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Aktuálně z města

rozhovor
Se starostou nad problematikou koncepce rozvoje města

• Budou mít možnost se do koncepce rozvoje
města Rýmařova zapojit také občané?
Koncepci rozvoje města tvoří volení zástupci měs-
ta - členové zastupitelstva. Nikdo jiný ji netvoří,
ale předpokládám, že zastupitelé zohledňují připo-
mínky občanů, se kterými jsou  v kontaktu.
Zastupitelé ze získaných informací o potřebách 
obyvatel města stanovují, co a v jakém pořadí měs-
to vybuduje. Koncepce rozvoje města do roku
2006 je vytvořena rámcově. Na základě ročních
plánů a nově vzniklých potřeb se může dále upřes-
nit a aktualizovat. Občané mohou tedy prostřed-
nictvím svých zastupitelů dosáhnout i případné
změny. Zároveň předpokládám, že naši zastupitelé
nežijí ve vzduchoprázdnu, ale že situaci města
a jeho obyvatel dobře znají. Další vývoj
koncepce mohou ovlivnit dotační tituly a získané
dotace. Řadu z nich ještě neznáme. Realizace kon-
cepce je na finanční spoluúčasti státu, kraje atd.
velmi závislá. Naproti tomu na řadu i potřebných
dotačních titulů nedosáhneme, protože téměř
všechny vyžadují spoluúčast města a městský roz-
počet není nekonečný. Mám  informace o tom, že
se někteří rýmařovští zástupci politických stran
lobbingem snaží finanční prostředky získávat.
• Co je podle Vás příčinou, že se veřejných jed-
nání zastupitelstva zúčastňuje žalostně málo
podnikatelů? Nemyslíte, že je příčina v přístu-
pu radnice k podnikatelským subjektům?
Současné vztahy podnikatelských subjektů a za-
stupitelů města považuji za dobré. Krátce po ná-
stupu do funkce starosty jsem pozval reprezentaci
podnikatelů a prodiskutovali jsme problémy, které
je tíží. Vyslechl jsem výtky a připomínky na adre-
su radnice a padl příslib pravidelných setkání
a další komunikace. Byla ustanovena podnikatel-
ská rada, se kterou se uskutečnilo opět setkání, kde
jsem zástupce firem informoval o tom, co vše by-
lo ze strany radnice z jejich připomínek akcepto-
váno. Diskuse se uskutečnila také na téma koncep-
ce rozvoje města a územního plánu a zadávání za-
kázek. Zazněl příslib radnice o upřednostňování
místních firem při zadávání zakázek, podpoře je-
jich stavu a zaměstnanosti ve městě. Informujeme
podnikatelské subjekty o možnostech využití do-
tačních titulů a grantů. Dohodli jsme se na pravi-
delných setkáních s podnikatelskou reprezentací.
Dá se říci, že komunikace funguje.

Samotná účast podnikatelských subjektů na jedná-
ních zastupitelstva je ale závislá na jejich pracovní
vytíženosti a sledování vlastních záměrů a cílů.
Pokud zastupitelé neprojednávají konkrétní pro-
blém, který by se týkal daného podnikatelského
subjektu, nemají zpravidla zástupci firem zájem 
účastnit se jednání zastupitelstva.
• Podle slov velkého množství občanů se zdá, že
naše město spí jako Šípková Růženka. Roste ne-
zaměstnanost a hospodářská situace některých
rýmařovských podniků a firem je špatná,
mnohde kritická. Jak posuzujete tento problém
Vy, pane starosto? Proč nemá město Rýmařov
například komisi pro podporu podnikání?
Město nemá možnost ani prostředky ovlivňovat
podnikání firem přímo, ale může dosti zásadně 
ovlivnit podmínky pro naše podnikatele.
Například cenou nebo možností pronájmu nebyto-
vých prostor, vybudováním průmyslové zóny, ce-
nou pozemků a podobně. Domnívám se, že pomoc
podnikatelům tady byla a je. Dokonce byla v mi-
nulosti nadstandardní. Město například dávalo do
zástavy majetek bankám za úvěry poskytnuté pod-
nikatelům a dnes na to těžce doplácí. Také ceny
pronájmů jsou relativně na malé výši. Podnikatelé
vzájemně mezi sebou postupují v těchto věcech
mnohem tvrdším způsobem. V podstatě veškeré
naše nebytové prostory pronajímáme. Letos město
proinvestuje naprosto neopakovatelnou sumu při-
bližně 94 mil. Kč do kanalizace, bytů, škol, mateř-
ských školek, komunikací atd. Přitom běžná roční
suma je někde do 20 - 30 mil. Kč. V podnikatelské
radě jsou dva zastupitelé a zároveň i členové rady
města.V širší podnikatelské reprezentaci města
jsou celkem tři zastupitelé. Komise pro podporu
podnikání tedy v podstatě existuje. Pouze není for-
málně ustanovená, ale to nepovažuji za chybu. 
To, že město právě nekvete před očima, je dáno
především polohou - odloučeností regionu a špat-
nou dostupností, veškerý průmysl a zemědělství
z předrevoluční doby byl zasažen těžkou krizí a už
se většinou neobnovil v původním rozsahu.
Investoři do průmyslu a služeb v našem regionu 
oceňují jen nízké mzdy ale nic víc. Je to také otáz-
ka skladby obyvatelstva, mladí lidé odcházejí 
za studiem a už se nevracejí zpět - nemají kam.
Úspěšnost místních firem závisí na jejich konkrét-
ním managementu a jeho strategii, výrobním pro-
gramu, prosperitě odvětví atd. Některé obory pod-
nikání rostou, některé jsou v útlumu, některé
z nich po revoluci doslova odumřely. Například
zemědělství, textilní průmysl. Rozpadl se napří-
klad velice úspěšný kolektiv lidí z Geologického
průzkumu. Je potřeba si uvědomit, z čeho můžeme
dlouhodobě těžit. Pro nás bude pravděpodobně
vždy výhodné podnikat například v oboru zpraco-
vání dřevní hmoty a následně v oborech příbuz-
ných. Trvale tak budou místní firmy těžit z dostat-
ku dřevní hmoty, tradice, vybudovaných kapacit
atd. I tak se obor nevyhne výkyvům. Uměle vy-
tvořená pracovní místa s případnými přepravními
a dalšími náklady by se snad dařilo udržet jen 
za bývalého režimu,  v současnosti ne.
• Jak chce v budoucnu radnice předejít problé-
mům spojených s poskytováním úvěrů pro-
střednictvím zástav?
Úplně jednoduše. Zákon to již nedovoluje.
Podobných případů, jaké řeší v současné době
město s vyvázáním zástav, bylo v našem státě celá
řada. Proto byl přijat asi před třemi roky  zákon,
který podobné jednání zakazuje.

• Rozvoj města souvisí především s vytvářením
nových investičních příležitostí. Jakým směrem
by se podle vás měl v budoucnu rozvoj města
ubírat?
Hodně si slibuji od průmyslové zóny. Město má
připravenu průmyslovou zónu o velikosti osmi
hektarů. V současné době evidujeme dva vážnější
zájemce. Jedině investoři podpoří růst našeho měs-
ta, vytvoří zaměstnanost, poskytnou lidem  odpo-
vídající mzdu a od toho se bude odvíjet prosperita
obchodníků a dalších podnikatelských subjektů,
celý region ožije. Jestliže tomu tak nebude, město
bude dál skomírat. Principem je, aby z regionu
proudily výrobky, služby, zboží, a do regionu 
opačně za ně peníze, ze kterých budou firmy, ob-
čané a potažmo město bohatnout. Budou-li k nám
proudit jen peníze na sociální dávky a důchody,
nezbohatne asi nikdo. Život v každém městě nebo
regionu je právě takový, jak bohaté město je a co si
může dovolit.
Rád bych uvítal několik menších nebo středních
investorů, kteří by každý vytvořili pracovní pod-
mínky pro čtyři až šest desítek lidí. Pokud bude za-
městnanost ve městě rozložena na několik men-
ších podnikatelských subjektů, pak po výpadku
jednoho z nich zbylí město podrží.
• Například město Krnov čekalo na svého in-
vestora tři roky, jste v tomto směru optimista
nebo spíš pesimista?
Jsem optimista. Průmyslová zóna byla dokončena
na podzim a už máme dva zájemce. U obou se jed-
ná prozatím spíš o formu příslibu. První z nich avi-
zuje zaměstnat 50 - 70 lidí. Pokud by začalo u nás
podnikat pět nebo šest podobných investorů, máme
zajištěnou práci pro 300 - 500 obyvatel nezávisle
na stávajícím průmyslu a byl by to obrovský 
úspěch a pokrok. A co je tady nejvíce láká? Říkají
to zcela otevřeně - nízká mzda. A co je odrazuje?
Špatná dostupnost a odloučenost. Nejlepší je po-
chopitelně budovat firmy kolem dálnice Olomouc -
Ostrava. Nezaměstnaných je na Ostravsku a v oko-
lí tolik, že z hlediska dostupnosti dávají investoři
přednost této příležitosti. Mezi průmyslovými zó-
nami existuje samozřejmě tvrdá konkurence a kaž-
dý investor váží jejich přednosti a zápory. Jednali
jsme s náměstkem hejtmana Moravskoslezského
kraje Ing. Wantulou o přístupové komunikaci
z Dlouhé Loučky, jejíž rekonstrukce je plánována
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na rok 2007. Přislíbil, že se pokusí
projekt rekonstrukce urychlit. Bez té-
to pro nás životně důležité kvalitní
spojnice na dálnici u Olomouce
a Mohelnice se investoři do našeho
města nepohrnou.
• Do kterých oblastí by mělo před-
nostně město směrovat své investi-
ce?
V koncepci je řešena přednostně vý-
stavba infrastruktury a následně
školství, kultura a sport. V letošním
a příštím roce město proinvestuje ob-
rovskou částku do dobudování kana-
lizace, vodovodního řadu a oprav ko-
munikací. Domnívám se, že jsme
přistoupili k ekonomicky vyvážené-
mu rozdělení financí mezi plně nevy-
budovanou infrastrukturu ve městě,
kulturu, školy, sport a další odvětví.
Je potřeba najít určitý kompromis.
• Projeví se vstup naší země
do Evropské unie také v koncepci
rozvoje města? 
Určitě ano. Celková situace a pod-
mínky se změní a bude nutno na změ-
ny reagovat. Případů pravděpodob-
ných změn je tolik, že je nemá smysl
ani vyjmenovávat. Zastupitelstvo no-
vou situaci určitě zvládne.
• Zlepší se také obnova a vzhled
města? Mám na mysli například
regeneraci panelových sídlišť, fa-
sád domů, které jsou ve správě
města? Prozatím se výrazně zlepšil
vzhled náměstí a výjimku tvoří ně-
kolik obytných domů. Další svou
zanedbaností působí tak, jakoby
byly ve válečném stavu. Dotace
státu jsou přitom k této problema-
tice velice skoupé.
Stát velmi omezil dotace na regene-
raci panelových sídlišť a na veškeré
záležitosti spojené s byty a bydlením
mimo samotnou výstavbu. Musíme
si uvědomit, že průměrný věk bytu je
45 let, musíme si také uvědomit, že
zanedbanost bytového fondu je vyjá-

dřena částkou 250 - 400 tis. Kč na je-
den byt. Naše město hospodaří asi 
se čtrnácti stovkami bytů a z toho vy-
plývá, že břemeno fyzického opotře-
bení bytů v žádném případě nelze
vyřešit během jednoho nebo dvou
let. Díky velikosti našeho města 
je v bytech jeden z nejnižších nájmů
v republice, finanční prostředky ne-
stačí na obnovu a je třeba počítat
s tím, že je to problém několika desí-
tek let. Pokud si někdo představuje,
že lze tento skrytý, dlouho vznikající
dluh vyřešit během krátké doby, mý-
lí se. Nelze hovořit jen o fasádách.
Za nimi jsou zastaralé odpady, roz-
vody vody, tepla a elektřiny, které
nesplňují příslušné normy. Město
v žádném případě nemá a v dohledné
době ani mít nebude vlastní prostřed-
ky na opravy. Roční výnos z nájem-
ného u bytů činí zhruba 15 mil. Kč
a z nebytových prostor je to asi 
5 mil. Kč. Město všechny tyto pro-
středky investuje do obnovy a údržby
bytového fondu a přesto občané žád-
nou radikální změnu nevidí a ani vi-
dět nemohou, vzhledem k tomu, 
že finance potřebné náklady na re-
konstrukce nepokryjí a troufám si ří-
ci, že ani v tomto volebním období
nelze očekávat změna k lepšímu.
Řeší se opravdu jen nejproblémověj-
ší havarijní stavy. Z uvedených čísel
o bytech si i méně zdatný počtář vy-
počítá, že stav se spíše zhoršuje.
Zásadní obrat,ovšem i k horšímu,
může přinést slibovaná reforma fi-
nancí a nájemného. Koaliční vládní
strany mají často protichůdné názory
na řešení a rychlost postupu. 
• Proč některá města velikostí
srovnatelná s Rýmařovem mohou
být upravenější a některá ne?
V čem je zakopaný pes? Kde berou
radnice finanční prostředky?
Dostávají více peněz? Záleží na po-
čtu obyvatel?

Pochopitelně, že na počtu obyvatel
hodně záleží. Kdybychom se napří-
klad spojili s Horním Městem, do-
sáhli bychom přes deset tisíc obyva-
tel a v rámci státního rozpočtu by-
chom dostali o čtyři miliony korun
více. Uvedu příklad města Pardubic,
které má devadesát tisíc obyvatel
a snaží se spojit s okolními obcemi
tak, aby dosáhlo hranice sta tisíc 
obyvatel. Znamenalo by to, že v ko-
nečném důsledku by obdrželo ze
státního rozpočtu o 130 mil. Kč ví-
ce. Dříve systém upřednostňoval
menší obce, dnes tomu tak není.
Vzhledem k tomu, že Rýmařov 
je pod hranicí deseti tisíc obyvatel,
je tento systém pro naše město vel-
mi nepříznivý. Na druhé straně 
je potřeba říct, že z toho systému tě-
žíme. Pokud bychom žili jen z pro-
středků, které naše město samo vy-
produkuje, tak bychom měli daleko
horší podmínky. Vizáž obce je tedy
přímo závislá na tom, jak prosperu-
je region. Rozdíly prosperity jedno-
tlivých regionů může člověk spatřit
například kolem Olomouce, Brna
nebo Prahy, ale taky v menších ob-
cích jako je například Malá
Morávka nebo Rožnov pod
Radhoštěm, kde je dosti vysoká ne-
zaměstnanost, ale značně rozšířen
turistický ruch. Kdyby byl Rýmařov
například v lokalitě Malé Morávky
nebo Karlova, tak by se dalo hovořit
o druhém Špindlerově Mlýně.
• Je počítáno v koncepci rozvoje
města také s podporou využití vol-
ného času pro obyvatele našeho
města všech věkových skupin
s preferencí mládeže? Z pohledu
občanů a hlavně mládeže to vypa-
dá, že podmínky pro využití volné-
ho času je jakási nástavbová část,
která značně obtěžuje radnici,
o čemž svědčí například dosluhují-
cí kino, naprosto nevyhovující vy-

bavenost Střediska volného času
v Rýmařově, absence kvalitního
sportovního letního areálu včetně
důstojného koupaliště pro návštěv-
níky města a sezónní turisty a po-
dobně.
Kino je funkční, ve Středisku volného
času je výběr, troufám si říci, nadstan-
dardní, knihovna splňuje dokonce re-
gionální kritéria, máme i muzeum
s každoroční řadou výstav, čili kultu-
ra je velmi dobře udržovaná. Navíc 
se rýsuje naděje na zprovoznění  zám-
ku v Janovicích. Pokud se zmíním
o sportu, dali jsme v zastupitelstvu ze-
lenou umělé ledové ploše, která bude
sloužit jako víceúčelová plocha na te-
nis, případně pro instalaci takzvaných
„U“ ramp na skatebord. Umělé zasně-
žování v zahradě Hedvy pomůže zase
lyžařům v případě nepříznivých sně-
hových podmínek. Dá se tedy říci, 
že podporujeme lyžování, bruslení,
hokej a fotbal. Na straně druhé kurty
za nemocnicí zejí prázdnotou.
Krosová dráha v zahradě Hedvy
zpustla a zarostla plevelem a kopřiva-
mi. A co se týče rybníku, je to přírod-
ní koupaliště. Vybudování a udržová-
ní umělého bazénu podle hygienic-
kých norem by vyžadovalo obrovské
finance a ty budou zase chybět jinde,
letní sezóna je u nás někdy deset dnů
v roce. Byl by to přepych a lístek 
by si koupil asi málokdo. Nikdo 
se však nebrání podnikatelským zá-
měrům. Dá se tam vybudovat napří-
klad letní restaurace, tenisové kurty
nebo například squashová hala a měs-
to dotyčného podnikatele nebude brz-
dit ani chvíli. Vše se z rozpočtu měs-
ta dotovat nedá. I zmíněná ledová plo-
cha bude ztrátová a město ji bude roč-
ně dotovat 1 mil. korun. Dotujeme
všechny druhy sportu. Jinak by se ne-
udržely.
• Děkuji Vám, pane starosto, za
rozhovor. JiKo

Živnostenské listy se rušit nebudou !
Před pár dny TV NOVA rozvířila pro-
blém týkající se odborných způsobilostí
u masérů, provozovatelů solárií, saun,
bazénů, průvodců, chovatelů koní atd.
Z reportáže vyplynulo následující - ne-
doložíte-li doklady prokazující vaši od-
bornou způsobilost, živnostenský úřad
vaše oprávnění, tj. živnostenský list zru-
ší.
V termínu do 1.dubna 2003 byl podle
zákona č.309/2000 Sb., podnikatel povi-
nen doložit doklady prokazující splnění
odborné způsobilosti u těchto živností:
oční optika, průvodcovská činnost,
poskytování tělovýchovných služeb,
provozování tělovýchovných zařízení
a zařízení sloužících k regeneraci a re-
kondici, činnosti, při kterých je poru-
šována integrita lidské kůže, masér-
ské, rekondiční a regenerační služby,
provozování solárií, obchod se zvířaty
určenými pro zájmové chovy, drezúra
zvířat.
Ačkoliv živnostenský úřad není ze záko-
na povinen podnikatele vyzývat k před-
ložení dokladů prokazujících odbornou
způsobilost, živnostenský úřad města

Rýmařova tak učinil a všechny podnika-
tele, kteří odbornou způsobilost nesplňo-
vali, vyzval před uplynutím lhůty k to-
mu, aby tak učinili. Ti podnikatelé, kteří
výzvu živnostenského úřadu neobdrželi,
odbornou způsobilost splňují, a to na zá-
kladě posouzení již existujících dokladů
ve spisovém materiálu.
S podnikateli, kteří odbornou způsobi-
lost neprokázali, bude zahájeno správní
řízení ve věci pozastavení živnosti maxi-
málně na dobu jednoho roku. Do té doby
je podnikatel povinen doklady o odbor-
né způsobilosti předložit nebo ustanovit
odpovědného zástupce. Je-li provozová-
ní živnosti přerušeno, musí být požada-
vek odborné kvalifikace splněn před 
opětovným zahájením činnosti.
Na závěr bychom rádi upozornili zájem-
ce o rekvalifikační kurzy, aby si vždy 
ověřili, zda je pořádající instituce akre-
ditována Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy nebo jiným minister-
stvem, do jehož působnosti patří odvět-
ví, v němž je živnost provozována. 

Jana Požárová,
vedoucí živnostenského úřadu

Poskytování nových dávek sociální péče
převedených z okresu

S účinností od 1.1.2003 vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví činnosti obce s rozšířenou působností. Na úseku sociální péče a po-
moci zajišťuje území 12 obcí. Vzniklo nové oddělení sociálně právní 
ochrany dětí a sociální prevence. Tuto činnost zajišťují čtyři pracovníci. 
Z důvodu nárůstu nových druhů dávek byl personálně posílen i úsek
zpracování dávek sociální péče.
Do roku 2002 bylo odborem vypláceno 11 různých druhů dávek soci-
ální péče, a to občanům sociálně potřebným nebo zdravotně postiže-
ným. V roce 2002 bylo na těchto dávkách vyplaceno téměř  35 mil. Kč,
z toho na dávkách pro zdravotně postižené občany více jak 3,5 mil. Kč.
Od počátku roku 2003 bylo občanům vypláceno již 16 druhů dávek.
Jde o nárůst dávek zejména pro občany zdravotně postižené, kteří
o tyto dávky v minulosti žádali na Okresním úřadě v Bruntále. 
V 1. čtvrtletí letošního roku byly sociální dávky vyplaceny ve finanč-
ním objemu 12,5 mil. Kč, z toho na dávkách pro zdravotně postižené
bylo celkem vyplaceno téměř 3 mil. Kč. Nově jsou odborem poskyto-
vány příspěvky na výživu  dítěte, celkem bylo vyplaceno 87 dávek
v celkové částce 82 tis. Kč, dávky pro sociálně vyloučené poskytnuty
v 8 případech v celkové výši 8 tis. Kč. Občanům těžce zdravotně po-
stiženým, držitelům průkazu mimořádných výhod byly přiznány přís-
pěvky na opatření zvláštních pomůcek, na zakoupení motorového vo-
zidla a na provoz motorového vozidla. Bylo přiznáno celkem 358 přís-
pěvků a vyplacena částka 2,5mil. Kč.

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Marie Cimbotová
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Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov informuje:
K registraci nového vozidla potřebujeme tyto originály dokladů:
• technický průkaz
• doklad o nabytí vozidla (kupní smlouva, faktura, leasingová smlouva,..)

k prokázání vlastnictví vozidla
• uvozidel na leasing: souhlas leasingové společnosti a plnou moc k zaregist-

rování provozovatele vozidla
• doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřený na vlastníka ne-

bo provozovatele vozidla
• doklad totožnosti - občanský průkaz, pas. U podnikatelů originály živno-

stenského, výpisu z OR

K registraci staršího vozidla potřebujeme tyto originály dokladů:
• technický průkaz a osvědčení o technickém průkazu
• doklad o nabytí vozidla (kupní smlouva, faktura, leasingová smlouva,..)
• uvozidel na leasing: souhlas leasingové společnosti a plnou moc k zaregist-

rování provozovatele vozidla
• doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřený na vlastníka ne-

bo provozovatele vozidla
• protokol o evidenční kontrole z STK
• doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozo-

váno
• tabulky SPZ, pokud nemáte evidenční nálepku nebo máte SPZ z jiného kra-

je než je Moravskoslezský kraj
• doklad totožnosti - občanský průkaz, pas. U podnikatelů originály živno-

stenského, výpisu z OR

K odhlášení vozidla na jiného vlastníka
potřebujeme tyto originály dokladů:
• technický průkaz
• osvědčení o technickém průkazu
• k žádosti je nutné znát data nového vlastníka (RČ, adresa)
• doklad totožnosti, u podnikatelů originály živnostenského listu, výpisu z OR

K zaevidování změn údajů o vozidle potřebujeme tyto originály dokladů:
• technický průkaz
• osvědčení o technickém průkazu
• doklad osvědčující změnu, u dodatečné montáže příslušenství je potřeba do-

ložit homologaci (schválení) zařízení
• doklad totožnosti - občanský průkaz, pas. U podnikatelů originály živno-

stenského, výpisu z OR

Vážení občané,

dne 23.04.2003 byl uzavřen odbor dopravy a SH, z důvodů úpravy 
centrální sítě evidence řidičů a vozidel. Všem občanům se omlouváme 

za nevyřízení jejich žádostí a upozorňujeme, že podobná situace 
se může kdykoli opakovat. Z naší pozice však bohužel nelze 

tuto skutečnost nijak ovlivnit, jedná se o úpravy v centrální síti!!!

Děkujeme za pochopení!!!

pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství,
8. května 48, MěÚ Rýmařov

I cyklista je účastník silničního provozu
Většina z nás vlastní jízdní kolo, na kterém v tom-
to ročním období denně či alespoň občas jezdí do
práce, na výlety, na zahrádku,..V následujících řád-
cích se dočtete jak by mělo být, dle zákona, vyba-

veno Vaše kolo. Další důležitou věcí, kterou možná
nevíte, je, že i cyklista je účastník silničního provo-
zu a jako takový musí dodržovat povinnosti řidiče,
to znamená že např. nesmí ohrozit ani omezit 

ostatní účastníky provozu. Pokud před jízdou poži-
je alkoholické nápoje a je vlastníkem řidičského
průkazu může mu být tento řidičský průkaz i ode-
brán a rovněž může být vysloven zákaz činnosti!!!

• dvěma na sobě nezávislými brzdami, kola pro děti
předškolního věku s protišlapací brzdou nemusí být
vybavena přední brzdou

• volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě za-
slepeny (zátkami, rukojeťmi,.)

• matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychlou-
pínací nebo v kombinaci s krytkou náboje musí být
uzavřené

• zadní odrazkou červené barvy
• přední odrazkou bílé barvy
• odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů
• na paprscích předního nebo zadního kola nebo o-

bou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové
barvy na každé straně kola

• zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zá-
sobou energie musí svou kapacitou zajistit svítivost
světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení

• je-li kolo vybaveno pomocným sedadlem pro do-

pravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevně-
no a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte

• pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, prask-
liny a zjevné jiné deformace

• kola uváděná na trh po 1.1.2003 musí mít na snad-
no dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dob-
ře čitelné výrobní číslo

• kola uváděná na trh po 1.1.2003 pokud nejsou vy-
bavena uvedenou světelnou signalizací (přední
světlomet a zadní svítilna) musí být opatřena jed-
noznačným upozorněným, že tato kola nejsou
způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditel-
nosti.

Pokud provozujete horské kolo, tak toto také musí
být vybaveno pro provoz na pozemních komunika-
cích povinnou výbavou.

Odbor dopravy a silničního hospodářství,
MěÚ Rýmařov

Povinné vybavení jízdních kol:
(zkráceně dle zákona 341/2002 sbírky přílohy č. 13)

Výstavba Penny Marketu ve skluzu
„Po nezbytných terénních úpravách
se vyskytly problémy s podložím
a je potřeba provést přeprojektová-
ní základů a oddrenážování terénu.
V hloubce asi šesti metrů pod úrov-
ní terénu se vyskytla spodní voda.
Bude potřeba vybudovat opěrnou
zeď mezi pozemkem, na kterém by
měla prodejna Penny Marketu stát
a mezi rodinnými domky“, řekli
shodně k problému výstavby Penny
Marketu Mgr. Václav Šilhavý, jed-
natel společnosti BKB Praha spol.
s.r.o. a Miroslav Bulva, zástupce od-
dělení expanze Penny Marketu.
Problémy s dokončením terénních
prací, na kterých se podílí mimo jiné
také hydrolog, statik a geolog, 

by se měly podle odpovědných míst
vyřešit nejpozději do 15. května. Poté
by měla být zahájena samotná výstav-
ba prodejny. Podle investora, který
provádí vlastní výstavbu prodejny,
může být stavba dokončena do tří 
až čtyř měsíců a nejpozději do konce
srpna by chtěl nájemce - firma Penny
Market přivítat první návštěvníky.
Podle vyjádření zástupce Miroslava
Bulvy jsou však zmiňované termíny
bez záruky a mohou se vyskytnou dal-
ší neočekávané problémy. Občané
města Rýmařova mohou jen doufat, 
že na sklonku letních prázdnin budou
moci konečně zavítat do nových pro-
stor dlouho slibované prodejny Penny
Marketu. JiKo

Zlatá udice v Rýmařově
Ve čtvrtek 1. května se pod hlavičkou MO ČRS v Rýmařově uskutečnila ry-
bářská olympiáda Zlatá udice v dětské kategorii. Ani silný vítr neodradil mla-
dé rybáře kterých se sešlo 47 a v tomto hojném počtu soutěžili na edrovickém
rybníku o největší úlovek. Soutěž se stává každoročně vyvrcholením zájmové
činnosti rybářů.
Jednoznačným vítězem se s kaprem o délce 48 cm stal Jiří Macek. Další sou-
těžící byli vyhodnoceni podle počtu ulovených „ostatních“ ryb. Vítězové byli

odměněni diplomy a věcný-
mi cenami. Drobnou upo-
mínku si letos odnesli i ti,
kterým se nepoštěstilo při
lovu. Za tento krok, za pod-
poru mladých rybářů v je-
jich další činnosti a za jejich
celoroční přípravu, patří sr-
dečné poděkování vedou-
cím rybářského kroužku
pod SVČ. SVČ RýmařovFoto: Šárka Adámková
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Seznamujeme vás s jednotlivými odbory MěÚ Rýmařov

Živnostenský odbor
Vedoucí: Jana Požárová
Telefon: 554 219 150-5
Počet pracovníků: 6

Na základě živnostenského zákona č.455/1991 Sb.,
v platném znění, v rámci přenesené působnosti pra-
cuje obecní živnostenský úřad jako samostatný od-
bor Městského úřadu Rýmařov. Vykonává činnosti
týkající se koncesovaných živností, živností ohla-
šovacích řemeslných, vázaných, volných a provo-

zovaných průmyslovým způsobem a provádí kon-
trolní činnost na úseku živnostenského podnikání
v dané oblasti. Živnostenský úřad Rýmařov působí
na území měst a obcí Rýmařov, Břidličná, Huzová,
Horní Město, Dolní Moravice, Jiříkov, Malá
Morávka, Malá Štáhle, Tvrdkov, Ryžoviště, Stará

Ves, Velká Štáhle včetně všech jejich částí.
Na živnostenském úřadu je zřízena poradna pro
spotřebitele, kde občané obdrží informace k záko-
nu č. 643/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v plat-
ném znění. Živnostenský úřad pracuje ve 2. podla-
ží budovy na ul. 8. května 1170/48 v Rýmařově.

- rozhoduje o udělení koncese,
- vydává průkazy živnostenských oprávnění (živnostenské listy a koncesní lis-

tiny), provádí jejich změny,
- rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění a pozastavení provozování

živnosti,
- vede evidenci provozoven ve svém územním obvodu podnikatelů se sídlem

nebo místem podnikání mimo svůj územní obvod,
- účastní se kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro

provozování živností řemeslných (podle vyhl. č. l54/l996 Sb., k provádění
kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování
živností řemeslných),

- provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem

a zvláštními předpisy v oblasti živnostenského podnikání,
- spolupracuje v kontrolní činnosti s ostatními orgány státní správy,
- ukládá pokuty v blokovém a správním řízení za porušení povinností stano-

vených živnostenskoprávními předpisy,
- vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na ú-

seku živnostenského podnikání,
- zabezpečuje archivaci a evidenci spisových materiálů podnikatelů,
- zajišťuje poskytování informací žadatelům ( zákon l06/l999 Sb., o svobod-

ném přístupu k informacím)
- vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,
- zpracovává výpisy z tohoto rejstříku a posuzuje prokázání právního zájmu

• je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností volných ohlašovacích vázaných , živ-
ností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,

• zabezpečuje dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
• zabezpečuje dozorovou činnost podle zák.č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatření s tím souvisejících, ve znění 

zák.č. lO6/1995 Sb. a zák.č. l4l/2001 Sb., o spotřebních daních,
• připravuje podklady pro vydání obecně závazných vyhlášek města Zpracoval tajemník MěÚ Rýmařov Ing. Jiří Furik

Rozsah činnosti:

Úřad práce v Bruntále otevřel informačně poradenskou kancelář
Jako třetí v republice otevřel ve středu
30. dubna bruntálský úřad práce
Informačně poradenskou kancelář
(IPK). „Ta bude sloužit nejen pro po-
třeby uchazečů o práci, ale také
pro širokou veřejnost a bude otevřena
od pondělí do čtvrtku v době od 8.00
do 12.00 hodin. V našem kraji se po-
dobná IPK nachází jen ve Frýdku -
Místku a v rámci republiky potom ně-
kde u Prahy“, prohlásila při jejím 
otevření vedoucí IPK Ing. Olga
Valášková. Ze statistiky vyplývá, že
jen kolem 10 % obyvatelstva má pří-
stup k internetu. A právě IPK skýtá
zdarma možnost surfování po interne-
tu v rámci nabídek zaměstnání nebo
vyhledání soukromé zprostředkova-
telny práce, která má povolení minis-
terstva práce a sociálních věcí. Pro

méně zdatné zájemce o práci s inter-
netem ochotně vypomohou stážisti.
„Uchazeči o zaměstnání, kteří k nám
zavítají, mají možnost vybírat ze širo-
ké nabídky volných míst a také z na-
bídky pracovních míst vedlejších
okresů nebo celé České republiky“,
doplnila Olga Valášková, a dále uved-
la, že nabídka pracovních míst se bu-
de aktualizovat denně.
Informačně poradenská kancelář má
dále za cíl seznámit s činností Úřadu
práce v Bruntále. Zejména se jedná
o činnost zprostředkování práce, mo-
nitoring trhu práce, o aktivní politiku
zaměstnanosti, výplaty hmotného za-
bezpečení, kontrolní činnost u za-
městnavatelů, platové neschopnosti
zaměstnavatele, pracovněprávní pora-
denství, profesní poradenství nebo re-

kvalifikace.
Zájemci z řad uchazečů o zaměstnání
nebo kdokoliv z veřejnosti může na-
hlédnout do inzerátů s nabídkou za-
městnání, případně s pomocí dalších
poradců IPK mohou prostřednictvím
e-mailu odesílat své životopisy za-
městnavatelům, vznést dotazy na pra-
covní místa či přijít s jakýmkoliv do-
tazem.
Informačně poradenská kancelář bu-
de rovněž podporovat kontakty 
se zprostředkovateli práce. Ředitel
Úřadu práce v Bruntále Mgr. Milan
Horna řekl, že podpora zprostředko-
vatelů se bude řídit požadavky na tr-
hu práce. „Je potřeba si uvědomit,
že uchazeč o zaměstnání má na výběr
dvě varianty. Pokud bude chtít pra-
covat ve svém oboru, bude muset za
svým uplatněním také dojíždět.
Druhá varianta přináší možnost re-
kvalifikace pro pracovní místa, která
jsou dosažitelná v místě trvalého
bydliště“, sdělil dále ředitel a dodal,
že předpokládá zájem o služby IPK
i ze strany ostatních lidí, vzhledem
k tomu, že může nastat situace 
se snižováním stavu zaměstnanců,
nezřídka i vysokoškolsky vzděla-
ných, u kteréhokoliv podniku či fir-
my a IPK s podobnou možností po-
čítá a může v tomto směru pomoci
nebo poradit. Podle slov ředitele
Horny je připraven materiál, který
bude v průběhu letošního roku řešit
oddělené zprostředkování práce
v Rýmařově, tak jako je tomu již
v Krnově a Bruntále a druhým kro-
kem by mělo být vybudování další

informačně poradenské kanceláře
v Krnově a konečně rozšíření nabíd-
ky služeb v Rýmařově. Oddělené
zprostředkování práce znamená, 
že zprostředkovatelé nezodpovídají
za to, aby uchazeč dostal jakékoliv
finanční částky, potvrzení apod. 
Za tyto náležitosti je odpovědno od-
dělení dávek a ověřování a poradce
zprostředkovatel odpovídá za výběr
vhodného zaměstnání, vyjednává
podmínky se zaměstnavateli, řeší dá-
le otázky motivace, rekvalifikace
a další služby, které by pomohly 
uchazeči o zaměstnání v kontextu to-
ho, co je a co není reálné.
K 30. dubnu 2003 evidoval Úřad prá-
ce v Bruntále celkem 9 089 nezaměst-
naných v rámci bývalého okresu
Bruntál, což činí 16,51 % a ve své na-
bídce má 246 volných pracovních
míst. JiKo

Vedoucí IPK Ing. Olga Valášková
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Kde a proč
v Rýmařově nakupujeme

Anketa

Obyvatelé Rýmařova mají pro své nákupy široký výběr
potravinových prodejen. Zajímalo nás, co vás, nakupu-
jící, nejvíce ovlivňuje při rozhodování kde a proč naku-
povat. Zda jsou to ceny, milá obsluha, vzdálenost pro-
dejny od bydliště či něco jiného. Položili jsme několika
kolemjdoucích následující otázku.

„Na základě čeho si vybíráte potravinovou
prodejnu pro své každodenní nákupy?“

Anna Sedláčková, mateřská dovo-
lená
Především na základě ochoty pro-
davaček, sortimentu zboží a cen. 
Je to různé. Osobně udělám raději
pár kroků navíc a jdu tam, kde 
je levněji. Člověk rád ušetří něja-
kou tu korunu.

Věra Holá, důchodkyně
Hlavně na základě peněz. Mně cho-
dí na nákupy dcera, ale když už se
vydám na nákup, volím vždy nej-
bližší prodejnu. Mám ji hned na-
proti, takže nemusím jít daleko. 
Co je drahé, to nekoupím, a zbytek
mi doveze dcera.

Františka Spáčilová, důchodkyně
V důchodovém věku mám hodně
času na procházky a díky jim si vy-
řídím nákupy. Ale když se tak dí-
vám na nejrůznější letáky, tak 
na Hané, ve Zlíně a podobně 
je mnohem levněji. I když v po-
slední době se i u nás situace trochu
zlepšila. Byla jsem s dcerou a zetěm v supermarketu
a ten výběr se nedá srovnat. Na druhou stranu tam člo-
věk utratí daleko více peněz.

Michal Zapadlo,
Jakub Šubrt, Jaromír
Mališka, Jitka Va-
vrušková, Simona
Volencová, - studenti
UP Olomouc
Chodíme nakupovat
do obchodu, který je
nejblíže. Snažíme se totiž ušetřit co nejvíce času, kte-
rého máme málo. Vejdeme do samoobsluhy a nakoupí-
me všechno, co potřebujeme: chleba, něco na namazá-
ní a jdeme zase zpátky. Nemáme jednoduše čas zajít 
si pro tohle sem a ono támhle. Samozřejmě, když má-
me času více, je pro nás studenty nejdůležitější cena.
Protože kdo by nechtěl ušetřit? Máme raději tradiční
obchody. Takový ten lidský přístup, kde se lidé znají.
Supermarkety a hypermarkety na nás působí při náku-
pu potravin trochu depresivně. Také když jdete do su-
permarketu, utratíte více peněz a strávíte více času než
jste původně chtěli.

Helena Papajová, vedoucí droge-
rie Racek
U mě rozhoduje čas. Ani ne tak ce-
na, protože ty ceny jsou tady v pod-
statě stejné. Nejraději nakupuji
v jednom obchodě na náměstí, pro-
tože to mám nejblíže, je to tam pře-
hledné a už mě tam znají.
Samozřejmě, že se dívám na ceny, ale nakonec tam
stejně koupím i věc, kterou mají jinde levnější. Jak ří-
kám, rozhodující je pro mě čas.

Kde nakoupíme nejlevněji?
Pro srovnání jsme náhodně vybrali několik rýmařovských prodejen a v nich se zaměřili na ceny ně-
kterých druhů potravin a nápojů.

(Pozn.: uvedené ceny platné k 2. 5. 2003) ChOli a JiKo

Na Den zdraví přišly necelé tři desítky občanů
V rýmařovské Diakonii se ve středu 30. dub-
na uskutečnil v době od 8.00 do 15.00 hodin
Den zdraví. Záměr této velice užitečné a pro-
spěšné akce, ostatně jako všech, které připra-
vuje tato organizace, byl zcela prostý.
Poskytnout veřejnosti, alespoň v rámci zá-
kladního měření zcela zdarma, přehled
o zdravotním stavu. „Přišla k nám paní, kte-
ré jsme naměřili dosti zvýšenou hladinu cuk-

ru v krvi a po tomto zjištění, které samo o so-
bě již signalizuje, že není něco v pořádku,
se rozhodla navštívit svého ošetřujícího léka-
ře“, řekla ředitelka Diakonie Rýmařov
Marcela Staňková. Zdravotní sestry z Diakonie
změřily zájemcům krevní tlak a provedly mě-
ření hladiny cukru v krvi pomocí glukometru.
Je jen škoda, že se této záslužné akce zúčast-
nily jen necelé tři desítky občanů. JiKo

Ředitelství SSOŠ Prima s.r.o., Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov

vypisuje výběrové řízení

na místo vedoucí vychovatelky Domova mládeže školy.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2003

Kvalifikační předpoklady:  - pedagogické vzdělání nebo ÚSO - SpgŠ obor vychovatelství
- nejméně 5 let praxe v oboru

Bližší podrobnosti můžete získat na tel.: 554 211 812
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Kritickýma očima

Bezbariérová zóna nebo parkoviště?
Na naší planetě žije kolem šesti mi-
liard lidí. Liší se barvou pleti, ra-
sou, náboženským či politickým
vyznáním, pohlavím, sexuální ori-
entací atd. Svět je krásný možná
právě proto, že jsou lidé tak rozdíl-
ní, rozmanití...
V našem středu žijí rovněž lidé,
kteří, nechci napsat, že nutně naši
pomoc potřebují, protože jsou vět-
šinou soběstační, ale v každém pří-
padě, si zaslouží, abychom je tole-
rovali a v žádném případě jim ne-
ztěžovali život. Jsou to lidé zdravot-
ně postižení. Je od nás sice hezké,
že na parkovištích mají vyhrazená
místa, před úřady, nemocnicemi,
obchody apod. vybudovány bezba-
riérové zóny... Ale podívá-li se člo-
věk kolem sebe pořádně, zjistí na-
jednou, že na místech, kde by měla
stát auta s modrou nálepkou, kterou

mají handicapovaní své automobily
označeny, si klidně parkují lidé
zdraví.
Nemám vůbec slov k chování řidiče,
jehož auto můžeme spatřit denně
zaparkované na vybudovaném bez-
bariérovém přístupu do budovy de-
tašovaného pracoviště Referátu so-
ciálních věcí a Referátu státní soci-
ální podpory na třídě Hrdinů 16
v Rýmařově. Napadá mě otázka:
„Proč vůbec budujeme bezbariérové
zóny? Mají snad kromě funkce 
usnadnit handicapovaným život,
ještě další, a sice fungovat jako par-
koviště?!“ Myslím, že tomu tak ne-
ní a zmíněný řidič nebo řidička,
pravděpodobně někdo ze zaměst-
nanců, by se měl stydět. Zřejmě si
říká: „Proč bych musel parkovat své
autíčko někde opodál, když je bez-
bariérová zóna tak pěkně vydláždě-

na?“ A vůbec přitom nepomyslí, ja-
ké starosti svým bezohledným cho-
váním způsobí hendikepovanému
spoluobčanovi.
Od letošního roku policisté tvrdě

trestají stání automobilů na místech
pro invalidy. Mohou dokonce udělit
pokutu až do výše 5 tisíc korun.
Není parkování na bezbariérové zó-
ně podobný prohřešek? ChOli

Na pódiovkách se nikdo nenudil
Takřka letní počasí přivítalo letošní v pořadí 
již 23. pódiové skladby. Maminky, tatínkové, ba-
bičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, sousedé, zná-
mí i neznámí, ti všichni opět po roce přišli shléd-
nout a ocenit rozmanitá dětská vystoupení.
Za slavnostního pochodu vkráčely do sálu malé
mažoretky ze SVČ Rýmařov a zahájily tak tradič-
ně pódiové skladby. V bohatém a velmi pestrém
programu se představily děti rýmařovských mateř-
ských škol. Žáčci logopedické třídy 6. mateřské
školy vystoupily s malou divadelní hrou Krteček.
A kdo nevěděl, jak to vypadá v pekle, zjistil to při
vystoupení malých čertíků ze stejné mateřské ško-
ly. Zuzanka, tak se jmenoval country tanec v po-
dání dětí 5. MŠ Rýmařov. Ty měly připraveno
v průběhu Pódiových skladeb ještě jedno
vystoupení s názvem Škola zvířátek, které
se podle ohlasu obecenstvu rovněž líbilo.
Dojem z jejich vystoupení byl navíc umoc-
něn nádhernými kostýmy. Podobně jako 
5. mateřská škola si dvě vystoupení připra-
vila také 3. MŠ. Roztomilé vystoupení dětí
neslo název Žížalky. Každý jistě zná lidovou
písničku „Já mám koně“, kterou si vybrali
kluci a holky ze 3. MŠ pro své druhé vy-
stoupení. Všichni účinkující byli oděni 
do krojů a chlapci dokonce přijeli na koních.
Samozřejmě ne na živých, ale dřevěných.
Když cvičí děti, je vždy se na co dívat
a když s nimi cvičí maminky, je to pohled

o to radostnější. Klap klap song, tak
zněl název vystoupení rodičů a dětí,
během kterého společně předvedli jak
vypadá například čáp nebo medvídek.
Nejmenší děvčátka z oddílu sportovní
gymnastiky TJ Jiskra Rýmařov, vy-
stoupila s programem Braši v našem
hradě straší. Následovala ukázka hodi-
ny tělesné výchovy školáků 2. B zá-
kladní školy z Jelínkovy ulice, ve kte-
ré si zahráli na barvičky. Polámal 
se mraveneček, kdo by neznal tuhle
písničku? Její obsah nápaditě ztvárnili
členové TS Freeze dance SVČ, pro
které to bylo vůbec první vystoupení.

A moc se jim povedlo.
Druhou část programu opět zahájilo
vystoupení mažoretek. Tentokrát 
se představila starší děvčata ze SVČ
Rýmařov. Po nich se podařilo taneční
skupině TK Jes ZŠ Rýmařov rozpohy-
bovat celý sál skladbou Španělka. 
Ve Středisku volného času nedávno
vznikl kroužek modelingu jehož člen-
ky a dokonce jeden model uspořádali
módní přehlídku, jejímž tématem byl
sport. Sportovní oblečení zapůjčil
Freestyle shop, který sídlí na Husově
ulici. TK Jes ZŠ Jelínkova se předsta-
vuje podruhé. Tentokrát taneční sklad-

ba S písničkou. Následovalo druhé vystoupení
taneční skupiny TS Freeze dance SVČ.
Tentokrát skladba s názvem Hello. Divák
mohl být doslova okouzlen vystoupením
hostů z Bruntálu, kterými byly dívenky z od-
dílu moderní gymnastiky. S lehkostí víl se
pohybovaly po parketu a v působi-
vých kostýmech vypadaly opravdu jako les-
ní žínky. Skladba Minutovky v podání žákyň
ZŠ Jelínkova sklidila úspěch nejen na této
akci, ale i na přehlídce školních tanečních
souborů. Gymnastky z Bruntálu nebyly jedi-
nými hosty, kteří se přijeli zviditelnit.
Dalšími byla děvčata ze souboru The
Colours Břidličná. Představila se moderním

tancem. Skladbu nazvaly Ramp. Pro žáky 9. tříd
organizuje každoročně SVČ kurz předtanečních.
Ti nejlepší byli vybráni aby ukázali, jak ladným
pohybům se pod vedením tanečního mistra nau-
čili. Pódiovky se blížily do finále. Na řadu přišla
1. ZŠ Rýmařov s ukázkou fitness. Tu vystřídala
děvčata ze ZŠ Jelínkova, pro která to bylo v prů-
běhu odpoledne již čtvrté vystoupení. A stylové
rozloučení obstarala skupina TS Freeze dance
a jejich „Bye - bye“.
Pochvalu si zaslouží i organizátor této akce
Středisko volného času, protože vše bylo skvěle
zorganizováno a proběhlo plynule. Příští rok 
se máme jistě na co těšit. I když překonat letošní
výkony nebude zdaleka jednoduché. ChOli
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Moravskoslezský kraj informuje

návštěva prezidenta
Prezident České republiky Václav Klaus se svou chotí hýřili

při návštěvě Moravskoslezského kraje dobrou náladou

DNY EVROPSKÉ KULTURY SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU
Již v březnu byly zahájeny některé z akcí Dnů evropské kultury 2003, které probíhaly především během měsíce dubna. Sérii výstav, rozmanitých hu-
debních koncertů a filmů zakončí v květnu výstava plakátů a koncert saxofonisty s jeho kvartetem.

Ve spolupráci s Goethe institutem Praha je organi-
zována výstava plakátů s kresbami německého spi-
sovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu
Güntra Grasse. K vidění bude během celého měsí-
ce května v malé výstavní síni na zámku
v Bruntále.

10. května 2003 můžete být svědky koncertu mla-
dého špičkového britského saxofonisty Denyse
Baptista a jeho kvarteta. Koncert, který je pořáda-
ný ve spolupráci s British Council, vypukne 
ve 20.00 hodin v Klubu Boomerang.
Připomeňme, že celé Dny evropské kultury pořá-

dal Moravskoslezský kraj ve spolupráci s velvy-
slanectvími, jejich kulturními instituty (Rakouské
kulturní fórum, Goethe Institut, Italský kulturní in-
stitut, Britská rada, Alliance Francaise) a kulturní-
mi institucemi Moravskoslezského kraje.

Katherini Davasová, tisková mluvčí

„Jsem velice rád, že mohu přicházet
mezi vás, občany, chci navštěvovat
města a obce České republiky, chci
vám dodat dobrou náladu a optimis-
mus,“ to byla slova, která prezident
České republiky Václav Klaus proná-

šel během celé své dvoudenní ná-
vštěvy v Moravskoslezském kraji. 
Ve všech šesti městech, do kterých
ve dnech 28. a 29. dubna 2003 
se svou manželkou Livií zavítali,
stejně jako v podnicích, na vysoké

škole i na krajském úřadu očekával
prezidentský pár nadšený dav lidí.
Chtěli prezidenta a jeho choť pozdra-
vit, potřást jim rukou či darovat ky-
tičku. Václav a Livie Klausovi 
na oplátku rozdávali úsměvy a pod-
pisy.
První zastávkou hlavy státu v našem
kraji byl Nový Jičín. Na tamní
Masarykovo náměstí přišlo presi-
dentský pár pozdravit více než 3 tisí-
ce lidí. V Novém Jičíně se Václav
a Livie Klausovi poprvé podepsali
do pamětní knihy, což pak učinili
v každém navštíveném městě.
Na Krajském úřadu Moravskoslez-
ského kraje diskutoval prezident s kraj-
skými zastupiteli, poslanci a senátory
např. o reformě veřejné správy a dálni-
ci D 47. Tato dvě témata se vedle otáz-
ky vstupu České republiky do Evrop-
ské unie stala základním předmětem
rozhovorů ve všech městech.
Profesor Klaus navštívil také univer-
zitu VŠB-TU v Ostravě. V přeplně-

ném sále pak Klaus debatoval 
se stovkami studentů. Ti se ptali na
názory presidenta k problematice
placení školného, současného soud-
nictví v ČR, obnovy Iráku, ale zají-
mal je i program běžného pracovní-
ho dne presidenta, otázka bytové po-
litiky či veřejnoprávních médií.
Na radnici v Českém Těšíně vítali
vzácnou návštěvu hned dva starosto-
vé - jak Českého Těšína, tak polské-
ho Cieszyna. Přítomen byl také před-
seda Kongresu Poláků, takže řeč by-
la především o historii a kořenech
česko-polského soužití. I tady po-
zdravili Václav a Livie Klausovi ob-
čany, kteří přišli na náměstí ČSA.
Prezident si prohlédl provoz válcov-
ny v Třineckých železárnách.
Procházka válcovnami byla ukonče-
na ve velíně, kde je celý provoz mo-
nitorován na obrazovkách.
Prezidenta zajímala otázka zaměst-
nanosti i samotný vývoj železáren. 

Katherini Davasová, tisková mluvčí

Prvotřídní profesionalita záchranářů
V sobotu 3. května se na náměstí Míru
v Rýmařově uskutečnil Den hasičské techniky

ke 133. výročí vzniku hasičů v Rýmařově.
I přes nevlídné počasí se zde sešlo několik de-
sítek diváků, kteří se zajímali, jak jsou hasiči
našeho města schopni vypořádat se z nejrůz-
nějšími situacemi při zdolávání požáru nebo
likvidaci chemické havárie či vyproštění člo-
věka z vraku auta a předání lékařům záchran-
né služby první pomoci. Přihlížející viděli si-
mulovaný zásah ve výškové budově, zajištění
nebezpečné látky, novinkou byla ukázka im-
pulzivního hašení požáru pomocí IFEX -
3000 (tlakové vodní dělo). Ukázka připrave-
nosti hasičů ve spolupráci se záchrannou služ-
bou první pomoci se nesla v duchu prvotřídní
profesionality. Záchranáři přesvědčili, že jsou
schopni vypořádat se i s těmi nejzávažnějšími
případy. ChOli

Matka, máma, maminka
Opakujte si tiše maminka, maminka... Už samo to slovo 
je líbezné a zvukomalebné. Je to snad první slůvko, které
jsme vyslovili, znělo to tehdy ma ma. Život nám dala naše
mamka, maminečka, starostlivě a obětavě nás vychovávala,
bála se o nás, když jsme onemocněli, ona by jistě tu nemoc
vzala na sebe. V noci hlídala u naší postele, strachovala 
se o náš život, vždyť lidský život je skutečně jen takové leh-
ké dýchnutí na sklo. Bože, jak jsme zranitelní...
Potom nás vedla do školičky, pak do školy, přišlo rozlou-
čení se školou, maturita, promoce, svatba... a třeba už na-
rození vnoučat či pravnoučat. A maminka
byla vždy nablízku, radovala se z naší
radosti a trápila se našimi neúspě-
chy. Říkávala, že se musí starat
až do důchodu a s úsměvem
dodala: ale toho tvého dů-
chodu.
Díky mamince a otci jsme
měli dětství, které nám po-
mohlo odstartovat do toho 
opravdového, dospěláckého
světa. Měli jsme rodinu, pevný bod
v leckdy bouřlivé realitě všedních
dnů a okolního světa.
V kalendáři je květen, ten nejkrásnější
v Čechách. A právě druhou májovou
neděli oslavíme Den matek. Blahopře-
jeme našim maminkám, ať mají hodně
důvodů ke spokojenosti, štěstí, hodně sil
a především pevné zdraví. 

Z celého srdce redakce

Foto: MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova

Citát: Když někdy tak zazpívat zachce se nám, ptáte se: komu první pí-
seň komu? Však víte: matkám, nejkrásnějším ženám. K písničce
první vracíme se domů. František Branislav

Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narození dítěte

Monika Ludvarová .......................................................................... Rýmařov
Nikolas Berki .................................................................................. Rýmařov

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

Jaroslav Horkel - Rýmařov .................................................................. 82 let
Ludmila Březinová - Rýmařov ............................................................. 83 let
Veronika Gajdošová - Rýmařov ........................................................... 83 let
Marie Gajdošová - Rýmařov ................................................................ 84 let
Květoslava Šubčíková - Rýmařov ........................................................ 84 let
Ilona Benčíková - Rýmařov .................................................................. 91 let
Marie Holzmanová - Rýmařov ............................................................. 91 let
Hubert Soppe - Rýmařov ...................................................................... 94 let

Rozloučili jsme se
Hedvika Pacvoňová - Jamartice ............................................................ 1913
Miluše Dostálová - Rýmařov ................................................................ 1922

Matrika MěÚ

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

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

15.5. Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN
od roku 1993

17.5. Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní
Telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1969 (OSN)

18.5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z podnětu
Mezinárodní muzejní rady

21.5. Světový den kulturního rozvoje (UNESCO)
24.5. Evropský den parků, slaví se od roku 1999

12.5.1828 nar. DANTE GABRIEL ROSSETTI, anglický básník a malíř
(zemř. 9.4.1882) - 175. výr. nar.

12.5.1933 nar. ANDREJ VOZNĚSENSKIJ, ruský básník - 70. výr. nar.
12.5.1933 nar. IVO BUDIL, novinář a publicista - 70. výr. nar.
14.5.1863 nar. v Jimramově, okr. Žďár n. Sázavou, VILÉM MRŠTÍK, 

prozaik, dramatik a publicista (zemř. 2.3.1912 v Divákách, 
okr. Břeclav) - 140. výr. nar.

15.5.1833 nar. SOFIE PODLIPSKÁ, prozaička a překladatelka (zemř.
17.12.1897) - 170. výr. nar.

16.5.1703 zemř. CHARLES PERRAULT, francouzský básník a prozaik,
autor pohádek (nar. 12.1.1628) - 300. výr. úmrtí

17.5.1938 nar. ALENA VOSTRÁ, prozaička a dramatička (zemř.
15.4.1992) - 65. výr. nar.

18.5.1933 nar. WìADYSìAW LECH TERLECKI, polský prozaik, dramatik,
překladatel (zemř. 3.5.1999) - 70. výr. nar.

20.5.1883 nar. OTOKAR FISCHER, literární historik a překladatel 
(zemř. 12.3.1938) - 120. výr. nar.

20.5.1928 nar. MILOŠ JŮZL, estetik a hudební vědec - 75. výr. nar.
21.5.1918 nar. VILÉM HECKEL, fotograf (zahynul 31.5.1970) - 85. výr. nar.
21.5.1933 nar. ERAZIM KOHÁK, filozof, publicista a politolog 

- 70. výr. nar.
22.5.1813 nar. RICHARD WAGNER, německý hudební skladatel, teoretik

a publicista (zemř. 13.2.1883) - 190. výr. nar.
22.5.1873 zemř. ALESSANDRO MANZONI, italský básník, prozaik 

a dramatik (nar. 7.3.1785) - 130. výr. úmrtí
22.5.1913 nar. v Brně FRANTIŠEK JÍLEK, dirigent (zemř. 16.9.1993

v Brně) - 90. výr. nar.

Městské muzeum a galerie Octopus

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

Lenka DaÀhelová
Muzeum R˘mafiov, nám. Míru 6

3. kvûtna v 16 hodin uvedla Anna Zonová
3. - 31. kvûtna 2003

od 3. 5. do 1. 6. 2003
úvodní slovo: Mgr. Jifií Karel

Mojmír Vrba - poezie
vernisáÏ: v sobotu 3. 5. 2003 v 16.00 hod.

MIROSLAV SEDLÁ¤
dfievûná plastika



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT08/2003

10

Vrátit panství zbídačenému vpádem
Korvínových žoldáků pořádek a zaji-
stit jeho rozvoj byl jistě přetěžký úkol
a lze říci, že Boskovicové byli dobrou
volbou pro náš kraj. Již dříve jsme 
upozornili, že valná část Sovinecka
zůstala po uherském tažení úplně či
částečně pustá a veliké rozlohy polí
nikdo neobdělával. Luka zela prázd-
notou, les si rostl podle svého a rozši-
řoval se jen nálety na zemědělskou
půdu. Majitelé zboží tak přicházeli
o velké sumy, ale velmi tristní byl též
nedostatek čehokoliv, co potřebovali
lidé v dolech a hutích. Nebylo dosta-
tek sil na svážení dřeva z lesů, chybě-
ly potraviny, tažná zvířata i výrobky
řemeslníků. Ačkoli doly jinak tvořily
organismus značně svébytný, nedo-
stávalo se ničeho, ba ani piva, 
a to mohlo přivést věčně žíznící hor-
nické holendry až ke vzpouře, což by-
lo to poslední, co mohl Boskovic po-
třebovat. Bylo třeba přivést nové lidi
a opět kolonizovat.
Ješkovi z Sovince se znovuosídlování
nesporně až na výjimky nezdařilo, je-
dině Rýžoviště obnovil roku 1536
a přilákal zájemce darem rozsáhlých
privilegií. Každému usedlému se do-
stalo vzácného a cenného práva svo-
bodně obchodovat se solí (tj. bez
vrchnostenského zdanění), ale i mou-
kou a přízí. Všichni se nyní mohli
svobodně ženit a vdávat na cizí pan-
ství bez povolení vrchnosti, sirotci ne-
museli automaticky nastupovat do
vrchnostenské služby. Městská rada
mohla vystavovat křestní listy 

i osvědčení zachovalosti, jež opravňo-
valy jejich držitele kdekoli v Evropě
podnikat či stát se měšťany a řemesl-
níky nebo se jimi vyučit.
Rýžoviště dostalo právo tres-
tat darebáky a lumpy rozhod-
ně tvrději než nyní a pokuty
připadaly městu.
Vrchnost si však 
na rozdíl od rabštejn-
ského panství rozumně
ponechala hrdelní kau-
zy. Noví konšelé totiž
až příliš dobře metli a právo
se někdy příliš nelišilo o lyn-
čování. Měšťané si dokonce
mohli volně brát panské dřevo
na opravu svých domů, mostů či
cest, svobodně vařili pivo v městském
pivovaru a čepovali jej, pouze víno
šenkovali za úrok. Měli možnost pro-
vádět nekontrolovaný výlov místního
potoka Seifen (Polička či Mýdlový
potok). Rovněž povinnosti se daly
snést: za pronajatá pole platili měšťa-
né nevysoký nájem a při zakoupení 
usedlosti v městečku dostala vrchnost
poplatek směšných čtyř bílých grošů.
Robotovalo se pouhé tři dny v roce
a podle potřeby pomáhali poddaní při
lovu, drželi stráž na hradě a výjimeč-
ně pomáhali při stavbě panských ob-
jektů. Za svobodné užívání lesa plati-
li uznávací poplatek v ovsu.
Teprve za Kryštofa z Boskovic koneč-
ně váhavě započatá akce Sovineckých
kulminovala, ačkoli se již nikdy ne-
zdařilo obnovit vše. Nezdařilo 
se hned vysadit Malou (Novou)

Štáhli, neboť se roku 1545 znovu uvá-
dí jako pustá, ale 1547 již byla osídle-
na. Bohatý a dobrý hospodář Kryštof,

který měl jistě mnoho dalších sta-
rostí s jinými statky, ji konečně

osadil lidmi ze svých panství
a s pomocí fojta Michala.

Téhož roku zahájil koloni-
zaci zaniklého Veveří dal-
ší rychtář Hanuš Rutter.
1548 obnovil Boskovic
Stránské lidmi z Rapo-

tína, Losinska, Petrovic
nad Desnou, Vikýřovic
a Jiříkova. Fojtem se stal
Čech Materný. Vesnice se za-

čaly postupně zalidňovat, lidé
bohatli a měli dostatek, ba někdy

až přebytek zaměstnání. Jižní a vý-
chodní část Rýmařovska se vracela
k dobrým časům moravské renesance
sáhovými kroky.
Kryštof z Boskovic začal poněkud za-
nedbávat svou rezidenci v Moravské
Třebové a více pobýval na rozlehlém
Úsově, odkud měl blíže k centru své-
ho zájmu, stříbrným a železným do-
lům „medelským a v okolí Plin-
koutu,“ jejichž výnos však poněkud
přecenil. Chybný předpoklad se bo-
hužel stal prvním krokem k úpadku
boskovického majetku. Již výše jsme
vzpomněli, že měl dobrý vztah k sou-
dobému umění podobně jako otec
a zanechal po sobě řadu památek do-
dnes. Na Sovinec přivedl jako první
z jeho vlastníků nádhernou italskou
i svéráznou českou renesanci.
Zatímco druhá brána, nad níž bydlíval

zámecký kaplan a která ústí do tzv.
Sovího dvora pod skalním sukem pů-
vodního hradu či hradním jádrem, 
je další pozdně gotická s aliančním
erbem Ješka ze Sovince a jeho ženy
Anny z Vrbna s vročením 1541, jižní
a východní částí hradu opatřil Kryštof
z Boskovic novými objekty.
Dokladem je zachovalý portál
Boskovického sálu s erbem hřebene.
V pohodlně upravených místnostech
hradu Kryštof rád pobýval, jak o tom
svědčí četné listiny dané na hradě
Sovinci po roce 1543. Na sklonku ži-
vota zjistil bohatý Boskovic, že od-
lehlé, navíc ne vždy příliš výnosné
statky a dědictví velmi stěžují přehled
a komplikují situaci v hospodaření.
Rozhodl se proto soustředit více sil na
celistvou severomoravskou doménu.
1547 prodal hrad Boskovice s trnav-
ským statkem novošlechtici
z Horních Uher Šimonovi Ederovi 
ze Štiavnice, o němž ještě hodně usly-
šíme, Úsov a Litovel přepustil svému
příbuznému Janu Jetřichovi
Černohorskému z Boskovic. Pone-
chal si jen Moravskou Třebovou,
Zábřeh, bohatou Rudu a Sovinec, vše
pochopitelně s příslušnými panstvími.
1549 jej postihla těžká životní trage-
die, když mu zemřel jediný a velmi
nadějný syn Ladislav Velen, než 
se mohl ujmout zděděného majetku.
Štěstím pro boskovickou větev rodu
bylo, že Velen po sobě zanechal pět
sirotků Václava (+1569), Jana
Třebovského (1543-1589) a tři dcery. 

Mgr. Jiří Karel

Ještě jednou Kryštof z Boskovic

Z historie

výstava
ECCE HOMO

EJHLE ČLOVĚK

Městská knihovna

Půjčovní doba knihovny:

Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin
So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve středu je knihovna zavřená

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov
a pobočky v Břidličné je malým výběrem prací, které
vznikaly během tohoto školního roku a věnovaly 
se ústřednímu tématu, jímž je člověk.
Jde vlastně o výtvarný projekt, který je členěn na jed-
notlivé dílčí úkoly. Děti během roku pracovaly na jed-
notlivých úkolech a měly tak možnost dané téma po-
chopit více do hloubky.
Tento rok si vzaly pod lupu člověka: člověka jako tvo-
ra myslícího, tvora s emocemi, tvora komunikativního,
požitkářského, hříšného, snícího, ale i jako tvora, jenž
je součástí přírody a tudíž je tvořen jen z masa a kostí.
Na tomto projektu se podíleli všichni žáci výtvarného
oboru (pod vedením Mgr. Martiny Kohoutkové) v roz-
mezí 6-33 let.
Návštěvníci Městské knihovny v Rýmařově mohou
výstavu shlédnout v době od 5. května do konce měsí-
ce června s tím, že termín ukončení výstavy bude
upřesněn.

program:

- základy pohybu TCHAJ-ŤI-ČCHUAN

- spojení pohybu a aplikací

- základy bojového umění

Sobota 24. května 2003
malý sál SVČ 14 - 17 hod.cena: 150 Kč

s M a r c e l e m A d a m c e m

STŘEDISKO
VOLNÉHO ČASU

RÝMAŘOV

zve zájemce
o tradiční čínská cvičení

TAI - ČI



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 08/2003

11

Rýmařovské střípky těsně poválečné 
Tragická válka se přehnala Evropou i Tichomořím
a nastala dosud poslední a tentokrát česká koloni-
zace našeho kraje, leč první pochopitelná euforie
časem pominula a lidé různých charakterů se za-
čali potýkat s novou a pro mnohé velmi nezvyklou
situací nebo, jak se dnes vznešeněji říká, realitou.
Osvobození přineslo řadu problémů - původní ně-
mecké obyvatelstvo bylo odsunováno a nově přichá-
zející byli zčásti „zlatokopové“ a zčásti naivkové 
se zkreslenými představami o hospodářství v drsném
horském kraji. Poválečné Rýmařovsko se tak muse-
lo potýkat s celou řadou problémů. Podle „Zpráv
z Rýmařovského okresu“ se však zdá, že ekonomika
byla na vzestupu a všem ležel na srdci především
vzhled našeho města. Vše ošklivé a staré muselo
zmizet, aby bylo nahrazeno krásnými novostavbami,
které uvědomělí komunisté vlastnoručně budovali.
Jak si vedou rýmařovští komunistaé!
Žádné dlouhé, neplodné řeči, ale skutek! Dne
14. t.m. bylo v plenární schůzi komunistické strany
usnešeno, že bude odstraněn ohyzdný přístavek, kte-
rý doposud „zdobil“ zdejší radnici (tzv. chlebové la-
vice, tj. krám pekařů a historická součást radnice 
od středověku). Usneseno - vykonáno. Ještě pouhé
3 dny stál tento ohyzdný přílepek radnice, ale 18 t. m.
ráno v 8 hodin byl již úplně zbořen, cihly zbořeniště
srovnány u zdi radnice, ba i rumiště bylo uklizeno.
Učinili tak dobrovolně a nezištně členové místní
strany komunistické, kteří tím zbavili MSK (Místní
správní komise) starosti o nutnou peněžní výlohu,
které by jinak bývalo zapotřebí. (18. 5. 1946)
Podle dobového zpravodajství dalším závažným
problémem bylo původní německé obyvatelstvo,
zvláště pak ženy, které prý narušovaly řádné man-
želské soužití.
Němky v Rýmařově příčinou rozvratu v manželství
Rýmařovské české ženy jsou pobouřeny několika
případy, v nichž jsou nepěkně súčastněny německé
/i vdané/ ženy, které lákají nové české usedlíky
k intimním stykům, po jichž zjištění dochází v čes-
kých domácnostech k bouřlivým výjevům, ba, jak
nad pochybu zjištěno i k rozvodům. Nejedná se jen
o intimní styky, ale i o to, že někteří nesvědomití
Češi donášejí svým německým milenkám různé po-
traviny a jiné potřebné předměty /např. prádlo
apod./ ochuzujíce tak svoji rodinu. Bylo by záhod-
no učiniti tomu co nejdříve přítrž, a to buď Němky
dát do tábora aneb provést brzský odsun všech do-
sud v městě jsoucích Němců. (17. 5. 1946)
Autorovi „Zpráv“ na mravném životě Rýmařovanů
velmi záleželo a k problematice narušování man-
želství se pravidelně vracel.

. Bylo by věru třeba tohoto rychlejšího odsunu
Němců, neboť jednak je velká nouze o byty pro no-
vé české osídlence. . Kromě toho působí Němky ná-
padně přitažlivě na naše horkokrevnější mužské
pohlaví, z čehož vznikají nepříjemné a někdy i ne-
bezpečné rozbroje v manželském soužití, ba i po-
rušování zákona o národní cti. (4. 5. 1946)
Porušování zákona o národní cti? Čtete dobře -
styky Čechů s Němkami byly pěkně riskantní
a provinilci si vysloužili opovržení. Zločincem se
tak mohl stát i obyčejný zamilovaný mladík. 
To jsme přece slyšeli již dříve, když nacisté ještě
před válkou kodifikovali Norimberské zákony
a intimní styky Němců a Němek s cizinci, zvláště
s Židy a Slovany, nazývali przněním rasy a začali
je krutě trestat.
Zatčen pro zločin proti národní cti
Dne 20. května (1946) byl ve Frýdlantě na Mor.
(Břidličná) zatčen 19letý Jaroslav Zhříval, valcíř
kovů, který se zamiloval do Němky Heidenreichové
tou měrou, že se s ní chtěl oženiti. Když mu, jako
vojenskou službou povinnému bylo svolení odepře-
no, a když ještě k tomu byla ona Němka odsunuta
do své vlasti, rozjel se Zhříval za ní bez svolení
úřadů 8. března do Německa. Překročil podloudně
hranice, ale patrně neměl úspěchu, neboť
se 11. května dobrovolně vrátil do svého dřívější-
ho bydliště, kdež byl též zatčen a bude postaven
před soud za naprostý nedostatek národní cti.
Občané se však neproviňovali jen problematickým
milostným životem. Záhy se objevil dosud velmi
trvanlivý alkoholismus!
Nebezpečí nadměrného požívání alkoholických
nápojů a spojeného s tím opilství zasahuje již i na-
še pohraničí, ba i počíná se projevovati u mladých
členů naší armády, o čemž svědčí dva případy, kte-
rých jsem byl svědkem. Bylo to kterési neděle, kdy
po náměstí rýmařovském šlo 5 mladých vojínů,
kteří zde pracovali na žňových pracích, z nichž
4 byli jen podnapilí, za to jeden z nich byl v tak de-
solátním stavu, že se potácel tou měrou, že jen tak,
tak se udržel na nohou. Druhý, drastičtější případ
jsme zažili s mojí ženou minulý týden v domě
k 22. hodině večerní, když jeden z nájemníků
ve svém opilství se dobýval do našeho bytu.
Manželce, která se jej ptala co u nás v tak pozdní
době hledá, odpověděl tak hrubými slovy a nadáv-
kami, že jich nelze reprodukovati. Býval to pořád-
ný a pracovitý člověk, který přišel na scestí, u ně-
hož se však dá doufati v obrat k lepšímu, neboť
sám uznal své prohřešení a omluvil se. Ale nejhor-
ším jest, že opilství se rozmáhá u těch, kteří jsou

sociálně nejslabší a kteří svůj nevelký příjem zís-
kaný těžkou prací utrácí tímto způsobem, ponechá-
vajíce svoji rodinu v bídě. Jest nejvyšší čas k uči-
nění náležitých opatření. (27.10.1946)
Ale nebyli by to Rýmařované, aby na opilce nevy-
zráli.
Boj proti rozmáhajícímu se opilství
MNV i ONV v Rýmařově zahájily neúprosný boj
proti tomuto zlořádu a rozhodly se použíti i dras-
tických prostředků k jeho odstranění. MNV bude
proti všem notorickým opilcům postupovati tím
způsobem, že bude v pátek, v sobotu a v neděli roz-
hlasem veřejně pranýřovati provinilce hlášením je-
jich jmen i jejich zaměstnání, ale též stav, v jakém
se v opilství nalézali a co vše v něm tropili.
Nepomůže-li to, budou pokutováni vysokými část-
kami. (20. 12. 1946)
Kouření však bylo z tehdejšího hlediska nezávad-
né, a ani ministr zdravotnictví ještě tenkrát nevy-
hrožoval rakovinou plic. Jaký poprask by asi způ-
sobila v dnešních novinách tato zpráva?
Další trafika v Rýmařově
Znenáhlým, však trvalým vzrůstem počtu obyvatel-
stva města přibývá i počtu kuřáků a proto bude též
zvýšen počet trafik ze tří na čtyři. Bylo by si přáti,
aby byl také zvýšen příděl kuřiva. (20. 12. 1946)
Zvolna se blížil rok 1948, který zpřeházel opět
všechny dosavadní hodnoty. Mohli jsme nastoupit
cestu ke světlým zítřkům ... Bc. Leona Pleská

Před tímto svátkem se nedoporučovalo koupat se, provinilci mohli snadno do-
stat prašivinu. V severních Čechách se věřilo, že ten, kdo by zlomil v den svát-
ku tohoto světce lilii, zemřel by do deseti let v tu samou hodinu, kdy zničil
květinu. Dokonce se věřilo, že takový člověk zahyne násilnou smrtí.
V den svátku sv. Jana Nepomuckého se konala kdysi slavná svatojánská pouť,
kdy matička Praha patřila jen venkovu, který si dával v tyto dny v Praze do-
staveníčko. Doba pořádání této pouti byla pro venkov velmi výhodná, neboť
český sedlák měl již zaseto a letní práce ještě nenastaly. Večer před poutí 
se konaly na památném Karlově mostě pobožnosti u sochy tohoto světce.
Střelecký ostrov zas plnil funkci zábavnou - konaly se zde velkolepé ohňo-
stroje. Tisíce poutníků z Čech a Moravy přicházely do Prahy a socha světce
byla v tyto dny obklopena květy a větvičkami břízek.
Praha se v tomto týdnu proměnila v louku pestrých krojů. Národní kroje by-
ly viditelnou známkou národní sebedůvěry a na každém kroku bylo možné
potkat zástupce různých koutů naší země. Živost jejich barev a obsáhlost je-
jich použití v podivuhodné kombinaci vzorů a motivů vystihoval přesně a věr-
ně prostředí, odkud pocházel. Od jásavých a pestrých barev a hedvábí, vy-
značují kraje bohaté, až k ponurým barvám chudých horských krajů, vše by-
lo v tyto dny k vidění. Bohužel ta krása a barvitost z krajů, z poutí a posvíce-
ní, z kostelíků, z křtů a pohřbů velmi rychle mizí. Díkybohu za obyvatele těch
mála vesnic a měst, kteří zůstávají našim krojům věrni. Redakce - zr

16. 5. - Sv. Jan NepomuckýSOBOTA 31. KVĚTNA 2003
SVČ RÝMAŘOV POŘÁDÁ SEMINÁŘ

BRIŠNÍ TANCE
s Adrianou Poláčkovou
SÁL SVČ 14 - 18.00 HODIN

CENA 250 Kč

Lektorka Adriana vás naučí pracovat
s ženskou energií, která vám umožní obje-

vit ženskost, krásu a sebevědomí.

Příjemnou formou tak žena mění
nejen vztah sama k sobě,

ale i k druhým lidem. Tentokrát
se seznámíme s krokovými variacemi

a choreografií rukou „Johara“.

Přihlášky a záloha 150 Kč
do 26. května v SVČ

Foto: archiv muzeum
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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

Program:

Pondělí 14.7.

Sraz: 7.30 u SVČ
Návrat: 15.00 u SVČ

Úterý 15. 7.

Sraz: 7.15 u SVČ 
Návrat: 17.00 u SVČ

Středa 16. 7.

Sraz: 7.30 u SVČ
Návrat: 17.00 u SVČ

Čtvrtek 17. 7.

Sraz: 7.00 u SVČ
Návrat: 18.00 u SVČ

Pátek 18. 7.
Sraz: 9.30 u SVČ
Návrat: 17.00 u SVČ

10. 5. - 11. 5. 20.00
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

17. 5. - 18. 5. 20.00
Děvčátko
(ČR 2002)

Během tří dnů a nocí na perife-
rii dnešního velkoměsta se Ema
rozejde s Viktorem, prožije ro-
mánek s budoucím pilotem
Karlem a potká jediného opra-
vdového muže svého příběhu,
taxikáře bez taxíku. Milostný
příběh je vyprávěn tak, jak Ema
vnímá svět kolem sebe a hledá
v něm lásku, radost a zábavu.  

Mládeži přístupný

24. 5. - 25. 5. 20.00
Solaris

(USA 2002)

Psycholog dr. Kelvin přemýšlí
a reflektuje všechny okolnosti,
jež vedly ke smrti jeho man-
želky. Je ale vyrušen naléha-
vým vzkazem přítel
Gibariana, který je daleko 
na vesmírné expedici u plane-
ty Solaris a přes videozáznam
žádá Kelvina, aby přijel a po-
kusil se objasnit záhady, 
ke kterým na stanici dochází.
Mládeži od 12-ti let přístupný

Příměstský letní tábor SVČ
ve dnech 14. - 18. 7. 2003

(hrad, jeskyně, jezírko, rozhledny, zámek, příroda)
(od 10 let - turisticky náročnější)

Rýmařov - Žďárský Potok (BUS) - Alfrédka
- Anenská huť (BUS) - Rýmařov

Cena BUS 24 Kč, svačinu a oběd s sebou + pití nebo
peníze na oběd (možno na Anenské huti). Poplatek
SVČ 20 Kč.

Rýmařov - zámek Jánský vrch - Čertovy kazatel-
ny - Jeskyně Na Pomezí - Rýmařov

Cena zájezdu: 105 Kč. Vstupné na zámek (2 okruhy
50 a 15 Kč dospělí, 35 a 10 Kč senioři a studenti, 25
a 5 Kč děti do 15 let) a do jeskyně (60 Kč dospělí, 50
Kč studenti a senioři, 30 Kč děti) si každý účastník
hradí sám. Svačiny a pití sebou, v Javorníku možnost
oběda v zámecké restauraci nebo ve městě.

Rýmařov - Biskupská kupa - Rejvíz - Mechové
jezírko - Zlatý chlum - Jeseník - Rýmařov

Cena zájezdu 88 Kč. Vstupné na rozhledny (15 Kč
dospělí, 10 Kč senioři a studenti, 5 Kč děti)
a Mechové jezírko (taktéž) si hradí každý účastník
sám. Svačiny a pití totéž, co u předešlého dne.
Možnost oběda na Noskově chatě (Rejvíz).
Biskupská kupa se nachází v hraničním pásmu, prů-
kazy totožnosti mějte sebou.

Rýmařov - Babiččino údolí - 
Ratibořice - Rýmařov

Cena zájezdu 200 Kč. Vstupné: Česká Skalice:
Barunčina škola (14 Kč dospělí, 10 Kč senioři a stu-
denti, 8 Kč děti), Muzeum B. Němcové a textilní mu-
zeum (30 Kč dospělí, 20 Kč studenti a senioři, 14 Kč
děti). Zámek Ratibořice (50 Kč dospělí, 25 Kč stu-
denti, senioři i děti), Mlýn (10 Kč dospělí, 5 Kč stu-
denti, senioři a děti - tato vstupenka platí i pro Staré
Bělidlo), Mandl - technická památka: pouze 5 Kč
všichni. Svačiny a pití sebou. Možnost oběda na trase.

Rýmařov (BUS) - Sovinec - Rýmařov (pěšky)
BUS 15 Kč. Vstupné na hrad (30 Kč dospělí, 15 Kč
ostatní). Svačiny a pití s sebou. Možnost oběda
v hradní restauraci. Poplatek SVČ: 20 Kč.

Pokyny platící pro každý den:
Pevné boty, brýle a čepici proti slunci, pláštěnka,

triko a ponožky na převlečení. V průběhu prohlídek vypnout mobil.

Přihlásit se můžete i na jednotlivé dny spolu
se sourozencem, rodiči, babičkou i dědečkem.

Cena zájezdu platí při plně obsazeném autobuse
(čím méně přihlášených, tím vyšší cena).

Platbu i přihlášky odevzdat nejpozději 25. 6. 2003!
Tábor vede: p. Matějová, tel. 554 211 410

Ratibořický zámek Babiččino údolí
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Vloupal se do čerpací stanice ve Staré Vsi
V noci z 23. na 24.3.2003 se vloupal zatím nezná-
mý pachatel do čerpací stanice ve Staré Vsi. Uvnitř
prodejny odcizil z prodejního pultu dobíjecí karty
pro mobilní telefonní přístroje, dálniční známky
a finanční hotovost. Majiteli benzínky způsobil
celkovou škodu ve výši 29 tisíc korun.

Spáchal sebevraždu zastřelením
Ve čtvrtek 24. dubna se v rodinném domku na uli-
ci Jesenické v Rýmařově střelil do hlavy nelegálně
drženou zbraní dvaapadesátiletý muž. Lékař, který
se k případu dostavil, mohl už jen konstatovat
smrt. Podle vyjádření Policie České republiky
s největší pravděpodobností muž řešil sebevraždou
své osobní problémy.

Policejní hlídka vyrušila pachatele vloupání
do rýmařovské prodejny

Po 3.00 hodině ráno 28.dubna vnikl do prodejny
na Husově ulici v Rýmařově zatím neznámý pa-
chatel. Z polic v obchodě vzal zboží a připravil 
si je k zadnímu vchodu. Na místě činu zanechal
i půlmetrový ocelový sekáč, který zřejmě užil
k páčení. Pachatel byl vyrušen přijíždějící policej-

ní hlídkou. Z místa činu utekl a devět mobilních te-
lefonů různých typů a monitor k počítači, které
měl připraveny ke krádeži, se podařilo zajistit.
Odcizením zboží by vznikla majiteli škoda za více
jak 50 000 Kč.

Pachatel se zaměřil na alkohol a starožitnosti
V době mezi 27. - 29.dubna se neznámý pachatel
vloupal do chaty ve Žďárském Potoce. Dlažební
kostkou rozbil skleněné výplně okna ložnice a vni-
kl dovnitř. Z objektu odcizil ruční motorovou pilu,
několik lahví alkoholu a starší vyřezávané hodiny
- kukačky. Neznámý poberta způsobil majiteli ško-
du ve výši více jak 20 000 Kč.

Řidič z místa nehody ujel
Ve středu 30. dubna krátce před půl sedmou ráno
si počínal velmi neopatrně dosud nezjištěný řidič
vozidla typu Avia Furgon při vyhýbání se s proti-
jedoucím autobusem Karosa na silnici mezi
Dolní Moravicí a Malou Morávkou. Řidič avie
vjel na levou stranu vozovky ve svém směru jíz-
dy. Došlo k bočnímu střetu levými zpětnými zr-
cátky obou protijedoucích vozidel. Neznámý ři-
dič bez zastavení z místa dopravní nehody ujel

a věc neoznámil k prošetření. Způsobená škoda
na autobusu dosáhla 5 000 Kč. Ke zranění osob
nedošlo.

Dosud neznámý zloděj kradl
v tělocvičně rýmařovské základní školy

V době od 19.00 do 20.15 hodin ve středu 30. dub-
na odcizil neznámý pachatel ze šatny tělocvičny
ZŠ v Rýmařově černou plátěnou peněženku s fi-
nanční hotovostí, dvěma platebními a dvěma úvě-
rovými kartami včetně všech dokladů majitele.
Způsobil mu tak škodu za nejméně 700 Kč.

Nárazil do betonového sloupu
elektrického vedení

Ve čtvrtek 1. května v 7.00 hodin ráno se čtyřia-
dvacetiletý řidič osobního automobilu Š-120 při
jízdě za Rýmařovem nevěnoval plně řízení vozid-
la. Na přímém úseku silnice vyjel vlevo mimo vo-
zovku ve svém směru jízdy a tam čelně narazil do
betonového sloupu elektrického vedení. Při do-
pravní nehodě utrpěl řidič středně těžké zranění
s předpokládanou dobou léčení 2 - 3 měsíce. Požití
alkoholických nápojů bylo u něj vyloučeno. 
Na vozidle vznikla škoda 5 000 Kč.

Výzva veřejnosti ke spolupráci při pátrání
po pachateli loupeže v Bruntále na ulici Opavské
V úterý 22.4.2003 byla kolem 20,30 ho-
din v Bruntále na ulici Opavské před do-
mem č. 21 přepadena místní 51letá žena.
Pachatel jí po krátkém zápase vytrhl z ru-
ky nákupní béžovou tašku z jutoviny 
se všemi doklady, léky a hotovostí 
300,- Kč. Podezřelý muž pak utíkal smě-
rem k ulici Vrchlického. Vzhledem k po-
vaze místa činu (vysoká pravděpodob-
nost pohybu osob a svědků) žádáme ve-

řejnost o informace k danému případu či
osobě pachatele, kterým je muž ve věku
kolem 30 let, vysoký asi 175 cm, střední
postavy, krátkých černých vlasů česa-
ných dozadu, delší dobu nebyl oholen
a působil zanedbaným dojmem, jeho ob-
lečení bylo zřejmě tmavé barvy. Svědci
mohou kontaktovat policii na lince 158,
osobně na kterékoli služebně či přímo
kriminalisty na telefonu 974 731 320.

perlička
Krádež králíků v Horním Městě objasněna

K nahlášení případu krádeže čtyř dospělých a osmi mladých králíků
z králíkárny 74leté majitelky z Horního Města bylo provedeným šet-
řením a získanými výslechy svědků zjištěno, že se do zahrady a krá-
líkárny nevloupal neznámý pachatel, ale na pozemek poškozené ma-
jitelky vnikli dva němečtí ovčáci, kteří králíky zadávili a odnesli. Psi
se prokousali tyčkami plotu, potom vnikli do kotce a králíky si odne-
sli. Hladové šelmy způsobily majitelce škodu za 2 500 Kč. U jedno-
ho psa se podařilo zjistit majitele a událost byla v úterý 29.dubna ja-
ko přestupek postoupena komisi Městského úřadu Rýmařov.

Mgr. Lucie Krašteničová, tisková mluvčí Policie ČR

Dobrý den pane Vojkůvko!
Jsou setkání na která se nezapomíná. To naše patři-
lo návštěvě ateliéru Libora Vojkůvky, uznávaného
malíře nesmírně zvláštních obrazů. Žije nedaleko
nás, ve Šternberku.
Ta dubnová středa byla úplně obyčejná, slunná
a pohodová. Autobusek nás, dvacet děvčat - stu-
dentek I. ročníku rýmařovské Primy pod vedením
Mgr. Sicové, zavezl téměř až k domu malíře, který
už nebydlí na hradě, ale má svůj zahradní ateliér.
Pan Libor už nás čekal. Bleskurychle nám v pra-
covně vykouzlil posezení jako u táboráku, usadil se
mezi nás a vyprávěl a vtahoval nás do svého zají-

mavého a neobvyklého světa, do svých obrazů, ta-
jů, zájmů, znalostí, obdivu k přírodě, především
k broučkům, housenkám, pavoukům a podobné
„havěti“. Motýly považuje za šperky přírody. Však
také jeden živý, přivezený legálně ze vzdálené
Afriky, seděl na bílém závěsu za ním a jakoby na-
slouchal.
Otázky jen padaly. Jak vznikají jeho obrazy, čím je
inspirován, kde všude už našla své místo jeho díla.
Trošku se pochlubil, že se mu podařilo procestovat
už asi 150 zemí, nedávno otevřel „svou“ restauraci
„Ateliér“ v Praze. Také Večerní Praha nešetřila

chválou nad interiérem restaurace, kde jsou
Liborovy obrazy a sbírky rarit.
Čas běžel, my jsme si všechny uvědomily, že bese-
da se zajímavým člověkem je lepší než spousta
stránek z učebnice. Už dávno jsme mu odpustily je-
ho trochu zvláštní slovník, když on zkrátka umí
a zná. Jeho zvířátka na plátnech se smějí, jsou
smutná i poťouchlá, líná i zvědavá. A jak umí ma-
lovat vodu, vegetaci pralesa a LIDI!
Má rád svět, rád žije, všechno dělá s plným nasa-
zením. Zkusíme být také takové!

Petra K., literární klub Prima

Z tvorby mladých

Foto: archiv SSOŠ Prima Repro: Ateliér RegulusRepro: Ateliér Regulus
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Vážení přátelé,
nedávno se mi dostal do rukou RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT a sice článek adresovaný prodejně
H+H. Protože se jedná o naši partnerskou firmu,
která s námi spolupracuje v programu M-CARD,
nedá mi to, abych nereagoval.
V první řadě mi dovolte jenom krátkou informaci
o programu M-CARD. Naším záměrem je uzaví-
rat smlouvy s různými obchodními firmami, které
kromě toho, že nabízejí kvalitní zboží a služby,
jsou navíc ochotny odměnit zákazníka nějakou
výhodou navíc, v našem případě se jedná zejména
o věrnostní slevy. Celý program je potom posta-
ven tak, že by měl všem zúčastněným stranám při-
nášet jisté výhody a kromě toho každý účastník
tohoto programu, jak na straně zákazníků, tak na
straně obchodníků, se projektu M-CARD účastní
na základě vlastního rozhodnutí.
Obchodní vztahy, které máme navázány s jednot-
livými firmami, máme samozřejmě ošetřeny
smlouvami, přesto ani sebelepší smlouva nedoká-
že zabránit tomu, že se některé věci postupně mě-
ní.
Myslím, že nejlepším příkladem toho může být,

když se podíváme na to, jak každý z nás musíme
v dnešní době neustále čelit různým situacím,
změnám a nezbývá nám než stále hledat nová ře-
šení.
K takové situaci došlo například i v prodejně
H+H, kde se od letošního roku změnily podmínky
v poskytování slev, a to z důvodu, že se prodejna
stala součástí jisté maloobchodní sítě, kde prodá-
vá různé druhy zboží v akcích za takových pod-
mínek, že už není možné na toto zboží poskytnout
další slevu.
Opět mi dovolte malý příklad: Každý z nás získá-
vá za svoji odvedenou práci jistou odměnu, která
by měla být vždy vyšší než jsou naše skutečně vy-
naložené náklady, pokud by tomu tak nebylo, není
možné abychom takto dlouhodobě existovali.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem našim
partnerským firmám za spolupráci na projektu M-
CARD a taky všem našim zákazníkům za dlouho-
dobou přízeň. Nám všem potom přeji hodně úspě-
chů a zdarů do budoucna a splnění všech našich
přání.

Děkuji za pozornost, s pozdravem Jan Körner,
marketingový ředitel projektu M-CARD

Reakce na dopis adresovaný prodejně H+H

Dne 26. dubna jsem měl možnost účastnit se taneční
zábavy v obci Tvrdkov za Horním Městem. Jako občan
velkoměsta Olomouc jsem byl velmi zvědavý, jaká 
to bude asi zábava, jak se lidé v tak malé vesničce umí
bavit. Byl jsem nesmírně překvapen úrovní, chováním
účastníků a vůbec celou atmosférou tohoto večera. Šlo
o slet čarodějnic, což je asi v této obci tradiční zábava.
Zcela zaplněný sál, vzorná obsluha, veselé a pěkné do-
vádění zmíněných čarodějnic, to vše jen podtrhovalo
skvělou taneční zábavu, jakou jsem již dlouhá léta ni-
kde neviděl.
Skromně se domnívám, že snad ale největší zásluhu na
celé vynikající atmosféře měla živá hudba. Dověděl
jsem se, že se jedná o hudbu Střediska volného času
z Rýmařova, hudbu Pedagog. To, co předváděli muzi-
kanti a zpěváci této kapely, je obdivuhodné. Padli, jak
se říká do noty snad každému přítomnému. Závidím
městu Rýmařov takovou hudbu a budu se snad někdy
v budoucnu těšit na podobné setkání.

Doc. RNDr. Karel Nalepa, CSc,
přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Krásný předmájový večer

Básnické prvotiny
Inzerát
Mám motýlí křídla,
nad loukou kroužím,
jsem mladý motýl,
po slečně toužím.
Mám byt 2+1,
jsem rozvedený,
bývalou motýlkou
podvedený.
Utekla s jiným,
na křídlech měl barevná očka,
já jsem celý bílý
jak sněhová vločka.
Nad loukou kroužím,
hledám lásku,
chci, slečno, vás,
nejde o sázku.
Večer je mi smutno,
cítím se hrozně sám,
lásko motýlí, zavolej,
ať dál nehledám.

Nika, literární klub Prima

Ruce
Jen podívej se na své ruce,
máš dvě a přece každá jiná je.
Pravá k práci,
levá k srdci.

Stisk ruky není ledajaký,
má v sobě sílu a lásku taky.
Kdo ruku podával,
ten za svým slovem stál.

Pravou se také přísahá,
že nechybí nám odvaha.
Spojme ty ruce v kruh.
Každý ať vyrovná svůj dluh!

Anička V., literární klub Prima

Recenze

Dvouhodinová hra na bránice diváků
Amatérský divadelní spolek „Mahen“
tentokrát nastudoval komedii  Raye
Cooneyho „Peklo v hotelu
Westminster“. Na dvě hodiny měli di-
váci možnost přenést se do poloviny
osmdesátých let minulého století 
do anglického hotelu Westminster,
kde se v rámci zasedání vlády ubytuje
první náměstek ministra Richard
Willey se svou chotí Pamelou.
Současně však pověří svého sekretáře
George Pidgena, aby mu v tomtéž ho-
telu na jméno Charles McDuben za-
mluvil jiný pokoj pro setkání s jeho
milenkou Jean de Vries. Zmatek na-
stává, když nesmělý George objedná
pro intimní schůzku apartmá bezpro-
středně sousedící s Willeyovým, pod
špatným jménem, a dotyčná Jean má
navíc manžela jménem Gene, což se
vyslovuje stejně. a celou situaci ještě
komplikuje čínský číšník Wong, který
bohužel nemluví moc dobře anglicky.
Pro svou režijní premiéru si Zdeněk
Vodička vybral velmi obtížnou hru,
která vyžadovala plné nasazení herců
a několik náročných přestaveb scény.

Přesto však je možné bez jakéhokoli
planého lichocení říci, že se svého 
úkolu zhostil na výbornou. Za prvo-
třídní lze považovat především scény,
v nichž herci střídavě otevírají a zaví-
rají některé ze šestera dveří na jevišti,
protože ty vyžadovaly dokonalou ko-
ordinaci a maximální pozornost všech
zúčastněných. Obsazení jednotlivých
rolí bylo také naprosto precizní,
a každý z diváků si jistě vybral svého
favorita.
V roli roztouženého náměstka
Richarda Willeyho předvedl již tra-
dičně skvělý výkon Jiří Konečný, kte-
rý nám i beze slov o charakteru svého
hrdiny řekl vše podstatné už v prvních
vteřinách představení, a jako profesi-
onál byl dobrou oporou svým kole-
gům. Objevem z vlastních řad
„Mahena“ je rozhodně Pavel
Konštacký, jehož George Pigden byl
prostě dokonalý. Ačkoli měl ze všech
přítomných snad nejvíce textu i akce,
jeho výkon byl vyrovnaný a zralý,
a rozhodně je velkým příslibem 
do budoucna. Nelehkou postavu čín-

ského číšníka vytvořil Zdeněk Vogel,
který se bravurně vyhnul tomu, aby 
ze svého Wonga vytvořil trapnou ka-
rikaturu, a přesto dokázal vyvolávat
salvy smíchu. Další výraznou osůb-
kou byla Lilly Chattertonová - upjatá
a pohoršená bojovnice za mravnost
a proti pornografii - v podání Hany
Vystrčilové. Helena Papajová skvěle
představovala vzornou paní
Willeyovou, která se za vhodných 
okolností dokáže proměnit ve smysl-
nou dračici. Svůdnou Jean, jejíž role
byla i fyzicky náročná, s jistotou a bez
problémů zahrála Silva Jablončíková.
Nesmíme samozřejmě opominout ani
přesvědčivou Martinu Vogelovou
v roli italské pokojské Marie, příjem-
nou „klidnou sílu“ recepční Jany
Stehlíkové a slušného, avšak událost-
mi ve vlastním podniku na nejvyšší
míru rozhořčeného ředitele hotelu
Vratislava Konečného. Malou roličku
poněkud jednoduchého pana de Vries
pak vytvořil sám režisér.
Abychom nebyli podezříváni, že jen
vychvalujeme, jednu drobnou chybič-
ku přece jen lze vytknout. Opravdu 
si myslíte, že by si náměstek ministra
vzal na první schůzku se svou milen-
kou hnědé froté pyžamo s vytlačený-
mi koleny? Měl by to být spíše saté-
nový model.
Při představě, že všichni aktéři se vě-
nují divadlu zdarma a ve svém vol-
ném čase dvakrát či třikrát týdně, nel-
ze před jejich výkony než hluboce
smeknout. Letošní přestavení
„Mahena“ bylo mimořádně povedené
a je škoda, že si jej mnozí
Rýmařované, možná i vinou nedosta-
tečné propagace, nechali ujít. Není
pochyb o tom, že by jej naši herci
mohli s velkým úspěchem uvést i za
hranicemi města. Co takhle Břidličná
nebo Bruntál? Leona Pleská
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Akce hradu Sovinec

Ledový muž získal opět prvenství
Na Aljašce ve městě Fairbanks se každoročně po-
řádá soutěž ve vytváření uměleckých děl z ledu.
Fairbanks je se svými 60 tisíci obyvateli druhým
největším městem na Aljašce, leží přibližně 150 km
pod arktickým kruhem a vyznačuje se velmi nízký-
mi zimními teplotami dosahujícími až -50°C. 
Od poloviny října do poloviny dubna se zde teplo-
ty stabilně pohybují pod bodem mrazu. Jak je vidět,
tyto podmínky jsou přímo ideální pro umělce-so-
chaře, kteří pracují s ledem. V roce 1989 vznikla

organizace Ice Alaska, která zaštiťuje každoročně
soutěž nazvanou World Ice Art Championships.
Tyto „světové hry ledu“ se konají po dobu dvou
týdnů a začínají vždy první březnovou středu sou-
těží Single block. V této kategorii mají jeden až dva
soutěžící k dispozici jeden blok ledu o velikosti při-
bližně 2,5 m x 1,8 m x 0,9 m (nebo jak uvádějí
Američané 8 stop x 6 stop x 3 stopy) a hmotnosti tři
tuny. Disciplína trvá tři dny. Další je na pořadu Multi
block. Zde má za úkol během šesti dnů vytvořit své

dílo maximálně čtyřčlenný tým z deseti ledových
bloků o velikosti 1,8 m x 1,2 m x 0,9 m a hmotnos-
ti 1,5 tuny. Obvykle jsou zde vidět obrovská díla
z ledu až osm metrů vysoká. Obě soutěže mají dvě
kategorie - Abstrakt a Realistik. Výtvory jsou hod-
noceny podle mezinárodních kritérií sedmi nezá-
vislými rozhodčími, kterými jsou umělci.
Každoročně se na tuto akci sjíždějí umělci z nej-
různějších koutů světa. Nejsilněji zastoupeni jsou
obvykle Rusové a Japonci, ale přijíždějí i lidé

Hrad Sovinec leží mezi Šternberkem, Uničovem a Rýmařovem nad obcí Dlouhá Loučka a Paseka
Informace na www.sovinec.cz nebo Purkrabí Mlok tel. 777 20 50 29

Organizátoři připravili další akci na hradě Sovinci,
tentokrát věnovanou především dětem. Na 5. hrad-
ním nádvoří bude tradičně probíhat celodenní
kostýmovaný program, na 3. nádvoří a na Horním
hradě bude možno zhlédnout program doprovodný

(divadelní představení a kapelu Rabuša), mimo 
to budou po celém hradě rozmístěna jednotlivá sta-
noviště s rozmanitými soutěžními úkoly pro děti.
Právě na tyto soutěže byl v loňském roce velmi
příznivý ohlas. Samozřejmostí jsou dobové stánky

uvnitř hradu a současná tržnice s občerstvením
před hradem.
V sobotu po 18,30 hod. budou mít návštěvníci
možnost zavítat na netradiční prohlídky hradu pod
názvem Střevíc bílé paní Hortenzie.

Hrad SOVINEC
Vás srdečně zve na dětské slavnosti,

které se budou konat 24. a 25.5. pod názvem

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY
Součástí akce: pásmo soutěží a klání rytířských pro děti v celém hradě sou-

těž v kreslení pohádkových bytostí můžete navštívit hradní
sklepy a místa, kam se běžně návštěvníci nepodívají

Program :
0915 - 1000 Ke hrám a soutěžím hraje pro dobrou pohodu Rabuša 
0955 - 1005 Děti, kdo má správný klíč od hradu ?
1005 - 1025 O životě kata a právu útrpném - Katovna Ordál 
1025 - 1120 Hloupý Honza - divadelní soubor Magnet
1030 - 1100 Moravské národní písničky zahraje Rabuša
1120 - 1125 Plivači ohně - Mistr Pulec a panoš Miloš
1125 - 1135 Po nás potopa - upoutávka na program skupiny M.C.E.
1135 - 1200 Po prohýřené noci - skupina Tartas
1200 - 1225 Daně se platit musí - hraný scénář Cordiallo
1225 - 1305 Rodina Morousů přichází - loutkové divadlo Starost
1305 - 1325 Právo a válka - Katovna Ordál
1315 - 1400 Moravské lidové písničky zahraje Rabuša
1325 - 1335 Pásmo soubojů M.C.E.
1335 - 1340 Plivači ohně - Mistr Pulec a panoš Miloš
1340 - 1400 O lakomé Barce - divadelní soubor Magnet
1400 - 1425 Čarodějnice - skupina Tartas
1425 - 1440 O loupežníkovi Pižlovi - hraný scénář Cordiallo

1440 - 1520 Rodina Morousů odchází - loutkové divadlo Starost
1520 - 1530 Vyhlášení soutěže v kreslení
1530 - 1540 pásmo soubojů M.C.E.
1530 - 1600 Moravské národní písničky zahraje Rabuša
1540 - 1600 Den v katovně - katovna Ordál a divadlo
1600 - 1615 Pověst Sovinecká - divadelní soubor Magnet
1615 - 1640 Trest lapkům za zlé činy - Tartas
1640 - 1700 Katovy vzpomínky - hraný scénář Cordiallo
1700 - 1800 Vodník Mařenka - pohádka divadelního souboru Magnet
1745 - 1845 Na rozloučenou zahraje Rabuša (pouze v sobotu) 

- pódium před hradem
1800 - 1820 O životě kata - Katovna Ordál (pouze v sobotu) 

- pódium před hradem
1820 - 1830 Ohňová show na závěr (pouze v sobotu) - pódium před hradem

Od 1830 Střevíc Bílé paní Hortenzie - večerní prohlídky
(rezervace vstupenek v pokladně)

Prohlídky hradních sklepů ze 3. nádvoří v 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600 hodin

Pohádka pro děti - Jak Zuzanka malovala v 945; 1245; 1445

v sobotu loutkové divadlo                  v neděli kejklířská show
Všechny děti obdrží sladkou odměnu

a prvních 15 příchozích dětí získá ještě něco navíc.
Po oba dny bude probíhat kostýmovaný program od 9.15 do 18.15 hodin

V sobotu 24.5. od 18,30 hod. večerní prohlídky s programem  

Foto: David Komínek Foto: David Komínek



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT08/2003

16

Koutek rýmařovských sahadžajogínů
Motto: ,,Neumíte-li si udělat čas na cvičení, dříve nebo později si budete muset udělat čas na nemoc“ (orientální přísloví)

Zpevňování břišních svalů
Mít povolené, nepružné a nefunkč-
ní břišní svaly je nejen nehezké,
ale především zdraví poškozující
tím, že souběžně jsou povolené
(dilatované) orgány v dutině břiš-
ní, zvláště pak jsou ochablá střeva
a vázne i vyprazdňování.
Od bříška se ochablost, či pevnost
svalů na těle odvíjí do tvaru písme-
ne Z, z bočního pohledu na trup 
to znamená přímou vazbu na svaly
páteře bederní (to je směrem dolů),
či páteře hrudní (směrem nahoru)
a pak i dále. Proto si dnes vysvětlí-
me některé jednoduché z mnoha
cviků cílených na posílení bříška.
Vleže na zádech si protáhneme
a srovnáme celou osu páteře včet-
ně krční, přitlačíme k podložce
i bedra.
1) Začneme jednoduše jízdou na ko-

le. Nejdříve jednou nohou nahoru,
pak druhou šlapeme ke stropu
(která noha necvičí, tak pasivně

leží). Po odpočinku šlapeme obě-
ma, lze šlapat dopředu, dozadu,
doprava i doleva.

2) Zkusíme psát čísla. Nejdříve jed-
nou nohou, potom druhou a má-
me-li dost sil, tak oběma současně.

3) S nádechem vyneseme nahoru je-
dnu nohu, tam protlačíme patu,
propneme v podkolení a velmi po-
malu ji položíme. Opakovat 
5-7krát, potom totéž cvičí druhá
noha stejný počet a po odpočinku,
kdy dechem a jemnou masáží 
uvolníme případné stažení bříška,
provedeme cvik oběma nohama
současně. Nohy nesmí upadnout!!!

4) Stejný cvik jako předchozí, jen
k nohám se do kříže zvedají ru-
ce.

5) Mlýnek - ve výdechu přitáhneme
obě kolena k hrudi a v nádechu
spojené nohy protlačíme oblou-
kem vpravo ve vodorovné rovině
směrem dopředu a obloukem vle-

vo je ve výdechu přitáhneme
k hrudi. Opakovat 5 - 7x podle
zdravotního stavu a stejný počet
i na druhou stranu - (nohy jdou
kruhem dopředu a zpět k hrudi
nad podložkou ).

Je dobré začít menším počtem cviků,
ale denně, po týdnu počet zvýšit 
až se časem svaly zpevní, což se jis-
tě odrazí na celém těle. Věřte, že
CVIK UDĚLÁ MISTRA ! VeLa

Co je to Filipojakubská noc
Ve střední Evropě, hlavně v Německu, Rakousku
a v Čechách, se upalují čarodějnice v noci 
z 30. dubna na 1. května. Tento pohanský zvyk za-
vedli Keltové, kteří zapalovali očistné ohně po-
slední dubnovou noc, kterou považovali za skuteč-
ný konec zimy a začátek jara - dobu setí a nadějí
na úrodu. Na jejich původní rituály navázali po-
zději křesťané oslavami svátku apoštolů Filipa

a Jakuba (tzv. Filipojakubská noc). V germán-
ských oblastech se ještě o něco později objevilo
i jméno svaté Valpurgy, anglické misionářky 
z 8. století, která šířila křesťanství mezi Germány
(tzv. Valpuržina noc). Oslavy pálení čarodějnic udr-
žují i další evropské národy, například také Španělé.
Datum těchto oslav u nich však spadá na noc 
z 23. na 24. června, tedy na dobu letního slunovra-
tu, kdy je svátek Jana Křtitele.V předkřesťanském
období bylo toto datum také spojeno s pálením oh-
ňů a s oslavou plodnosti a sklizně v nastávajícím lé-
tu. I u nás se ještě do druhé světové války ‘svato-
janské ohně’ hojně pálily, ale pak tato tradice maso-
vých oslav nejkratší noci v roce postupně zanikla.
Čarodějnice nebo také čarodějové byli podezříváni
ze spojení s ďáblem, který měl jejich prostřednic-
tvím šířit na zemi zlo. Proti uhranutí a kouzlům ča-
rodějnic se lidé odedávna snažili bránit nejrůzněj-
šími způsoby. Někteří kropili místnosti i dobytek
svěcenou vodou, na dvůr zapichovali trnkové pru-
ty, vidle nebo košťata. Jiní zase práskali bičem,
stříleli z pušek, bušili do hrnců a pánví, to vše 
ze stejného důvodu, aby čarodějnice zahnali a zlo-
mili jejich čáry. Jedním z prostředků, jak se před
čarodějnicemi ochránit, bylo i pálení ohňů.
Postupně se tento velmi starý obřadní zvyk pro-
měnil v „pálení čarodějnic“, jak jej známe dnes.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly ta-
jemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat
zlomeniny. Lidé si jich vážili. V některých jazycích

dokonce slovo čarodějnice znamenalo „moudrá že-
na“. Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody.
Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, ko-
vů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky,
někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly
mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak sta-
rá „přírodní magie“ ovlivnila lékařství, chemii, bio-
logii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili jako
léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy
kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka
s hojivým obkladem. Ani tyto hodné čarodějnice 
to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku
stala obětí „honu na čarodějnice“. Tisíce nevinných
žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé
Evropě ale i v Americe.
Tolik trocha historie tohoto u nás hojně slaveného
zvyku, který se udržuje především na vesnicích.
Důkazem, že se ani ve městech na tuto tradice ne-
zapomíná, byl nedávný slet čarodějnic a čarodějů
v Rýmařově. Spousta lidí, hudba, dvě zapálené hra-
nice a samozřejmě čarodějnice na košťatech i bez
nich, tak takhle vypadal poslední dubnový den, 
či spíše večer, před hostincem Na statku, jehož ma-
jitelé každoročně tuto akci organizují. A protože
většina lidí nemusela 1. května do zaměstnání, pro-
táhly se oslavy až do pozdních nočních hodin.
U někoho dokonce i do rána. Nakonec si čaroděj-
nice a čarodějové slíbili, že se uvidí zase za rok
a odlétli neznámo kam. Zřejmě na Petrovy kameny,
kde podle mýtů žijí. ChOli - zdroj: České tradice

z Mexika, Peru či Thajska.
Rýmařovský rodák Lumír Lang se le-
tos těchto soutěží zúčastnil již popá-
té. V kategorii Single block vytváří
společně se svou ženou Lindou Heck
každým rokem dílo k jednomu pís-
menu abecedy. Letos se dostal k pís-
menu D a jejich dílo neslo název
Duet. V kategorii Multi block obhájil
s týmem, jehož je kapitánem, loňské
prvenství. Tentokrát vytvořili dílo na-
zvané Seed of Promise (Semínko na-
děje). Navíc ke zlaté medaili obdrže-

li cenu Artist Choice Award, kterou
udělují umělci svému nejoblíbenější-
mu dílu.
Soutěž je možno shlédnout po celou
dobu vytváření a ještě dva týdny poté
v Ice Parku, tzn. vždy celý měsíc bře-
zen. A rovněž na internetové stránce,
kde je zachyceno, jak jednotlivá díla
pokročila a kde jsou také k vidění ho-
tová díla po dokončení. Přejeme
Lumírovi, aby byl příští rok přinej-
menším tak úspěšný, jako ten letošní.

JiKo a ChOli

Když se řekne jóga, mnohý si vybaví je-
jí cvičitelku. Být cvičitelkou není jedno-
duchá práce. Vyžaduje obětavost a hlav-
ně, aby to byl člověk, který má dar pře-
dávat sílu. Náš odbor si této práce velmi
váží, protože cvičitelé ji dělají dobrovol-
ně, aniž by očekávali nějakou odměnu.
Dělají to s láskou.
A právě takovou cvičitelkou je i naše
Anežka Velecká, která oslaví 17. května
životní jubileum. Všichni jí přejeme pev-
né zdraví, do dalších let životní vitalitu
a hlavně lásku a sílu k práci cvičitelky. Ať tvá energie jde i do našeho těla.
Díky za práci a zvedáme pomyslnou číši. TJ Jiskra Sport pro všechny

Foto: archiv Lumír Lang
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Ohlédnutí za Valašskou rallye

Velké obci příznivců motoristického
sportu určitě nejsou neznámá jména
jako Kresta, Pech, Kopecký,
Hrdinka, Triner, Vojtěch nebo
Poulík. Soutěžní piloti rallyeových
speciálů, které mohli diváci spatřit
na vlastní oči při průjezdu rychlost-
ních zkoušek automobilové soutěže
Valašské rallye v sobotu 19. dubna
i v našem rýmařovském regionu.

Méně je jistě těch, kterým něco řek-
nou jména Ing. Jarmila Ftáčková, Jan
Dohnal nebo Jiří Holý. Jedná se o rý-
mařovské sportovní časoměřiče a ko-
misaře, kterým velké ceny nebo sp-
rint etapy, případně závody v motos-
kijringu nebo motokrosu přirostly
takříkajíc k srdci. Počínaje měsícem
březnem a konče listopadem věnují
všechen svůj volný čas tomu, aby 

se zúčastňovali jednotlivých sportov-
ních závodů, měřili a určovali vý-
sledné časy a jednotlivá umístění zá-
vodníků v souladu s národními ale
i mezinárodními sportovními řády.
Potěšující je, že město Rýmařov jako
jediné město v republice má součas-
ně soutěžního jezdce (Petra Poulíka),
sportovního komisaře (Jiřího
Holého) a dva časoměřiče (Jarku
Ftáčkovou a Honzu Dohnala). Mezi
významné sportovní komisaře patří
také Jiří Gažar. Ten ovšem nemá

s rallye nic společného. Příznivci
motorismu by jej mohli spatřit u zá-
vodů motokár.
K rozhovoru jsme si tentokrát pozva-
li časoměřiče velkých závodních
soutěží Ing. Jarmilu Ftáčkovou
a Honzu Dohnala, abychom se dově-
děli trochu víc ze zákulisí velkých
cen, kde vůně benzínu a pach spále-
ného brzdového obložení spojuje
velkou partu lidí kolem závodních
speciálů s jediným názvem RAL-
LYE.

rozhovor
Jarko, můžete našim čtenářům říci,
kdo má největší zásluhu na tom,
že se po tolika letech znovu přízniv-
ci motorismu mohli opět setkat s na-
ší automobilovou špičkou na Rý-
mařovsku?
Domnívám se, že to byl právě Petr
Poulík, který byl nejvíc zaintereso-
ván v organizaci a výběru rychlost-
ních zkoušek (RZ) na Rýmařovsku
a přispělo tomu také to, že závodil 
za hlavního sponzora AAA Auto
Praha. Pro úplnost jen dodám, že pá-
teční etapa se jela na tradičních rych-
lostních zkouškách na Valašsku a so-
botní RZ se jely u nás v oblasti
Nízkého Jeseníku. Někdo je pamatu-
je ještě pod starými názvy Sigma,
Rýmařovská rallye nebo Jesenická
rallye. To znamená dvě RZ 
na Šternbersku a jedna u nás.
V čem vlastně spočívá práce časo-
měřiče?
Zajišťujeme vypočítávání výsledků,
jízdní doby a jízdních průměrů zá-
vodních automobilů, a na základě
stanovených pravidel a naměřených
časů určujeme pořadí jednotlivých
závodníků, popřípadě penalizaci
v případě, že nebyl nedodržel stano-
vený limit. Na základě těchto skuteč-
ností se určuje pořadí v jednotlivých
třídách a pořadí absolutní. Díváme se
na závody z pohledu časoměřičské
stránky. Musíme zajistit stanoviště
a být v neustálém kontaktu s posád-
kami. Naše práce je úzce spjata s or-
ganizátory závodů, pořadateli, ředite-
li a v podstatě všemi důležitými lid-
mi, bez kterých by se podobný pod-
nik, jakým je automobilová rallye ne-
bo sprint rallye neobešel. Právě oni
vybírají a staví trať, určují nám stano-

viště a zajišťují vše kolem závodů.
V současné době je velký důraz kla-
den především na bezpečnost. Je po-
třeba zajistit policii, sanitky, hasiče,
pořadatele, rádio body a podobně.
Byla jsem pověřena funkcí hlavního
časoměřiče celé Valašské rallye.
Zodpovídala jsem za všechny časo-
měřiče a za všechny rychlostní
zkoušky. Odpovědnost padá i za přes-
ný přenos dat z jednotlivých časomě-
řičských stanovišť, a jakákoliv chy-
bička se musí nechat zpětně dohledat.
V průběhu závodů už musí mít jed-
notlivé posádky přehled o průběžném
pořadí a to vše závisí na dokonalé or-
ganizaci časoměřičů.
Vyskytl se nějaký závažnější pro-
blém z pohledu časomíry?
Musím říct, že celá soutěž proběhla
zcela hladce a bez jakýchkoliv pro-
blémů a protestů. Za to bych chtěla
vyjádřit poděkování všem, kteří 
se časoměřičské práci věnovali s ma-
ximálním úsilím a vykonali někdy
i více než museli, to platí pochopitel-
ně u všech zúčastněných pořadatelů.
Co se stane, když technika časomíry
při ostrém závodu selže?
Nemohu říci, že by se to stávalo čas-
to, ale za sezónu se to párkrát stane.
Časomíra je jištěna dvojím měřením.
Jinak řečeno, máme jedno základní
a jedno záložní měření. Nikdy se ne-
stalo, aby vypadla obě měření najed-
nou.
Je zcela běžné, že pořadatelskou
činnost zajišťuje také naše armáda?
U takových velkých soutěží to bývá
dosti časté, vzhledem k tomu, 
že dobrovolníků ubývá. Vojáci hlída-
jí určité úseky trati, aby na ni nevstu-
povali diváci, provádějí kontroly prů-

jezdů závodních vozů, hlavně 
na dlouhých RZ, rozmisťují zábrany
a vlastně čtrnáct dnů před vlastními
závody trať připravují. Armáda má
výborné spojení prostřednictvím
svých telefonů, které se využívají
v součinnosti s další pořadatelskou
technikou. Vojáci také zajišťují na zá-
vodech v rozmezí 2 - 3 km takzvané
rádio body, které sledují průjezdy
jednotlivých vozů. Někdy se stane,
že některý z vozů skončí mimo trať
někde v křoví a následující rádio bod
toto vozidlo již nezaznamená. Proto
jednotlivé spojky vycházejí proti so-
bě, aby zjistily, co se vlastně stalo.
Většinou se posádce nic nestane
a měla by vyběhnout na trať a posta-
vit na viditelné místo zelený nebo
červený kříž. Zelený kříž znamená
„Vše v pořádku, jen jsme vyjeli z tra-
ti a nemůžeme pokračovat v závo-
du“. Kdežto červený kříž znamená
STOP pro celou rychlostní zkoušku.
Také osádka vozu, která vidí tento
symbol, je povinna zastavit a poskyt-
nout první pomoc, protože je více
než pravděpodobné, že někdo z po-
sádky je zraněn. Po trati v tom oka-
mžiku pořadatelé mávají žlutými
praporky a většinou ze startu vyjíždí
sanitka a hasiči.
Padl při závěrečném hodnocení
Valašské rallye nějaký příslib o ko-
nání dalších rychlostních závodů
v našem regionu Rýmařovska?
Příslib v tom směru dán nebyl. Mohu
snad jen říci, že všichni, kteří se zú-
častnili soutěže Valašské rallye, 
ať to byli sportovní nebo bezpečnost-
ní komisaři a ředitelé, shodně prohlá-
sili, že rychlostní zkoušky, které se
konaly na Rýmařovsku, byly dobře

vybrány, pořadatelsky a organizačně
precizně zajištěny, a doporučili je pro
další využití. Všechno je ovšem zá-
vislé na sponzorech a ředitelích závo-
dů. Ve startovním poli byla řada jezd-
ců, kteří pamatují Jesenickou nebo
Rýmařovskou rallye, jako například
Tuček nebo Jirátko, a všichni prohlá-
sili, že terény jsou pěkné a nebylo by
k zahození závody v těchto překrás-
ných místech pořádat pravidelně.
Teď otázka na tebe, Honzo. Ty jsi
zajišťoval časomíru jednak na
Valašsku, ale také i v našem regio-
nu. Můžeš říct, jak zapůsobila
Valaška na tebe z pohledu časomě-
řiče?
V pátek se stanoviště jednotlivých
časoměřičů pozměnila a já se dostal
do Lešné. V sobotu jsem měřil vý-
sledné časy v Dalově nad
Šternberkem a musím říct, že to byla
jedna z velice pěkných, ale i nároč-
ných etap. Měl jsem možnost 
si ji soukromě projet. Bohužel jsem
zaznamenal i zklamání z toho, 
že hodně jezdců soutěž nedokončilo,
a byl mezi nimi i horký favorit
Roman Kresta. Bohužel i taková je
tvář závodů. Měl jsem možnost ho-
vořit se špičkou závodního pole
o tom, jak se jim u nás líbilo.
Konečný vítěz Vašek Pech prohlásil,
že s etapami na Rýmařovsku byl vel-
mi spokojen. Hovořil jsem dále
s Emilem Trinerem, Jirkou
Tošovským nebo Danem Landou, 
ti všichni se shodli, že trať byla vý-
borná, rychlá a že by se sem rádi vrá-
tili. Pracoval jsem na letmém cíli
u fotobuňky a hlásili jsme časy 
na stop lajnu, kde kolegové psali 
do karty čistý čas rychlostního závodu.

Sport

Peugeot 206 - posádka J. Peták, A. Benešová, st. číslo 35. Foto: Mirek Dulaj, ml.

Zleva: Jan Dohnal, Ing. Jarmila Ftáčková, Jiří Holý Foto: archiv Jan Dohnal
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Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servisJaký dojem na vás oba udělal výkon Petra Poulíka?
Honza:
Petr jde s výsledky velmi dobře a rychle nahoru. V loňském roce dosáhl 
na mistra republiky ve skupině N v rallye sprintu, a to nejen díky technice, 
ale především díky tomu, že něco umí. A co se týče celkového 11. místa
ve Valašské rallye, domnívám se, že ve značně silné konkurenci, která stála 
na startovní čáře, je to úspěch vynikající. K tomu pochopitelně patří i kus zá-
vodnického štěstí. Když se rozbije auto, dá se opravit. Horší to je, když má po-
tom velký problém jezdec. Petr mě překvapil a přeji mu, aby vydržel a doká-
zal, že na závodění má, obzvlášť když má takového výborného spolujezdce,
jakým je Jarda Novák.
Jarka:
Petr jezdí mistrovské závody čtyři roky. Souhlasím s tím, co řekl Honza. 
Je to všechno o štěstí. Stačí defekt, vyjetí z trati nebo hodiny, a drahocenné
vteřiny jsou ty tam. A někdy se jedná opravdu o desetiny vteřin, a jezdec se
najednou ocitne o deset nebo patnáct míst níže. S tím samozřejmě souvisí i sil-
ná konkurence, postavení a délka tratě a tím i možnost, zda jezdec může do-
hnat ztrátu nebo ne. Stačí jedno zaváhání, špatné podřazení rychlostního stup-
ně nebo sešlápnutí brzdového pedálu a pilot padá o několik příček dolů.
Byla udělena na Valašské rallye nějaká penalizace?
Snad jen ve dvou případech, ale to byla vyloženě chyba posádky, která nedo-
držela stanovený časový harmonogram. Penalizace za nedodržení řádu nebo
bezpečnosti udělena nebyla.
Jaký je další harmonogram závodů v tomto roce? Které velké podniky ještě
čekají na jezdce?
Našeho domácího mistrovství se zúčastňuje deset až dvanáct vozů WRC
(world rallye car - vozy nejvyšší třídy) proti zahraničím soutěžím. Máme před
nimi obrovský náskok. Podle informací, které máme, zahraniční jezdci se na-
šich závodů nechtějí účastnit, protože by se asi neumístili vzhledem k silné-
mu jezdeckému poli a vysokým kvalitám našich jezdců, kteří jsou schopni
konkurovat nejen evropské, ale i světové špičce. Za všechny svědčí příklad
Romana Kresty, který se začíná řadit mezi světové jezdce. Nabídky ze světa
dostává i Vašek Pech. Česká republika má totiž obrovskou jezdeckou základ-
nu, která čítá kolem čtyř set jezdců jen na Moravě. Všechno se ale odvíjí 
od finančních prostředků. Další rallye budou následovat v tomto pořadí:

8.-10.5. Horácká historická rallye v Třebíči (rallye historických vozidel)
15.-17.5. Seat rallye v Českém Krumlově (VZ)
30.-31.5. Autosalon rallye v Brně (SP)
27.-28.6. Sprintrallye v Kopné (SP)
11.-13.7. Rallye Bohemia v Mladé Boleslavi (VZ)
25.-26.7. Agropa sprintrallye v Pačejově (SP)
29.-31.8. Barum rallye Zlín (VZ)
12.-13.9. XII. Bttcher rallye ve Vyškově (VZ)
26.-28.9. Rallye Příbram (VZ)
11.-12.10. Sprintrallye v Sosnové (SP)
23.-25.10. HR XIV. Horácká rallye v Třebíči (VZ)
21.-22.11. Rallye show v Modřicích (SP) - nezapočítává se do celkové roční

klasifikace
5.-6.12. Pražský rallyesprint (SP) - nezapočítává se do celkové roční 

klasifikace

(Poznámka: VZ - Velký závod, SP - Sprintrallye)

Ve dnech 5. - 6. prosince se jede prestižní Pražský rallyesprint, který je v pod-
statě honosná záležitost, ve které se prezentují především sponzoři, kteří mo-
hou se svými jezdci absolvovat závod jako mitfárové (spolujezdci).
Jarko, kolik vlastně existuje domácích podniků?
Ročně se jezdí 6 - 7 sprintrallye, což je vlastně jakási obdoba dřívějších
jednodenních oblastních rallye, na kterých se vychovávají jezdci. Pokud
dosáhnou dobrých výsledků, mohou postoupit do vyšších soutěží, což 
je mistrovství republiky, nebo do mezinárodního mistrovství republiky či
dokonce mistrovství světa. Pro letošní rok je tedy připraveno osm sprintů
a osm velkých závodů s tím, že nejprestižnějším podnikem u nás je po-
chopitelně Barum rallye Zlín, která má koeficient hodnocení 20, což zna-
mená, že je to podnik Mistrovství Evropy a má šanci, po splnění dalších
pořadatelských a organizačních podmínek, dostat se do světového měřítka.
Už se něco šeptá v kuloárech a k této problematice také proběhly kusé
zprávy v masmédiích, že by se časem mohla jet u nás i světová soutěž.
V souvislosti s Valašskou rallye bych chtěla z titulu své funkce poděkovat
všem divákům na trati za opravdu příkladné chování v čase ostrých závo-
dů a za to, že žádným způsobem neporušovali závažně bezpečnostní před-
pisy.
Který nejbližší podnik vás čeká na domácí půdě v regionu Rýmařovska?
Bude to závod motokrosových jezdců v ondřejovské dolině v neděli 18. května.
Děkuji vám, Jarko a Honzo, za rozhovor a přeji mnoho dobře naměřených
časů. JiKo
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Albrechtický rodeocross cup odstartoval
První ze sedmi chystaných závodů
v rodeocrossu se uskutečnil v sobo-
tu 3. května a to již tradičně
v Albrechticích u Rýmařova.
Organizátoři a sponzoři vyhlásili
tyto závody v letošním roce jako se-
riál závodů, v něž je připraven pro
jezdce, který do konce sezóny na-
sbírá nejvíce bodů, putovní po-
hár.V tomto duchu se jel i první zá-
vod. Na trať, která byla bohužel po-
znamenána vytrvalým raním deš-
těm se seřadilo rekordních dvacet
jedna vozidel. Tři vozy tvořili sku-
pinu trabi junior. Do každé z rozjíž-
děk startovalo vždy šest vozů, a je-
jich posádky mezi sebou sváděly
boj o každý metr. Po čtrnácté hodi-
ně odstartovala finálová jízda.
Nastoupilo na ni deset vozů. Na pi-
loty soutěžních rodeocrossových

speciálů čekalo deset kol. Všechna
tři místa obsadili borci z Janovic.
První projel cílem Radek Hejsek
s vozem LANCIA následován
Vítem Štanglicou na voze FORD
a třetí místo vybojoval Jan
Martiníček s vozem Volkswagen -
Scirocco.
Možnost zúčastnit se závodů dosta-
ly opět ženy. Na startu se objevily
bohužel jen dvě. Slečny 
A. Zbořilová a G. Kappelová, druhá
jmenovaná nakonec vybojovala
první místo.
Příležitost ověřit si své umění ovlá-
dání volantu dostali poprvé i páno-
vé a dámy nad šedesát let, kterým
sponzor přislíbil zajímanou finanč-
ní odměnu. Bohužel i tady se nako-
nec na startu objevili jen dva muži.
Do cíle dojel jako první Zámečník

následován Kopečným st. Je jen
škoda, že zájem ze strany žen o ro-
deokross je velmi malý.
Organizátoři děkují všem divákům

za hladký průběh odpoledne a mo-
toristickou veřejnost zvou na druhý
závod, který se koná v sobotu 24.
května. DuM

Otevírací doba:
Po - Pá 730 - 1700 hod.

So - 800 - 1200 hod

nám. Míru 3/216
795 01 Rýmařov
tel.: 554 219 823
fax: 554 219 824

e-mail:
avion.rymarov@tiscali.cz

Foto: DuM
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Fyzick˘m osobám nabízíme soukromou fiádkovou inzerci, blahopfiání

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



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


