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Aktuálně z města

V Domě s pečovatelskou službou přidělila Rada města další bytové jednotky

Starosta se opět setkal s podnikateli
Ve čtvrtek 15. května se uskutečnila
v zasedací místnosti Městského úřa-
du v Rýmařově další pracovní schůz-
ka starosty města s Radou podnikate-
lů (RP).
Na pracovním jednání přivítal před-
seda Rady Ing. Komůrka všechny
přítomné a společně si všichni připo-
mněli jednotlivé body posledního za-
sedání, které se uskutečnilo 13. břez-
na, kde informoval starosta města
Ing. Klouda podnikatele o úkolech
a záležitostech, které v souvislosti
s podnikatelskými subjekty řeší měs-
to Rýmařov. Přítomní členové 
RP se na minulém pracovním jednání
shodli na potřebě rozšíření rady
o představitele dalších oborů podni-
kání zejména v oblasti obchodu, 
ubytování a pohostinství, služeb, do-
pravy a zpracování surovin a odsou-
hlasili periodicitu jednání RP v roz-
mezí jednou za šest týdnů.
Podnikatelé na minulém jednání po-
žádali starostu, aby jmenoval zástup-
ce města Rýmařova RNDr. Františka
Čermáka jako partnera rady podnika-
telů. Na základě předložených před-
běžných informací o přípravě aktuali-
zace Územního plánu města
Rýmařova požádali členové RP o je-
ho doplnění o zóny obchodu a služeb.
Na zasedání 15. května seznámil sta-
rosta města Radu podnikatelů s kon-
cepcí rozvoje Rýmařova do roku

2006. Největší nespokojenost 
ze strany živnostníků zazněla na adre-
su současného stavu komunikací, pře-
devším přístupové silnice z Dlouhé
Loučky do Rýmařova. Ing. Klouda
informoval o nedávné návštěvě ná-
městka hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje Ing. Wantuly, který byl se-
známen se stavem této vozovky. Rada
podnikatelů vyjádřila naprostou ne-
spokojenost s avizovaným řešením té-
to přístupové komunikace až v roce
2007. Na pracovním jednání zazněl
také požadavek ze strany Rady podni-
katelů, aby byl doplněn Územní plán
města Rýmařova o lokalitu pro sjez-
dové lyžování včetně vleku, podmí-
nek pro přípravu technického zasně-
žování a navazujících služeb a dále
o vybudování centra služeb (holič, ka-
deřník, oprava obuvi, krejčovství, ce-
stovní kancelář, půjčovna sportovních
potřeb atd.).
Na pracovním jednání RP zazněl po-
žadavek, aby cestou odboru školství
MěÚ Rýmařov byla zpracována
zpráva o stavu učňovského školství
v katastru města Rýmařova (počty
učňů, učební obory, uplatnění v pra-
xi, zajištění pracovní praxe apod.).
Jak řekl Ing. Komůrka, bylo 
by vhodné, aby podnikatelská sféra
měla přehled o učňovském školství
z hlediska případné podpory v za-
městnanosti.

Podnikatelé dále požadovali informaci
o stavu informačního systému našeho
města (směrovníky, poutače, infor-
mační kancelář, adresář podniků a slu-
žeb), včetně sdělení podmínek pro re-
alizaci reklam a inzercí podnikatelů
a zajištění odpovědnosti za aktualizaci
a kvalitu služeb pro podnikatele.
RP projednala dále způsob rozšiřo-
vání informací z jednotlivých jedná-
ní na ostatní podnikatele v našem
městě a dospěla k závěru, že jako
nejvýhodnější způsob se jeví uveřej-
ňování těchto informací prostřednic-

tvím Rýmařovského horizontu.
Zazněl také názor, že by se závěry
přijaté v radě podnikatelů měly pro-
sazovat v zastupitelstvu města.
Členové RP požádali starostu o před-
ložení informace o plánu investič-
ních akcí a oprav v dceřiných společ-
nostech města Rýmařova (Teplo
s.r.o., Byterm s.r.o., Městské služby
s.r.o. a Nemocnice s.r.o. Rýmařov).
O jednáních rady podnikatelů bude
naše redakce přinášet pravidelně 
po každém pracovním zasedání aktu-
ální informace. JiKo

Jedenácté jednání Rady města Rýmařova se usku-
tečnilo v pondělí 5. května a radní na něm přijali
čtyřiadvacet usnesení.
Program jednání Rady města byl složen především

z bodů týkajících se majetkových a bytových zále-
žitostí.
V souladu s pravidly pro přidělování bytových jed-
notek v Domě s pečovatelskou službou v Rýma-

řově přidělili radní na doporučení komise sociál-
ních věcí a zdravotnictví byt č. 11 na třídě Hrdinů
č. 20, paní Věře Holé a byt č. 5 na ulici Revoluční
30B, paní Věře Rysové. JiKo

V Břidličné se konala pracovní schůzka starostů Sdružení obcí Rýmařovska
Ve čtvrtek 15. května se na půdě 
obecního úřadu v Břidličné konala
pracovní schůzka zástupců Sdružení
obcí Rýmařovska. Jednání se zúčast-
nili také pracovníci Ministerstva
vnitra odboru vnitřní správy, zástup-
ce Hasičského záchranného sboru
Bruntál (HZS), zaměstnanci finanč-
ního úřadu z Bruntálu, předseda

Euroregionu Praděd a zástupce pod-
nikatelů turistického ruchu vrcholo-
vé části Praděd.
Všechny přítomné přivítal starosta
města Břidličná a informoval o pro-
gramu jednání. Starostové se shodli,
že požadavky na kontrolu minister-
stva vnitra v rámci reformy veřejné
správy a dodržování legislativy

v rámci zákona se ztotožňují s poža-
davky Moravskoslezského kraje
a tím se dublují. Z pohledu starostů
Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) 
je byrokratické zasílat závazně obec-
né vyhlášky na kraj i na ministerstvo
zároveň. Sdružení obcí Rýmařovska
rozhodlo, že určená delegace bude
o těchto problémech jednat dále 
na krajském úřadě v Ostravě.
Informace ke krizovým plánům obcí
sdělil zástupce HZS Bruntál Jiří
Čech. Řekl, že v současnosti se zpra-
covává havarijní plán kraje, který by
měl mít konečnou podobu 
do 30. června a bude dále předmětem
jednání zastupitelstva kraje. Ze záko-
na vyplývá, že obce III. typu jsou po-
vinni poskytnout informace pro ha-
varijní plán. Z bývalého okresu
Bruntál se jedná o města Krnov,
Bruntál a Rýmařov. Na dotaz, jaká 
je v současné chvíli situace s pro-
středky individuální ochrany osob
(PIO), odpověděl pan Čech, že všech-
ny zastaralé prostředky jsou odebírá-
ny ze všech skladů (školy, školky

podniky apod.) vláda se paradoxně
domnívá, uvedl dále Čech, že případ-
né vyhlášení válečného konfliktu 
by mělo být známo dva roky dopředu
s tím, že firmy zabývající se výrobou
PIO budou mít tedy dostatek času na
to, aby pokryly PIO celé území naše-
ho státu. Zástupce HZS dále sdělil, že
povodňové plány nejsou součástí kri-
zových plánů a starosta města
Rýmařova doplnil tuto informaci
o sdělení, že naše město si povodňové
plány zabezpečuje samo, včetně 
ostatních obcí regionu Rýmařovska.
Starostové dále vyslechli aktuální in-
formace týkající se požadavků, pod-
mínek a dotačních titulů Finančního
úřadu Bruntál a také informace
o činnosti a možnostech čerpání do-
tačních titulů Euroregionu Praděd
(ER). Starostové si také vyslechli
z úst podnikatele Figury z vrcholové
části Jeseníků, s jakými problémy 
se v současnosti potýkají živnostníci
v oblasti turistického ruchu, a shodli
se na tom, že by se v rámci turismu
mělo vytvořit jakési partnerství obcí
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Seznamujeme vás s jednotlivými odbory MěÚ Rýmařov

Odbor stavebního úřadu
Vedoucí: Ing. Svatava Wetterová
Telefon: 554 254 301
Počet pracovníků: 5

Rozsah činnosti:

• pořizuje územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady 
a urbanistickou studii

• vydává odborná vyjádření
• zajišťuje vedení spisové a technické dokumentace a její archivaci

Úsek územního plánování
(základní právní předpis - zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhl. č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích pod-
kladech a územně plánovací dokumentaci)

• vydává rozhodnutí, sdělení, vyjádření a stanoviska na úseku
- územního řízení (o umístění stavby, o využití území, o chráněním území 

nebo ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování 
pozemků),

- kontroly oprávnění k projektové činnosti a k provádění staveb,
- ohlášení stavebnímu úřadu (drobné stavby, stavební úpravy, udržovací

práce, informační, reklamní a propagační zařízení),
- stavebního řízení (povolování staveb a jejich změn - přístavby nástavby, 

stavební úpravy, změny staveb před jejím dokončením),
- kolaudačního řízení (povolování užívání staveb, k předčasnému užívání

staveb, souhlas ke zkušebnímu provozu, k prozatímnímu užívání staveb
a změn v užívání staveb),

- nařízení zabezpečovacích prací, udržovacích prací a nezbytných úprav 
staveb,

- povolení odstranění staveb a nařízení k odstranění staveb,
- státního stavebního dohledu,
- sankčního řízení (přestupky občanů, delikty právnických osob a fyzic-

kých osob podnikajících podle zvláštních předpisů),
- vyvlastňovacího řízení

• posuzuje stavby užívané osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
• vyměřuje a vybírá správní poplatky za provedené úkony
• zajišťuje dílčí statistické údaje o stavbách
• zajišťuje vedení spisové a technické dokumentace a její archivaci

Úsek stavebního řádu (stavební úřad)
(základní právní předpis - zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení stavebního zákona, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích a další
zákonné předpisy)

• vydává odborná stanoviska pro restaurování, údržbu, stavební úpravy kul-
turních památek a staveb v památkových zónách na základě vyjádření od-
borné organizace a k dokumentacím územního  plánování

• vykonává státní stavební dozor nad stavbami, které jsou kulturními památ-
kami a stavbami v památkových zónách

• zpracovává rozhodnutí o poskytnutí státních příspěvků na zachování a ob-
novu kulturních památek

• provádí kontrolu využití a vyúčtování poskytnutých státních příspěvků
• zajišťuje vedení dokumentace a její archivaci

Zpracoval tajemník MěÚ Rýmařov Ing. Jiří Furik

Odbor stavebního úřadu se v ob-
lasti samosprávy podílí na přípravě
podkladů pro vydávání obecně zá-
vazných vyhlášek města Rýmařov.
V oblasti státní správy zajišťuje vý-
kon orgánu územního plánování
(pořizování územně plánovací doku-

mentace a urbanistické studie) 
ve správním území města Rýmařov
a na požádání zajišťuje pořízení 
územně plánovacích podkladů 
a územně plánovací dokumentace
pro obce Malá Morávka, Dolní
Moravice, Malá Štáhle, Stará Ves,

Horní Město, Tvrdkov, Jiříkov,
Břidličná, Huzová, Ryžoviště
a Velká Štáhle. Vykonává funkci sta-
vebního úřadu pro území obce
Rýmařov, Malá Morávka, Dolní
Moravice, Malá Štáhle, Stará Ves,
Horní Město, Tvrdkov a Jiříkov.

Zajišťuje výkon státní správy na úse-
ku památkové péče ve správním 
území obce Rýmařov, Malá
Morávka, Dolní Moravice, Malá
Štáhle, Stará Ves, Horní Město,
Tvrdkov, Jiříkov, Břidličná, Huzová,
Ryžoviště a Velká Štáhle.

a podnikatelů, které by pak mohlo
čerpat dotace v rámci Programu LE-
ADER Evropské unie pro financová-
ní cestovního ruchu.
Zazněla potřeba vytvoření programu
pro turisty, a dále vytvoření infor-
mačních regionálních nebo lokálních
turistických center, která by byla 
umístěna v obcích, ze kterých vychá-

zejí turisté do jednotlivých partií
Jeseníků (např. Horní Město,
Tvrdkov, Stará Ves apod.). Sdružení
obcí Rýmařovska přehodnotilo své
dřívější odstoupení z Euroregionu
Praděd a vztahy mezi SOR a ER
Praděd a zástupci SOR odhlasovali
setrvání v ER Praděd. Byly projed-
nány a schváleny termíny a výše 

úhrady členského příspěvku SOR
Euroregionu Praděd, který by měl či-
nit 6 Kč na občana místo dosavad-
ních 3 Kč.
Starosta obce Jiříkov a města
Rýmařova informovali přítomné
o připravovaném projektu Park
Moravskoslezsko. Byla projednána
„Strategie rozvoje SOR“ pro případ
žádostí o dotační tituly. K tomu bude
zapotřebí vytvoření managementu.
Jednomyslně se starostové vyjádřili,
že management by měla vytvořit po-
věřená obec III. typu, tedy město
Rýmařov.
Starosta města Rýmařova Ing. Klou-
da informoval zástupce SOR o probí-
hající reformě veřejné správy a uvedl,
že reforma je v podstatě dokončena,
jediným odborem, který se v součas-
nosti začleňuje do reformy, je odbor
regionálního rozvoje.
Velká kritika zazněla na adresu kom-
petentních úředníků ve věci katastro-
fálního stavu komunikací v regionu.
Starosta Klouda informoval o ná-
vštěvě náměstka hejtmana Morav-

skoslezského kraje Ing. Wantuly,
který se v nedávné době s tímto neu-
těšitelným stavem seznámil. Je za-
potřebí, aby nejdůležitější tepny ve-
doucí do našeho regionu pojal kraj
za strategické, a teprve na základě
těchto priorit se touto problemati-
kou budou odpovědní činitelé zabý-
vat, řekli shodně starostové
Sdružení obcí Rýmařovska. Doho-
dli se na urychleném řešení situace
prostřednictvím petice a pádných
argumentů, které chtějí adresovat
náměstkům hejtmana kraje, případ-
ně samotnému hejtmanu Morav-
skoslezského kraje. Další možnost
vidí Sdružení obcí Rýmařovska
v žádosti o dotace z Fondu doprav-
ní infrastruktury. Pokud nebude
v dohledné době problém komuni-
kací našeho regionu aktivně řešen,
hrozí regionu Rýmařovska, že stra-
tegické tepny povedou mimo náš
region, což ostatně dokazuje i zá-
měr zvažované rekonstrukce strate-
gicky důležité tepny Šternberk -
Bruntál. JiKo

Úsek památkové péče
(základní právní předpis zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči)
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Den Evropy
Den Evropy připomnělo občanům našeho města ve středu 7. května  Městské ev-
ropské informační středisko v Rýmařově na náměstí Míru. Ve stánku obdrželi zá-
jemci velké množství informačních materiálů souvisejících se vstupem České re-
publiky do Evropské unie. O vstupu do EU budou rozhodovat občané v referen-
du. Termín referenda byl stanoven na pátek 13. června a sobotu 14. června.

Každou hodinu vystoupily na náměstí mažoretky a taneční kroužek SSOŠ Prima
pod vedením Ludmily Weinerové a Ludmily Glacnerové.
Již v pondělí 5. května v dopoledních hodinách diskutovala absolventka studií
mezinárodních vztahů Rita Barbosa di Castro se studenty o podmínkách
Portugalska v Evropské unii. Dis. Vanda Weinerová, vedoucí EIS

Ozimek versus Rýmařov v mezinárodním sportovním dni
Ve středu 14. května zavítala do na-
šeho města v rámci výměnných akcí
partnerských měst delegace střední
školy z Ozimku, aby studenti, ale
i jejich učitelé, změřili síly v košíko-
vé a odbíjené.
Sportovní den byl volným pokračo-
váním Dne Evropy, který zorganizo-
valo Městské evropské informační
středisko v Rýmařově. Studenti
středních škol z Ozimku a Rýmařova
probudili v sobě sportovního ducha
a s velkou bojovností se pustili 
do míčového zápolení.
Sportovní utkání se uskutečnila
v tělocvičnách Základní školy 1.
máje a Gymnázia a střetla se v nich
družstva střední školy z Ozimku
(Zespol szkol w Ozimku), Střední
soukromé odborné školy Prima
s.r.o., Středního učiliště zeměděl-

ského a Gymnázia Rýmařov.
V odbíjené, kde se střetla proti sobě
smíšená družstva chlapců a dívek, 
se nejlépe dařilo SSOŠ Prima s.r.o.
Na druhém místě skončilo družstvo
partnerského města Ozimku a třetí
příčku obsadilo družstvo Gymnázia
Rýmařov.
V košíkové si nejlépe vedli žáci
Středního učiliště zemědělského,
druhé místo obsadili studenti
Gymnázia a bronz si vybojovalo
smíšené družstvo studentů SSOŠ
Primy, SOUz Rýmařov a jednoho zá-
stupce Základní školy 1. máje.
V přátelském utkání odbíjené učite-
lů středních škol si lépe vedlo druž-
stvo z Ozimku, které po zásluze vy-
hrálo 2:1 nad rýmařovskými učiteli.
Členové našeho družstva pojali za-
čátek zápasu jako recesi a nastoupili

ke sportovnímu zápolení s obvazy
a dlahami na rukou a nohou, ovšem
při pohledu na jejich soupeře ležely
berle a dlahy v okamžiku u střídač-

ských laviček, recese byla tatam
a sportovní nasazení se při prvním
podání míče projevilo v plném bojo-
vém tempu. JiKo

Poděkování
Za úspěšnou akci, která se uskutečnila 14. května v tělocvičnách gymnázia a 1. ZŠ, bychom chtěli poděkovat vedení zmíněných škol

PhDr. E. Zavadilové, Mgr. M. Horkému, vedení školní jídelny a vedení jídelny SOUz Rýmařov. Vřelé díky patří i starostovi města Ing. P. Kloudovi.
Vedení SSOŠ Prima Rýmařov

Čtrnáctý květen byl ve znamení měsíčku lékařského
Ve středu 14. května se celá Česká republika roz-
zářila žlutými kvítky měsíčku lékařského. Liga
proti rakovině Praha pořádala již posedmé
Květinový den.
Členové onkologických klubů, Junáka, Českého
svazu žen a dvojice studentů rozdávali za symbo-
lickou cenu květiny, tentokrát se stužkou barvy lila.
Žlutý květ měsíčku lékařského se stal symbolem
vzájemné ohleduplnosti vůči onkologickým paci-
entům, ale i symbolem prevence a péče o vlastní
zdraví. Každý ročník Květinového dne je zaměřen
na prevenci některého druhu rakoviny. V letošním
roce obdrželo na 900 tisíc našich občanů s květi-
nou i leták upozorňující na nebezpečí rakoviny dě-
ložního hrdla. V letáčku má každá žena možnost
seznámit se s rizikovými faktory, ale i s prevencí,
kterou je sama schopna realizovat.

Ročně u nás onemocní rakovinou děložního hrdla
přes 1100 žen. Třetina jich v souvislosti s tímto
onemocněním umírá. Často zbytečně! Při včasném
odhalení je totiž v jeho raných stádiích dobře léči-
telné. (Citace z letáku Ligy proti rakovině Praha.)

Přispěvatelé mohli, tak jako v předcházejících le-
tech, vložit svůj dar do brašny. Sběrná brašna, 
do které dvojice vybíraly příspěvky, byla označena
logy Květinového dne a Ligy proti rakovině Praha
a byla zaplombována a signována. Každá dvojice
byla označena viditelnou visačkou, která jejího
majitele opravňovala k výběru dobrovolných darů.
Květinový den byla jednodenní akce, které se zú-
častnili také naši rýmařovští skauti. Podle infor-
mací vedoucího skautského střediska Na Stráni,
Aloise Šimka (Loye), bylo vybráno 14 661 Kč,

což znamená, že skauti darovali v rámci dobrovol-
ných finančních darů 600 kvítků měsíčku lékař-
ského. Výtěžek putoval dále do banky ČSOB.
Květinový večer pořádalo Národní divadlo morav-
skoslezské v Ostravě a Liga dne 28. dubna. Mezi
umělci, kteří přišli podpořit tento projekt, byli mi-
mo jiné Tomáš Töpfer, Yvonne Přenosilová, Láďa
Kerndl, Josef Laža, Cimbálová muzika Technik
Jana Rokyty a další. Výtěžek z koncertu byl věno-
ván na podporu prevence rakoviny.
Žlutý květ se stužkou barvy lila nabízely dvojice
pouze ve středu 14. května. Pokud budou občané
mít zájem přispět na tuto akci i v dalších dnech,
mají možnost využít konto Květinového dne:
6500065/0300 u ČSOB.
Sedmý ročník Květinového dne podporují: ČSOB,
Emco, Ford, VZP. JiKo

Výtěžek letošního Květinového dne bude věnován na:

Nádorovou prevenci:
• Tisk brožur a letáků s důrazem na prevenci
• Zajištění Týdne boje proti rakovině v říjnu tohoto roku, který je věnován nekouření
• Podpora výchovných projektů

Pomoc nádorově nemocným:
• Dotování tří čtrnáctidenních rekondičních pobytů
• Příspěvky 43 kolektivním členským onkologickým organizacím
• Podpora činnosti Centra preventivní a následné onkologické péče, o.p.s.
• Pokračování adaptace pavilonu v Ústavu onkologie na Pleši

Výzkum:
• Financování experimentálních projektů, které ověří účinek a mechanismus pod-

vazování nádorů
• Cena Ligy proti rakovině pro mladého vědce do 35 let za nejlepší onkologickou

publikaci v roce 2002

Výuku:
• Podpora výchovy mladých diagnostiků na lékařských fakultách

Celkem se letos přihlásilo 4 750 dobrovolných dvojic z toho 484 z Morav-
skoslezského kraje.



Jak jsme vás již, vážení čtenáři, informovali v pá-
tém čísle Rýmařovského horizontu, v naší nemoc-
nici byla zahájena v rámci chirurgické ambulance
proktologická vyšetření. Provádí je MUDr. Assefa
Yifru a MUDr. Ondřej Kroupa, odbornými garan-
ty činnosti jsou prim. MUDr. Dušan Kratochvíl,
primář chirurgického oddělení a prim. MUDr. Petr
Opletal, primář interního oddělení nemocnice.
Protože jde v rýmařovských poměrech o činnost
novou, zaměřenou na onemocnění, která jsou sice
poměrně častá, ale o nichž se stále málo ví, požá-
dali jsme primáře MUDr. Dušana Kratochvíla
o bližší seznámení s problematikou, kterou 
se proktologie zabývá.
Pane primáři, co je hlavní náplní proktologické-
ho vyšetření a s jakými vyšetřovacími metodami
se pracuje?
Především je nutno připomenout, že předmětem
zájmu proktologických vyšetření jsou zejména
chirurgická onemocnění konečné části zažívací
trubice, tedy tzv. anorekta, což je úsek o délce 
18 - 20 cm od zevního okraje řitního kanálu.
Většina onemocnění, která postihují tuto oblast,
může být rozpoznána jednak důkladnou anamné-
zou, tj. „vyzpovídáním“ pacienta stran jeho potíží
a dále fyzikálním vyšetřením, do kterého spadá
vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření koneč-
níku prstem a posléze vyšetření instrumentální,
a to tzv. anoskopy (řitní kanál a dolní část rekta),
rektoskopy (vyšetření přístrojem většinou 
do 18-25 cm) a ohebným sigmoideoskopem, což je
již doména především gastroenterologů.
Zdá se, že snad je již pryč doba, kdy především os-
tych našich nemocných bránil tomu, aby 
se se svými potížemi v této delikátní oblasti svěřo-
vali lékaři. Nutno zdůraznit, že kromě delikátnosti
jsou onemocnění této části těla charakterizována
i značnou bolestivostí patologických projevů zde
se vyskytujících, neboť jde o oblast velice bohatě
nervově zásobenou. Na druhé straně dobrá pří-
stupnost umožňuje lékaři poměrně rychle stanovit
diagnózu a to je důležité především u výskytu to-
ho nejzávažnějšího, co se může v těchto místech
zjistit, tj. zhoubného nádoru. Musíme si uvědomit,
že ve výskytu nádorů tlustého střeva u mužů zaují-
má naše republika ve světovém měřítku čelné po-
stavení a u žen místo druhé, přičemž 30 % nádorů
tlustého střeva je lokalizováno právě v oblasti ano-
rekta a přechodu rekta v esovitou kličku.
Většinu pacientů proktologických ambulancí ale
tvoří lidé s projevy různých zánětlivých procesů
(hlízy, píštěle, záněty sliznice anorekta a jejich

výchlipek), s bolestivými stavy
v oblasti kostrče a konečníku, růz-
nými kožními duplikaturami kolem
konečníku, ekzémy, dermoidními
cystami a především pak s bolesti-
vými trhlinami v oblasti análního
kanálu a s potížemi s hemoroidy
(zduřelé žíly na vnitřní straně řiti).
Hemoroidy uvádím nakonec ne ná-
hodou, neboť v této diagnostické
skupině medicína zaznamenala vý-
razný rozvoj léčebných možností.
O co tedy jde v případě hemoroidů
a jejich léčby?
Asi bude pro velkou část veřejnosti
překvapením, že hemoroidy (v do-
slovném překladu „tekoucí krev“)
jsou normální součástí této konečné
části zažívací trubice a vyskytují se
u všech dospělých jedinců.
Předmětem lékařské péče se stávají
až v momentě, kdy dochází k jejich
zvětšení a s tím spojeným patologic-
kým projevům, jejichž příznakem
mohou být bolesti, krvácení apod.
A právě toto zvětšení proktolog řeší,
a to způsobem odpovídajícím jedno-
mu ze čtyř rozlišovaných stupňů
zvětšení. Každý stupeň vyžaduje
své, široká škála léčby zahrnuje me-
tody s čípky, mastmi, tabletami, dále
kryoterapii (zmrazování), infračerve-
nou koagulaci, sklerotizaci (vyvola-
ná tvorba vazivové tkáně, která způ-
sobí uzavření průsvitu příslušné čás-
ti žíly), Barronovu ligaturu (podvazy těsnými gumo-
vými kroužky); poslední dvě stadia vývoje nemoci
lze léčit moderní chirurgickou metodu podle italské-
ho chirurga Dr. Antonia Longa, která se ve světě
používá od r. 1993. Tato metoda - jako jediná - léčí
přímo příčinu potíží s hemeroidy. Naše ambulance
může nabídnout všechny způsoby léčení - s výjim-
kou laserové. Ve škále řešení samozřejmě zůstávají
i klasické chirurgické metody, i když díky moderním
metodám je jejich využití již značně redukované.
Jaká onemocnění mohou být léčena přímo ambu-
lantně v návaznosti na provedená vyšetření a v ja-
kých případech je nutná hospitalizace?
Většina pacientů proktologických ambulancí se lé-
čí ambulantně, krátkou 2-4denní hospitalizaci vy-
žaduje zmíněná Longova metoda a asi o dva dny
déle pak klasické chirurgické metody.

Pochopitelně, pokud 
je zjištěna diagnóza zá-
važnější, je i její léčení
časově náročnější.
V čem spočívá hlavní
výhoda a přínos prokto-
logie v naší nemocnici?
Velkou výhodu vidíme
v tom, že úzce navazuje
a přímo spolupracuje
s gastroenterologickou
ambulancí při interním
oddělení nemocnice,
které zajišťuje vyšetření
horní části trávícího
traktu endoskopicky (jí-
cen, žaludek, dvanácter-
ník) a vyšetření celého
tlustého střeva. Pomocí
rentgenových vyšetřova-
cích metod můžeme

v naší nemocnici diagnostikovat i choroby tenkého
střeva a interní oddělení nemocnice spolu s oddě-
lením chirurgickým zajistí i specializovaná vyšet-
ření na pracovištích, která jsou k tomu vybavena.
Důležité je, že jsme schopni pružně reagovat 
na rychle stanovenou diagnózu a případy určené
k chirurgické léčbě ihned přebírat a řešit.
Podstatným přínosem tedy je, že jak diagnostiku
tak i léčbu můžeme v drtivé většině případů řešit
v naší nemocnici, „pod jednou střechou“. Jsou sa-
mozřejmě profily určené k řešení na klinických
pracovištích vyššího typu, těch je ale výrazná
menšina. A nakonec ještě jedna důležitá otázka -
jak jsou výkony hrazeny zdravotními pojišťovna-
mi, které úkony si musí hradit pacient ?
Ano, to je snad otázka nejcitlivější. Netrpělivě če-
káme na nový sazebník výkonů, který by měl me-
zi plně hrazené výkony zahrnout i ty, na které 
se dnes ještě připlácí (mám na mysli Barronovu li-
gaturu hemoroidů a Longovu metodu operace).
Prakticky všechny ostatní výkon jsou pojišťovnami
plně hrazeny.
Na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku - čin-
nost na úseku proktologie se rozbíhá pod vedením
zkušeného lékaře v tomto oboru MUDr. Assefy -
přesto, pokud by došlo k nějakým „organizačním
šumům“, prosíme naše klienty, aby byli shovívaví.
Věřím, že jak ambulance tak i obě zmíněná oddě-
lení naše pacienty uspokojí v plném rozsahu.
Děkujeme za informace a přejeme hodně úspě-
chů ve Vaší náročné práci.
Pro úplnost opakujeme - proktologická ambulance
se nachází na interním oddělení nemocnice 
a je otevřena v úterý od 9 do 12 hodin a ve středu
od 15 do 18 hodin. Pacienti se mohou se svými po-
tížemi obracet na lékaře i sami, bez doporučení ne-
bo vyžádání praktického lékaře.

Ing. M. Marek, nemocnice Rýmařov
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Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Další významný přínos pro občany - proktologická vyšetření a léčení

MUDr. Assefa a sestra Janáková při vyšetřování pacienta

Foto: Ing. Miloslav Marek
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Místo bomby
objevili

starý sací koš
Při práci ve studni objevil
ve čtvrtek 8. května majitel
rekreační chaty v Jano-
vicích předmět připomína-
jící munici. Na místo byli
přivoláni policejní pyro-
technici, kteří však nebyli
schopni vzhledem k vysoké
hladině vody předmět iden-
tifikovat. Proto byl na místo
přivolán Hasičský záchran-
ný sbor města Rýmařova.
Hasiči provedli odčerpání
vody a zjistili, že se nejedná
o munici, ale o blíže nei-
dentifikovatelný dřevěný
předmět svým tvarem při-
pomínající leteckou pumu
(pravděpodobně šlo o starý
sací koš).

Vzhledem k tomu, že správní agen-
dy (OP, ŘP, pasy ...) již dříve pře-
vzaly městské úřady, týká se mimo-
řádný úřední den určený lidem
v důchodovém věku pouze navští-
vení a vyřízení věcí v oblasti držení
zbraní a střeliva. Seniorům tak
v souladu s rozkazem policejního

prezidenta vyjde policie vstříc 
v úterý 10.6. 2003 od 08:00 -
15:30, kdy mohou v rámci mimo-
řádného úředního dne vyřídit své
záležitosti (budova Okresního ředi-
telství Policie ČR, Partyzánská 9,
Bruntál) týkající se zbraní, střeliva
a výbušnin (např. zbrojní průkazy,

odevzdání nelegálně držených zbra-
ní apod.).

Policie zároveň upozorňuje, že již
30.6.2003 končí platnost zákonné
amnestie na nelegálně držené zbraně.
Beztrestně tedy svou zbraň ještě
v těchto dnech mohou odevzdat

všichni, kdo na ni nevlastní povolení.
K dnešnímu dni tak učinilo v rámci
bývalého okresu Bruntál celkem 
13 osob, které odevzdaly 18 zbraní,
nejčastěji perkusní revolvery 
či krátké samonabíjecí pistole.

Z podkladů tiskové mluvčí
Policie ČR JiKo

Skupina pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy bruntálské policie informuje
o amnestii a mimořádném úředním dnu pro seniory

Narazila liazka skutečně do stromu poté co řidiči zhasl motor nebo řidič
stodvacítky přijíždějící z vedlejší komunikace nedal řidiči liazky přednost?

V levotočivé zatáčce u Staré Vsi nezvládl v pondělí 5. května
po jedenácté hodině řidič z Velkých Losin nákladní vozidlo
Liaz. Za použití motorové brzdy a následného podřazování 
na nižší rychlostní stupeň došlo k zhasnutí motoru a poté vo-
zidlo narazilo do stromu. Při nehodě vznikla na liazu hmotná
škoda za padesát tisíc korun. Nehoda se obešla bez zranění,
dechová zkouška byla u řidiče negativní. Za přestupek byla ři-

diči uložena bloková pokuta. Tolik verze tiskového oddělení
Policie ČR Bruntál.
Naše redakce však zjistila na základě zúčastněných svědků, 
že k nehodě došlo poté, co řidič škodovky přijíždějící z ved-
lejší komunikace nedal přednost nákladnímu vozidlu liaz a ten
smetl škodovku na stranu. (viz foto) Policie na základě našich
informací verzi dopravní nehody dále prošetřuje. 

Naučný park Hrádek prochází konečnou úpravou
„Místo nejstaršího osídlení Rýmařovska (nález
římských mincí cís. Dominitiana z 1. století
po Kristu). V předkolonizačním období (před ro-
kem 1250) zde vzniklo opevněné správní centrum
oblasti přemyslovského státu a pod jeho ochranou
založili později němečtí kolonisté město (1260 -
1278). Pevnost ve stejném období zmodernizovali
na městský hrad a na konci 13. století jej zapojili
do fortifikace celého Rýmařova. Na přelomu 
13. a 14. století se zde tavilo zlato z okolních dolů
a rýžovišť.
Kolem roku 1350 pahorek zvýšili násypem zemi-
ny a odpadového materiálu z nedaleké železářské
huti a na jeho temeni postavili na jiném principu 
opevněné sídlo královského fojta ze dřeva a hlíny.
Již roku 1405 se stalo s přilehlou částí města obě-
tí válečných událostí a nebylo již obnoveno. 
Po masných krámech v druhé půli 15. století 
se zde usadili hrnčíři a vyráběli až do 17. století
exkluzivní keramiku.“
Tolik text na nově instalované tabuli naučného par-
ku Hrádek v Rýmařově.
Připomeňme si jen, že naše město se rozhodlo
představit starobylou historii na chráněné archeo-
logické lokalitě Hrádek, která se nachází na vyvý-
šenině naproti hotelu a pivovaru Excelent, spolu
s expozicí hornin Jesenicka. Město totiž bolestně
postrádá dostatek dominant spojených s nejstarší
minulostí, pomineme-li ovšem krásné barokní so-
chy, kostel sv. Michala, který je podobně jako
skvostná kaple V Lipkách kromě bohoslužeb ná-

vštěvníkům z pochopitelných důvodů uzavřen, 
či radnice, jež slouží prozaickému účelu. Nemůže
nabídnout ani kdysi nádherný janovický zámek
Harrachů, protože patří nehybnému ministerstvu
vnitra. V poslední době však sílí signály, 
že by alespoň část zámku zrekonstruoval a zpřístup-
nil veřejnosti Krajský památkový úřad v Ostravě.
Využití prostoru Hrádku navrhl renomovaný za-
hradní architekt. V centru plochy je na vyvýšeném
místě zřízena replika kamenných základů paláce
z půle 13. století a unikátní vyhřívací pece z jeho
konce, skutečné základy jsou zakonzervovány
vrstvou hlíny o necelý metr níže. Půlkruhem od se-
veru k východu prochází nad valem pás bloků hor-
nin seřazených podle stáří. Veřejně a zdarma pří-
stupná sbírka hornin je pokračováním geologické
expozice městského muzea, která spíše seznamuje
s minerály a rudami a je znalci vysoce ceněna.
V současné době provádí organizace Městské
služby s.r.o. ve spolupráci s městským muzeem
poslední úpravy, byly vysazeny okrasné stromky
a přibudou tabulky s názvy jednotlivých hornin,
aby si na své přišli laik i přísný odborník. Zároveň
by měla dlážděná cesta umožnit lidem rychlejší
a především bezpečný přechod z Pivovarské ulice
k náměstí. Významným důvodem je však též vy-
tvoření klidné oázy pro lidi, kteří budou moci vy-
užít laviček podél cestičky k odpočinku, což 
by mohlo být zajímavé pro starší spoluobčany, ale
i matky s kočárky.
Obavy z devastace vytvořeného díla jsou právem

na místě. Za vše hovoří nedávný příklad krádeží
laviček z autobusového nádraží či vytrhané okras-
né keře z velkých truhlíků na rýmařovském ná-
městí. Zničíme-li si lhostejností či nerozumem
i tak nevinný a nezpeněžitelný počin, pak se nepo-
čítejme k normálním Evropanům a buďme si dál
jen Divokým východem, kde má nekorigovaná
džungle přednost před slušností a právem, morál-
kou i kulturou. Obstojíme? JiKo

Foto: Mirek Dulaj ml.
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Nevidomé a slabozraké děti sází stromky v lese
Jednatel Občanského sdružení nevi-
domých a slabozrakých dětí MAKO-
MA z Hodějic Martin Malecký, sám
nevidomý, zorganizoval akci, která
pro člověka vybaveného všemi
funkčními smysly má nádech nesku-
tečného příběhu. Když jsem poprvé
slyšel, že nevidomí budou sázet
stromky, říkal jsem si, že to bude jen
něco jako „velká reklama na malé
nic“. Máme obecní les s velkými pa-
sekami po loňské vichřici, a tak jsme
našli místo, kde se tato akce uskuteč-
ní. Ještě když jsem jel do lesa, pova-
žoval jsem to za zábavnou show.
Po cestě jsem předjel pochodující
skupinku nevidomých a na pasece
jsem se setkal nejprve s Martinem.
Toho přivezla do lesa rodina
Bernátkových, která se spolupodílela
na organizaci akce. I mladý Bernátek

byl uvolněn ze školy. Martin mi po-
vyprávěl, jak sám rozhodl, že zrako-
vé postižení ho nebude odsouvat 
do auta a že bude nadále pevnou sou-
částí společnosti „normálních“.
Mimo jiné odmítl ústavní péči a žije
v podnájmu v Olomouci. A protože
chtěl něco pro normální život udělat,
stal se zakladatelem již zmíněného
občanského sdružení a jeho hlavním
jednatelem.
Pak dorazila skupina poutníků a dě-
ly se věci. Mají vedoucího, který vi-
dí jako rys avšak má ve skupině své-
ho nevidomého synka. V občanském
životě je zdravotním záchranářem
v Brně. Ano, Radek Filo řídil čin-
nost pevnou rukou a ráznými poky-
ny. Celou skupinu rozdělil po dvoji-
cích a to jeden nevidomý a jeho vi-
dící vodič. Pan Bernátek vydal po-

kyn sázet v řadách dva metry od se-
be a metr dvacet v řadě. Vodiči hlí-
dali rozteče a nevidící sázeči si nej-
prve osahali velikost a způsob zpra-
cování jamky a způsob zasazení
stromku. Někdo zavtipkoval „zele-
ným nahoru“, ale tento vtip jeden
z nevidomých změnil na „chlupatým
nahoru“. Zasmáli jsme se a začala
práce. Přiznám se, že jsem poprvé
v životě viděl nevidomé
pracovat pro ně v neznámém pro-
středí a ještě kopat motykou. Bylo
neuvěřitelné, jak jim ta práce 
po chvíli šla a jakou zručnost někte-
ří projevovali. Uchvátilo mě zaujetí,
s jakým tito mladí lidé pracovali. 
Je pravdou, že co se výkonu týče,
jednalo se o akci demonstrativní, 
avšak morální dosah takové akce 
je jen těžko dohlédnutelný. Tito lidé

vykonávali stejnou práci jako každý
zdravý člověk.
Domluvili jsme se, že každý rok bu-
deme společně sledovat jak stromky
rostou a jak se jedna paseka vrací
zpět do lesa. Oni totiž tito lidé jezdí
celkem pravidelně na penzion Liga
100, kde se jim obětavě věnuje ve-
doucí paní Svobodová. V létě se zde
scházejí na letním táboře. Mne po-
zvali na společný oběd. Co mne ne-
smírně upoutalo, byla neustálá vese-
lá nálada celé party.
Po obědě pro mne uspořádali flétno-
vý koncert. Jeden z nich, téměř nevi-
domý Radim Goric, je jejich učite-
lem hudby na Škole nevidomých
a slabozrakých v Litovli.
Byl to nádherný den. 

Ing. Pavel Hejsek,
starosta obce Stará Ves

Máme zahrád-
ky za nádražím
směrem k ryb-
níku „Fanda“.
V loňském ro-
ce jsme žádali
o opravu pří-
jezdové cesty
k zahrádkám
na Městském
úřadě RNDr.
Čermáka. Část
cesty město 
upravilo a další
úsek odmítli 
upravit s tím,
že tento úsek není majetkem města. Udělali jsme si tedy brigádu, dovezli štěrk 
a na vlastní náklady cestu upravili. Měsíc nato začali kopat kanalizaci od Rojany
k čističce odpadních vod a celou cestu rozkopali a rozjezdili nákladními auty.

Dokonce tam
zůstal odkrytý
a nezajištěný
kanál, do které-
ho může spad-
nout nedejbože
dítě. Zajímalo
by nás, kdo
a kdy dá tuto
cestu opět do
původního sta-
vu!
Za zahrádkář-
skou osadu ČSD
II. Z. Pátíková,
Rýmařov

Úterý 13.5.2003 byl pro Zvláštní školu v Rýmařově zdařilý den. Nebylo
ani teplo, ani zima, ba dokonce ani nepršelo. Žáci II.stupně ZŠ se vydali
místo vyučování na zajímavou brigádu. Rozděleni do tří skupin postupně
uklidili některá místa po zimě (lokalita mezi garážemi za Domem zdraví,
lokalita mezi garážemi u kotelny, okolí sauny) a nakonec společnými sila-
mi prošli ještě areál zahrady Hedvy. A z fotografií je zřejmé, že bylo 

co uklízet. Děkuji
škole za dobrý ná-
pad při výchově
mládeže i žákům za
dobrou a poctivě od-
vedenou práci. 

Melanie Kautzová

Upřímné poděková-
ní vyslovuje také na-
še redakce a přeje
všem žákům i jejich
učitelům při podob-
ných příkladných
akcích více ochot-
ných obětavců, kte-
rým nebude nepořá-
dek nejrůznějších
zákoutí našeho měs-
ta lhostejný. Přejeme
také úspěšné završe-
ní letošního školního
roku. Za redakci

Mgr. Jiří Konečný

Aby se nám lépe žilo...

Kdo opraví cestu?

Foto: Ing. Pavel Hejsek

Foto: Ing. Pavel Hejsek

Foto: Z. Pátíková

Foto: Z. Pátíková
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Příjemný zážitek

Maminku máme každý jen jednu 
a je jediná, která nás nesobecky mi-
luje. A právě proto patří dlouhou řa-
du let druhá květnová neděle všem
maminkám. Tento svátek má své ko-
řeny již v antice, kde byl matkám
vzdáván hold coby dárkyním života.
Ve středu 7. května pro ně společně
uspořádaly Mateřská a Základní ško-
la na ulici 1. máje v rýmařovském ki-
ně krátké vystoupení s názvem
„Kytička pro maminku“, které má
v našem městě tradici. Během pod-
večera se na jevišti vystřídala rozma-
nitá představení. Pohádka o zvířát-
kách, hudebně-pohybový kroužek,
cvičení dětí na písničky z filmu Tři

veteráni, country tanec, hokejky
a švihadla, což byla ukázka hodin tě-
lesné výchovy, Princezna Solimán-
ská, poněkud upravená verze po-
hádky Karla Čapka, která byla navíc
situována do Rýmařova a zazname-
nala u publika největší ohlas, dále
tanec dívek, kroužek aerobiku 
a na závěr zazněla píseň v podání
dětí prvního stupně základní školy
na ulici 1. máje věnovaná všem pří-
tomným maminkám. To je stručný
výčet bohaté a pestré škály vystou-
pení, která nabídly děti maminkám
z Rýmařova a blízkého okolí a vě-
novaly jim tak krásný dárek k jejich
svátku. ChOli

Středisko Diakonie Rýmařov je zná-
mo tím, že každoročně připravuje
pro dříve narozené maminky setkání
u příležitosti Dne matek. Ani letošní
rok nebyl výjimkou, a tak se v úterý
6. května odpoledne sešly ve středis-
ku Diakonie na Hornoměstské ulici
čtyři desítky vitálních seniorek.
Přítomné přivítala ředitelka rýma-
řovské Diakonie Marcela Staňková,
popřála vše nejlepší k jejich svátku
a hlavně pevné zdraví, které je pro
každého člověka to nejcennější, 
co má.
Všechny přítomné babičky hýřily 
úsměvy, zavzpomínaly na své mládí
a nakonec si s chutí zazpívaly
s Petrem Wolfem, který jim přišel za-

hrát na akordeon. V průběhu odpo-
ledního setkání se mohly přítomné 
oslavenkyně seznámit s produkty
a kosmetickými výrobky známé fir-
my, které jim přišla představit paní
Božena Filipová.
Odpoledne uteklo jako voda, dozně-
ly poslední tóny harmoniky a rýma-
řovské babičky se pomalu loučily
a rozcházely do svých domovů.
Byla to vskutku vydařená akce
s chutným občerstvením a dokonce
i zábavou. Velkého uznání si zaslou-
ží všichni, kdo se postarali o její vý-
bornou organizaci, především za-
městnanci Diakonie Rýmařov a dob-
rovolnice, které se podílely na pří-
pravě všech dobrot.  JiKo

V pátek 9. května se v Domě s pečo-
vatelskou službou na třídě Hrdinů 
uskutečnilo májové podvečerní pose-
zení rýmařovských babiček a dědeč-
ků. Toto setkání bylo spojeno 
i s oslavou Dne matek, a proto bylo
zároveň každé z přítomných mami-
nek popřáno k jejímu svátku.
Krátké kulturní vystoupení si již tra-
dičně připravili malí skautíci, kteří
dědouškům a bábinkám zazpívali
a přednesli několik básniček.
Odměnou jim byly milé úsměvy, slo-
va chvály a především bouřlivý po-
tlesk. Poté se jedlo a pilo, vyprávěly

historky z mládí, anekdoty, zpívalo
se. Celým domem se nesl hlasitý
smích, který prozrazoval, 
že se všichni přítomní výborně baví
a hlavně, že se bavit ještě zdaleka ne-
zapomněli.
Nakonec se všichni, ač neradi, roz-
loučili a rozešli do svých příbytků.
Než se tak ovšem stalo, stačili si ješ-
tě slíbit, že příště na podobný sraz
určitě zase dorazí. Velké poděkovaní
patří také pečovatelkám, které celou
akci výborně zorganizovaly, zajistily
občerstvení a věnovaly jí svůj volný
čas. ChOli

Slunečných dnů přibývá, a to je je-
den ze signálů, že se pomalu ale jistě
blíží dětmi tak očekávané prázdniny.
Rozjedou se do různých koutů re-
publiky, někteří se dokonce podívají
k moři. Pro studenty posledních roč-
níků středních škol je to však čas 
učení a nervů. Blíží se maturita,
a o té se právem říká, že je to zkouška
dospělosti. V ten jeden den musí po-
rotu přesvědčit, že ta léta, která strávi-
li ve škole, jim pro život něco dala
a že ve škole nechytali jenom lelky.
Ze všech stran je na ně vyvíjen tlak.
Ze strany rodičů, učitelů, známých...
Na všechny tyto problémy zapome-
nou všichni alespoň na jeden den. Je
to den posledního zvonění, kdy 

se studenti obléknou do nejrůzněj-
ších kostýmů a prosí pocestné, aby
přispěli na oslavy úspěšného završe-
ní středoškolského studia. Tato tra-
dice se udržuje i v našem městě,
a tak vždy koncem května můžeme
na náměstí potkat podivně oděné
človíčky, kteří zpívají a radují 
se z posledního dne, kdy se nemusí
učit, a zapomínají na všechny staros-
ti. Po tomhle dni, který letos pro stu-
denty Gymnázia Rýmařov připadl
na pátek 9. května, následuje „svatý
týden“, nebo jak maturanti říkají,
„svaťák“, kdy se pokouší narychlo
doplnit mezery ve svých vědomos-
tech. Pak přichází na řadu již zmiňo-
vaná maturita... ChOli

Kytička pro maminku

Diakonie oslavila Den matek se seniorkami
Poslední zvonění

Májové setkání v pečovatelském domě
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Kulturní okénko města Rýmařova

Citát: Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
Joseph Addison

Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narození dítěte

František Piska .................................................................... Rýmařov
Denisa Gančarčíková .......................................................... Dolní Moravice
Michal Čamek ..................................................................... Rýmařov

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

Květoslava Látalová - Rýmařov ........................................................... 80 let
Jiřina Pinterová - Rýmařov ................................................................... 81 let
Květoslava Zemanová - Rýmařov ........................................................ 81 let
Květoslava Fettersová - Rýmařov ........................................................ 82 let
Josef Bocián - Rýmařov ....................................................................... 88 let
Šarlota Šubová - Jamartice ................................................................... 90 let
Rudolf Ziegler - Rýmařov .................................................................... 92 let

Rozloučili jsme se
Marie Prášilová - Rýmařov ................................................................... 1953
Jindřich Procházka - Rýmařov .............................................................. 1924
Jarmila Šnoblová - Rýmařov ................................................................. 1923
Olga Málková - Rýmařov ...................................................................... 1954
Milada Mlynářová - Rýmařov ............................................................... 1924

Matrika MěÚ

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
2.6. 9.15 a 10.45 kino Cirkus UP - vystoupení Václava Upíra

Krejčího a Václava Odehnala
pořad pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ

3.6. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory
4. - 7.6. SVČ Zájezd ZK Divadelní do Prahy
7. - 29.6 Muzeum Celostátní výstava barevné fotografie

„O cenu Karla Schinzela“
Pořádá SVČ Rýmařov ve spolupráci
s MěÚ Rýmařov pod záštitou Moravsko-
slezského kraje

10.6. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory

Program SVČ

24.5. Evropský den parků, slaví se od roku 1999
25.5.1938 nar. RAYMOND CARVER, americký povídkář, básník 

a esejista (zemř. 29.7.1988) - 65. výr. nar.
25.5. Den Afriky - výročí založení Organizace africké jednoty

roku 1963
26.5.1933 zemř. JULIUS LEISCHING, architekt, v letech 1894-1922 

ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Brně (nar. 7.8.1865)
- 70. výr. úmrtí

27.5.1883 nar. EMIL UTITZ, česko-německý estetik, filozof,  psycholog
a publicista (zemř. 2.11.1956) - 120. výr. nar.

28.5. Mezinárodní den počítačů, slaví se na počest dne roku
1950, kdy vyšel klíčový článek anglického matematika
Alana Mathisona Turinga anticipující vznik umělé
inteligence

28.5. Mezinárodní den mléka
29.5.1958 zemř. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, španělský básník a prozaik,

nositel Nobelovy ceny (nar. 23.12.1881) - 45. výr. úmrtí
31.5. Světový den bez tabáku (OSN)
1.6.1928 nar. VLADIMÍR SOUČEK, historik, asyriolog, chetitolog 

(zemř. 9.6.1990) - 75. výr. nar.
1.6. Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950
4.6.1898 nar. v Brně JOSEF CHALOUPKA, prozaik a básník, zakladatel 

brněnské Literární skupiny (zemř. 24.1.1930 v Brně) 
- 105. výr. nar.

4.6. Mezinárodní den boje proti násilí na dětech, od roku
1982 (OSN)

5.6. Světový den životního prostředí, slaví se od roku 1973 (OSN)
6.6.1903 nar. ARAM CHAČATURJAN, arménský hudební skladatel 

(zemř. 1.5.1978) - 100. výr. nar.

Středisko volného času Rýmařov
a Městský úřad Rýmařov

pod záštitou
Moravskoslezského kraje

Vás srdečně zvou
na tradiční výstavu barevné fotografie

„O CENU KARLA SCHINZELA“
s celostátní účastí profesionálních fotografů

7. - 29. června 2003
Muzeum Rýmařov

Po - So 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Ne 13.00 - 16.00 hod.

29. června ve 14.00 hodin se uskuteční derniéra
se slavnostním vyhodnocením vítězných snímků.

výstava

pozvánka

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

V Městské knihovně v Rýmařově
mohou zájemci shlédnout výstavu
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Rýmařov a pobočky v Břidličné.
Expozice je malým výběrem prací,
které vznikaly během tohoto školní-
ho roku a věnovaly se ústřednímu té-
matu, jímž je člověk.
Jde vlastně o výtvarný projekt, který
je členěn na jednotlivé dílčí úkoly.
Děti během roku pracovaly na jedno-
tlivých úkolech a měly tak možnost
dané téma pochopit více do hloubky.
Tento rok si vzaly pod lupu člověka:
člověka jako tvora 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 všich-
ni žáci výtvarného oboru (pod vede-
ním Mgr. Martiny Kohoutkové). Věk

autorů je šest až třiatřicet let.
Veřejnost má možnost shlédnout vý-
stavu v prostorách městské knihovny
do konce měsíce června.

Ve čtvrtek 5.června v Městské knihovně v Rýmařově přivítáme spisovatele
Ludvíka Vaculíka, známého autora mnoha fejetonů a románů, a také osobité-
ho glosátora současnosti. Beseda se uskuteční v prostorách knihovny 
od 17 hodin a všechny zájemce o setkání s nevšední osobností srdečně zveme. 

Vedení městské knihovny
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Schopní Kryštofovi vnuci Václav
a Jan, děti předčasně zemřelého
Václavova syna Ladislava Velena
(+1549), se ujali sovineckého zboží
po dědečkově smrti 1550 a společně
pokračovali v jeho blahodárné práci.
Již 1554 vydána listina k obnově
Albrechtic, fojtem se stal Martin
Polnar a ves osadili lidé z Jiříkova.
I zde se dostalo novým lidem řady
práv včetně sedmileté lhůty bez daní
a robot. Teprve pak nadešel čas ob-
vyklých povinností jako u ostatních
poddaných na panství, ovšem 
v té době nesrovnatelných s ohrom-
ným nárůstem robot i platů po třice-
tileté válce. Do vesnic přišli řezníci,
pekaři, krejčí, ševci, kováři i jiní ře-
meslníci. Dědiční fojtové pocházejí-
cí z řad nejschopnějších poddaných
byli vyvázáni z poddanství, stali vý-
znamnými představiteli vesnic, měli
svobodné lány, právo rovnat spory
a stíhat přečiny, mohli vlastnit hos-
pody a další výnosné živnosti. V ro-
ce 1556 osídlili boskovičtí bratři
Lomnici a nechali zde postavit roku
1569 dřevěný kostelík. V témže roce
předčasně zemřel Václav z Boskovic
a Jan na panství osaměl. Nejpozději
do roku 1574 oživlo městečko

Frýdlant (Břidličná), zmiňované
v kupních smlouvách v letech 1492,
1510 i později jako pusté. Nejstarší
znak městečka s andělským
štítonošem a zkříženými hor-
nickými symboly, mlátkem
a želízkem, byl objeven 
na zlomcích komoro-
vých kachlů v odpad-
ní jámě rýmařovského
renesančního hrnčíře,
který se specializoval
na výrobu kamen
zhruba od poloviny 
16. století za dnešní kužel-
nou na Bartákově ulici při
korytě Podolského potoka.
Škoda jen, že místní rybáři 
opravující 1987 potoční regulaci vět-
ší část střepiště přes naše prosby do-
slova zazdili dříve, než jej bylo mož-
no ve větší míře vyzvednout a zbavi-
li nás možnosti místo lépe prozkou-
mat. Pustými osadami, a většinou již
natrvalo, zůstaly jen zaniklé
Tylovice, Mniškov, a Valšov (Vašov)
u Sovince, včetně dříve zpustlých
vesnic Muchohov, Gezindl a Skal-
kodorf (Skalka) u Břidličné, zanikl
i Markov (pod Rudou) či Bradlné
a Wesele u Huzové. Jediný Grunářov

(Brunářov-Kněžpole) byl obnoven
později.
O Václavovi toho mnoho nevíme, 

avšak bratr Jan Kryštof Třebovský
rozhodně nedělal svým před-

kům ostudu. Hluboce věřící
český bratr si získal neoby-

čejnou vážnost nejen 
na Moravě. Roku 1582 
se stal nejvyšším zem-
ským sudím a ještě těsně
před smrtí dosáhl hod-

nosti nejvyššího zemské-
ho hejtmana. Je tedy opět vi-
dět, že v naprosté převaze
spravovali Rýmařovsko lidé

důvěryhodní a významní. Jan,
velký renesanční velmož, podob-

ně jako mnozí další, umění nejen ro-
zuměl, ale rád se jím též obklopoval.
Nejpatrnější stopy jeho záměrů na-
jdeme v zábřežském zámku, kam
stále častěji zajížděl. Ukázal se být
též velkým mecenášem zábřežského
českobratrského sboru po vzoru tety
a nejeden z jeho členů patřil mezi je-
ho zámecké úředníky. Nalezli by-
chom mezi nimi dokonce dědečka
i otce Mandalény Vizovské, ženy
Jana Amose Komenského. V zábřež-
ské rezidenci též sídlila po ovdovění

až do své smrti 1590 Janova sestra
Kunhuta provdaná Žerotínová a prá-
vě v poklidné době Boskoviců
a Žerotínů prožilo město svůj nej-
větší hospodářský a stavební rozk-
vět.
Jan bohužel ukončil blahodárné pů-
sobení Boskoviců v našem regionu
již roku 1578, když vložil sovinecké
panství na základě kupní smlouvy
z roku 1575 do zemských desk panu
Vavřinci Ederovi ze Štiavnice, do-
sud zástavnímu majiteli rabštejn-
ského (janovického) panství, které-
mu už téměř vypršelo právo na jeho
užívání a schylovalo se již k tomu,
že si majetek zeměpán Rudolf II. o-
pět převezme. Jan si ponechal již
jen Rudu s jejími doly. Stalo se bo-
lestnou ztrátou pro četná panství
i pro celý stát, když odešel za svými
předky, aniž po sobě zanechal jedi-
ného mužského potomka. Naštěstí
přešel majetek vymřelé boskovskot-
řebovské větve do rukou nadmíru
spolehlivých. Dědicem se stal zná-
mý Ladislav Velen ze Žerotína.
Slavný boskovický rod neuvěřitelně
vymřel po meči (bez mužských po-
tomků) ve všech větvích do konce
16. století. Mgr. Jiří Karel

Potomci Kryštofovi

Z historie

Středisko volného času Rýmařov
v partnerském městě Ozimek

Již podruhé v první polovině
roku 2003 navštívily děti 
ze zájmových útvarů SVČ
partnerské město Ozimek
(Polsko).
Poprvé to bylo ve dnech 
11. - 12. dubna 2003, kdy
v Domě kultury v Ozimku
vystoupila na Mistrovství ta-
nečních souborů Polska ta-
neční skupina Freeze dance
pod vedením Petry Čechové.
Hned napoprvé sklidila vel-
ký úspěch a potlesk.
Ve dnech 10. - 11. května se mažoretky Střediska volného času Rýmařov pod
vedením učitelky Kinclové a Vágnerové zúčastnily III. Mezinárodního mistrov-
ství souborů mažoretek, tamburmajoretek a cheerleaderek Ozimek 2003. Mezi
soutěžní disciplíny patřil pochod městem a vystoupení souborů. Ve velké kon-
kurenci nejen polských souborů, ale i souborů českých jako byl Jeseník, Valtice,
Břeclav, Meziměstí, Moravská Nová Ves a po počáteční nervozitě ukázala děv-
čata, že i ona dovedou dobře reprezentovat svoje město. Za to vše patří podě-
kování nejen dětem, ale i jejich vedoucím. Ředitelka SVČ Marcela Pavlová

Foto: archiv SVČ

Foto: archiv SVČ
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Akce hradu Sovinec

Další program organizátorů hradu Sovince je připraven především pro dětské
diváky na víkend 24. a 25 května. Hlavní roli budou mít kouzelníci, kejklíři,
klauni a komedianti. Na této akci vystoupí nejúspěšnější účinkující minulé se-
zóny, kejklíř Vlček, který s kejklířským kolektivem Vagabundus na Sovinec
přicestuje až z daleké České Lípy, a předvede věci ve zdejších krajích nevída-
né. Nevšední podívanou slibují také myší závody. Kouzelníci Wincent
a Čenda jistě svými kousky zaujmou nejen naše nejmenší návštěvníky a z klo-
bouku vyčarují nejedno překvapení. Celodenní pásmo zpestří divadelní sou-
bor Magnet, skupina Meče blesky a další.
V sobotu večer se uskuteční Putování pohádkovým hradem. Jedná se o netra-
diční večerní prohlídky v délce cca 50 minut. Pro nedočkavé a rodiny s malý-
mi dětmi již od 19,00 hodin (podle zájmu prohlídka každých 30 minut). Avšak
těm, kteří chtějí zažít neopakovatelnou atmosféru, doporučují organizátoři re-
zervovat si vstupenky na prohlídku až po setmění. Hrad bude osvětlen louče-
mi i svícemi, a zážitek z prohlídky tak bude daleko silnější. Vstupenky na noč-
ní program si lze rezervovat u purkrabího Mloka tel. 777 20 50 29 nebo v prů-
běhu soboty v pokladně hradu.

Dětské slavnosti

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY
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

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 s sebou, v Javorníku mož-
nost 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 s 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 s 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

Cigareta za pomeranč
Organizátoři akce zorganizovali koncert rockových skupin Iuvenales

Rýmařov 2003
a v rámci boje proti kouření 

si může každý 
návštěvník - kuřák 
vyměnit cigaretu 

za pomeranč. 
JiKo

Těšíme se na vaši návštěvu

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

Iuvenales Rýmařov 2003

V Rýmařově se v sobotu 7. června
2003 uskuteční již třetí ročník osla-
vy mládí, tedy studentský
Iuvenales. Tak jako každý rok je ve-
selení studentů zakončeno sobotním
koncertem rockových skupin, na
kterém se podílí ZUŠ Rýmařov.
Letošní Iuvenales proběhne v pro-
storách Střediska volného času
v Rýmařově a v případě příznivého
počasí bude v rámci akce zřízena

venkovní restaurace v příjemném
prostředí parku SVČ .
O kvalitní zážitek se postarají tyto
skupiny: Psychonaut, Hazydecay,
Crashpoint, Apatheia, The Hero,
The Pant a Hechitera. Program za-
číná v 17 hodin.
Pokud tedy chcete strávit pohodový
večer plný kvalitní muziky a dobré
zábavy, pak se jistě uvidíme na rý-
mařovském Iuvenales.

Foto: David Komínek
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24. 5. - 25. 5. 20.00
Solaris

(USA 2002)

Psycholog dr. Kelvin přemýšlí a reflektuje všechny okolnosti, jež vedly 
ke smrti jeho manželky. Je ale vyrušen naléhavým vzkazem přítel Gibariana,
který je daleko na vesmírné expedici u planety Solaris a přes videozáznam
žádá Kelvina, aby přijel a pokusil se objasnit záhady, ke kterým na stanici
dochází.  Mládeži od 12 let přístupný

31. 5. - 1. 6. 20.00
Chyť mě, když to dokážeš

(USA 2002)

Příběh skutečného pod-
vodníka. Frank (L.
DiCaprio) měl po rozvodu
svých rodičů pocit, že zů-
stal sám proti celému světu
a musí se bránit ze všech
sil. Dělal to způsobem,
který bere dech a zároveň
svědčí o jeho mimořád-
ných schopnostech.
Originální film S. Spiel-
berga s vynikajícím herec-
kým obsazením. 
Mládeži od 12 let přístupný

7. 6. - 8. 6. 20.00
Zločin je extrémní sport
(Francie, Británie, Kanada 2002)

Kamarádi Slim, Otis, Frank a jejich kamarádka Alex mají v životě jedinou vá-
šeň: rychlost. Na snowboardu i na bruslích se mění v partu, která vyznává ma-
ximální riziko. Jejich heslem je rychlost a drzá odvaha. Proč své schopnosti
neuplatnit k vlastním obohacení a zábavě jako bankovní lupiči?

Mládeži od 12 let přístupný

Městské muzeum a galerie Octopus

Lenka Daňhelová - olej, pastel
Miroslav Sedlář - dřevěná plastika

3. 5. - 1. 6. 2003
Ve dnech 3. 5. - 1. 6. 2003 je možno
shlédnout společnou výtvarnou výsta-
vu. První část je vytvořena z prací no-
vinářky a krnovské rodačky Lenky
Daňhelové. Obsahuje několik bohatě
barevných pastelů se stylizovanými fi-
gurálními motivy s jistými prvky zá-
měrně evokujícími naivní umění s in-
teligentní nadsázkou a přehledem, ale
též sérii abstraktních motivů.
Převážnou část však věnovala autorka
neotřelým moderním olejům bez užití
závěrečného laku, takže závěrečný e-
fekt připomíná temperu. Užívá však
vzácněji též kombinované techniky.
Její práce tvoří dva protiklady: jednak
obrazy se škálou zářivých oranží a ru-
mělkových odstínů až po ostře rudou,
převážně modré a zelené pole s žluta-
vými motivy nebo naopak temné ob-
razy sražené různými témbry šedí.
Kromě několika pastelů se věnuje pře-
devším figurální malbě. Začínala u kr-
novského výtvarníka Mikuláše
Rutkovského, dále však pokračovala

jako autodidakt. Zároveň se věnuje též
literatuře a především poezii. Drobná
společenská či milostná lyrika doplňu-
je vystavené práce. Obsahem díla paní
Daňhelové je civilní lidský život 
ve svých spirálách.
Další část připravil Miroslav Sedlář,
uničovský sochař i rodák. Patří 
ke střední generaci, které bývalý režim
z větší části neumožnil studium na vý-
tvarných školách převážně obsazova-
nými jen s požehnáním vysokých stra-
nických funkcionářů, nejednou pode-
přeným tučnými úplatky. Spolu s au-
tory z našich končin protestoval spo-
lečnými venkovními instalacemi 
na tzv. Uničovských parcích proti
tvůrčí impotenci zglajchšaltované kul-
tury reálného socialismu za nepříjem-
né pozornosti všudypřítomné, avšak
pologramotné StB a jejích agenturních
pohůnků. Také on podstoupil trnitou
cestu vlastního hledání a poznávání.
Své práce vytváří z tradičních materi-
álů, ze dřeva nebo chladivého kamene.

Vjem návštěvníka není jen zrakový,
ale i čichový (co může být voňavější
dřeva) i hmatový (dokonalý povrch,
teplé hladké dřevo i nezvyklá lehkost
materiálu). Také barvy, jejich prolíná-
ní a odstíny jsou nedílnou součástí 
efektu, žluť lípy či neobyčejná barva
třešňového kmene a dalších stromů
odkrývají tajemství nitra kmene.
Autor se vyhýbá polychromii a kromě
moření či voskování neužívá žádnou
úpravu dřeva, aby neporušil jeho při-
rozený ráz.
Práce sochaře, ať pracuje s jakýmkoli
materiálem kromě hlíny, je úžasně
zodpovědná. Na začátku práce stojí
blok materiálu, mnohdy velmi cenný
a drahý, v němž musí autor objevit
tvar a dotáhnout jej jemným a přes-
ným odebíráním hmoty. Stačí jediný
nešikovný pohyb ruky, dobře nevy-
počítaný náraz palice na dlátko
a dlouhodobá práce může být jedním
pohybem s konečnou platností ztra-
cena. Náš autor s výjimkou drobných

prací vrství horizonty, opatrně se pro-
tesává krajkovím vnějších vrstev
k spodnějším. Přesto jsou práce pev-
né a někdy připomínají u menších
prací drobné reliéfní stély, na nichž
autor využívá každou volnou plochu
s neobyčejnou hravostí a obrazotvor-
ností. Jen výjimečně experimentuje
na abstraktní téma. Mystická témata
prací prozrazují člověka hluboce vě-
řícího. Tvar a styl plastik evokuje po-
cit doteku s archetypem evropského
křesťanského dávnověku. Jakoby pro-
mluvily hluboce procítěné plastiky
románské a raně severské, vystopuje-
me i originální repliku rázovité kelt-
ské ornamentiky.
Obě výstavy jsou blízké vnímání mo-
derního člověka, ač tématicky zásadně
odlišné, a mohou obohatit nejen vý-
tvarný rozhled, ale i názor. Navíc na-
bízí velmi dokonalé zvládnutí zvole-
ného stylu včetně návratů ke stále ži-
vým křesťanským kořenům evropské
civilizace. Galerie Octopus

Další zajímavá akce na Sovinci

7. a 8. června 2003

OMYL VELKÉHO MÁGA
Zábavný celodenní program ke Dni dětí, ve kterém se představí

kejklíři, klaun, kouzelník, komedianti, tanečníci a šermíři.

Uvidíte:
➣ Práskání bičem, skákání přes švihadla a vrhání nožů
➣ Myší závody, žonglování a chůze na chůdách
➣ Ohňovou show, kejklování a plivání ohně
➣ Gotické a renesanční šermířské skupiny
➣ Pohádkové a divadelní představení

Pro děti jsou připraveny hry a soutěže.
Prvních 15 dětí obdrží zvláštní odměnu.

Hrad bude otevřen od 9,00 do 18,00 hodin

Za slabého deště program pod střechou

V sobotu 7.6. od 19,00 hodin

Putování pohádkovým hradem
Večerní prohlídky hradu s nevšední podívanou

rezervace vstupenek na tel. 777 20 50 29, nebo v v pokladně hradu)

Bližší informace na nebo Purkrabí Mlok tel. č. 777 20 50 29.
Michaela Zedková

Foto: David Komínek
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Pec na vypalování keramiky už slouží všem

Úspěšný TK JES!
Ve čtvrtek 8. května se zúčastnil
taneční soubor TK JES soutěžní
taneční přehlídky v Uničově.
Soutěž s názvem O Popelčin
střevíček probíhala ve dvou vě-
kových kategoriích a šesti sou-
těžních disciplínách. Ve třiceti
přihlášených souborech tanco-
valo neuvěřitelných 800 taneč-
níků! V dětské a juniorské kate-
gorii nás reprezentoval taneční
kroužek JES ze Základní školy
na ulici Jelínkově.
V dětské kategorii skončila 
TK JES - přípravka se sklad-
bou S písničkou (show dance)
na moc pěkném čtvrtém místě,
zejména také proto, že to byla

jejich první soutěž. V parketo-
vých a tanečních kompozicích
si juniorky TK JES se sklad-
bou Přání odnesly nádherné
první místo a v show forma-
cích se skladbou Španělka
místo druhé.
Co se odehrálo na tanečním par-
ketu po vyhlášení výsledků nel-
ze snad ani popsat. Bouřlivé 
emoce, pláč i smích, křik i obje-
tí. Ale hlavně obrovská radost.
Tanec je dřina, ale výsledky sto-
jí za to a ony si tato ocenění za-
slouží! Děkuji tímto také rodi-
čům za jejich pomoc a podporu. 

Alena Tomešková,
vedoucí TK JES ZŠ Jelínkova

Od října loňského roku začal při ZŠ v Dolní
Moravici pracovat keramický kroužek ve spo-
lupráci s MŠ 1. máje 11 v Rýmařově. Pro vel-
ký zájem z řad rodičů i dětí o práci s hlínou
a glazurami bylo nutno do školy zakoupit pec
na vypalování keramiky. Proto si šikovné děti,
maminky i ostatní členové kroužku připravili
na jarní prázdniny prodejní výstavku svých
výrobků, a současně oslovili místní spoluob-
čany a podnikatele z Dolní Moravice i blízké-
ho okolí s prosbou o finanční příspěvek.
Krásným překvapením byla velká účast spo-
luobčanů na jarní výstavce, ještě krásnějším
pak krátká doba, za kterou byla vybrána část-
ka potřebná na zakoupení pece s příslušen-
stvím. V současné době je pec v provozu a dě-
lá radost malým i velkým.
Velké poděkování patří všem hodným lidem,
kteří přispěli keramickému kroužku 
při ZŠ v Dolní Moravici na zakoupení pece:
manž. Horáčkovi, Dolní Moravice; paní
Šimková a pan Plánička, Rýmařov; diskontní

prodejna H+H Rýmařov; Petra Dobošová 
+ přátelé z Prahy; pan Krhovský, Dolní
Moravice; Nábytek Polách Rýmařov; pan
Sitora, Jamartice; pan Šindler, Opava; paní
Malíšková, Dolní Moravice; manž. Dobošovi,
Lónovi, Jarošovi, Pavelkovi ml., všichni
z Dolní Moravice; paní Rewajová, Malá
Morávka; Kopeček P., Dolní Moravice; pan
Sedláček, Dolní Moravice; manž. Kalábovi
z Hrušky; paní Mahovská, Dolní Moravice;
Elektro Bernátek, Rýmařov; Datrans Libor
David, Dolní Moravice; TJ Sokol a Hasiči
Dolní Moravice; PVO Klub Rýmařov;
Prádelna Elka, Psotovi, Dolní Moravice; 
Ing. Bělská, Rýmařov. Dále děkujeme všem
za zakoupení výrobků dětí na jarní výstavce,
získané finanční prostředky byly taktéž pou-
žity na pořízení pece. V neposlední řadě patří
dík panu Lukešovi z Rýmařova za sponzorské
zavedení elektroinstalace a zapojení pece.

Vedení keramického kroužku
při ZŠ Dolní Moravice

Kam na výlet
K nejhezčím jarním vycházkám patří i ta do údolí Oslavy pod Ondřejovem,
kam jaro přichází o trochu dříve než do Rýmařova. Když zmizí poslední zbyt-
ky sněhu, půjdeme po červeně značené dálkové trase E3 z rýmařovského ná-
městí Míru směrem ke Strálku. Částečně výhledová cesta nás přivede k lesu,
a tam asi po 300 metrech je vyznačena na malé loučce odbočka vlevo ke zbyt-
kům hradu Strálek. Vpravo jsou pak přístupné neznačené cesty lyžařských bě-
žeckých okruhů. My sestoupíme po značce ke Stráleckému potoku v dolní
části Stráleckého údolí a pokračujeme vlevo po cestě mimo Stráleckou mysli-
vnu na Včelínskou louku s nově postaveným odpočívadlem a rozcestníkem.
Na jaře jsou odtud osvěžující pohledy do jarní zeleně okolních svahů, a na-
jdeme zde i rozmanitou květenu. Na podzim jsou zde výhledy na krásně zbar-
vené listí stromů v okolních květnatých bučinách.
Od rozcestníku se můžeme vrátit do Rýmařova ne-
značenou cestou vlevo nahoru proti proudu
Ondřejovského potoka. Cesta bude brzy vyznače-
na a stane se součástí okruhu připravované Stezky
Františka Vychodila.
Zdatní turisté mohou sejít vpravo po značce k říč-
ce Oslavě a za státní silnicí č. 449 Rýmařov -
Dlouhá Loučka půjdou vlevo, údolím Stránského
potoka s četnými porosty česneku medvědího a vy-
stoupají do Stránského, kde by v budoucnu měla
„vyrůst“ Pradědova zahrádka. Půjde v podstatě
o neporušenou přírodu, kde se návštěvníci naučnou
formou seznámí s prvními stopami osídlování ob-
lasti Nízkého Jeseníku. Vznik a zajištění provozu
Pradědovy zahrádky je v režii obecně prospěšné
společnosti Sovinecko, kterou založilo město
Rýmařov společně s Petrem Schäferem.

Ze Stránského se lze vrátit do Rýmařova po silnici. Je také možné pokračovat
po silnici přes Albrechtice u Rýmařova a Vajglov do Břidličné k vlaku. Polní
cesty v těchto lokalitách končívají v terénu. Autobusové spojení je sporadic-
ké.
Červená značka ze Stránského pokračuje vpravo přes Ryžoviště 
do Dětřichova nad Bystřicí, k nádraží ČD.
Uvedené trasy je možno absolvovat i na kole, nejlépe horském.
Vzdálenosti: Rýmařov - Včelínská louka - Rýmařov 10 km

Rýmařov - Stránské - Rýmařov 15 km
Rýmařov - Stránské - Albrechtice - Vajglov - Břidličná 15,5 km
Rýmařov - Dětřichov nad Bystřicí 23,5 km

Za Klub českých turistů Hana Kašparová

Vycházky seniorů 2003

MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA!

Kdy a kde:

24.5. ve 20 hodin
Stránské u Rýmařova

(u bývalé školy)

Hraje:

skupina MEFISTO!

Bohatá tombola
a občerstvení zajištěno.

Všichni jsou srdečně zváni!
Přejeme všem dobrou zábavu.

Pořadatelé akce

Foto: archiv TK JES ZŠ Jelínkova
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Koutek rýmařovských sahadžajogínů

Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Smith

Posilování zádových svalů
Protože všechno souvisí se vším,
tak jsme tedy již už u dřívějších
cvičení pro zádové svaly něco děla-
li. Nyní se na ně ale zaměříme pří-
mo.

1) Začneme v sedu vzpřímeném,
nohy i ruce jsou uvolněné. Se za-

vřenýma očima si uvědomíme vr-
chol - temeno hlavy a nejdříve ,,vy-
šroubujeme“ krční páteř jako při 
uvolňování šíje a potom pomalu
bočním obloukem zvedneme paže
nahoru, prsty se spojí. Brada smě-
řuje k hrudi a opatrným kroužko-
vým pohybem doprava, doleva také

,,vyšroubováváme“ i páteř. V náde-
chu nahoru, ve výdechu uvolnění
v pozici a ještě totéž 2x. Potom 
uvolníme prsty a ruce otočíme dla-
ní dopředu, s výdechem který při-
jde se celé paže posunou obloukem
až dolů. Opakovat 7-10x s tím, 
že nahoře se až ruce překříží.
„Vnitřním zrakem“ sledujeme po-
hyb svalů na zádech.
2) Když přijdeme rukama nahoru
poosmé, představíme si, že je před
námi po celé ploše sklo a prsty jsou
ukončeny drápky. Zpevníme celé
paže včetně drápků a bočním ta-
hem, silou ve výdechu se proškrá-
beme rovně dolů. Nahoru s náde-
chem volně bez drápků, dolů opět
s drápky a silou. Cvik opakujeme 
7-10x. Vše při zavřených očích
a s koncentrací do pohybujících 
se svalových skupin. Pomalu uleh-
neme a uvolníme se.
3) Další cvik je vleže. Koleno obe-
jmeme oběma rukama, přitáhneme
ve výdechu co nejvíce k hrudi, hla-
va mu jde naproti, dotkne se ho če-

lem, nosem či bradou. V nádechu 
se noha položí. Cvičí jedna noha,
druhá, pak obě, opakovat 5-7x.
Uvolnění vleže, sledování pocitů.
4) Vleže si ruce obloukem založíme
ruce do týla hlavy. Lokty volně leží.
Pak se s výdechem zvednou, naho-
ře se přiblíží a ruce trochu pozved-
nou i hlavu kousek nad podložku.
V nádechu vše položit. Cvik opako-
vat 5-7x.
5) Další cvik vychází z předchozí-
ho, kdy zůstaneme s lokty i hlavou
nahoře a pomalu se rozkutálíme 
do boků tak, že rotačním pohybem
promasírujeme všechny svaly 
na zádech. (Je lepší spojit nohy.)
6) Cvičení ukončíme tak, že obě
kolena jdou k hrudi, obejmeme 
je rukama a kutálíme se doprava,
doleva po celé ploše zad, potom
překřížíme nohy v nártech, prsty
rukou uchopí prsty nohou na své
straně a rozkolíbáme se v předozad-
ním směru. Celé cvičení ukončíme
hlubší relaxací, kdy vědomě uvolní-
me napětí v zádech. Vela

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1.7.2003
Pracovní úvazek: 1,0
Platová třída: 7
Požadavky: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů
Jiné požadavky: požadované vzdělání VŠ - technického směru, znalost práce na počítači (Word, Excel, Outlook), odpovědnost a preciznost, 

organizační schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi.
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti např.:

• výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
• příprava a koordinace režimových opatření a zpracování dokumentace pro činnost pověřeného úřadu po vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového

stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
• výkon funkce bezpečnostního tajemníka a tajemníka bezpečností rady,
• vedení dokumentace a písemností bezpečnostní rady města a územního celku,
• zabezpečení připravenosti územního celku na řešení krizových situací a vzájemné součinnosti základních jednotek a ostatních jednotek v rámci 

Integrovaného záchranného systému (IZS),
• výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
• koordinace zpracování krizového plánu územního celku, ověřování havarijní a krizové připravenosti územního celku,
• výkon státní správy na úseku branné povinnosti při zajišťování obrany ČR, včetně spolupráce s Územní vojenskou správou (ÚVS),
• podle zvláštních předpisů zabezpečuje evidenci utajovaných skutečností.

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

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

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 9.6.2003

Lhůta pro podání přihlášky:  9.6.2003

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců a veřejnou výzvu zrušit.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov tel.: 554 254 132

Tajemník Městského úřadu v Rýmařově
vydává

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

na místo:
referenta odboru vnitřních věcí - obrana a ochrana
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V restauraci U Hrozna proběhne v sobotu 
24. 5. 2003 od 19.00 hodin koncert dvou zdán-
livě spolu nesouvisejících špičkových kapel.
Skupina VRRM, která měla u nás premiéru
v loňském roce, přijede v pozměněné a rozší-
řené sestavě. Netřeba se rozepisovat o hudeb-
ních kvalitách V. Václavka (Dunaj, Klar, Rale,
Čikori s I. Bittovou aj.), či zbývajících členů
souboru, majících zkušenosti z oblasti jazzu,
hudby experimentální, scénické a filmové.
Jejich nezařaditelná hudba má nemálo přízniv-
ců i v našem kraji a tak se máme na co těšit.
Legendární YLO Africký slon pochází z vyš-

kovského regionu a svou tvorbou již neodmys-
litelně patří k tzv. „brněnské alternativní scé-
ně“, i když má samozřejmě svoji hudební filo-
zofii. Až do své předčasné smrti v r. 1998 zde
působil další „dunajovec“, jedinečný Jiří
Kolšovský. Vidět je a slyšet na koncertě je sku-
tečný zážitek.
Nenechte si ujít příležitost stát se součástí této
krásné, svobodné, ničím nespoutané hudební
výpravy!
Vstupenky za 80 Kč můžete zakoupit
v Městském informačním středisku na nám.
Míru 13.

VRRM a YLO AFRICKÝ SLON živě v Rýmařově!

Redakční koutek pro chvíle pohody

Redakční osmisměrka
Šťastný je ten, ... (více vám prozradí tajenka)

C K A R O K O P J A S M Í N N Č T N D L

I P A K T O B O Š S CH O CH O L E N Ů S A

P E A P N R A K S A M Á A O L L A R K M

Í P A K Č I L K R Y K R T E K O G T O P

S A O Á O A Č A T Š A A P Ž L U I J B I

E T R H E N R Y O F I E L D I N G R A O

K K O S O D Í E T P Č F O Z S B Í O S N

A A T P R R H K E R Š P R B N V I T N Z

Ť E Á Á K A K J M A I A O A A Á R Š L G

R L T R L A E Y A S N U A L K O V A E S

T E Á D O S T E N E D N K É V H T A O K

K T A P E T A K C A L P P O K O T A L Z

LEGENDA:

ACHÁT, BOTKA, BOUDA, CI-
PÍSEK, ČÁRKA, ČELO, ČE-
PEL, DOPIS, DRÁTEK, ESEJE,
ESTER, FARAON, GIGANT,
GONG, HALDA, CHOCHOL, 
IBIŠEK, JASMÍN, KLAVÍR,
KLAUN, KLISNA, KLIČKA,
KORIANDR, KRÁT, LAMPI-
ON, MASKA, NÁVAL, NITKA,
NOPÁL, OSTEN, OSTROV, PA-
KONÍK, PLACKA, POHORKY,
POKORA, PRASE, RANEC,
RARACH, SKOBA, STOPKA,
ŠAKAL, ŠIFRA, TAPETA, TO-
TEM, TYČINKA, TRŮN, ZLA-
TO, ZLATOKOP

Zábavný kvíz redakce

Je tu již třetí pokračování našeho kvízku. Opět zabrousíme do světa literatury, sportu, cizích zemí, hudby...

Jak jste dopadli?!

12 - 9 bodů
To snad není možné! Zase se mezi našimi čtenáři
našli takoví „borci“, kteří hravě zvládli náš kvízek?
Naše redakce bude muset asi s otázkami přitvrdit.
Došla mi slova chvály, a tak snad jen již okřídlené
- „Klobouk dolů“! Zajímalo by mne, kolik z vás
odpovědělo správně na otázku číslo devět?

8 - 5 bodů
V této kategorii se asi umístilo nejvíce našich čte-
nářů se správnými odpověďmi. Co se týče výsled-
ku, nemohu než konstatovat: „Tož nejni to špat-
ný!“

4 - 0 bodů
Hodnocení správných odpovědí v této kategorii
bude opět velmi krátké, protože doufám, že jen

málo lidí vědělo méně než pět otázek. Co říci?
Snad jen tolik, že učený z nebe nespadl aneb komu
není z hůry dáno, ten najde vědění v knihách nebo
v encyklopediích. Já jen doufám, že příště dopad-
nete lépe. ChOli

Správnéodpovědi:1c,2a,3a,4b,5c,6c,7b,8c,
9c,10b,11a,12c

1. Jak se jmenuje přihlouplý zahrad-
ník z televizního seriálu Arabela?
a) strýček Hugo
b) strýček Fido
c) strýček Pompo

2. Kdo je autorem známé novely
Stařec a moře?
a) Ernest Hemingway
b) John Steinbeck
c) William Faulkner

3. Hlavním městem Keni je:
a) Nairobi
b) Addis Abeba
c) Freetown

4. Příští MS v hokeji by se mělo
konat:
a) v Německu
b) v České republice
c) v Itálii

5. Ve které zemi má původ v po-
slední době stále oblíbenější sport
florbal?
a) ve Finsku
b) v Dánsku
c) ve Švédsku

6. Autorem básně, která začíná slo-
vy: „Velké širé rodné lány...“ je:
a) Ladislav Verecký
b) Jan Neruda
c) J. V. Sládek

7. Jaká rostlinka se skrývá pod la-
tinským názvem humulus lupulus?
a) mech lesní
b) chmel otáčivý
c) kapraď samec

8. Kdo je autorem komické zpěvo-
hry Prodaná nevěsta?
a) Antonín Dvořák

b) Bohuslav Martinů
c) Bedřich Smetana

9. Jaký podtitul má Tylův
Strakonický dudák?
a) žádný
b) aneb Švandovy kouzelné dudy
c) aneb Hody divých žen

10. Architektem a ředitelem stavby
Karlova mostu v roce 1357 byl:
a) Matyáš z Arrasu
b) Petr Parléř
c) autor není znám

11. A teď jedna otázka pro „pijá-
ky“. Když si v restauraci objedná
někdo BETON, číšník mu přinese:
a) becher s tonikem
b) fernet s colou
c) becher s džusem Toma

12. Dva povedení kamarádi - pac-
kalové ze slovenského Večerníčku
„A je to!“ se jmenují:
a) Šach a Mat
b) Tele a Pat
c) Pat a Mat
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Informace obce Stará Ves

Vážení a milí občané,

chtěli bychom v naší malebné vesničce vytvořit ce-
loroční program lidových tradic a zvyků. 30. dubna
jsme stavěli májku a upálili čarodějnice. Májka stojí
a musí se skácet. Dne 31. května bude ten den, kdy
nastane kácení máje. Tento den bude vyplněn pro-
gramem, který má pobavit všechny od nejmenších

dětí až po ty, kteří se nechají přinést.
V 9.00 hod. bude na hřišti rozehrán nohejbalový tur-
naj, který bude probíhat po celý den asi do 16.00 -
17.00 hod. Odpoledne bude věnováno dětem a jejich
Dětskému dni. Bude mít charakter soutěží a zábavy
ve stylu „Z pohádky do pohádky“. Mezi 16.00 -
17.00 hod bude u kina připraven táborák s možností
opékání. V 18.00 hod bude skácena májka a pak bu-

de následovat lidová veselice s hudbou ve stylu
country. Součástí dne bude vyhodnocení soutěží
„Staroveský koláček“ a „Nejhezčí zahrádečka“ s od-
měněním vítězů.
Přijďte a vezměte s sebou známé a kamarády. Přijďte
podpořit zábavu a pomoci vytvořit příjemno a vzá-
jemno. Přijďte mezi nás a také mezi sebe. Přijměte
pozvání organizátorů. Těšíme se na setkání s Vámi.

Staroveský koláček Nejhezčí zahrádečka
Starosta obce Stará Ves vyhlašuje
soutěž všech kuchtiček a kuchtíků
o nejkrásnější koláček. Soutěže se
může zúčastnit každý. Kdo upeče
jakýkoli koláček lahodící oku, či-
chu a chuťovým buňkám a přihlá-
sí se do soutěžní přehlídky, bude
svým výtvorem usilovat o přízeň
poroty a také o pěknou cenu 
a uměleckou plaketu za 1. až 3.
místo. Fantazii se meze nekladou.
Soutěž se vyhlašuje ke dni 
31. května 2003. Toho dne

v 16.30 hodin v sále kina proběh-
ne výstava koláčků s vyhodnoce-
ním soutěže. První tři místa budou
odměněna kromě plakety částkou
500, 300 a 200 Kč. Po skončení
přehlídky bude následovat gur-
mánský rej s nabídnutými koláč-
ky. Uzávěrka přihlášek je 31.
května v 15.00 při instalaci pře-
hlídky v sále kina. Výrobky a celá
soutěž budou zaznamenány a bu-
de založena kronika soutěže, kte-
rou budeme každoročně opakovat.

Starosta obce Stará Ves vyhlašuje sou-
těž všech majitelů zahrádek a předza-
hrádek. Aby naše obec lahodila oku ob-
čanů i návštěvníků, upravíme zahrádky
a předzahrádky do krásy nevídané.
Dejme i jiným lidem možnost potěšit
své oko tím, co dokážou naše ruce.
Soutěž se vyhlašuje ke dni 31. května
2003. V tento den od 9.00 do 12.00
hodnotící komise navštíví všechny za-
hrádky přihlášené do soutěže a vybere
tři nejkrásnější. Ty pak budou odmě-
něny plaketou a rovněž finanční od-

měnou. Do soutěže budou zařazeny
všechny zahrádky přihlášené 
do 30. května do 18.00 hodin. Přihlásit
se lze prostřednictvím kteréhokoli za-
stupitele nebo přímo na obecním úřa-
du. Soutěž bude zaznamenána na foto-
grafiích a prezentována v obecní tele-
vizi. Soutěž se bude opakovat každo-
ročně. Moc se na Vás těšíme a přejeme
příjemné zážitky při přípravě zahrá-
dek. Nápověda a porady jakož i spolu-
práce jsou povoleny.
Co největší účast vítána.   Obec Stará Ves

Osmdesát koní a jezdců se představilo na parkúru v Dolní Moravici
V sobotu 17.května se za velmi pěk-
ného a slunečného počasí konal již
pátý ročník v parkurovém skákání
o pohár Moravice, které pořádalo
středisko jezdeckého sportu
Hamříkova stáj spolu s obecním úřa-
dem v Dolní Moravici a občanským
sdružením Setřená slza.
Závodů se zúčastnilo na osmdesát
jezdců a koní z jezdeckých oddílů
celé severní Moravy včetně dětí.
První skoky mohli diváci obdivovat
již v dopoledních hodinách. Pro-

gram byl složen z devíti soutěží
v různých jezdeckých kategoriích.
Skokový parkúr zahájila soutěžní
skupina ZLP - Jesenia cup, katego-
rie C. Z prvenství se nakonec rado-
val oddílový svěřenec jezdeckého
oddílu Hamříkova stáj - Jan Křížek
na koni Adam 2, druhé místo obsa-
dila Petra Smékalová s koněm
Sagar 1 ze stáje Odložil Palomín
a třetí místo obsadila mladá jezd-
kyně Natálie Valová na koni
Kryštov ze stáje Spolfinn, s.r.o.
Divácky nejzajímavějšími a nejdra-
matičtějšími byly závody s pořado-

vým číslem sedm a osm. V sedmém
závodě s obtížností 110 cm - Žolík
- děti a junioři, startovalo 18 žoke-
jů. Roli favorita potvrdil prvním
místem Josef Kincl na koni Dior 1
(oddíl TJ Horymas Horní Město),
druhé místo obsadila Veronika
Přibilová s koněm Jocker z oddílu
pension Hamříkova stáj a na třetí
příčce stanula Lucie Černá s ko-
něm Walter z oddílu Jantar, s.r.o.
Závod s číslem osm se stupňovanou
obtížností (překážka se Žolíkem), by-

la kořistí jezdce Milana Theimera
s koněm Sadomis z oddílu Wrbna
s.r.o., druhou pozici uhájil svěřenec
Hamříkové stáje Josef Křížek na ko-
ni Diana 18 a třetí místo vybojovala
Vendula Minxová s koněm Mata-hari
z jezdeckého oddílu JK Sana Liboš.
Sobotní skokové závody v Dolní
Moravici si pochvalovali nejen milov-
níci krásných koní, ale i jezdci, pro
které byla tato akce prověrkou připra-
venosti. Organizátoři si nemohli přát
lepší počasí a zaslouží si velké podě-
kování za kvalitně připravenou trať
a bezchybný průběh závodů.

Poděkování patří sponzorům: Ivax
Pharmaceuticals Opava, Biofaktory
Praha, Kooperativa pojišťovna Praha,
Abel Computer Opava, Protherm
Praha, Mrazírny Nowaco Opava, sou-
kromý zemědělec Ing. Vinohradník,
obecní úřad v Dolní Moravici, truhlář-
ství Kopeček, Ladislav Skotnica, ob-

čanské sdružení Setřená slza, Benzina
Bruntál, Novo Bruntál, Elektro Auto
Pražák, Sigma Lutín, Freestyle shop -
M Rýmařov, Gatro Rýmařov, Amin
Velká Štáhle a mediálním sponzorům
Rádiu Impuls, Moravskoslezskému
deníku, Regionu Bruntál
a Moravskému Severu.  DuM

Foto: Mirek Dulaj ml.

Foto: Mirek Dulaj ml.

Foto: Mirek Dulaj ml.
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Sport

V Ondřejovské dolině bojovali motokrosoví jezdci
Fandové motoristického sportu si přišli na své v neděli 18. května, kdy se jel
v Ondřejovské dolině jeden z dalších dílů seriálu přeboru Moravy 2003. 
Na startu závodu s mezinárodní účasti jezdců z Polska a Rakouska stanula ví-
ce jak stovka závodníků v pěti kategoriích - třídě 85 cm3, 125 cm3, třídě OPEN,
mladších a starších veteránů.
Barvy rýmařovského automotoklubu hájili například Jaroslav Janoš se startov-
ním číslem 19 v kategorii mladších veteránů, Martin Skopal - startovní číslo 42
v kategorii OPEN, Josef Šustr (st. č. 64) a Aleš Ovčačík (st. č. 56) v kategorii
125 cm3, Bedřich Rožňák (st. č.73) a Lubomír Rožňák (st. č. 53) v kategorii ve-
teránů starších a také bratři Radek a Pavel Šašinkovi z Horního Města, kteří

sedlali své stroje za stáj SMS Opava v soutěžních třídách 85 cm3 a 125 cm3.
Diváci mohli vidět na trati motokrosové jezdce zvučných jmen například bra-
try Gottwaldy - účastníky šestidenní v Endurech a mistry republiky, kteří sed-
lali stroje Husquarna, z veteránů Josefa Tichého, armádního mistra republiky,
který jezdil dlouhá léta za Duklu Rožnov a Duklu Olomouc, Petra Hanáčka -
několikanásobného armádního mistra republiky, Tondu Pražáka, Jindru
Hrabicu, Vaška Švástala nebo Vláďu Buše, který jezdí Endura za republiku a ta-
ké evropskou šestidenní.

Bylo se opravdu na co dívat a nebýt vydatných přeháněk v závěru sportovního
odpoledne, tak si mohli pořadatelé spokojeně mnout ruce. Vždyť výborně při-
pravený kvalitní terén, spousta diváků na trati a početné pole jezdců svědčí
o neustále rostoucím zájmu o tento opravdu překrásný motoristický sport. Tak
jako si zaslouží poděkování všichni organizátoři, technický personál, záchraná-
ři na trati, rozhodčí a všichni bez kterých by se tento sportovní podnik nemohl

uskutečnit, zaslouží si poděkování také sponzoři, bez jejichž větších či menších
věcných nebo finančních darů by to šlo jen stěží.
Jedná se o tyto firmy: výroba nábytku pan Polách, Elektro Jan Kotrla, Elektro
nábytek Eduard Icha, italská restaurace pan Vilímek, hotel Slunce, Pneuservis
pan Šalmík, opravna praček pan Bernátek, čistírna a prádelna Vítězslav Šopík,
autodíly Juráň, Autodoprava a zemní práce Ferdinand Šopík, Elektro svítidla
Fojtů, Zelenina Vrbická, Výroba moto tašek „Lojzo“, vinný sklípek Chlachula,
Silva servis Janovice a Městské služby Rýmařov. JiKo
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Závazná objednávka plošné inzerce

Objednáváme plošnou inzerci ve čtrnáctideníku Rýmařovský horizont:

Název a adresa firmy ...............................................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................................................................
Rozměr reklamy: ................................................................... Číslo vydání: ............................................................................
Barevná/černobílá .....................................................................................................................................................................
Cena ...........................................................................................................................................................................................
Grafické zpracování na základě podrobného a přesného podkladu nebo na základě písemné dohody *ANO/NE;
Grafické zpracování volné *ANO/NE

(*NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

(Grafické zpracování reklamy je součástí ceny, redakce není plátce DPH.)

Zadavatel inzerce se tímto zavazuje uhradit částku za otištěnou reklamu nejpozději 
do 14 dnů po jejím uveřejnění (při platbě fakturou).

V případě hotovostní platby hradí zadavatel částku za objednanou inzerci při podpisu této objednávky.

-------------------------------------------------                                                           -----------------------------------------------
redakce RH                                                                                           podpis a razítko zadavatele

Jak, kde a za kolik uveřejňovat reklamu

Na základě požadavků podnikatelské veřejnosti a zejména rady podnikatelů uveřejňujeme 
podmínky, ceny a rozměry plošné inzerce včetně kontaktů na redakci a adresy elektronické pošty.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Možnost slevy 10% při opakovaném zveřejnění inzerce bez grafické úpra-
vy 5x za sebou a 15% při opakovaném zveřejnění inzerce bez grafické 
úpravy 10x za sebou. Je možná dohoda v rámci smluvní ceny, ovšem na zákla-
dě osobního jednání s odpovědným redaktorem.
Na základě dohody s redakční radou je vytvořen prostor pro jednotlivou plošnou in-
zerci na posledních čtyřech stranách novin včetně poslední barevné obálky. Prostor pro
barevnou plošnou inzerci může být rozšířen i na výše uvedené poslední tři vnitřní listy novin.
Pro uveřejnění plošné inzerce je nutné vždy podat písemnou objednávku, kterou lze sepsat 
osobně v redakci novin na předtištěném formuláři, zaslat poštou, případně elektronickou poštou
s tím, že na objednávce musí být uvedeno: Přesný název a adresa firmy, IČO, rozměr reklamy, zda
se jedná o černobílou nebo barevnou inzerci, číslo vydání ve kterém chce zadavatel inzerovat, cena
a přesné znění textu, případně barevného podkladu (fota, obrázku apod.) nebo zda zadavatel ne-
chává grafické zpracování na profesionálním grafikovi naší redakce. Redakce RH

Vzor předtištěné objednávky pro zadavatele plošné inzerce
v Rýmařovském horizontu:✁ ✁

Adresa redakce:
Okružní 10,

795 01 Rýmařov

Telefony:
554 230 459 nebo 737 802 259

E-mail: rymhor@seznam.cz

Ceny plošné inzerce

BAREVNÁ INZERCE
celá strana A4 barevné obálky ................................... 4 400 Kč
1/2 strany A4 barevné obálky ................................... 2 200 Kč
1/4 strany A4 barevné obálky ................................... 1 100 Kč

ČERNOBÍLÁ INZERCE
celá strana A4 ............................................................. 2 000 Kč
1/2 strany A4 ............................................................. 1 000 Kč
1/4 strany A4 ............................................................. 500 Kč
1/6 strany A4 ............................................................. 350 Kč

V CENĚ INZERÁTU JE OBSAŽENO
I JEHO GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
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Kuželna tělovýchovné jednoty Jiskra Rýmařov se stala 17. května dějištěm
Mistrovství republiky tělesně postižených kuželkářů v rámci seriálu Grand
Prix 2003. Devětadvacet kuželkářů z šesti oddílů České republiky změřilo své
síly na domácí půdě rýmařovské kuželny. Výkony, kterých sportovci dosaho-
vali, byly obdivuhodné. Snažení a neúnavná píle v přípravě Rýmařovských 
se potvrdily hned v úvodu, kdy horký favorit soutěže, Rýmařovák Zdeněk
Dočkálek, potvrdil roli favorita a v kategorii TP muži s rozdílem šestašedesá-
ti shozených kuželek zvítězil nad Pavlem Mikurdou z Baníku Ostrava 
(453 shozených kolků). Třetí příčku obsadil další Rýmařovák Petr Švédík kte-
rý za ostravským Mikurdou zaostal jen o tři shozené kolky. Aby bylo dobré-
mu jménu rýmařovských kuželkářů učiněno zadost, čtvrtou pozici uhájil
Miroslav Grebenár (414 kolků) rovněž z TJ Jiskry Rýmařov.
Naše barvy hájil v kategorii LP 0 Vladimír Štrbík, který neporušil tradici dob-
rého jména a právem stanul na stupínku nejvyšším se 416 shozenými kolky
před borci z Rybníku Ludvíkem Paďourem (407 kolků) a Milanem Pustajem
(403 kolků).
Karel Forcek, který závodil za kategorii LP muži nijak nezaostal za svými klu-
bovými kolegy a bravurní technikou se probojoval na vynikající druhou pozi-
ci s výslednými 393 shozenými kolky. Tři body jej dělily od prvenství, které
si odnesl Petr Kumstát z Kladna. Bronzovou příčku vybojoval opavský
Theodor Vícha s 391 shozenými kolky.

Rýmařovští nemají v kategoriích žen zastoupení a tak jen krátce výsledko-
vý servis:
TP ženy: 1. Lacinová (Baník Ostrava - 323 kolků)

2. Hornungová (Opava - 287 kolků)
3. Bambušková (Opava - 272 kolků)

LP ženy: 1. Kaňová (Baník Ostrava - 381 kolků)
2. Víchová (Opava - 331 kolků)
3. Mošová (Opava - 301 kolků)

Po turnaji jsme se zeptali Zdeňka Dočkálka:
Zdeňku, jak se vám hrálo na domácí půdě?
Výsledek není podle mého očekávání. Počítal jsem minimálně s 540 - 560
shozenými kolky.
Ovšem první místo je zasloužené, tak co si může člověk více přát?
Domácí kuželna nese sebou vždy, alespoň pro mě, určité riziko, a také znač-
nou dávku nervozity a trémy. Za zády mám spoustu kamarádů a známých,
a člověk myslí především na to, aby nezklamal. Zkrátka je to trochu jiné než
na ostatních kuželnách.
Díky a hodně zdaru v dalších dílech seriálu GRAND PRIX 2003.
Bez sponzorů by se podobná sportovní zápolení v dnešní době dala usku-

tečnit jen stěží. Proto je namístě tou-
to cestou poděkovat všem sponzo-
rům, kteří se podíleli na zabezpečení
sportovní akce - Mistrovství České
republiky tělesně postižených kužel-
kářů v rýmařovské kuželně TJ Jiskra:
firmám ZIGI, Elektro Bernátek,
Elektro Fojtů, Elektro nábytek Icha,
Autobazar Lašák, DuKo Rýmařov,
Hedva, Kutilka Ondra, Silva servis -
pan Háma, Městský úřad Rýmařov,
pan Ihnát, Šalmík a Lazarczyk.
Poděkování si zaslouží i organizátoři
a další technický personál, za všech-
ny jmenujme manžele Dědáčkovy,
Ing. Josefa Žižku a Zdeňka
Štefanišina. JiKo

Mistrovství republiky tělesně postižených kuželkářů potvrdilo
dobré kvality a připravenost rýmařovských borců

Martin Vala a Michal Karásek podali skvělý výkon v Top gal cupu 2003
V sobotu 10. května byl v Šumperku Temenicích
zahájen 13dílný seriál závodů horských kol - Top
gal cup 2003 (loni se jezdil pod názvem Radegast

cup). V dvaašedesátičlenném startovním poli 
se v boji o pohárové body výrazně prosadili i bi-
keři týmu SOK Kratochvíl Rýmařov. V závodě ju-

niorů obsadil Michal Karásek po náročných 14 km
3. místo. Martin Vala zvítězil na 25km trati mezi
muži v kategorii Masters C.

Výsledky juniorů

1. Daniel Lichnovský (Radola Olomouc) 40:08
2. Martin Mondek (Fenix Jesník) 40:19
3. Michal Karásek (SOK Rýmařov) 40:24

Muži (Masters C)

1. Martin Vala (SOK Rýmařov) 1:05:00
2. Miroslav Kosek (CTC Fort) 1:09:02
3. Miloš Hejtmánek (CSC Šumperk) 1:10:09 JiKo

Rýmařovský desetiboj 2003
Výsledky skoku dalekého

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
1. Kamil Ondrášek 1. Ivo Volek
2. Josef Mlčák 2. Josef Svedoník
3. Milan Metelka 3. Vojtěch Hrdina

Kategorie muži C: Kategorie ženy:
1. Václav Orlík 1. Markéta Míčková
2. Martn Slovák 2. Lenka Czedronová
3. František Látal 3. Marcela Valová

Celkové výsledky

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
1. Vlastimil Baran 1. Ivo Volek
2. Josef Mlčák 2. Jaroslav Hofman
3. Ivo Soviš 3. Josef Svedoník

Kategorie muži C: Kategorie ženy:
1. Antonín Konečný 1. Markéta Míčková
2. Josef Vlach 2. Eva Sovišová
3. Josef Volek 3. Marcela Valová

Příznivci rýmařovského desetiboje se tentokrát sejdou v pátek 23. května v 17.00 hod. na hřišti ZŠ 1. máje, kde se uskuteční, v pořadí již devátá disciplína, 
běh na 60 metrů. Pořadatelé Rýmařovského desetiboje



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

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

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

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

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 200 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

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

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

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

Peugeot 405 GTD, 
diesel, rádio, ‰íbr, 
r.v. 1991, 
69 000 Kã

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

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

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

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

·koda Felicia KOMBI, 1,3 i,
r.v. 1995, 
89 900 Kã

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

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

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

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

·koda Fabia KOMBI 1,4, 50
kW, 1. majitel, klima, centrál,
airbag, pal. poãítaã, perleÈ lak,
rádio, r.v. 2000, 269 000 Kã

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

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

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

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

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

·koda Felicia 1,3 LXI
COMBI, r. v. 1997
stfi. okno, rádio
cena: 129 000 Kã

VW Polo 1,0, 1. majitel, 
2x airbag, centrál, konstrukt,
metalíza, mlhovky, rádio,
r.v. 2000, 209 000 Kã

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

· - Forman 1,3 Lxi, 50 kW,
LPG, r. v. 1994,  
59 000 Kã

Opel Vectra 1,6, 16 V, klima,
4x airbag, centrál, rádio, ABS,
pal. poãítaã, metalíza, 
r.v. 2001, 325 000 Kã

VW Golf 1,9 TDI, 81 kW,
klimatizace, ABS, centrál,
4x airbag, r.v. 1998, 
315 000 Kã

VW Passat 1,9 TDI, 81 kW, 
1. majitel, klima, 4x airbag,
ABS, rádio, konstrukt, centrál,
superstav, r.v. 1999, 349 000 Kã
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