sojezdců bratrů Šikolových po se-
verní Moravě. Večer jsme pak hrá-
li k taneční zábavě. Dá se říci, 
že právě tímto okamžikem se za-

počala moje hudební činnost
v různých kapelách.
Kde jsi absolvoval základní
vojenskou službu, u klasického
útvaru nebo u nějakého vojenské-
ho uměleckého souboru?
Základní vojenskou službu jsem
nastoupil v roce 1961 k útvaru po-
hraniční stráže ve Znojmě a tam
jsem se podílel na založení taneč-
ního souboru a sám také účinkoval
v souboru estrádním, který jezdil
po vlastech českých. Stáli jsme
u zrodu divadelního souboru ma-
lých jevištních forem, v němž 
účinkovali někteří umělci z brněn-
ských divadel, kteří momentálně
sloužili prezenční vojenskou služ-
bu. Vzpomínám například 
na Eduarda Cupáka, Kůru a další.
Spolupracoval s námi i vynikající
osvětlovač z divadla Radost a ky-
tarista P. Řezníček. Společně jsme
založili divadélko poezie
a s Aškenazyho „Černou bedýn-
kou“ jsme tenkrát vyhráli v Brně
soutěž malých divadel poezie.
Kam směřovaly, Jirko, tvé kroky
po vojně?
Tak jako ostatně mnoho mých dal-
ších kamarádů a známých i já jsem
nastoupil v roce 1963 na umístěn-
ku do Rýmařova jako návrhář ná-
rodního podniku Brokát a netrvalo
dlouho a já se zapojil i zde
v Rýmařově do hudebního dění.
Založili jsme skupinu mladých na-
dšenců muzikantů, z kterých 
se později staly osobnosti.
Vzpomenul bych například 
V. Václavka, A. Miklíka nebo zpě-
váka M. Šmirka. Pokud si pamět-
níci vzpomenou, tenkrát se hrála
v Rýmařově velmi dobrá muzika.
Byly tady skupiny Pedagog, 
se swingovým i tanečním zaměře-
ním, vedená tehdy ještě Otakarem
Roubalem nebo skupina Viktora
Reitera zaměřená na barovou mu-
ziku se swingovým pojetím. Z dal-
ších skupin bych jmenoval kapelu
Ládi Dlouhého, ve které jsem po
čtyři léta účinkoval. Hráli jsme 
ve složení L. Dlouhý, J. Rys, 
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T. Čarady a Radek Pelka - vynika-
jící jazzový kytarista. Spolu jsme
se snažili této vysloveně barové
muzice vtisknout nový rytmus
a swingové prvky. Později zde 
existovala výborná skupina
Exodus s velmi dobrými a zapále-
nými muzikanty pro soulovou
hudbu, jejíž hlavním představite-
lem v té době byl americký zpěvák
Otis Reding. V kapele Exodus hrá-
li s nádherným frázováním Jirka
Karel na trumpetu, Roman Icha,
člen skupiny Pedagog a další. 
Po rozpadu této skupiny jsme vy-
tvořili Exodus II, která hrála 
do roku 1971, vedoucím kapely
byl V. Václavek a dalšími členy J.
Vystrčil, R. Zatloukal, L. Miklík,
L. Lakomý a P. Laštuvka. Skupina
reprodukovala tenkrát známé svě-
tové hity s rockovým zaměřením
a kromě toho se ještě hrály i běžné
populární písničky. Skupina ukon-
čila svou činnost koncertem sku-
pin tenkrát v Rudém koutku a té-
měř tři roky jsem nehrál.
Jak tedy pokračoval dál tvůj hu-
dební vývoj až do současné doby,
kdy jsi kapelníkem skupiny
Dynamik?
V roce 1973 jsme s mou ženou
Hanou založili skupinu, která 
se zpočátku jmenovala Skupina
Jiřího Vystrčila a později s přícho-
dem sester Sedlákových nesla ná-

zev S+H vocal a fungovala až 
do roku 1974, kdy k nám přišli
další muzikanti a vytvořili jsme
dnes již známou skupinu
Dynamik. Už v roce 1975 jsme
získali nejvyšší kvalifikační ohod-
nocení a do skupiny přišel vynika-
jící saxofonista Otakar Roubal.
V té době jsme produkovali spíše
muziku poslechovou než taneční
s řadou výborných orchestrálek 
za vydatné pomoci našich zpěva-
ček - Hanky Vystrčilové (2. hlas),
Aleny Sedlákové (1. hlas) a Jany
Sedlákové (3. hlas). Ze sólistů
vzpomínám na Vláďu Novotného,
Tondu Miklíka a Reného
Zatloukala, dále P. Laštůvku 
a S. Pospíšila - hráče na bicí, kte-
rého později vystřídal Zdeněk
Prášil. Dynamik hrál až do roku
1980 a sklízel velké úspěchy,
hlavně na Jesenicku. Po odchodu
děvčat a některých muzikantů
z kapely zůstalo šest hráčů. V le-
tech 1982 - 83 jsme hráli v hotelu
Lumbarda na Korčuli v Jugoslávii
a domnívám se, že jsme dobře re-
prezentovali také Rýmařov. V roce
1985 přišel do skupiny Zdeněk
Kaláb a Dagmar Zamcová a v tom-
to složení jsme pokračovali až do
roku 1989, kdy se skupina rozpad-
la. Nové poměry přinesly i nové
trendy a s nimi se zakládaly i hu-
dební skupiny o menším počtu

muzikantů. Proto skupina
Dynamik pokračovala jako trio 
ve složení J. Vystrčil, V. Novotný
a Z. Kaláb až do dnešního dne.
Jaké hudební žánry v současné
době skupina prezentuje?
Dnes se hraje převážně jen takzva-
ná spotřební muzika. Snažíme 
se ale v rámci možností i o hudbu,
která nás baví. Koncertujeme již
čtrnáct let v Karlově Studánce pro
tamní pacienty.
O tobě je známo, že tvé aktivity
nebyly spojeny vždy jen s muzicí-
rováním. Můžeš k tomu říci něco
bližšího?
Je to pravda. Od roku 1975 do ro-
ku 1978 jsem vyučoval v Lidové
škole umění v Horním Městě děti
na klavír, harmoniku a také hudeb-
ní výchovu. Hře na klavír jsem u-
čil děti také na LŠU v Rýmařově
za ředitele Josefa Jurečky a záro-
veň tam vedl i hudební dětský sou-
bor žáků LŠU, pro které to byla
dobrá příprava na případnou pro-
fesionální muzikantskou dráhu.
Vyrostli tam výborní muzikanti
jako L. Čechák, P. Slouka, Jureček
a další. Souboru se podařilo dostat
do celostátní soutěže souborů LŠU
v Liberci, kde obsadil výborné 4.
místo. Abych nezapomněl, mé ak-
tivity jsou také úzce spojeny s o-
chotnickým divadelním spolkem
města Rýmařova Mahenem, kde

spolupracuji na vytváření scénické
muziky na jednotlivá představení.
Vytvořil jsem například scénickou
hudbu ke hře Atlantida nebo hu-
dební doprovod ke hře Kat a blá-
zen či k různým pohádkám pro dě-
ti. Skládám také muziku na daný
text a podobně.
Co se ti vybaví, když se řekne
Jirka Vystrčil a svatby?
Výborná parta lidí, které jde 
o co nejvyšší spokojenost svateb-
čanů. Svatby mají emocionální ná-
boj. Při hudebních doprovodech se
snažím propojit hudbu a mluvené
slovo tak, aby obřad měl duši a li-
dé odešli obohaceni dobrým
a kvalitním zážitkem a odnesli si
sebou i upřímně myšlená slova 
do života. Nechci se chvástat, ale
o tom, že to děláme dobře, vypo-
vídají i ohlasy, které jsou pro nás
největší odměnou. Někdy v 80. le-
tech jsme s paní Květou Sicovou
předváděli vzorovou svatbu v ob-
řadní síni v Hrabyni u Ostravy,
kde byli jen ti nejlepší a město
Rýmařov tím získalo na vážnosti.
Děkuji ti, Jirko, za pěkný rozho-
vor a přeji za celou redakci mno-
ho krásných chvil strávených
v kruhu tvých hudebních přízniv-
ců a spoustu dalších zdařilých
hudebních aranžmá, které spatří
světlo světa z tvé tvůrčí dílny.

JiKo

Koutek rýmařovských sahadžajogínů

Motto:
„Na to, abyste na sobě začali pracovat není nikdy pozdě, přestat s tím je vždycky brzy.“

Pojďte se s námi cíleně hýbat !!!
V současné počítačové době je hodně zaměstnání,
v nichž je únava spíše psychická než fyzická,
a proto se využití cviků hatha jogy - jogy pohybu
jeví velmi přitažlivě. Svým výrazným působením
na nervovou soustavu, svými zklidňujícími účin-
ky se právě jóga  pohybu osvědčuje jako vyrovná-
vající prostředek, účinný a trvale působící 
na regeneraci, na obnovu duševních sil i energii.

Ve vědomí veřejnosti je cvičení všeobecně spojeno
s více, či méně nepříjemnými pocity, únavou, bo-
lestí, vyčerpávající dřinou až utrpením. Dokonce
ani úrazy nejsou žádnou zvláštností. Naproti tomu,
kdy je pohyb vědomě řízený a v návaznosti na
dech, jsou cvičební prvky jógy příjemné, osvěžují-
cí, prožitkově radostné. Hlavním cílem je dosaže-
ní maximálního účinku s minimálním úsilím.
Zásady pro cvičení alespoň rámcově:
Oděv je z přírodních materiálů, pohodlný, spíše
volnější s netísnící gumou v pase, u kotníků, 
či na zápěstí. Ke cvičení se přistupuje spíše
s prázdným, nebo poloprázdným žaludkem, 
tj. 1-2 hod. po lehčím jídle nebo 3-4 hod. po jídle
vydatnějším. Ideální je cvičit každý den a je-li 
to možné, tak i ve stejnou hodinu, tím se docílí
zvyk, který umožní hlubší prožitek i účinek. 
Pro dosažení hlubší koncentrace a vyloučení vněj-
ších vlivů je dobré mít během cviků zavřené oči,
kam jde zrak, tam jde energie, zvláště to platí u cvi-
ků na podložce vleže a je-li to možné, tak i v sedu.
Po celou dobu cvičení je třeba vypustit z mysli
všechny starosti, vzpomínky, či představy o násle-
dující činnosti. Rovněž je třeba zajistit si klid, mě-
li bychom mít jistotu, že nás nikdo nebude RUŠIT.
Násilné vytržení ze stavu uvolnění, zvláště hlubo-
kého relaxačního uvolnění, může mít za určitých 
okolností i nedobré následky. Není-li potřeba jinak,
používá se při cvičení běžný způsob dechu. Mezi
jednotlivé cviky, nebo v případě potřeby, se vklá-
dají krátká uvolnění a celou cvičební jednotku je
dobré ukončit relaxací delší. V případě akutních 
onemocnění, nebo přílišného vyčerpání se cviky

vynechají a nahradí se relaxační technikou vleže.
Těm čtenářům, kteří vše četli se zájmem, ale i těm
ostatním nabízím vyzkoušet si nácvik relaxace sa-
mi na sobě. Tedy v příjemném, klidném a přiměře-
ně teplém prostředí si pusťte relaxační, meditační,
či jinou nedynamickou hudbu, ulehněte na teplou
podložku, je možné nohy přikrýt lehkou pokrýv-
kou. (V hlubokém uvolnění příslušné centrum
v mozku vypíná termoregulaci těla). Nohy leží
mírně od sebe a špičky prstů volně padají ven.
Ruce jsou rovněž mírně od těla a opřené o malíko-
vou hranu nebo hřbet ruky. Lehce se spojí bříška
prstů palce a ukazováčku na každé ruce. V rámci
možností těla se přitlačí k podložce bedra, páteř je
rovná, ramena se stáhnou trošku dolů a lopatky
spíše k sobě. Protáhne a srovná se i krční páteř.
Mírně pohněte hlavou do boku vlevo, vpravo a ne-
chte ji tam, kde je to příjemné. Brada by neměla
,,trčet“ nahoru ale spíše směřovat k hrudi. Oči jsou
ZAVŘENÉ, takže ten, kdo nosí brýle je hned před
ulehnutím odloží. Je dobré si ještě ,,vnitřním zra-
kem“ projít- -zkontrolovat celé tělo, svou pozor-
ností rozpustit případné napětí, možná se i podle
potřeby těla pohnout. Příjemná hudba umocňuje 
uvolňování, které má velmi blahodárný vliv.
Abychom v myšlenkách ,,neubíhali“ k jiným úko-
lům je třeba upřít koncentraci na dech a sledovat
jak se v NÁDECHU bříško vyklene a ve VÝDE-
CHU se propadne. V takovém uvolnění setrvejte
aspoň 15 - 20 minut, nebo kolik potřebujete. Velmi
dobře se dá nespavcům ,, prorelaxovat“ k lepšímu
spánku.  VeLa
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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, blahopfiání

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

Sport

Rychlostní závody Valašské rallye byly pastvou
pro motoristické fanoušky nejen na Rýmařovsku

Václavu Pechovi a jeho spolujezdci Petru Uhelovi dopomohla k vítězství na
II. podniku domácího mistrovství havárie favorizovaného Romana Kresty.

Kresta a Hůlka havarovali už v páteční etapě, která se jela v tradičních terénech
v okolí Valašského Meziříčí. V sobotu 19. dubna se pokračovalo šesti rychlost-
ními zkouškami v Nízkém Jeseníku a byl to velmi tvrdý test odolnosti soutěž-
ních automobilů. Devátá a jedenáctá rychlostní zkouška (RZ) byla opravdu vel-
kou podívanou pro motoristické fanoušky z Rýmařova a blízkého okolí. Vedly
z Břevence do Nového Pole a nejatraktivnějším úsekem byl bezpochyby průjezd
Horním Městem. Do cíle dorazila zhruba polovina z původně dvaadevadesáti
startujících. Za vítězi Pechem a Uhelem s vozem FORD Focus RS WRC 03 do-
jely velmi spolehlivé TOYOTY Corolla WRC. Jely s nimi posádky Štěpán -
Ernts a Trněný - Pritzl. V početné skupině „N“ vyhráli Jandík a Chrástecký
s MITSUBISHI Lancer EVO VII. Ve formuli II byli nejrychlejší Zedník
a Pražák s FORDEM Escort Kit Car. JiKo

Rýmařovák Petr Poulík při průjezdu cílovou fotobuňkou na 11. erzetě.
Foto: JiKo

Vozy Volkswagen na špici závodu v rodeokrosu
Minulý měsíc v sobotu 8.března se jel první závod v rodeokrosu
v Albrechticích u Rýmařova. Organizátoři v letošním roce plánují rodeokro-
sový seriál, který by se měl odstartovat prvním závodem 3. května. Následovat
bude dalších šest závodů, přitom závěrečný by se měl jet 11. října. Na celko-
vého vítěze čeká putovní pohár věnovaný organizátory.
Sobotní závody byly takovou malou zkouškou. Na startu se objevilo celkem
deset vozů ve dvou kategoriích - muži a kategorie Trabi junior. S celkem kva-
litně připravenou tratí se nejlépe vypořádali tři borci. Z prvního místa se ra-
doval J. Martiníček, druhý dojel V. Kappel oba s vozy Volkswagen Chirocco
a třetí místo si vybojoval R. Hejsek na voze Lancia.
Ve třídě Trabi junior si první a druhé místo rozdělili bratři Kopeční, na třetím
místě dojel R. Křivák ml.
Závodu se zúčastnili také tři závodnice, které jely na pět kol. S nástrahami 
na trati si nejlépe poradila G. Kappelová. Na druhém místě dojely shodně 
A. Zbořilová spolu s P. Dobrevovou.
Organizátoři touto cestou děkují všem zúčastněným za hladký průběh závodu
a také zvou všechny na další závody. DuM

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

• pomocné dûlníky na stavbu

• tesafie

• hlídaãe

• uklizeãku

• pokojskou

z okolí R˘mafiova a Malé Morávky

Hledáme

Tel.: 543 211 070 nebo 602 579 012
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nám. Míru 23, 795 01 R¯MA¤OV
tel./fax: 554 212 171, mobil: 604 200 173

e-mail: nabytekicha@mujbox.cz

+ BYTOV¯ TEXTIL
Národní 9, R˘mafiov 795 01

tel.: 554 212 317

W 93 T
Rozměry V 85 Š 59,5 H 52,5 cm
• Náplň prádla: 1 - 5 kg s automatický 

řízením spotřeby
• Rychlost odstřeďování 900 ot./min.
• Tlačítka: extra úsporného provozu, 

volby rychlosti odstřeďování
• Speciální programy: hedvábí/záclony, 

denní přepírání 30min., ruční praní
• Vana z materiálu Polplex

W 104 T
• Rychlost odstřeďování 1000 ot./min.
• Tlačítko variabilní rychlosti 

odstřeďování a rychlého praní

Splátkov˘ prodej
SPECIÁL
do 31. 5. 2003

- bez akontace

- bez nav˘‰ení

- na 10 splátek

V‰e na splátky
od 3.000 Kã

Pfiíklad: IInnddeessiitt  WW  110044  TT
cceennaa::  99550000  KKãã
- první splátka aÏ následující mûsíc
- 10 x 950 Kã
- doprava zdarma aÏ do bytu



KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: můžete platit vaším stávajícím
vozidlem, při koupi nového vozu.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 200 000 Kč 
na vybraná vozidla.

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

· - Octavia Elegance 1,9 TDI,
81 kW, r. v. 2002,
2500 km, klima, 
479 000 Kã

· - Octavia Combi 1,9 TDI,
SLX, zel. metal., r. v. 1998,
115 000 km, klima,
329 000 Kã

· - Octavia 1,8 20V, 92 kW,
SLX, stfi. metal., r. v. 1999,
79 000 km, klima,
295 000 Kã

Fiat Croma 2,5 TD,
r. v. 1987, ãerná metal.,
klima, diesel,
27 000 Kã

· - Forman 135 LX,
r. v. 1993, 1. Majitel,
104 000 km, radio, stfi. okno,
79 500 Kã

· - Favorit 135 L,
r. v. 1989, platná T.K. + EM,
radio,
23 000 Kã

Citroen Jumper 1,9 D, 55 kW,
ãervená tmavá, r.v. 2001,
5000 km, 6místn˘, 
bez DPH 345 000 Kã

VW Polo 1,4 Diesel Fox,
r. v. 1991, rádio,
moÏnost úvûru,
68 000 Kã 

· - Favorit 135L 1.3 42 kW,
ãervená tmavá, r.v. 1991,
81 000 km 
48 000 Kã 

· - Favorit 135 LS,
r. v. 1992, rádio,
43 000 Kã

· - Felicia GLXI 1,3i 50 kW,
tmavá modrá, r. v. 1996,
119 000 km,
99 000 Kã

· - Felicia Combi LXI 1,3
50 kW, ãervená tmavá, 
r.v. 1996, 120 000 km,
108 000 Kã

Renault Expres Pick-up,
1996, 1,9 Diesel, 
118 000 km, koupeno v CZ, 
110 000 Kã + DPH 22%

Ford Transit, 1. majitel,
r. v. 1997, koupeno v âR,
2,5 Di,
odpoãet DPH 260 000 Kã

Daewoo Espero 1,8, 
r. v. 1995, klima, ABS, 
imob., centrál, servo, 
rádio, cena: 138 000 Kã

Citroen Xantia 1,8, 16 V COMBI
r. v. 1995, klima, ABS, imob.
centrál, airbag, AL kola,
rádio, cena: 159 000 Kã

Ford Transit 2,5 TD, r. v. 2000
maxi verze, 93 000 km, ABS,
ASR, taÏné, rádio, super stav,
9místn˘, 515 000 Kã

·koda Felicia 1,3 LXI
COMBI, r. v. 1997
stfi. okno, rádio
cena: 137 000 Kã

Opel Vectra 2,0 DI, 16 V,
Diesel, kombi, 123 000 km,
ABS, 4x airbag, centrál,
klima, 189 000 Kã 

KIA Sportage 2,0 i, 4x4,
pohon LPG, centrál, servo,
taÏné, 109 000 km,
r. v. 1995, 229 000 Kã

· - Forman 1,3 Lxi, 50 kW,
r. v. 1993,
79 000 Kã

· - Felicia 1,6 GLXi,
r. v. 1998,
148 000 Kã

· - Favorit 135LS,
r. v. 1990,
35 000 Kã

Honda 125 XLR, 8,4 kW,
staãí ¤. P. A1, r. v. 1997,
49 000 Kã
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