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Při těžké dopravní nehodě u Rýmařova vyhasl mladý
život. V krvi řidičky prokázána přítomnost pervitinu.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2003

2

Aktuálně z města

Rada města zřídila funkci zdravotního rady a řešila problém recyklačního dvora
Radní města Rýmařova se sešli ke svému řádnému zasedání v pondělí 7. července a přijali celkem 37 usnesení, z toho 13 mělo charakter doporučení pro jed-
nání zastupitelstva města.

Majetkové záležitosti

Problém recyklačního dvora

Převážná většina usnesení rady města byly majet-
kové záležitosti týkající se záměrů pronájmů nebo
vlastních pronájmů pozemků nebo jejich částí
a přechodu práva pronájmu části pozemku v ka-
tastrálním území Rýmařova a Edrovic a dále zá-
měru pronájmu nebytových prostor v objektu 

na náměstí Míru 24 a pronájmu části nebytových
prostor v objektu na ulici Sokolovské 32
v Rýmařově.
Radní schválili v souladu s usnesením zastupitel-
stva města ze dne 26. června pronájem objektu na
třídě Hrdinů 48 v Rýmařově včetně pozemků

Diakonii ČCE, za účelem poskytování sociálních
služeb občanům.
Rada města vyslovila souhlas, aby Městské služby
Rýmařov, s.r.o. zastoupené Ing. Valou - jednatelem spo-
lečnosti, přenechaly do podnájmu pronajaté prostory
stolařské dílny na ulici Palackého 16 v Rýmařově.

Od úterý 1. července eviduje měst-
ský úřad v Rýmařově petici občanů
z Palackého ulice ohledně zrušení
nebo přeložení recyklačního dvora.
Petice byla sice adresována České
inspekci životního prostředí
v Ostravě, ale podle názoru staro-
sty Ing. Kloudy je potřebné, aby 
se tímto problémem zabývala také
rada města, která vydá občanům
své stanovisko.
Recyklační dvůr je místo pro pře-
dávání odpadu, který nelze odhodit
do sběrných nádob na svoz zbytko-
vého komunálního odpadu anebo
který je žádoucí separovat a využít
zvlášť. Jde o službu občany velmi
využívanou, která určitě přispěla
k omezení počtu černých skládek
ve městě a okolí. Naproti tomu ji
někteří občané zneužívají tím, 
že dvůr navštěvují mimo provoz-
ní dobu, dávají na dvůr vyšší než
povolené množství sutě, kupují
známku na svoz s měsíčním nebo
čtrnáctidenním cyklem i když
zjevně neodpovídá jejich skuteč-
né potřebě a jednání. Podnikatelé

namísto zakoupení známek na svoz
odpadů a pořízení dostatečného
množství svozových nádob, ve ve-
černích hodinách přehazují odpad
z provozoven přes plot nebo
k bráně dvora. Odpad prohledáva-
jí bezdomovci ve snaze získat ba-
revné kovy nebo oblečení. Někteří
také zjevně „poskytují služby“
podnikatelům tím, že od nich
odebírají odpad a vozí jej na
dvůr. Jeho provozní doba je denně
od 6.00 do 17.30 hod., ale je běžně
navštěvován i mimo provozní dobu,
především o sobotách a nedělích.
Pak často dochází k založení černé
skládky přímo před branou dvora.
Situace se postupně zhoršovala
a starosta Petr Klouda, který byl
v minulosti ve funkci jednatele
Městských služeb Rýmařov, s.r.o.,
čelil problému tím, že recyklační
dvůr otevřel a zavedl jeho vyvážení
i v sobotu a neděli. Situace se čás-
tečně zlepšila, ale dlouhodobě byla
neudržitelná. Cílem by podle staro-
sty měl být recyklační dvůr i se so-
botním a nedělním provozem, kdy

občané tuto službu velmi využívají,
ale zároveň je nutno tuto službu
hradit zvýšeným poplatkem za sběr
a likvidaci odpadů na občana.
Návrh nového znění vyhlášky 
s upravenými podmínkami provozu
chce radnice připravit k 1. lednu
2004. Obecně závazná vyhláška
o odpadech byla letos už jednou
novelizována a podle starosty 
by nebylo vhodné přijímat další
novelizaci v průběhu roku, rovněž
tak přemístění recyklačního dvora
na nové místo v nejbližší době sta-
rosta nedoporučuje. Kromě nutně
spojených nákladů není ve městě
tak výhodný pozemek jako na ulici
Palackého. Nový jednatel společ-
nosti zrušil víkendový odvoz 
a úklid odpadů a situace se silně
zhoršila. Následovaly protesty ob-
čanů z okolí, na které radnice píse-
mně reagovala. Uskutečnilo se jed-
nání za účasti starosty města Ing.
Kloudy, vedoucího odboru životní-
ho prostředí a výstavby 
RNDr. Čermáka a jednatele
Městských služeb Rýmařov, s.r.o.

Ing. Valy a výsledek jednání byl ta-
kový, že město posílí ostrahu dvora
městskou policií a znovu zavede so-
botní a nedělní odvozy, a tak opera-
tivně udrží únosný stav do konce
roku. Situace je nyní plně závislá na
tom, zda Městské služby provedou
víkendové služby nebo ne. Městské
služby ale několikrát dohodu o od-
vozu odpadu o sobotách a nedělích
nesplnily. Význam městské policie
není velký - nelze ve složení dvou
zaměstnanců, kteří mají další úkoly,
vykrýt celou potřebnou dobu,
zvláště o sobotách a nedělích.
Starosta doporučil po poradě
s RNDr. Čermákem prosadit 
do konce roku již navržené řešení -
sobotní a nedělní služby, rozšířit
v novelizaci OZV na rok 2003 služ-
by o víkendový provoz a prostředky
na zvýšené náklady získat zvýše-
ním poplatku. Recyklační dvůr do-
poručil prozatím nestěhovat.
Rada města doporučila řešení pro-
vozu recyklačního dvora podle výše
uveřejněného návrhu starosty města
Ing. Petra Kloudy akceptovat.

Jmenování zdravotního rady
Do funkce zdravotního rady jmenovala rada města
s účinností od 8.7.2003 MUDr. Stanislava Horáka.
Postavení zdravotního rady vyplývá z úkolů svěře-

ných radou města na úseku zdravotnictví
v Rýmařově a dále z práv a povinností člena za-
stupitelstva města Rýmařova. Rada města rovněž

očekává spolupráci a iniciativu v otázkách zdra-
votnictví, které se budou dotýkat celého rýmařov-
ského regionu. JiKo

Ministr zemědělství Palas jednal na rýmařovské radnici
V pátek 18. července se uskutečnila
na radnici v Rýmařově neoficiální
pracovní schůzka ministra zeměděl-
ství Ing. Jaroslava Palase se starostou
Ing. Petrem Kloudou, místostarostou
Ing. Pavlem Kolářem, s předsedou
MO ČSSD Rýmařov Ing. Bernardem
Pavláskem a členkou výboru 
MO ČSSD Jiřinou Pavláskovou.
Předmětem jednání byly dotace 
na důležité investice města
Rýmařova. Hlavní důraz ze strany
zástupců města byl kladen na zvýše-
ní státní dotace pro vybudování vo-
dovodu v Jamarticích ze 65 
na 80 %. Jak řekl ministr Palas, na
zvýšení této státní dotace bude muset
být udělena výjimka. Podle jeho slov
by  udělení výjimky neměl být pro-
blém, pokud pro ni budou závažné
důvody. Dále byla vyslovena potřeba
dotace pro výstavbu čtyřiadvaceti
bytů pro mladé rodiny a dále 100%
dotace na pokračování rekonstrukce
dětského oddělení rýmařovské ne-

mocnice (cca 4,2 mil. Kč). Další vý-
znamnou investicí města Rýmařova,
která je registrována také na
Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje jako priorita, a která se bez
státní dotace neobejde, je vybudo-
vání umělé ledové plochy, ta by mi-
mo zimní období měla zároveň
sloužit jako plocha pro tenisové
kurty. Se zahájením výstavby počítá
město v příštím kalendářním roce
2004. Mezi významné a zásadní ak-
ce města patří bezesporu také vybu-
dování dlouhodobě plánované vý-
stavby Domu s pečovatelskou služ-
bou na ulici Hornoměstské. Také ta-
to investice se neobejde bez pomoci
státu. Starosta Petr Klouda vyjádřil
poděkování ministru Palasovi 
za podporu rýmařovského regionu,
a také v souvislosti s přidělením do-
tace na sněžné dělo, díky kterému se
ještě více zatraktivní běžecký areál
v zahradě Hedvy nejen pro sportov-
ní třídy základní školy, ale i pro ve-

řejnost. Pro úplnost jen dodejme, 
že v zahradě Hedvy funguje již dva
roky umělé osvětlení a umělým za-

sněžováním se zimní sezóna pro tu-
risty prodlouží v případě nepřízni-
vých sněhových podmínek. JiKo
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Městské služby Rýmařov, s.r.o. - jak jsou organizovány,
jaké činnosti mohou a jaké naopak nemohou zajistit

Stejně jako Městský úřad Rýmařov
informuje na stránkách Rýma-
řovského horizontu o své organi-
zační struktuře a náplni činnosti
svých odborů, chtěl bych rovněž in-
formovat v tomto smyslu o organi-
zaci Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Od této informace si slibuji přede-
vším to, že občané budou vědět,
s čím jim můžeme pomoci, jaké
práce či služby je v našich silách
provést a naopak, s jakými problé-
my je zbytečné se na nás obracet
a proč. Lze tím předejít mnohým
zbytečným nedorozuměním a rov-
něž ušetřit čas a energii občanů,
aby je neinvestovali směrem, kudy
cesta k řešení jejich problému neve-
de.
Naše organizace prošla za dobu své
historie několika mezníky. Měnila
se její vnitřní struktura, navenek
docházelo i ke změnám v názvu.
Podstatná změna z hlediska vztahu
společnosti k občanům města a vů-
bec k městu se udála v r. 1994, kdy
se společnost změnila z klasické
rozpočtové organizace na obchodní
společnost, v našem případě spo-
lečnost s ručením omezeným. 
To, stručně řečeno, znamenalo, 
že Městské služby se staly samo-
statným právním subjektem, byly
organizačně i ekonomicky odděle-
ny od města. Přestal tedy existovat
městem naplňovaný rozpočet,
z kterého společnost hradila prová-
děné práce a své provozní náklady.
Město pronajalo organizaci 
za úplatu majetek, který organizace
začala na svůj náklad spravovat
a provozovat (kanalizaci s čistič-
kou odpadních vod, skládku odpa-
du atd.), zůstala jí technika, kterou
v té době služby disponovaly
a město Rýmařov jako vlastník
společnosti složilo potřebný zá-
kladní kapitál dle tehdy platných
zákonů.
Financování společnosti (provoz-
ních nákladů, pronájmů, investic.)
se nyní děje tak, že zákazník, což
může být libovolný subjekt, který
má zájem o nějakou službu, uplatní

u „Služeb“ objednávku, Městské
služby objednaný výkon na svůj ná-
klad provedou, pak jej vyfakturují
a teprve dostanou zaplacený - mož-
nost jiného způsobu financování
své činnosti společnost až na vý-
jimky (navýšení základního kapitá-
lu majitelem) nemá.
Tuto změnu popisuji takto podrob-
ně proto, že se nutně musela proje-
vit i do vztahu společnosti k obča-
nům města a přestože od ní uplynu-
la už dlouhá doba, stále se setkává-
me s lidmi, kteří si důsledky změny
neuvědomují a z této nevědomosti
se často snaží řešit u nás či přes nás
problémy, s kterými jim bohužel
nemůžeme pomoci a dochází pak
k oboustrannému rozčarování, zkla-
mání a někdy i zbytečným konflik-
tům.
Nyní k hlavnímu tématu článku,
nejdříve k tomu méně příjemnému
tj.v čem bohužel Městské služby
Rýmařov občanům nemohou po-
moci.

1. V rozhodnutí provést investiční
akci financovanou z městského
rozpočtu
(různé žádosti o opravy či výstavbu
nových komunikací, chodníků, od-
vodnění, atd.)
O investicích z městského rozpočtu
rozhoduje jejich správce tj. město.
Akci je možno realizovat, pokud 
se město rozhodne finance na ni 
uvolnit - pak vybere zhotovitele
(u menších akcí přímo, u větších na
základě veřejné soutěže) a pokud
Městské služby uspějí a jsou vybrá-
ny, tak akci jako realizační firma
provedou.
Z výše uvedeného plyne i to, 
že s řadou akcí, financovaných
městem, nemusí přijít Městské
služby vůbec do styku (např. budo-
vání hlavního řádu městské kanali-
zace) a tudíž jejich možnosti podá-
vat informace o průběhu akcí, poža-
davky na jejich změnu či úpravy
jsou značně omezené. 

2. S řešením připomínek k pro-

jekčnímu řešení výše uvedených
akcí
Akce jsou prováděny na základě za-
dání města, které má formu projek-
tů (u větších akcí) či jiné specifika-
ce. Město akci financuje, má tedy
právo určit, jak bude dílo vypadat.
Městské služby do projekčních ře-
šení nevstupují, nemají na to pro-
jekční kapacitu a k předloženým
projekčním řešením se vyjádří pou-
ze jako účastník řízení, pokud 
se stavba týká kolize s majetkem
v jejich správě tj. hlavně kanalizač-
ních potrubí, kabelů veřejného osvět-
lení.
Připomínky občanů tohoto typu je
nutno uplatnit u investora akce.

3. Se změnou rozsahu provádění
letní a zimní údržby města, rozsa-
hu sečení veřejné
zeleně atd.
Tyto práce jsou se zákazníkem, kte-
rým je město Rýmařov, dohodnuty
a smluvně uzavřeny vždy na období
1 roku tak, aby co do rozsahu a způ-
sobu provádění odpovídaly množ-
ství finančních prostředků, které 
je město ochotno za provedení služ-
by z rozpočtu zaplatit. Práce se pak
provádí průběžně a jejich provedení
kontroluje pověřený pracovník
města, který zná obsah smlouvy
a který schvaluje proplácení měsíč-
ně předkládaných faktur a má právo
v případě, že práce nebyly
Městskými službami v požadova-
ném množství či kvalitě provedeny,
platby pozastavit do odstranění ne-
dodělků či v horším případě uplat-
nit i sankční postih ve formě smluv-
ní pokuty.
Občané nejsou účastníkem těchto
smluvních vztahů, takže obsah
smluv neznají a často na nás vyža-
dují práce nad jejich rámec.
Požadované práce mají ve většině
případů své opodstatnění (kdo 
by si například nepřál, aby se kosi-
ly všechny travnaté plochy ve měs-
tě a ne pouze jejich část, či aby 
se ta „jeho“ plocha nekosila 3x
ale 5x do roka), ale z finančních dů-

vodů to možné není, protože
z městského rozpočtu na to nebyly
uvolněny peníze a tudíž jejich pro-
vádění nebylo nasmlouváno. Pro
Městské služby řešení těchto stíž-
ností vyhověním stěžovateli zname-
ná provést tyto práce ve vlastní re-
žii, což sice děláme, ale připouštím,
že pouze v těch „nejkřiklavějších“
případech, protože naše finanční
možnosti jsou omezené. Navíc 
si Městské služby z ekonomických
důvodů drží (a pochopitelně platí)
pouze ty kapacity, pro něž mají na-
smlouvanou práci a vyhovět těmto
požadavkům občanů naráží vedle
finančních i na kapacitní problémy

4. Se změnou pravidel v nakládá-
ní s odpady tj. ve způsobu určení
dnů svozů, stanovení
poplatků, provozní doby recyk-
lačního dvora atd.
Tyto činnosti se dějí v souladu
s městskou vyhláškou č.68/01 popř.
02/2003 (poplatky), je to opět služba
pro město, která je smluvně ošetřena.
Městské služby odpovídají za prová-
dění těchto činností v souladu
s městskou vyhláškou a uzavřenou
smlouvou, což jsou pro dané období
závazné dokumenty. Samozřejmě
může dojít z naší strany k jejich po-
rušení - nejčastější reklamací je opo-
menutí vývozu svozové nádoby. Toto
je závažné porušení naší povinnosti,
a proto prosím občany, pokud si ne-
jsou jisti, aby si ověřili, na který den
připadá svoz jejich popelnice
a striktně trvali na jeho dodržení.
Uhlídat to není problémem u týden-
ních a čtrnáctidenních svozů, kde se
dny vývozu periodicky opakují, ale
u svozů měsíčních den svozu nelze
určit jako pravidelně se opakující pro
různou délku měsíců, takže 52 týdnů
trvající rok podělený 12 měsíci nedá-
vá celé číslo (nelze tedy zaměňovat
měsíční svoz za svoz co 4 či co 5
týdnů). Proto byl stanoven jako ter-
mín měsíčního svozu lokalitě odpo-
vídající den prvního celého sudého
kalendářního týdne v měsíci - takže
intervaly mezi svozy nejsou stejné!
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Co naopak mohou Městské služby Rýmařov občanům nabídnout
Jednoduše řečeno, jsme schopni pro
občany či jakýkoli podnikatelský
subjekt provést práce nebo služby
v rozsahu našich možností, které 
po jednotlivých střediscích jsou tyto:

Středisko stavební
Je schopno provádět stavební a zem-
ní práce, práce instalatérské a malíř-
ské.

Středisko údržby
veřejné zeleně

Je schopno provádět tuto činnost
i pro soukromé subjekty počínaje se-
čením trávníků, konče ošetřováním
křovin a stromů vč. prořezávání ko-
run stromů z vysokozdvižné plošiny
či v krajním případě pokácení stromů
- zde je nutný souhlas odboru životní-
ho prostředí městského úřadu a kro-
mě havarijních situací se provádí jen
v období vegetačního klidu.

Péče o veřejné osvětlení
Jsme jeho provozovatelem a tudíž
musíme být i garantem jeho funkč-
nosti. Proto vítáme poznatky či stíž-

nosti občanů o tom, že někde osvětle-
ní nefunguje. Vedle toho středisko
disponuje vysokozdvižnou plošinou,
kterou lze pronajmout pro provádění
různých výškových prací.

Likvidace odpadních vod
Jako provozovatel městské kanaliza-
ce odpovídáme za její funkčnost
a jsme vybaveni odpovídající techni-
kou, kterou můžeme nabídnout
i k provádění těchto činností pro sou-
kromé osoby. Jedná se o údržbu do-
movních kanalizačních přípojek, kte-
ré jsou v majetku majitele nemovitos-
ti - čištění, protlaky a řešení s tím
spojených havárií. Jde o službu, kde
držíme nepřetržitou pohotovost.
Mimo to provádíme vývozy jímek
občanů nenapojených na kanalizaci
vlastním fekálním vozem.

Středisko správy
a údržby hřbitova

Spolu se střediskem údržby veřejné
zeleně zajišťuje ošetřování hřbitov-
ních ploch a jejich úklid včetně od-
vozu zbytků starých květinových vý-

zdob a jiných odpadů. Dále zajišťuje
výkop a pronájem hrobových míst
a některé drobné služby (prodej
ozdobné kamenné drtě).

Středisko čištění
Pečuje o čistotu města, úklid komuni-
kací, chodníků a vůbec veřejných
ploch. Běžný občan těchto služeb vy-
užívá spíše jako uživatel městských
prostranství, chodníků a komunikací,
ale činnost střediska nachází využití
i u podnikatelských subjektů, které
u nás mohou objednat čištění komu-
nikací, znečištěných vlastní činností,
úklid areálů továrních nádvoří atd.

Středisko svozu odpadu
Vedle činností prováděných pro ob-
čany prostřednictvím města (vývoz
popelnic, provoz recyklačního dvora,
organizace svozových dnů) provádí-
me odběr odpadů od podnikatelů
a jeho uložení na skládce včetně od-
běru nebezpečných odpadů, které
k likvidaci odvážíme, dále přistavení
a vývoz velkoobjemových kontejnerů
např. na stavební suť při rekonstruk-

cích, při úklidech při stěhování atd.
K výše uvedeným činnostem je nutno
podotknout - což se možná některým
čtenářům bude zdát zbytečné 
a úsměvné - jde o služby prováděné na
objednávku zákazníka a tudíž služby
placené. Je totiž řada občanů, která 
se provedení těchto služeb domáhá
zdarma, argumentujíce tím, že jsme
přece Městské služby, jsme tu pro ob-
čany města a tudíž je nemorální, aby-
chom za služby pro občany města
chtěli dostat zaplaceno. Současný
systém fungování a financování naší
organizace, který byl dán přechodem
z příspěvkové organizace na obchodní
společnost, by měl být objemem po-
skytovaných služeb pro občany města
(jak činností, vykonávaných pro obča-
ny přes město, tak přímo pro občany
jako smluvní partnery Městských slu-
žeb) při daném objemu finančních pro-
středků výhodnější. Jsem si vědom, 
že jsou občané či skupiny občanů, kte-
ří to takto nepociťují, ale naším cílem
je, aby takových bylo co nejméně.

Ing. Martin Vala,
jednatel společnosti

Zrekonstruovaný úsek silnice Břidličná - Valšov slavnostně otevřen za účasti zástupců kraje
V pátek 11. července 2003 byla
v Břidličné za účasti zástupce hejt-
mana Moravskoslezského kraje
Ing. Zdislava Wantuly slavnostně
předána do užívání nově zrekon-
struovaná silnice II/370 Valšov -
Břidličná.
Slavnostního předání se dále zú-
častnili zástupci investora, kterým
byla Správa silnic MS kraje, doda-
vatele stavby Strabag a Kareta
Bruntál, starostové měst Bruntál,
Rýmařov a Břidličná Bc. Navrátil,
Ing. Klouda a M. Volek, zástupci
AL Invest a.s. Břidličná a další
hosté.
V úvodním vystoupení ing. Wan-
tuly bylo zdůrazněno, že se jednalo
o největší investiční akci v Mo-
ravskoslezském kraji realizovanou
na silnicích I. a II. třídy. Celkový
rozsah akce představoval rekon-

strukci cca 5 km silnice od napoje-
ní na silnici I. třídy ve Valšově až
po čerpací stanici PHM v Břidličné
v celkové hodnotě téměř 76 mili-
onů Kč.
Město Břidličná se na realizaci ak-
ce podílelo částkou 2,6 milionů Kč.
Za tyto prostředky byly kolem ko-
munikace ve městě osazeny obrub-
níky, vydlážděny chodníky a posta-
veno parkoviště u autobusového
nádraží.
Všemi přítomnými bylo kladně při-
jato a hodnoceno kvalitní provedení
díla v poměrně krátkém časovém
období s citlivým zásahem do okol-
ní krajiny.
Také občané města Břidličná 
a okolních obcí oceňují, že po dlou-
hém čekání na opravu hlavní příjez-
dové komunikace do města se do-
čkali a mají dnes možnost bezpečně

cestovat za prací a svými potřebami
do okolních měst a obcí. Nová sil-
nice má svůj význam také pro nej-
větší průmyslový podnik v regionu
AL Invest a.s., kde převážná část
materiálu a surovin je přepravována
právě po této komunikaci. Podle
vyjádření zástupců AL Investu Ing.
Koláčka z Karbongroup a ředitele
ALI a.s. Ing. Tomíčka se připravuje
v podniku investice za zhruba jednu
miliardu korun a právě nová komu-
nikace může přispět k její úspěšné
realizaci. Zajímavá a potěšující je
informace o pokračování oprav sil-
nice ve směru na Rýmařov v srpnu
tohoto roku, čímž se podstatně
zlepší i dosažitelnost Rýmařova, ja-
ko pověřeného města pro celé
Rýmařovsko po ukončení činnosti
Okresního úřadu v Bruntále. Pro
příští rok se připravuje rekonstruk-

ce silnice z Rýmařova přes
Dlouhou Loučku ve směru na Olo-
mouc.
Pro občany Břidličné i přilehlých
obcí je důležitá další informace.
V pondělí 28. července 2003 byla
zahájena kompletní rekonstrukce
čerpací stanice PHM v Břidličné.
Na závěr bych vyslovil poděkování
a ocenění všem, kteří se na realiza-
ci nové silnice z Valšova 
do Břidličné podíleli, a vyslovuji
naději, že tato úspěšná akce nebyla
v našem rýmařovském mikroregio-
nu poslední, neboť přístupové ko-
munikace jsou pro nás jednou z má-
la možností, jak dál povzbudit zá-
jem podnikatelů o investování 
do výroby i v oblasti cestovního ru-
chu v návaznosti na rekreační ob-
last Jeseníků. Miroslav Volek,

starosta města Břidličná

Foto: archiv MSK 

Foto: archiv MSK 
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Seznamujeme vás s jednotlivými odbory MěÚ Rýmařov

Odbor životního prostředí a výstavby

Vedoucí: RNDr. František Čermák
Telefon: 554 254 312
Počet pracovníků: 8

Odbor životního prostředí a vý-
stavby v oblasti samosprávy zajiš-
ťuje úkoly na úseku tvorby zdravé-
ho životního prostředí, investiční
výstavby města, čistoty obce, odpa-
dového hospodářství, zásobování

vodou, odvádění a čištění odpad-
ních vod, údržby komunikací,
městské zeleně a ostatních ploch.
Vlastní realizace prací je zajišťová-
na převážně prostřednictvím spo-
lečnosti Městské služby, s r.o.,

Palackého 11, se 100 % majetkovou
účastí města. Při zajišťování správy
městských lesů spolupracuje 
se Spojenými lesy s.r.o. Podílí 
se na přípravě podkladů pro vydání
obecně závazných vyhlášek města

Rýmařov. Vykonává státní správu
na úseku vodního hospodářství, 
ochrany ovzduší, ochrany zeměděl-
ského půdního fondu, odpadového
hospodářství a ochrany přírody
a krajiny.

Rozsah činnosti:

Státní ochrana přírody a krajiny
(dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a související předpisy),

Rybářství
(dle zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství, v platném znění a vyhlášky č. 103/1963 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství v platném znění zák.č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Státní správa vodoprávních úřadů
(dle zákon č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon )

Výkon státní správy lesů v pravomoci obce s rozšířenou působností
(dle zák. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon))
prohlášení pozemku za les. pozemek § 3, odst. 4,

Pracovník státní správy lesů dále provádí výpočet nákladů hrazených státem za výkon funkce odborného lesního hospodáře, pokud byl určen vlastníkovi ze zá-
kona. Také posuzuje žádosti o přiznání dotací na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. 

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (mimo dřeviny uvedené 
v § 8 odst. 2, 3, a 4),

• uložení náhradní výsadby,
• oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2, 4,
• stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků 

dle § 4 odst. 2,
• vyhlášení památných stromů a jejich ochranných pásem dle § 46 odst.1,
• souhlas s ošetřením památného stromu dle § 46 odst. 2,
• rozhodnutí o zrušení památného stromu dle § 46 odst. 4,
• souhlas ke zřizování či rušení veřejně přístupných účelových komunikací,

stezek a pěšin mimo zastavěné území obce dle § 63 odst. 1,
• stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona 

dle § 4 odst. 2 (les, rašeliniště, vodní tok, rybník, jezero, údolní niva),
• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k odlesňování a zalesňování po-

zemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest, svážnic a lesních melioračních
systémů dle § 4 odst. 3,

• povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostlin či živočicha 
dle § 5 odst. 4,

• povolení následného rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny 
dle § 5 odst. 5,

• souhlas k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem z dů-
vodu ochrany krajinného rázu dle § 12 odst. 2,

• výjimky ze zákazů u památných stromů dle § 56,
• dohoda k provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody ve smyslu 

§ 68 odst. 2,
• poskytnutí finančního příspěvku dle § 69 odst. 2,
• souhlas ke stavbám a některým činnostem v přírodním parku

• povolení ke zřízení vodního díla, jeho změnám a k jeho odstranění - studny,
vrty pro fyzické osoby nepodnikající,

• povolení k odběru podzemních vod pro potřebu jednotlivých občanů v sou-
vislosti se zřízením vodního díla studny nebo vrtu,

• povolení k jinému nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a zří-
zení vodního díla,

• povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému
vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

• vyjádření dle § 18 vodního zákona k záměrům, které pověřené obecní úřady
povolují,

• vyjádření dle § 18 vodního zákona v ostatních případech,

Àsouhlas dle § 17 odst.1 písm.c),d) a e) vodního zákona ke stavbám jednotli-
vých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovliv-
ňujícím odtokové poměry,
• souhlas dle § 17 odst.1 písm.c),d) a e) vodního zákona v ostatních případech,
• povolení ke stavbě vodního díla čistírny odpadních vod ( ČOV ), odlučova-

če tuků a ropných látek,
• povolení ke stavbě vodních děl a to kanalizačních stok a vodovodních řadů,

které nejsou přípojkami, vodní nádrže, stavby na tocích a ostatní vodní díla
ve smyslu § 55 vodního zákona,

• plán opatření pro případ havárie závadných látek (vytápění  objektů na bázi
ropných látek apod.)

• odstranění pochybnosti zda jde o les. pozemek § 3, odst.3,
• souhlas k vydání územního rozhodnutí pro les. pozemky do 1 ha § 14, odst. 2,
• dělení les. pozemků pod 1 ha, § 12, odst. 3,
• odnětí les. pozemků, plnění funkcí lesů do výměry 1 ha dle§ 13, odst. 1, § 15,
• oznámení o konání organizovaných sportovních akcí na les. pozemcích § 20,

odst. 5,
• výjimky ze zákazu provádět těžbu les. porostů mladších 80 let § 33, odst. 4,
• podmínky les. dopravy po cizích pozemcích § 34, odst. 4,
• udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře § 37, odst. 2,
• povolení výjimky ze stanovené velikosti šířky holé seče § 31, odst. 2,
• povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění nebo zajištění lesních kul-

tur § 31, odst. 6,
• ustanovení les. stráže § 38,
• dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa §19, odst.3,
• oznámení o provádění nahodilé těžby na ploše větší než 0,2 ha § 33 odst. 1,
• oznámení těžby dříví podle § 33, odst.3,
• oznámení odborného lesního hospodáře a jeho změny § 37, odst. 3 a odst. 5,
• oznámení vzniku nájmu, podnájmu nebo výpůjčky na dobu kratší než 5 let

§ 12, odst.1,
• oznámení zvýšeného výskytu škodlivých činitelů v lesích § 32, odst. 1,
• předání souhrnných údajů les. hospodářské evidence za kalendářní rok § 40,

odst. 2

• rybářské lístky § 12, 13 vyhl.,
• ustavení ryb. hospodářů § 9,
• ustanovení ryb. stráže § 18,

• rozhodnutí v pochybnostech mezi hranicemi revírů § 6,
• oznámení odlovu ryb v rybnících udicí za úplatu nebo el. proudem § 4,
• rozhodnutí o náhradě škody vstupem na pobřežní pozemky § 13
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Výkon státní správy myslivosti
( dle zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti )

Ochrana zvířat proti týrání
( dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění )

Ochrana zemědělského půdního fondu
( dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (stavební zákon))

Ochrana ovzduší
(dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v souladu se zákonem č. 337/92 Sb., o správě
daní a poplatků, v platném znění)

Státní správa v odpadovém hospodářství
(dle zákona č. 185/20017 Sb. o odpadech, v platném znění)

Soukromé podnikání občanů
(zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, v platném znění)

• vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence

Místní komunikace - pro Rýmařov a jeho místní části

Investice - pro Rýmařov a jeho místní části

Místní hospodářství - pro Rýmařov a jeho místní části

• lovecké lístky - vydání, odebírání občanům ČR, cizincům,
• schvalování honiteb, evidence smluv o pronájmech honiteb,
• evidence mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží,
• schvalování všech plánů mysliveckého hospodaření,

• řešení škod zvěří na honebních pozemcích,
• řízení myslivosti,
• státní správa na úseku rybářství

• souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské 
účely, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvl.předpisů,

• změna kultury z louky nebo pastviny na ornou půdu,
• posouzení a vydání rozhodnutí, že jde o pozemek, který je součástí ZPF,
• návrh na změnu kultury pozemku:- z orné do louky, pastviny- z louky 

do pastviny, do zahrady vinice, chmelnice, ovocného sadu,

• návrh na stanovení dobývacího prostoru, je-li dotčen zeměděl. půdní fond,
• souhlas k trasám liniových staveb,
• rozhodnutí o odvodech,
• souhlas k návrhům ÚPD,
• rozhodnutí o odstranění závad

• rozhodování o poplatcích za malé zdroje znečišťování ovzduší tj. zdroje 
uvedené v § 4 zákona o ochraně ovzduší,

• rozhodování o poplatcích za střední zdroje znečišťování ovzduší, tj. zdroje 

uvedené v § 4 zákona o ochraně ovzduší,
• vyjádření z hlediska ochrany ovzduší v rámci územního stavebního řízení

• souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem § 79 odst. 1, pís. b) (méně než
100 tun),

• souhlas k čerpání prostředků finanční rezervy u skládek, § 78 odst. 2, pís. k)
podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1,

• vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnosten-
ského úřadu, § 79 odst. 5a,

• vyjádření ke zřízení zařízení ke zneškodnění odpadů, § 79 odst. 5, písm. b),
• vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které

mají vliv na nakládání s odpady, § 79 odst. 5, písm. d),
• vyjádření v územním a stav. řízení z hlediska nakládání s odpady, § 79 

odst. 5, písm. c)

• vede předepsanou evidenci místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidel-
né prohlídky a předkládá návrhy opatření z nich vyplývající,

• ve spolupráci s Městskou policií dohlíží nad dodržováním obecně závazných
vyhlášek města Rýmařova č. 47/1997 o placeném parkování v Rýmařově 
a č. 48/1997 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací
a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost,
• sleduje ztrátovost autobusové dopravy a předkládá návrhy na opatření ke sní-

žení ztrátovosti,
• zajišťuje nezávadnost autobusových zastávek, zastupuje město při projedná-

vání jízdních řádů,
• stanovuje podmínky pro zásahy do místních komunikací

• zadává a přebírá práce prováděné Městskými službami Rýmařov s.r.o. 
na úseku čistoty města, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, oprav, zimní
a letní údržby místních komunikací a chodníků, dopravního značení, správy
hřbitovů,

• ve spolupráci s městskou policií dohlíží nad dodržováním obecně závazných

vyhlášek města Rýmařova č. 68/01 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzni-
kajících na území města včetně nakládání se stavebním odpadem a č. 44/97
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty města. 

Zpracoval tajemník MěÚ Rýmařov Ing. Jiří Furik

• zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při 
opravách v nákladech nad 0,5 mil. Kč,

• zajišťuje obchodní soutěže ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění

• přestupky

Moravskoslezský kraj informuje

Mračna vzácných motýlů překvapila řidiče
Doslova mraky motýlů projížděli 
ve středu 23. července 2003 řidiči je-
doucí na silnici mezi Bělotínem
a Starým Jičínem. Tah babočky bod-
lákové je podle odborníků jevem běž-
ným, ovšem naprosto mimořádné by-
lo množství tohoto zajímavého druhu,
jehož areál výskytu zasahuje až do se-
verní Afriky.
RNDr. František Krampl z entomolo-
gického oddělení Národního muzea 
uvádí, že babočka bodláková (Vanessa

cardui L.) je mediteránním druhem.
Jedná se o typického migranta, který
při nedostatku potravy,
způsobeného suchem
a horkem, přelétá na
sever. Krampl
usuzuje, že
se vzhle-
dem k vy-
sokým teplo-
tám letošního léta
může jednat o druhou gene-

raci motýla, vylíhlou
u nás, která dle
zakódované ge-
netické informa-

ce táhne za potra-
vou dále na sever.

Jak už ze samotného
jména vyplývá, motý-
lům prý nejvíce chut-

nají různé druhy bodláků
a pcháčů.

Aby se předešlo zbytečnému usmrco-

vání motýlů jedoucími vozidly, byl
vedoucí odboru dopravy Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje Ivo
Muras ochoten nařídit v inkriminova-
ném úseku omezení rychlosti, která
by pomohla zmírnit pro motýly smr-
telný vír. Mezitím však tento přírodní
jev ze světa hmyzu pominul. Dnes lze
předpokládat, že se babočky bodláko-
vé vyskytují už na území Polska. 

Katherini Koláčková
tisková mluvčí
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Pasivita je nebezpečná, jsme nepoučitelní?
Pro velkou většinu čtenářů nebude ji-
stě novinkou, že se opakovaně 
ve zdravotnictví otevírá otázka re-
dukce akutních lůžek a nemocnic.
Znovu se konají přípravy na výběro-
vá řízení, která mají vybrat potřebná
zařízení v jednotlivých krajích. Není
také žádnou novinkou, že tato výbě-
rová řízení, která byla vysoce profe-
sionální a trvala téměř jeden rok, 
se konala před 6 lety a daňové po-
platníky stála pěknou řádku milionů.
Řada zdravotnických zařízení při
tomto výběrovém řízení neuspěla, 
ať už pro technické nebo personální
nedostatky, řada z nich pak pro obo-
jí. Logicky následoval politický tlak
jednotlivých měst, kterých se toto ru-
šení nemocnic týkalo, neboť praktic-
ky všechny volební strany mají 
ve svém volebním programu zacho-
vání nemocnice ve svém regionu,
a tak jde ve většině případů ne o kva-
litu péče jednotlivých nemocnic, ale
o politické body.
Významný podíl sehrála nekázeň
a neloajalita jednotlivých pojišťoven,
které využily toho, že VZP jako jedi-
ná pojišťovna respektovala výběrová
řízení a s nevyhovujícími zařízeními
neuzavřela smlouvy. Většina postiže-
ných zařízení to však řešila tím, 
že v rámci zachování nemocnice 
ve svém městě vyzvala občany, aby
se přehlásili k jiné pojišťovně. K pů-
sobivosti kampaní přispívali různí
hladovkáři, šíření poplašných zpráv
a na své si přišla i řada poslanců. Kdo
by to pro záchranu své nemocnice
odmítl. Bylo a je to vděčné téma pro
řadu medií.Většina nemocnic, které
měly k dispozici lobující senátory,
poslance, zastupitele i novináře, tak
tímto způsobem přežila. O kvalitu
poskytované péče tady vůbec nešlo.
V podobné situaci se ocitla i rýma-
řovská nemocnice, která byla v čer-
vnu 1997 administrativně z Prahy
zrušena v plném rozsahu. Na obranu
těchto úředníků, kteří ani nevěděli,
kde Rýmařov leží, je nutno podo-
tknout, že tak učinili na návrh brun-
tálského Okresního úřadu v čele
s přednostou Navrátilem. Ten spolu
s dalšími představiteli Brumedy tuto
koncepci, jako všemi nemocnicemi
v okrese schválenou, v Praze předlo-
žil. Není třeba podotýkat, že mimo
bruntálských tuto koncepci nikdy ni-
kdo nejen neschválil, ale ani neviděl.
Jisti si svým poslaneckým a senátor-
ským zázemím odmítli s ostatními
zařízeními komunikovat. A tak, za-

tím co zbytek nemocnic v okrese re-
spektoval obecný požadavek minis-
terstva na snížení akutních lůžek, ne-
mocnice Bruntál žádala o navýšení.
Táž nemocnice, která v roce 1989 žá-
dala pro katastrofální stav svých ope-
račních traktů od státu 300 mil. Kč.
Díky svému politickému potenciálu
byla tato částka na opravu opravdu
uvolněna, vykopala se jáma 
za l0 mil.?? a přišel listopad. Oprava
se tedy nekonala. To však tvůrcům
této koncepce nikterak nebránilo
v tom, aby do těchto havarijních pro-
storů umístili centrum zdravotní péče
v okrese. Tak si byli jisti svou poli-
tickou silou, která, mezi námi, byla
opravdu poměrně značná.
Po mnoha peripetiích a jednáních 
na všech úrovních bylo dosaženo to-
ho, že se rýmařovská nemocnice mo-
hla účastnit výběrových řízení. To
bylo první a vlastně rozhodující ví-
tězství, neboť odborného porovnání
se tato nemocnice nikdy neobávala.
Vždy byla odrovnávána od zeleného
stolu a z pozice síly. No a jak to do-
padlo, to také většina ví. Rý-
mařovská nemocnice zcela jedno-
značně zvítězila nad bruntálskou
a VZP s ní na základě úspěchu ve vý-
běrovém řízení a dle doporučení mi-
nisterstva a České lékařské komory
(ČLK) podepsala smlouvu. Černý
Petr tak zůstal po zásluze Bruntálu.
Co následovalo poté si většina z nás
taky dobře pamatuje. Od okamžitého
hysterického uzavření nemocnice při
vyhlášení výsledku (rozvoz pacientů
ráno v 9.00 hodin bez ohledu na je-
jich zdravotní stav po zbývajících ne-
mocnicích a bez jakéhokoliv upozor-
nění - zde byla zcela jednoznačně
naplněna skutková podstata trestné-
ho činu, který mohl projít zase jen
v tomto městě), až po protestní akce,
hladovky, přehlašování pacientů, po-
mluvy. No a povedlo se.
A nyní se zdá, že přichází druhé ko-
lo. Opět výběrová řízení, opět po-
dobný scénář. Tentokrát to ale nejsou
úředníci v Praze, ale úředníci krajští,
kteří by měli vědět, kde je Rýmařov.
Opět se ale jedná se všemi, jen 
ne s Rýmařovem. Jsme tedy svépráv-
ným městem a součástí kraje?
Před pár měsíci jsme opět na základě
úřednických rozhodnutí, která byla
založena na nějakých pochybných
statistických údajích, dodaných opět
bruntálskými orgány, přišli o dětskou
pohotovost, která byla proti vší logi-
ce umístěna do Bruntálu, kde ale ne-

ní lůžkové oddělení, na rozdíl 
od Rýmařova, kde lůžkové dětské
oddělení je. I naprostý laik cítí, 
že je to rozhodnutí nesmyslné a od-
borně až nebezpečné.
Naštěstí zastupitelé města a vedení
nemocnice k této problematice při-
stoupili velmi citlivě a rozhodli 
se dětskou pohotovost financovat 
ze svých prostředků. Jak šťastné to
bylo rozhodnutí se ukázalo hned za-
čátkem června, kdy byla definitivně
v celém kraji zrušena veškerá poho-
tovost po 22. hodině. A pro dětské
pacienty je tedy tímto rozhodnutím
možnost akutního ošetření po celých
24 hodin pouze v Ostravě
a v Rýmařově! Nikde jinde. Nechci
domýšlet, kdybychom byli rezigno-
vali, řídili se pouze ekonomikou
a dětské oddělení i pohotovost zruši-
li.
Podobná je situace i v případě poho-
tovosti pro pacienty dospělé, kdy 
opět jsou směrováni přípisem kraj-
ských úředníků do nemocnice
v Bruntále, kde ale například interní
oddělení nesplňuje základní perso-
nální požadavky pro udělení licence,
a podle současného stanoviska ČLK
by měl být provoz tohoto oddělení
vlastně zastaven.V rýmařovské ne-
mocnici naproti tomu interní odděle-
ní jak technicky, tak i personálně
splňuje všechny podmínky lékařské
komory. Nemělo by tedy následovat
rozhodnutí kraje, aby případy náhlé-
ho zhoršení zdravotního stavu byly
směrovány právě naopak na toto od-
dělení? Vědí o tomto úředníci kraje?

Vědí o tom občané? Nejedná 
se v tomto případě o obecné ohrožení?
To by asi spíše byla otázka pro práv-
níky. Zcela mimo už ponechávám 
otázku, jak se rýmařovští pacienti 
po 22. hodině do Bruntálu dostanou.
Ne všichni mají auta a ne všichni
mohou být převáženi sanitními vozy.
To ale krajské zastupitele netrápí
a možná si skutečnost, že se po 20. ho-
dině z Rýmařova nikam nikdo nedo-
stane, ani neuvědomují. A tak mám
nepříjemný pocit, že slibovaná po-
moc a zájem o periferii kraje, kterou
sliboval hejtman Tošenovský ve
svém dopise obyvatelům města, zů-
stane zase jen na papíře. Budeme-li
stále pasivně čekat, pak zcela určitě.
Obávám se, že se historie opakuje
a že o zachování nemocnice opět ne-
bude rozhodovat kvalita nemocnice
a kvalita poskytované péče, ale akti-
vita až agresivita vedení jednotlivých
měst při jednáních a počet lobujících
krajských zastupitelů, poslanců, se-
nátorů. Srovnání po stránce odborné
bych se nikdy nebál, z toho dalšího
mám obavy. Je obecně známo, 
že v tomto okrese je opravdu hodně
akutních lůžek a jejich redukce je ne-
zbytná pro zlepšení kvality. Jsem 
si jist, že rušena by neměla být nemoc-
nice v Rýmařově. Bude o to ale potře-
ba tvrdě bojovat a to bezodkladně.
Prozatím mám pocit, že vedení měs-
ta věří v určitý spravedlivý samospád
událostí a právě zde by se tato pasi-
vita a poklidné očekávání věcí příš-
tích mohla vymstít. 

MUDr. Stanislav Horák

Policie žádá občany o pomoc při hledání pohřešované osoby
V úterý 22. července oznámila sedmatřicetiletá
žena, že pohřešuje svého 18letého syna. Ve stře-
du 9.7. v odpoledních hodinách byl naposledy
spatřen otcem a bratrem v místě trvalého bydliš-
tě (ul. Budovatelů, Krnov). Následně měl odejít
do pobočky ČSOB na Říčním okruhu v Krnově.
V pátek 11. července měl odcestovat do ciziny,
ale doposud o sobě nepodal žádnou zprávu zda
skutečně odjel.

- zdánlivý věk 20 let, 185 cm vysoký,
sportovní postavy, protáhlý obličej,
vlasy tmavohnědé krátce střižené tzv.
na ježka, oči tmavohnědé
- na pravé straně krku má mateřské
znaménko o průměru 1 cm, dále jizvu
po operaci slepého střeva
- v době odchodu měl na sobě modré

tričko, černé lesklé tepláky s modrým
lampasem, tmavomodrou šusťákovou
bundu s bílými pruhy na rukávech, na
nohou bílé botasky.
U sebe má cestovní doklad, OP a vý-
uční list na své jméno. V minulosti
nebyl pohřešován, motiv odchodu ne-
ní znám.

Popis mladíka :
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Policie informuje

Na bruntálskou policii se mohou občané obrátit i elektronickou cestou
Od pondělí 14.7.2003 se mohou občané 
na Okresní ředitelství policie Bruntál obrátit i pro-
střednictvím emailu, a to na adrese pisbr@mvcr.cz
Prostřednictvím emailové pošty mohou zasílat
dotazy, ale i oznámení, podezření, či podněty

k činnosti policie. Dotazy budou bezodkladně
vyřízeny a na podněty bude policie také reago-
vat.
Stále platí možnost obrátit se na tel. číslo 
974 731 207 nebo osobně v poradenské místnosti

v přízemí budovy Okresního ředitelství Policie
Bruntál na ulici Partyzánská 9.

Z podkladů tiskové mluvčí Policie ČR
npor. Mgr. Lucie Krašteničové

zpracoval JiKo

K tragické dopravní nehodě došlo ve středu 23. července krátce před patnác-
tou hodinou na státní silnici před Rýmařovem. Pětadvacetiletá řidička Fiatu
Punto z Rýmařova zřejmě za vydatného deště nepřizpůsobila rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, vjela do protisměru, kde se střetla s projíždějícím o-
sobním vozidlem Š - Forman dvaadvacetiletého mladíka z Rýmařova, který
následkem střetu utrpěl velmi těžká poranění, kterým na místě podlehl. Mladá
řidička byla s těžkým zraněním transportována leteckou záchrannou službou
do nemocnice v Ostravě. „Mohu pouze potvrdit, že policejní rada zahájil
úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví, ze kte-
rého je podezřelá pětadvacetiletá řidička fiatu. Velmi závažné na celém pří-
padu je , že odbornou expertizou byla prokázána přítomnost pervitinu v krvi
podezřelé řidičky,“ sdělila policejní mluvčí Lucie Krašteničová.
Celou věc nyní šetří policejní rada Služby kriminální policie a vyšetřování 
v Bruntále a s ohledem na pozůstalé nebude policie k případu již sdělovat dal-
ší informace.

Při dopravní nehodě u Rýmařova
vyhasl mladý život

U bývalé Jednoty ve Staré Vsi odbočoval 12. července devětačtyřicetiletý ři-
dič Fordu Mondeo vlevo na místo ležící mimo silnici a nedal přednost v jízdě
protijedoucímu favoritu řidiče ze Svitavska. Došlo ke střetu obou vozidel
a škoda se vyšplhala na 90 000 Kč.

Nedal přednost ve Staré Vsi

Policie žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po osobách podezřelých ze spá-
chání trestného činu neoprávněného držení platební karty. Dosud neznámý pa-
chatel odcizil 15.7. 2003 devětadvacetiletému muži, který slavil v restauraci
narozeniny, nejdříve platební kartu s PINem a poté i peněženku s s více jak
dvěma tisícovkami.

Podezřelé ženy, které na uvedenou kartu vybraly celkem 7 900 Kč v 16.15 ho-
din v Rýmařově v bankomatu na náměstí. Předpokládáme, že ženy se zdržo-
valy v Rýmařově a blízkém okolí, a tak si jich mohli všimnout případní svěd-
kové. Informace k totožnosti podezřelých žen můžete podat i anonymně na
linku 158 nebo na tel. 974 731 330. Foto: archiv Policie ČR Bruntál  

Neoprávněné držení platební karty

Foto: archiv Policie ČR Bruntál  

Foto: Mirek Dulaj

Zaútočil nožem, protože
mu nevrátil peníze
z koupi alkoholu

Policejní rada SKPV zahájil trestní
stíhání sedmapadesátiletého muže
z Dolní Moravice, a to pro pokus
trestného činu ublížení na zdraví
s těžkou újmou. V pátek podvečer
20. června napadl v Dolní Moravici
po předchozím slovním konfliktu
ohledně vrácení peněz z koupě al-
koholu svého 50letého kamaráda.
Bodl jej nožem do hrudníku a způ-
sobil mu poranění s dobou léčení
14 dní. Trestní stíhání je vedeno 
na svobodě. Záležitost šetřili a ob-
jasnili policisté Obvodního odděle-
ní Policie ČR Rýmařov.

Podvodné lichváře
policie dopadla

O dvou krádežích na důchodcích,
ke kterým došlo v průběhu posled-
ního měsíce, jsme již v našem tisku
čtenáře informovali. Policie pove-
dené ptáčky vypátrala. Ve středu 
9. července byl policejním radou
SKPV v Bruntále obviněn třiadva-
cetiletý muž z Ostravy. Ten se do-
pustil krádeže na 79leté ženě
z Huzové (28.6. při prodeji přikrý-
vek této ženě odcizil 10 000 Kč)

a 86letému muži v Huzové (při
prodeji dek dne 11.6. mu z peně-
ženky odcizil 8 000 Kč). Pachatel
byl zadržen v Ostravě 8. července,
obviněn a umístěn do policejní ce-
ly. Na obviněného podal policejní
rada návrh na vzetí do vazby, o kte-
rém soud rozhodne 10. července.

Dívky se porvaly
o půlnoci v hospodě

S úmyslného ublížení na zdraví 
se bude zodpovídat sedmnáctiletá
dívka z Rýmařova, která na jaře
brutálně a opakovaně o půlnoci
v restauračním zařízení v Rýma-
řově uhodila pravou rukou do obli-
čeje stejně starou spolužačku.
Způsobila jí zlomeninu nosu, po-
hmoždění v oblasti kořene nosu
a přilehlé části obličeje. Obviněná
svou kamarádku napadla zcela 
úmyslně a bezdůvodně po před-
chozí slovní hádce a po údajných
urážkách ze strany poškozené.
Zranění si vyžádalo lékařské vy-
šetření a ošetření s následnou léč-
bou v trvání 14 dnů. Policejní rada
v Bruntále zahájil proti dívce
v pondělí 14. července trestní stíhá-
ní pro trestný čin úmyslného ublíže-
ní na zdraví.
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Co v letošním školním roce nabízí Gymnázium Rýmařov veřejnosti
Gymnázium nabízí možnost získat
potřebné vzdělání nejen dětem, ale
má co nabídnout i dospělé populaci.
Otvíráme pro zájemce každoročně
kurzy angličtiny a němčiny. Od loň-
ského roku organizujeme kurzy práce
na počítači. V letošním roce je rozší-
říme o další stupeň, protože máme
novou počítačovou učebnu, která nám
umožní zařadit výuku informatiky 
do všech dvanácti tříd. Kromě nové
počítačové učebny máme i nové učite-
le - chemika, němčinářku, výtvarnici.
Několik desítek dospělých studentů
před několika lety dokončilo večerní
studium. Při dostatečném počtu zá-
jemců je možné toto studium znovu
otevřít. Je zde nabídka i pro ty, kteří
nemají chuť případně ani čas 5 let stu-
dovat. Zákon umožňuje zájemcům
o maturitu vykonat zkoušku jen z jed-
noho předmětu. Například potřebuje-

te-li pro své zaměstnání, případně stu-
dium na nástavbovém oboru češtinu,
je možné maturovat jen z tohoto před-
mětu. Potřebujete-li maturitní zkouš-
ku jen z cizího jazyka, přihlásíte 
se a odmaturujete. Pokud vám napří-
klad na soustruh přidali počítačový
systém, budete potřebovat zkoušku
z informatiky atp. Nebo nepotřebuje-
te nic, ale pro radost z poznání byste
chtěli maturovat z dějepisu. 
I to je možné. Jen je nutno zdůraznit,
že ani případné složení maturitní
zkoušky ze čtyřech předmětů zákon
neuznává jako úplné středoškolské
vzdělání s maturitou.
V posledních měsících se školská ve-
řejnost zabývá dokumentem
Krajského úřadu, který se jmenuje
Dlouhodobý plán ... který analyzuje
současnou situaci a potřeby, a to pře-
devším z hlediska zaměstnatelnosti.

Ze statistik jasně vyplývá,
že čím vyšší vzdělání, tím
vyšší mzda a tím menší ri-
ziko nezaměstnanosti.
Proto se klade velký důraz
na trvalé celoživotní vzdě-
lávání, které bude osudem
nejen pro mladší, a nejen
pro střední generaci. Není
to tak dávno, co se někteří
starší kolegové bouřili proti
příkazu zvládnout základy
práce s počítačem. Dnes 
si většina členů sboru svoji
práci bez počítače nedove-
de představit. A tak je tomu
všude. Krajský záměr před-
pokládá rozšiřovat čtyřleté
gymnaziální studium. 
My otvíráme jako každo-
ročně jednu třídu čtyřletého

a jednu osmiletého gymnázia.
V Rýmařově zatím nedoceněnou
možnost studia na osmiletém gymná-
ziu bude mít pouze 8 % dětí v kraji. 
Je škoda, že ani místní školská veřej-
nost si neuvědomuje, že právě toto je
elitní školství, protože nezná jeho ná-
roky a výsledky. Těmto dětem
z Matičního gymnázia a Hrabůvky
v Ostravě, Mendelova gymnázia
v Opavě, Jakuba Škody v Přerově
atd. ... nebudou moci konkurovat
u přijímacích zkoušek děti ze základ-
ních škol, evaluační testy Kalibra
i Scia to jasně dokazují. Nevidět to -
to je skutečně pštrosí politika, která
ve svých důsledcích děti poškodí.
Výhodu studia na osmiletém gymná-
ziu mohou mít všechny talentované
děti v našem městě, to je jedna z veli-
kých výhod tohoto města. Ale bohu-
žel slyšíme neuvěřitelné argumenty
nejen od rodičů, že jejich děti nepů-
jdou na osmileté gymnázium, protože
nejde kamarád (kolik kamarádů z pá-

té třídy si pamatujeme?!), že nebudou
dětem kazit dětství učením (na míst-
ních základních školách zůstalo příliš
mnoho dětí se samými jedničkami,
schopných náročnějšího studia), 
ale co je ještě neuvěřitelnější, i od ko-
legů na ZŠ - kteří například doporu-
čují netrhat kolektiv. Zastavil se snad
v Rýmařově čas?! A zatím vlak vzdě-
lání odjíždí a kdo nenastoupí včas, ten
ho nedohoní, je to Intercity.
Dovolím si na závěr osobní poznám-
ku. Je pro mě velikým osobním zkla-
máním vědomí, že společně bychom
mohli vytvořit ve městě konkurence-
schopný vzdělávací systém, ale tříští-
me síly. A dojde-li z vyšší moci k ně-
kterým organizačním opatřením, bu-
de nám všem (i těm, kteří teď nechtě-
jí chápat) hvízdat v uších, to bude od-
jíždějící Intercity.
Tak nezmeškejte a přijměte naše sr-
dečné pozvání: pojďte se učit.

PhDr. E. Zavadilová, ředitelka
Gymnázia Rýmařov

Relaxační pobyt na Orientce se vydařil
Od pátku 27. června do úterý 1. čer-
vence měli případní zájemci možnost
se na chatě Orientce ve Staré Vsi se-
známit s různými technikami relaxa-
ce. Jednalo se například o tai-chi, rei-
ki, thajské masáže a další.
Některé věci se opakují jen jednou,
některé se mohou opakovat pravidel-
něji, ale třeba v jiném prostředí, mož-
ná s jinými - novými přáteli, ale vždy
je provází silný duchovní zážitek.
Takový, který můžete prožít přímo 
uprostřed přírody na zelené louce ob-
klopené lesy: svěží ráno začnete me-

ditací a pokračujete cvičením tai-chi.
„Ten, kdo to prožije poprvé, pocítí ne-
uvěřitelnou lehkost a radost vnímané
pomocí přírodních sil. Další chvíle
prožijete s vyprávěním o thajském
Bangkoku, klášteru Wat-Pho a ukáz-
kou tradiční thajské masáže,“ vypráví
s neskrývaným obdivem Miluška.
„Nevycházíte s údivu nad škálou kos-
metických a léčebných prostředků vyrá-
běných z výtažků pijavice lékařské.
Jako jediní na světě je vyrábějí v Rusku.
Můžete na místě vyzkoušet jejich úči-
nek,“ doplňuje své poznatky Radim.

Odpoledne se účastníci relaxačních
technik seznámili se zdravými potra-
vinami.
„Hlavně jsme obeznámeni s dlouho-
letými zkušenostmi, recepty a ochut-
návkou hotových výrobků,“ říká za-
svěceně odborník na slovo vzatý -
Mela.
Po krátkém oddechu se cvičenci opět
soustředí na sestavu, která pochází
z Dálného východu, jde o tai-chi.
Účastníci kurzu strávili příjemný ve-
čer u ohně, kde se opékal had z těsta
a chutnal báječně. Pohodový večer

byl zakončen meditací a písničkou.
V průběhu těchto dnů měli někteří
možnost seznámit se také s energií
reiki. Po čtyřech příjemně stráve-
ných dnech se loučí s přáteli
z Rýmařova, Ostravska a sousedního
Slovenska. Podobná akce nebyla
první a také ne poslední.
Zapomenuto nebylo ani na děti, kte-
ré měly svůj program, a tím vlastně
zahájily vytoužené letní prázdniny.
Také ony byly spokojeny.

Za společnost Souznění Miluška
Dvořáková a Lenka Romaňáková

Studenti gymnázia se zůčastnili v červenci mezinárodního projektu Svět přátel 
ve Francii. Tématem projektu byla ochrana stromů a lesů. Foto: Pavel Kielar

Foto: Pavel Kielar

Foto: archiv společnosti Souznění

Foto: archiv společnosti Souznění



Rešovské vodopády jsou oblíbeným výletním cílem
turistů nejen z Rýmařova. Každoročně o první srpno-
vé neděli můžeme tento výlet spojit s návštěvou slav-
né pouti v Rudě.
Z rýmařovského náměstí se vydáme po zelené znač-
ce okolo nemocnice po silnici přes obec Skály.
Cyklisté odtud pokračují dále po silnici do Rešova,
kde si v průběhu dne mohou nechat uschovat kola
v Občerstvení pana Rašky a pěšky mohou sejít k vo-
dopádům a pak se vrátit zpět.
Pěší turisty ze Skal dále vede zelená značka již mimo
silnici lesem podél potoka Huntavy a málo znatel-
ných zbytků zříceniny Pustého zámku do romantic-
kého skalnatého údolí s národní přírodní památkou -
kaskádami Huntavy a 10 m vysokým vodopádem.
Kdysi se objevil v turistickém tisku článek, který to-
to území nazval Moravským rájem.

Od vodopádů se turisté mohou vrátit do Rýmařova
přes Tvrdkov po červené značce, odkud jezdí denně
v odpoledních hodinách autobus. Zdatnější turisté
vystoupají po cestě žlutě značené se značným převý-
šením do Rudy, s kostelem Panny Marie Sněžné 
a unikátní kamenné barokní plastiky křížové cesty je
dovedou na Křížový vrch s monumentální sochou
Piety.
Z Křížového vrchu (589 m) je krásný kruhový roz-
hled k Hrubému i Nízkému Jeseníku, na Šternbersko,
Uničovsko, Olomoucko, Kroměřížsko, Litovelsko,
k Drahanské, Konické a Zábřežské vrchovině.
Cyklisté se z Rešova vydají po silnici zpět přes Skály,
Horní Město a Tvrdkov do Rudy.
Každou první srpnovou neděli je v Rudě, kde kdysi
byly železárny a těžily se zlaté, stříbrné a železné ru-
dy, slavná pouť s procesím na Křížový vrch. I letos

v neděli 3. srpna bude z Rýmařova do Rudy zajiště-
no v 10 hodin dopoledne autobusové spojení. Zpět
z Rudy do Rýmařova se lze denně odpoledne vrátit
autobusem.
Vzdálenosti:
• Rýmařov - Rešovské vodopády

(zel. značka) 10 km
• Rýmařov - Rešov (po silnici) 10 km cyklo
• Rešov - Rešovské vodopády a zpět 3,5 km
• Rešovské vodopády - Tvrdkov

(červ. značka) 2,5 km
• Rešovské vodopády - Ruda (žl. značka)3 km
• Rešov - Skály - Horní Město - 

- Tvrdkov - Ruda 14 km cyklo
• Ruda - Rýmařov 14 km cyklo
• Ruda - Křížový vrch a zpět 1 km

Za Klub českých turistů Hana Kašparová
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Léto v Diakonii
Ačkoliv je doba prázdnin, která 
ve většině organizací znamená jistý
útlum činnosti, rýmařovské středis-
ko Diakonie ČCE rozvíjí své aktivi-
ty v neztenčené míře. Proto již dru-
hým rokem hostí dobrovolníky
z mezinárodní organizace IBO, je-
jímž cílem je shromažďovat lidi
z celého světa, ochotné ve svém
volném čase pomáhat tam, kde 
je toho zapotřebí. Tito lidé pracují
jen za stravu a ubytování, takže
hostitelské organizaci dokáží vý-
razně ušetřit finance, nehledě 
na možnost navázání partnerských
a osobních vztahů.
Po loňské výborné zkušenosti jsme
tedy 7. července přivítali skupinu
22 dobrovolníků, tentokrát nejen
z ciziny. Na brigádu přijelo 
12 Čechů, 4 Belgičané, 4 Rakušané,
2 Holanďané. Jejich elán a chuť pra-
covat jsme využili na stavbě domo-
va odpočinku ve stáří v Dolní

Moravici, kde během 14 dnů oploti-
li celý pozemek, na kterém se bu-
dova rozkládá, odstranili venkovní
omítky do výše přibližně 2 metrů
a vnitřní omítky v prvním patře
kompletně. Zároveň odstranili veš-
keré zbytky vnitřního vybavení,
takže budovu bývalé fary uvedli 
do stavu „hrubé stavby“.
Dobrovolníci byli ubytováni v pro-
storách římskokatolické fary 
ve Staré Vsi, o jejich společenské
a kulturní vyžití se starali zaměst-
nanci střediska. Ti s nimi absolvo-
vali výlety k Rešovským vodopá-
dům, do Karlovy Studánky,
Sobotína, Velkých Losin, Olomouce
i tradiční opékání vuřtů a makrel.
Koordinátorem celé akce byl pan
Josef Chocholatý. Naše poděkování
patří i paní Hrazdilové, Weidlové
a Piňosové, které si získaly srdce ale
i žaludky všech zúčastněných svými
pravými českými buchtami, a panu

Haberhauerovi, jenž nejen coby ha-
sič asistoval při opékání.
Jsme rádi, že letos se k dobrovolní-
kům ze zahraniční přidali i Češi,
a doufáme, že jejich společný pří-

klad bude motivovat i spoluobčany
z Rýmařovska, které ochotně přiví-
táme v řadách našich spolupracov-
níků. Marcela Staňková

a Vladimír Stanzel

Co je to, když se řekne Reiki
Když jsem před téměř 10 lety slyše-
la slovo Reiki poprvé, vůbec mě ne-
napadlo, jak hodně ovlivní celý můj
další život. Reiki je nejjednodušší
metoda přírodního léčení, jakou
znám. Především slouží k osobní-
mu růstu každého jednotlivce 
ve všech směrech. Je to vesmírná e-
nergie, která nás obklopuje a prová-
zí po celý život. Je to ničím nepod-

míněná a ničím neovlivnitelná Síla
Lásky. Od nepaměti cítí člověk po-
třebu najít uzdravující prostředek
na své nemoci, bolesti a útrapy.
Nejstarším, nám všem tak známým
léčivým pohybem je pohlazení dítě-
te matkou. Její láskyplný dotyk,
přiložení dlaně na bolavé místo, 
utišuje bolest. Tímto způsobem pů-
sobí i energie Reiki. Tento velice

jednoduchý způsob uzdravování,
který můžeme použít kdykoliv
a kdekoliv, je přístupný všem li-
dem.
Adept Reiki dostává schopnost pře-
dávat tuto léčivou energii jako dar
při iniciaci na celý život.
Od té doby proudí jeho dlaněmi lé-
čivá síla všude tam, kde je přiloží.
Nedochází zde k úbytku jeho vlast-

ní energie a ani k přebírání energie
od někoho jiného. Jana Harabišová
(Seminář Reiki 1.stupně bude
v Rýmařově probíhat ve dnech
19.9. - 21.9.2003. Iniciaci provádí
Reiki mistr-učitel Jana Harabišová.
Případné informace a přihlášení
zájemců zajistí Lenka Romaňáková
tel.: 554 212 481 nebo mob. 603
780 576.)

Kam na výlet

Bližší informace naleznete ve skříňce Klubu českých turistů (vývěsní skříňka na zábradlí pěší zóny).
Termíny jednotlivých vycházek se mohou měnit vzhledem k počasí.

Za Klub českých turistů Hana Kašparová

Foto: Diakonie Rýmařov
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4.8.1903 nar. FRANTIŠEK GOTTLIEB, básník a prozaik (zemř.
14.5.1974) - 100. výročí narození

6.8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - Den
Hirošimy, výročí svržení jaderné pumy na Hirošimu v r. 1945

9.8. Den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby v roce 1945
11.8.1933 nar. ROMAN POLANSKI, polský filmový režisér a herec 

- 70. výročí narození
13.8.1863 zemř. EUGENE FERDINAND VICTOR DELACROIX, francouz

ský malíř, kreslíř a litograf (nar. 26.4.1798) - 140. výročí úmrtí
16.8.1928 zemř. ANTONÍN SOVA, básník a prozaik (nar. 26.2.1864) 

- 75. výročí úmrtí
22.8.1878 nar. LADISLAV KLÍMA, filozof, prozaik, dramatik a básník 

(zemř. 19.4.1928) - 125. výročí narození
23.8. Světový den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení,

slaví se od r. 1997 ve výroční den vypuknutí povstání otroků
v Santo Domingu v r.1791 (UNESCO)

25.8.1918 nar. LEONARD BERNSTEIN, americký hudební skladatel,
dirigent a klavírista (zemř. 14.10.1990) - 85. výročí narození

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalé-

zat zalíbení v tom, co děláme. Thomas Edison
Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narození

Anna Gajdošová .......................................................................... Stará Ves
Kristýna Gromusová .................................................................... Rýmařov
Michaela Křapová ........................................................................ Ondřejov
Pavel Biras ................................................................................... Rýmařov
René Vacula ................................................................................. Rýmařov
Lukáš Přecechtěl .......................................................................... Rýmařov
Martina Endlicherová ................................................................... Rýmařov
Jan Baran ...................................................................................... Rýmařov

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

Jiřina Mátlová - Rýmařov .................................................................. 80 let
Anna Hladíková - Rýmařov ............................................................... 82 let
Josef Vymazal - Rýmařov ................................................................. 83 let
Anna Klimešová - Rýmařov .............................................................. 84 let
Marie Soukopová - Rýmařov ............................................................ 84 let
Jindřiška Pospíšilová - Rýmařov ....................................................... 86 let
Jaroslav Přecechtěl - Rýmařov .......................................................... 86 let
Marie Přechtělová - Rýmařov ............................................................ 89 let

Rozloučili jsme se
Božena Skřipcová - Rýmařov ............................................................. 1928
Juliana Jurášová - Janovice ................................................................ 1922
Hubert Soppe - Janovice .................................................................... 1909

Matrika MěÚ Rýmařov

Petrovy deště (1. 8.) - pšenka na poli ještě
Čím více puká půda na Dominika (5. 8.), tím více ještě bude svítit slunce
První podzimní den je na svatého Vavřince (10. 8.)
Po svatém Smilu (14. 8.) slunce ztrácí už svou sílu
Od nanebevzetí panny Marie (15. 8.) - konec koupání
Od svatého Bartoloměje (24. 8.) slunce již tolik nehřeje
Ještě svatý Augustín (28. 8.) rád vyhledává stín
Od stětí svatého Jana (29. 8.) přestávají parna
Srpen má nejkrásnější počasí v roce
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima
Když pálí srpen, bude pálit i víno
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu

Srpen je osmý měsíc v roce. V starořímském kalendáři se původně jmenoval
sextilis, tj. šestý měsíc, neboť rok tehdy začínal březnem. Když udělil římský
senát císaři Oktaviánovi, který vládl v letech 29 př. n. l. - 14 n. l., titul
Augustus (Vznešený), byl na jeho počest pojmenován tento měsíc augustus.
A tento latinský název měsíce srpna přejala i většina evropských jazyků.
Název našeho srpna by napovídal, že v tomto měsíci panuje srp, tedy žně, 
avšak v této době jsou žně u nás především ve vyšších polohách. Byl však též
vysloven názor, že název srpen patrně souvisí s litevským sirpsti, tj. zráti.

Pranostiky na měsíc srpen

Vedení bazénu v Břidličné

Bazén v Břidličné

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

Změna provozní doby vyhrazena

Vstup pouze 
s koupacími čepicemi!

Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod.,
děti - 15 Kč/1 hod. 

Teplota bazénu - 30°C (malý),
26°C (velký),

teplota vzduchu 29°C

Program SVČ

Umění hojí
výstava obrazů Jaroslava Dostála z let 1942 - 2002

12. července - 24. srpna 2003
V Galerii Octopus při městském muzeu lze shlédnout až do 24. srpna vý-
znamnou profilovou výstavu pod názvem Umění hojí. Autorem instalace 
je pražský výtvarník Jaroslav Dostál, téměř osmdesátiletý pražský lékař
a blízký příbuzný bratří Čapků. Vystavené obrazy vznikly v dlouhém časo-
vém rozmezí let 1942 - 2002. Originální malba uměřených tónů, v nezvy-
kle jemném provedení a často doplněná, překrytá či podložená velkými plo-
chami jemného přediva mulu či gázy, vychází z hlubokého niterného vní-
mání přírody i z obdivu k tradiční architektuře. Výtvarník se vyjadřuje le-
houčce nahozeným tvarem nejednou skrytým v mlžném oparu či sněžném
závoji. Nalezneme zde i řadu dílek z okruhu kombinované techniky. Štětec
doplňuje s přírodními materiály v neotřelých kreacích. Instalace svědčí
o neobyčejné svěžesti, vitalitě autora i moderním názoru na umění, v němž
může soutěžit i s nejmladší výtvarnou generací. Výstava je přehlídkou ži-
votní zkušenosti, moudrosti, pracovitosti, hřejivého lidského citu a fantazie.
Vřele doporučujeme!  Galerie Octopus

Městské muzeum a galerie Octopus
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Když roku 1530 vzal Petr ze Žerotína
konec života svého, jak okřídleně
praví kronikář, zůstali po něm čtyři
synové: Vilém, Přemek (+1558),
vlastník losinského panství, Zikmund
a Bedřich, kteří se ujali jednotlivých
segmentů pozemkového dědictví
včetně zástavního panství rabštejn-
ského do roku 1535. Janovická tvrz
se stala již plně funkčním správním
centrem panství a na dosud nevelkém
Rabštejně zůstávali jen někteří úřed-
níci, a především ti, kteří měli na sta-
rosti lesní hospodaření. Soudy, jak
jsme podotkli výše, pokračovaly
i prostřednictvím synů hlavních akté-
rů. Jiříka Ahníka vystřídal syn Adam
a žaloby pršely znovu. Adam Ahník
se zdržoval na hankštejnských dolech
dokonce ještě roku 1540, stejně jako
Zikmund z Ludanic, který se však 
na rozdíl od předchozího choval klid-
ně, nesoudil se a s mladými Žerotíny
spolupracoval stejně dobře jako s je-
jich otcem. Na své doly jmenoval
nejpozději 1532 svého úředníka Jana
Krupeckého podobně jako Petrovi
synové svého zástupce Jakuba
Assemanna. Spory rovnal zvolený
perkmistr hor hankštejnských
Toman. Soudům nebyl konec ani
v době, kdy již Žerotínové z panství
dávno odešli. Ještě 1542 pohání olo-
moucký měšťan Jan Kroczar
z Bruntálu Viléma ze Žerotína sedě-
ním na Starém Jičíně, že nebožtík je-
ho otec dal list na svobodu (k těžbě
rudy) Pavlu Kaffmannovi, měšťanu
a konšelu krakovskému, Kašparu
Hadrkovi, měšťanu olomouckému,
jemu Kroczarovi a s nimi též Jiříku
Ahníkovi z Křešic k vyzdvižení erb-
štoly (dědičné) na „hoře syllberber-
ské“ (nejspíše stříbrný a zlatý důl 
na Kamenné hoře), aby se razila
k Františkovi (dolu František) a dolu
Hlubokému Vilém ale svůj list poru-
šil tím, že nakonec důl pronajal králi
Ferdinandovi I. My však víme, 

že k rozzlobenému těžařskému spol-
ku patřili i nejmenovaní Vilém Kuna
z Kunštátu na Hrádku
a Osvald Ost z Vilburka.
Roku 1530 se vzpomíná
důl u Stříbrných Hor bez
bližšího určení. Není
vyloučeno, že se jedná
o některý ze dvou
zlatých dolů vlevo od
silnice z Nového Pole
do Ferdinandova ne-
daleko nad odbočkou
do Stříbrných Hor.
Mladí Žerotínové se
spíše zajímali o jiné ma-
jetky, jež drželi dědičně.
Řadu statků drželi nejprve
společně a ve vzájemné shodě
podobně jako panství rabštejnské
s hankštejnskými doly a další čtyři
manství. 1534 se oddělil Zikmund
(+1537), když mu Vilém odevzdal
Zvoli, jež zůstala po jeho předčasné
smrti majetkem vdovy Ludmily
z Valdeka ze starého slavného české-
ho rodu Zajíců. Vilém dostal roku
1533 Starý Jičín a Hustopeče,
Přemek Šumperk s Bludovem
a Bedřich Nový Jičín se Štram-
berkem. Ještě 1559 požadoval olo-
moucký biskup Martin Khuen 
od Petra a Jana ze Žerotína, 
aby opravili dvě mírovská manství, jež
stávala v těsné blízkosti první brány.
Vilém rozšiřoval svůj majetek koupě-
mi, např. roku 1540 koupil ves a tvrz
Kladeruby u Valašského Meziříčí
a 1548 statek Šišmu (Šišma, Mrlínek,
Nahošovice, Žákovice a pusté Hru-
šice) příslušné k hradčanské tvrzi po-
blíž Bystřice pod Hostýnem.
Bratřím Žerotínům však panství utá-
pějící se v neustálých sporech s těža-
ři k srdci nijak nepřirostlo a drželi jej
pouze do roku 1535, a přestože jim
zástavu král Ferdinand I. Habsburský
ještě o tři roky prodloužil, zboží mu
prodali zpět. Král však panství s doly

podržel jen krátce od roku 1536.
Přesto je dříve ani později nepustil 

ze zřetele a občas zasáhl do chodu
svého pronajatého panství. 

Už roku 1530 upravil situaci
privilegiem, když se rab-

štejnští poddaní začali
marně potýkat se zvýše-
ným útlakem vrchnosti,
neboť přílišný nápor 
na povinnosti nedlouho
po rozsáhlé německé
selské válce, v době

častých útěků z panství
a šíření luterství by mohl
vyvolat nežádoucí reakce.
Roku 1537 předal král
Ferdinand do zástavy pan-

ství rabštejnské Vilému
Kunovi z Kunštátu z bole-

hradské větve rodu, s nímž jsme se již
dříve setkávali jako s členem hank-
štejnských těžařstev. Nový pán, zna-
lec dolování a důlní podnikatel tak
nepřišel do země neznámé a proble-
matika oblasti mu byla zcela jasná.
Vilém byl zároveň člověkem na svou
dobu bezkonfliktním, jak lze soudit
podle absence soudních sporů, bohu-
žel se tím paradoxně nezachovalo
mnoho informací o jeho nedlouhé
správě panství, jež podržel do roku
1539. O poddané se dobře staral, sna-
žil se zlepšit jejich postavení, a pře-
devším rozumně podpořit jejich pod-
nikání, vždyť bohatší poddaní přine-
sli vlastníku zboží i větší zisk, ale
i zadostiučinění z jejich dobré situa-
ce. 27. května 1537 vydal český král
na přímluvu Viléma Kuny
Rýmařovským privilegium, jež 
umožnilo městu založit železný hamr
s hutí a mlýn. Hamr se bohužel nevy-
plácel a byl již roku 1548 přestavěn
na další mlýn. Vilém Kuna patřil již
do období Kunštátů, kdy se rodový
majetek trvale drobil mezi děti. Sám
vlastnil v letech 1502 - 1531 jen pátý
díl rozsáhlého rožnovského panství,

jež tvořily hrad Rožnov, městečka
Rožnov pod Radhoštěm a Krásno
nad Bečvou s 23 vesnicemi. O další
čtyři další části se dělili ostatní bratři
Jan, Smil, Zikmund a Jindřich. Musel
se tedy umět o sebe postarat, zvláště
když Jan, jistě po vzájemné dohodě,
prodal panství Šelmberkům. Sám
měl jedinou dceru Annu, kterou pro-
vdal za Nekeše z Landeka.
Přibližme však trochu rod a původ zá-
stavního pána. Příslušníci panského
domu, jejichž majetky se rovnoměrně
rozkládaly jak v Čechách tak na Mo-
ravě, získali své jméno podle svého
původu z jihomoravského Kunštátu
pojmenovaného podle Kuny, zaklada-
tele městečka a syna olomouckého
purkrabího Heralta. Rod se vzpomíná
již na počátku 13. století. Heraltovi sy-
nové založili celkem čtyři rodové vět-
ve, tj. buzovskou (Napajedla,
Moravská Třebová), poděbradskou,
z níž pocházel král Jiří a jeho synové
knížata minstrberská, lysická (Rájec,
Blansko, Častolovice, Kostomla-
ty) a bolehradskou (Vizovice), pozdě-
ji přibyly ještě další tři:, jevišovická
(Jevišovice), lestnická (Kunštát,
Plumlov) a skalská. Výrazný erb tří
černých pruhů na stříbrném poli se ob-
jevoval všude, kde ve věcech českého
království o něco šlo. Vlál na korouh-
vích kunštátských houfců a nikdy 
se nezpronevěřil zájmům země, ačko-
li v plodném rodě defilovala ohromná
paleta postav od lidí, jež se dostali 
na pokraj vznešené společnosti jako
velitel mladého Jana Žižky z Trocnova
Hynek z Jevišovic, zvaný Suchý čert,
víc urozený lapka a nájemný žoldnéř,
než uhlazený aristokrat, až po skvělé-
ho Jiřího z Poděbrad, jednoho z nej-
větších a nejvznešenějších českých
panovníků, který získal úctu a respekt
i u nejvýznamnějších evropských dvo-
rů. Rod vymřel ve všech svých vět-
vích do konce 17. století. 

Mgr. Jiří Karel

Žerotínští dědici, Ferdinand I. a Vilém Kuna z Kunštátu

Z historie

Městské muzeum a galerie Octopus

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

Upozorňujeme naše příznivce i další zájemce, že na Hrádku (bývalé Strakošce, Dubově za-
hradě či Burgstadelu), nejstarším osídleném místě rýmařovského středověku, byla dokon-
čena hlavní část veřejně přístupné muzejní expozice geologické, jež navazuje na expozi-
ci rud a minerálů v muzeu, a historické (vývoj hornin Jesenicka od nejstarších po nejmladší
a replika základů paláce městského hradu z 13. a počátku 14. století). Na místě byly insta-
lovány tabule s geologickou mapou Jesenicka včetně polské části a rekonstrukcí stavu měs-
ta kolem roku 1400. Autorem geologické expozice je neobyčejně erudovaný mineralog
RNDr. Miroslav Čermák, sám bývalý muzejník a nejvýznamnější spolupracovník našeho
muzea, který jednotlivé exponáty nalezl, shromáždil, určil a koncipoval jejich rozmístění.
Všechny ukázky hornin jsou opatřeny popisky s jejich názvem a stářím. Ojedinělá expozi-
ce je zároveň prubířským kamenem kulturní vyspělosti občanů našeho města a návštěv-
níků. Záleží jen na nás, zda dokážeme ochránit před vandaly jedno z mála míst u nás, kde
je možno poučit se, projít se, posadit nebo zahloubat se svobodně a zdarma bez omezo-
vání, bdělých pohledů nedůvěřivých strážců a varovných nápisů, zda nepokryjeme povrch
Hrádku odpadky, exkrementy a dokážeme zabránit rozjíveným dětem, aby si způsobily zby-
tečná zranění na balvanech, jež jsou ke koukání či sáhnutí a pohlazení, ale nikoli ke skáká-
ní či lezení. Věříme, že návštěvníci naši expozici dostatečně ocení a přijdou si na své 
a že ji přijmou za svou i ti, kteří měli k „divným šutrům“ dosud výhrady.  Muzeum Rýmařov

Upozornění
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Hrad Sovinec
srdečně zve

16. a 17. srpna 2003
tradiční dobový jarmark

Slavnosti rytíře Kobylky
Připravili jsme:

• Ukázky starodávných hradních řemesel s prodejem výrobků v dobové 
hradní tržnici

• Dobová kuchyně a pečení středověkých placek
• Draví ptáci a domácí zvířata
• Šermíři, divadelníci, vrhači nožů a orientální tanečnice
• Kejklířské žonglování, střelci a plivači ohně
• Taneční show a právo útrpné

Po oba dny celodenní kostýmovaný program.

Sobota 900 - 100 po půlnoci Neděle 900 - 1800

V sobotu 16.8. od 1900 večerní program

Soumrak loupežníků

Útok loupežníků na hrad, žongléři, noční šermovačka, plivači ohně, ohňová
show a ohňostroj. Po celý večer do ouška, do skoku a pro dobrou náladu vy-
hrávají Holátka.

Zajištěno bohaté občerstvení - pečené prasátko, rožněná kuřátka, grilované
klobásy, zlaťoučké bramboráčky a k tomu všemu dobré pivo a medovina.

Propozice Michaela Zedková

Akce hradu Sovinec

Středisko volného času Rýmařov pořádá nábor
do zájmových kroužků mažoretek

CHCETE SE STÁT MAŽORETKOU?
ÚTERÝ 2. září malý sál SVČ

14.30 děvčata 8 - 11 let

16.00 děvčata 12 - 15 let

ČTVRTEK 4. září malý sál SVČ

16.00 děvčata 5 - 7 let

2. - 3. 8. 20.00
Nevěrné hry
Milostné drama

(ČR 2003)

Komorní milostné drama o lásce, nevěře, lidských selháních i nacházení sebe
sama. Vypráví příběh klavíristky Evy, která následovala svého manžela, hu-
debníka a skladatele Petera do malé vesnice na slovensko-maďarské pomezí.
Zatímco Peter má ve zdejším prostředí klid na skládání, Eva jako interpretka
marně hledá uplatnění. Mládeži přístupný

9. - 10.8. 20.00
Hrdina

Historický válečný velkofilm
(Čína 2003)

Děj se odehrává před 2000 lety za vlády dynastie Qin. Vypráví příběh hrdin-
ného válečníka a ochránce krále, před kterým stojí obrovský úkol. Musí sjed-
notit Čínu a krále tak učinit imperátorem. Mládeži od 12 let přístupný

16. - 17.8. 20.00
Gangy New Yorku

Historické drama
(USA, Německo, Itálie, VB, Nizozemí 2002)

Film o 60. letech 19. století na jihu Manhattanu. Občanská válka je v plném
proudu a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pro chudé obyvatele New Yorku 
to však není jediná válka. Druhá se odehrává přímo v ulicích.V hlavních rolích
se představí Leonardo DiCaprio a Cameron Diaz. Mládeži od 12 let přístupný

23. - 24.8. 20.00
Pinocchio

Rodinná komedie - pohádka
(Itálie 2003)

Rovnou za nosem do světa fantazie! Nové zpracování klasické pohádky o dře-
věné loutce, která se proměnila v chlapce.  Mládeži přístupný

30. - 31.8. 20.00
Nebezpečná známost

Thriller
(USA 2002)

Středoškolská variace na legendární psychotriller Osudová přitažlivost.
Vypráví příběh bezproblémového perspektivního středoškoláka Bena (Jesse
Bradforda), jehož spokojený život se díky flirtu s nesprávnou dívkou (Erika
Christensen) změní ve smrtelnou noční můru. Mládeži od 12 let přístupný

6. - 7.9. 20.00
Chicago

Muzikál
(USA 2003)

Příběh kabaretních zpěvaček Roxie a Velmy uvězněných za vraždy milence
a manžela. Obhájce Billy Flynn z nich však udělá oběti chlípných mužů, a tak
se Velma a Roxie dostávají na svobodu coby velmi známé vražedkyně.
V hlavních rolích se představí R. Zellweger, C. Zeta-Jones a R. Gere.

Mládeži od 12 let přístupný

13. - 14.9. 20.00
Nikde v Africe

Drama
(Německo 2001)

Rodina Redrichových musí utéct před nacisty a svůj nový život začíná na za-
strčené farmě v Keni.Vede bídný život daleko vzdálený svým kořenům
v Německu. Když se konečně naučí milovat Afriku, mohou se vrátit 
do Německa. Mládeži od 12 let přístupný

Městská knihovna
Do 29. srpna bude půjčovní doba knihovny následující:

Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 16.00 hodin
Ve středu a v sobotu bude knihovna zavřená.

Vedení městské knihovny

!!!  POZOR PRO DĚVČATA OD 5 DO 15 LET  !!!!

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
NA MÍSTĚ

S sebou:
tričko, krátkou sukýnku, cvičky

Foto: David Komínek
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2003/04

Propozice Středisko volného času
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Recyklační dvůr v Rýmařově - smetiště nebezpečného odpadu, černá stavba??
Píši tento článek do Rýma-
řovského horizontu, jako reakci
občana, který bydlí na Palackého
ulici přímo naproti recyklačního
dvora v Rýmařově. U občanů a rý-
mařovských firem se stal téměř ne-
postradatelným recyklační dvůr
v našem městě. Svážejí do něj svůj
nepořádek, smetí a různý odpad.
Ale bohužel nikdo si neuvědomuje
druhou stránku věci. Jak tento dvůr
funguje, jestli je v pořádku a zda je
bezpečně provozován, jestli je řád-
ně zacházeno s nebezpečnými od-
pady a neohrožuje přírodu, občany
a své okolí. Jak se staví k tomu
všemu město Rýmařov?
Samozřejmě všichni chápeme nut-
nost recyklačního dvora, ale bohu-
žel, nic není tak růžové, jak kdysi
v televizi zástupci města hrdě hlásili
- „my máme recyklák“. Navazuji
tímto článkem na reakci na tento re-
cyklační dvůr, zveřejněnou před ča-
sem v Rýmařovském horizontu, kde
jsme uveřejnili informaci a fotogra-
fie na toto smetiště na Palackého 
ulici.
Ano, je to smetiště, jelikož s recyk-
lačním dvorem se to nedá srovnat.
Stěžovali jsme si na smetí, které 
se zde kupí, nikdo jej netřídí a nikdo
s tím nic nedělá. Bohužel město
Rýmařov neudělalo od dřívější kon-
troly České inspekce životního pro-
středí OI OVV Ostrava, která probě-
hla 13.6. a 25.6. 2003 téměř nic.
Proto jsem byl nucen podat další
stížnost na inspekci životního pro-
středí do Ostravy. Společně s in-
spekcí jsme se zúčastnili místního
šetření přímo na místě recyklačního
dvora. S tímto šetřením bych chtěl
občany Rýmařova seznámit. Šetření
proběhlo 15.7. 2003.

Cituji krátký výtah s výsledků šetře-
ní ČIŽP OI OOV Ostrava:
Ve stanoveném termínu 
do 10.7.2003 nebyly (!!) doloženy
požadované doklady: stavební povo-
lení, kolaudační rozhodnutí a sou-
hlas vodoprávního úřadu ke stavbě
recyklačního dvora na ppč. 941/2
a haly Dort na ppč. 941/3 
v k.ú. Rýmařov, s uvedením přesné-
ho časového určení uvedení stavby
do užívání, doklady o majetkopráv-
ním vztahu subjektu Městské služby
Rýmařov s.r.o. k výše zmíněným po-
zemkům, doklad o vkladu do listu
vlastnictví Katastrálního úřadu
v Bruntále, nájemní smlouva a dále
projektová dokumentace haly Dort.
Navíc bylo jištěno, že recyklační
dvůr a hala Dort nejsou uvedeny 
v územně plánovací dokumentaci sí-

delního útvaru Rýmařov a řešení od-
padů je v Územním plánu Rýmařov
uvedeno na skládce odpadu v Malé
Štáhli a ve Dvorcích Rejchartice.
Dle městského úřadu se ztratily!!!
Z výše citovaného je téměř jasné, 
že se jedná o černou stavbu.
Dále bylo zjištěno: dle provozního řá-
du městských služeb je dovolena ma-
nipulace a skladování se „Sorti-
mentem nebezpečného odpadu přejí-
maného pro recyklaci“. V sortimentu
nebezpečného odpadu jsou uvedeny
i odpady s obsahem rtuti (baterie, zá-
řivky) s obsahem kadmia (baterie 
a akumulátory) a tyto látky se uvádějí
jako zvlášť nebezpečné. Provozní řád
uvádí opatření směřovaná k manipu-
laci s nebezpečnými látkami výhrad-
ně v prostorách skladu, aby bylo za-
bráněno únikům a úkapům. Dle pro-
vozního řádu o záchytných jímkách
bylo zjištěno, že sklad žádné jímky

nemá!! Dle zákona je povinen každý,
kdo manipuluje se zvlášť nebezpečný-
mi odpady vést záznamy o těchto lát-
kách a toto poskytnout vodoprávnímu
úřadu. Do dnešního dne nebyly po-
skytnuty! V den kontroly inspekce byl
vyžádán doklad o posouzení vlivu
stavby recyklačního dvora a nebez-
pečného odpadu na životní prostředí,
také nebyl předložen!! Ze všeho 
je zřejmé, že nic není opravdu tak rů-
žové, jak hlásili zástupci města před
lety v televizi. Je jasné, že se jedná
o černou ekologickou bombu, naproti
které bydlím se svou rodinou nejen já,
ale i sousedé z naší ulice. Bohužel
město dodnes neudělalo nic pro řeše-
ní této situace a k odstranění tohoto
recyklačního dvora z bytové zástavby
mimo město. Nepomohla ani petice
občanů (počet cca 60), kterou jsme
předložili.
Vyzkoušejte si sami na svém domě
vyměnit okna nebo provést jakéko-
liv úpravy podléhající stavebnímu
povolení nebo ohlášení provést bez
řádného povolení. Dočkáte se v lep-
ším případě desetitisícové pokuty
nebo odstranění stavby. Zkuste mít
nebezpečný odpad jen tak, bez řád-
ného zajištění dle zákona na svém
pozemku. Se zlou se potážete. 
Na podnikatele a občany to platí, ale
co město Rýmařov, to nemá povin-
nost? Sami můžete posoudit situaci
z fotografií. Obrázek si udělá každý
občan sám. Jakpak by se líbilo panu
Čermákovi s odboru životního pro-
středí v Rýmařově nebo zastupite-
lům bydlet naproti smetiště. Kde 
je pak spravedlnost a ekologie před
vstupem do EU??? 

Radoslav Vrobel, Rýmařov

(Redakce otiskuje článek v původní
verzi bez jakýchkoliv úprav a korek-
tur.)

Poznámka: Podle vyjádření starosty města Ing. Petra Kloudy, byly zásadní dokumenty ohledně stavby recyklačního dvora dohledány. Nejedná se v žádném pří-
padě o černou stavbu. K dispozici je projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí a další důležité dokumenty stavby. Recyklační dvůr má schválený pro-
vozní řád a provozovaná činnost je v souladu s charakterem stavby.

Foto: Radoslav Vrobel

Foto: Radoslav Vrobel

Foto: Radoslav Vrobel
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Skauti byli na táboře
Slova zakladatelů skautingu:

1. „Nejvýznamnější částí skautingu je život na táboře.“ R. Baden-Powell
2. „Naším cílem je naučit se žít v přírodě, protože tam vybudujeme svá těla a upevníme své duše...“ E. Th. Seton
3. „Ve skautské práci volám: Více přírody! Ta je nejlepším učitelem, lékařem i vychovatelem. Ta nám poví a dokáže více, než dovedeme my, lidé.“ A. B. Svojsík

Tábor pořádaný skautským oddílem
nemusí být vždy táborem skautským.
Někdy je to spíš jen „společný pobyt
v přírodě“, „rekreační zařízení“, „vý-
krmná stanice“ nebo cosi, co připo-
míná lotrovskou peleš. Za tábor sku-
tečně skautský můžeme považovat
jen takový tábor, který je prodchnutý
skautským duchem, žije podle záko-
na a slibu. Vládne v něm opravdové
přátelství nejen mezi chlapci i děvča-
ty, ale také mezi vedením a řadovými
členy oddílu. A společné zážitky ten-
to vztah ještě prohlubují. Každý dob-

rovolně pracuje ve prospěch celku.
V denním životě se uplatňuje heslo:
„Jeden za všechny, všichni za jedno-
ho“.
Skautský program tábora je dobře
připravený a velmi intenzívní.
Probíhá podle předem vypracované-
ho plánu od budíčku až do večerky.
Děti mají zajištěný dostatek spánku
v noci a odpočinek v hodině polední-
ho klidu, jinak jsou stále něčím za-
městnány. I v době osobního volna
se něčím zabývají, pozorují přírodu,
hrají pohybové hry, vyřezávají 

ze dřeva, píší si deník.
Tábor, kde se děti často
bezcílně potloukají mezi
stany nebo dokonce vy-
lehávají na postelích, ne-
ní skautským táborem.
Slovu soběstačnost rozu-
míme tak, že všechny
práce spojené se stavbou
a provozem tábora vyko-
návají chlapci a děvčata
vlastními silami.
Dospělí jim tedy nestaví
podsady, kuchyň a jídel-
nu (mohou nanejvýš po-
máhat při budování tábo-
ra vlčat a světlušek, ale
i tam se děti na práci po-
dílejí). Oddíl s sebou ne-
bere žádnou maminku
jako kuchařku a placená
síla je už vůbec nemysli-
telná. I oddíl složený
z nejmenších skautů
a skautek nebo samých
nováčků dokáže všechny

úkoly zvládnout. Je to přece robin-
zonské dobrodružství, které spočívá
právě v tom, že nemusíme přežít
v drsných přírodních podmínkách
s minimálními prostředky.
Prostota a jednoduchost ve všem 
je základním příkazem. Má to kromě
hodnoty výchovné i dopad ekono-
mický. Maximální účinek s vynalo-
žením minimálních prostředků.
Primitivismus na našich táborech ne-
ní samoúčelný, ani návratem do di-
vošských dob. Tím, že se vzdáváme
moderních technických prostředků,
zařízení a přístrojů, uvolňujeme širo-
ké pole fantazii, vynalézavosti a pěs-
tujeme u dětí zručnost. B. Powell na-
psal do první skautské příručky:
„Skaut si umí při táboření v přírodě
zajistit pohodlí.“

Rýmařovští skauti si v posledních le-
tech oblíbili krásné prostředí pod
Kralickým Sněžníkem. Čekala na ně
louka, les a hlavně horská bystřina -
Prudký potok. Malebné prostředí tá-
bora pak dokreslilo panorama domi-
nantní hory Šindelná. V takto popsa-
né málo civilizované krajině strávili
světlušky, vlčata, skautky a skauti 
se svými vedoucími sedmnáct dnů
od 10. do 26. července a podle slov
hlavního vedoucího Loye (Aloise
Šimka) byla celotáborová etapová
hra tentokrát motivována románem
Daniela Defoea Robinson Crusoe.
Rýmařovští junáci tak společně 
ukončili další skautský rok.
Středisková rada rýmařovského ju-
náka přeje všem svým členům hezký
zbytek prázdnin a dovolené. JiKo

Bez názvu
V letech, kdy v „akci „Z“ vznikala
v našem městě významná díla, patřili
zahrádkáři mezi nejlepší pomocníky.
Listujeme-li kronikou města, pak 
se dočteme, že např. v roce 1979 byla
zahrádkářská organizace vyhlášena
Vzorným budovatelem města. Není
také divu, vždyť pomáhali při stavbě
tělocvičny školy 1. máje i gymnázia,
při stavbě hřiště u kotelny (mimocho-
dem kde se ztratil objekt šaten - mate-
riál byl použit městem jinde nebo byl
rozkraden?) na plynové přípojce uv-
nitř nemocnice, zejména pak i při
stavbě nových vodojemů a před tím
pochopitelně hlavně při stavbě
Kulturního domu (či DK, či JKS).

Na dobovém snímku jsou zachyceni
zahrádkáři na jedné z těchto brigád.
Zleva stojící: Bedřich Nárožný,
Richard Štěrba, (hlava J. Novotný),
Josef Nenutil, Jaroslav Nejedlý, 
Lad. Civela, Václav Sohr, Václav
Drápal, Ing. Jindř. Hájek, nad ním zle-
va: Jar. Zatloukal, František Klimeš,
(hlava Jos. Pavel st.), (neznámý ?),
Adolf Strakoš,. V dřepu zleva: Jan

Viravec, (neznámý ?), Oldř. Sigmund
a Jos. Mereďa. Mnozí z nich již nejsou
mezi námi a fotografie slouží i jako
vzpomínka na ně, protože patřili mezi
nejobětavější zahrádkářské funkcioná-
ře. Kronika města praví, že při otevře-
ní KD byli Richard Štěrba a Jarosl.
Nejedlý vyhlášeni nejlepšími brigád-
níky (172 a 134 hod.) a podotýká jako
samozřejmost, že oba jsou zahrádkáři.

Byli bychom rádi, kdyby se přihlási-
li Ti, kteří jsou na snímku označeni
„neznámý“ ? Nebo je pozná někdo
ze čtenářů Horizontu? Už předem
děkujeme.
Zahrádkáři nyní již s nostalgií vzpo-
mínají na pomoc při stavbě dnešního
Domu kultury (či Střediska volného
času), kde původně za zásluhy měli
garantováno představiteli města svou
schůzovou činnost zdarma. A nejen
proto. Vždy#se proslýchá, že se pro
zadluženost (KD byl dán do zástavy
bance) může stát, že bude prodán
a že se na př. může stát místo stánku
kultury největším asijským obchod-
ním domem v celém širokém okolí.

Snad se to nestane. Že bychom usta-
vili DOMOBRANU a hájili DK
krumpáči a lopatami před „zvůlí
a ranami osudu?“
Neměla by být veřejnost pravdivě in-
formována konkrétně a jmenovitě
podle pravidla „PADNI KOMU
PADNI“, kdo, kdy a proč tento stav

zavinil? Nebo máme pro jistotu už
nyní připravit fakturu, jak se s obli-
bou říká „NA LAMPÁRNU“, za bri-
gádnické hodiny? J. Nejedlý

(Redakce otiskuje článek v původní
verzi bez jakýchkoliv úprav a korek-
tur.)

Foto: Alois Šimko

Foto: Alois Šimko

Foto: archiv J. Nejedlý
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Z okoních obcí

ZEMĚ DĚDA PRADĚDA JE TU PRO VÁS
(Malá Morávka) Všem obyvatelům, podnikatelům, zejména provozovatelům turistických služeb - ubytování, stravování, sportovních aktivit apod.
a také hostům, rekreantům, lázeňským pacientům, turistům i obchodníkům již dva roky pracuje na propagaci Sdružení země děda Praděda.
Předsedkyně Sdružení paní Ljuba Kielarová by vás, kteří o práci Sdružení ještě nevíte, ráda informovala o aktivitách.

To nejlepší jsem si nechala nakonec:

Sdružení začalo pracovat v dubnu
2001 a za dva roky vyhlásilo několik
regionálních soutěží, abychom 
my obyvatelé Jeseníků - Země děda
Praděda společnou prací dali o sobě
vědět. Stovky prací jednotlivců i ko-
lektivů škol i předškolních zařízení
hovoří jasně, že v našem kraji žijí li-
dé, kteří mají náš kraj rádi. A dílka ne-
přicházejí jen od obyvatel místních,
ale také z Aše, Karvinska, Českých
Budějovic i od Brna a z dalších míst
naší vlasti. Někdy také ze zahraničí. 
Zapomeňme, že historie kraje
Jeseníků začala v roce 1945 nebo do-
konce rokem 1989. Važme si historie,
která se váže k tomuto kraji a přijmě-
me vše pozitivní, co z ní můžeme pře-
vzít pro náš život i podnikání. Jsou
věci, které se nedají vrátit, ale mějme
k historii tohoto kraje úctu.
A o co jde Sdružení? Společnou pro-
pagací kraje - pod společnou marke-
tingovou známkou Jeseníky - Země
děda Praděda. A co se Sdružení po-

dařilo za ty dva roky udělat?
Vydali jsme Jesenický vandrovní
pas, jednoduchý průvodce krajem,
který zábavnou formou, sběrem
broučků z entomologické sbírky pana
Libora Vojkůvky, vás naším krajem
provede. V polovině října (letos
18.10) si pak můžete znalost broučků
ověřit v Malé Morávce přímo před
mistrem. A že se nejedná o broučky
ledajaké, např. bordelku přelétavou,
dlabače, nikotinku svítivou apod.
V loňském roce jsme se pokusili také
o ročenku, dále vyšla Pradědova ku-
chařka, sbírka regionálních specialit,
které vaří mnohé restaurace, součástí
je také borůvková kuchařka a část vě-
novaná našim předkům - Co vařili
a jedli naši předkové. Další malým
dílkem je brožurka Země děda
Praděda - dětem soubor povídek
a básniček z literární soutěže. V nepo-
slední řadě pak omalovánky Země
děda Praděda pro ty nejmenší. 
V loňském roce nás navštívil

Krakonoš a Rampušák s Kačenkou
při setkání vládců hor. V letošním ro-
ce přijela Kačenka sama, ale navštívil
nás Vilda s Vildovou z Tolštejnského
panství a president Svobodné republi-
ky Kraví Hora, také dorazila zástup-
kyně Lašského markrabství. A že ne-

víte, kde se tyto pohádkové regiony
nalézají? Najdete je na mapě
Pohádkových regionů ve všech info-
centrech v Zemi děda Praděda. Dále
se dozvíte, kde je Valašské království,
Jihočeská pohádková, Země Brčál-
níka, nebo Perníkové království.

Časopis Praděd - časopis o pří-
rodě a lidech Jeseníků - časopis,
který navazuje na tradici z roku
1881, kdy v našem kraji vycházel
časopis Altvater, který dodnes
v Německu vychází. Časopis, kte-
rý chce zastřešit region, tak jak
k sobě historicky a přírodně patří,
který chce psát o lidech, kteří
v něm žijí dne s a je tu pro nás
všechny, jak zde společně žijeme.
Můžete do něj přispívat články
o zajímavostech ze svého okolí,
o zajímavých akcích, lidech i pří-
rodě. Rádi vše zajímavé napíšeme.
Nabízíme v něm možnost placené
inzerce. Předplatitele máme již
i Praze Plzni a jinde, ale také v lá-
zeňských a rekreačních střediscích
v Jeseníkách. Jaký rozsah i obsah
bude náš společný časopis mít, zá-
leží na nás všech. Rádi napomůže-

me tomu, aby se obyvatelé nebo
hosté např. Starého Města pod
Sněžníkem dověděli o zajímavé
akci v Krnově nebo na
Osoblažsku, host z Velkých Losin
o akci v Budišově nad
Budišovkou.
Již mnoho hostů lázeňských si od-
sud odvezlo jesenický pas a psali
nám, aby si nasbírali všechny zají-
mavé broučky musejí do našeho
regionu přijet znovu. Uvědomte si,
že vaše město nebo mikroregion je
malý na to, aby v něm host trávil
více dní. Nabídněte mu podle pasu
nebo jiného materiálu i další mož-
nosti poznání. Nebuďme ješitní
a hrdí jen na své město a nejbližší
okolí. Atrakce Osoblažska,
Zlatohorska, Vidnavska,
Staroměstska, Krnovska, Opavska,
Nízkého Jeseníku, Zábřežska,

Šternberska, Mohelnicka, Šum-
perska, zaštiťuje a přitahuje nejvyš-
ší hora Praděd a proto Země děda
Praděda je tu pro vás.
Všechny naše materiály najdete
v informačních centrech
v Javorníku, Jeseníku, Krnově,
Opavě, Malé Morávce, Šumperku,
Velkých Losinách, Olomouci,
Bohušově, Litovli, Uničově
i Mohelnici ... a dalších. Na recep-
cích hotelů v muzeích. Nabízíme
možnost předplatného časopisu,
zvýhodněné množstevní slevy při
větším odběru. Příspěvky posílejte
nejlépe ve Wordu.
Další informace získáte na adrese:
Sdružení Země děda Praděda, 793
36 Malá Morávka 238, tel. 554
273 241. Email: info@pradedova-
zeme.cz, ljuba.agrotour@ryma-
rov.cz Ljuba Kielarová

Základní škola Břidličná má své Miss
V úterý 24. června proběhla ve Spo-
lečenském domě v Břidličné volba
Miss naší základní školy. Akci při-
pravila a moderovala paní učitelka
Marcela Poláková.
V 15.00 hodin vyšlo na pódium 
22 dívek ze 6. až 9. tříd, ucházejí-
cích se o titul Miss. Publikum mělo
pocit, že chybí už jen televize, která
by pořad natočila. Porotě složené 
ze členů pedagogického sboru
a jednoho tatínka bylo jasné, 
že ji čeká nelehký úkol.
Po slavnostním úvodu následovala
první disciplína, módní přehlídka.
Dívky se měly předvést v oblečení,
které nejlépe vystihuje jejich osob-
nost. Ve druhé kole, nazvaném vol-

ná disciplína, děvčata předvedla své
umění taneční i pěvecké, cvičila ae-
robic a hrála scénky. Nejnáročnější
disciplínou byl určitě rozhovor s pa-
ní učitelkou, kdy si každá dívka vy-
losovala otázku, na niž odpověděla.
Poté všichni v zaplněném sále s na-
pětím čekali na spočítání bodů a vy-
hlášení výsledků.
Konečně nadešla očekávaná chvíle.
Jako první byla vyhlášena Miss
Publikum. Stala se jí Petra Gončová
z 9. C. Následovalo vyhlašování
Miss Komunikace, Miss Styl, Miss
Elegance a Miss Sympatie, kdy kaž-
dá ze soutěžících obdržela jeden
z titulů a malý dárek. Poté napětí
gradovalo. II. vicemiss se stala

Petra Gončová z 9. C a I. vicemiss
Eliška Musilová ze 7. C.
Vítězkou soutěže a Miss Základní
školy v Břidličné se stala Nikola
Dudyová z 8. C. Hlavní cenou pro
vítězky byly stříbrné šperky, kos-
metika a upomínkové předměty. 
Na tomto místě bychom rádi podě-
kovali všem sponzorům z Břidličné
za jejich dary.
Všem „misskám“ upřímně blaho-
přejeme. Obdivujeme jejich odvahu
a bezvadné výkony. Paní učitelce
a jejím asistentkám z 9. B děkujeme
za přípravu a organizaci příjemného
odpoledne. Už teď se těšíme na dru-
hý ročník této oblíbené soutěže. 

Za ZŠ Břidličná Karla Havlíková Foto: archiv ZŠ Břidličná

Foto: archiv Země děda Praděda
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Pozor, je tady soutěž

„Jste všímaví k památkám a pozoruhodnostem v našem městě?“
Denně procházíme v našem městě Rýmařově ko-
lem nejrůznějších architektonických pozoruhod-
ností a kulturních památek, historických detailů,
fascinujících fasádních či dveřních ornamentů, 
unikátních a originálních korouhviček, jež zde za-
nechali mistři řezbáři, tesaři, sochaři, stavitelé ne-
bo umělečtí kováři. V dnešní uspěchané době
protkané sítěmi mobilních operátorů, kdy z kan-
celáří a pokojů blikají monitory počítačových se-
stav a děti si hrají ve virtuálním světě, jen stěží za-

stavíme svůj krok, pozvedneme hlavu vzhůru a za-
myslíme se například nad tím, který umělec obda-
rovaný fantazií nám dílo pro další pokolení zane-
chal.
Naše soutěž nebude vůbec jednoduchá. V každém
ze tří následujících vydání Rýmařovského hori-
zontu jdoucích po sobě uveřejníme čtyři zají-
mavé historické detailní pozoruhodnosti našeho
města na fotografiích a vaším úkolem bude určit
místo, lokalitu, objekt, ulici nebo číslo popisné

domu, na kterém se fotografovaná pozoruhod-
nost či detail nachází. Čím přesněji bude fotogra-
fie popsána, tím lépe pro soutěžícího. Půjde tedy
celkem o dvanáct fotografií s nejrůznějšími his-
toricky zajímavými objekty. Podotýkáme, že foto-
grafované objekty jsou umístěny pouze v našem
městě nebo jeho částech.
Kdo z vás čtenářů uhádne správně všech dvanáct
objektů bude zařazen do slosování o velmi zajíma-
vé ceny.

Nad soutěží převzal patronát starosta města
Rýmařova Ing. Petr Klouda, ředitelka Střediska
volného času Marcela Pavlová a ředitelka
Městského muzea v Rýmařově Bc. Leona Pleská
spolu s Mgr. Jiřím Karlem. Ti budou také dohlížet
na průběh losování všech správných odpovědí.
Ještě důležitá informace: váš soutěžní kupón vy-
střihnete a pošlete na adresu redakce - Rýmařovský
horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo jej

můžete vhodit do naší redakční schránky u hlavní-
ho vchodu do Střediska volného času, případně za-
nechat na podatelně Městského úřadu v Rýmařově.
(Přijímají se pouze vystřižené soutěžní kupóny
z novin, nikoliv jejich kopie nebo odpovědi na vol-
ném listu papíru.) Třetí, poslední soutěžní kupón,
vyjde v Rýmařovském horizontu č. 15/2003 
(12. září). Soutěžní kupóny můžete zasílat jedno-
tlivě nebo všechny najednou nejpozději však

do 26. září. Slosování se uskuteční 29. září a jmé-
na výherců budou uveřejněna v Rýmařovském ho-
rizontu č. 17/2003 (10. října 2003).
Hodně štěstí v soutěži vám přeje vaše redakce RH

Tak hurá do toho a půl je hotovo! První čtveřice
snímků na vás již čeká!!!

Soutěž připravil a fotografie zhotovil JiKo

1. cena: mobilní telefon v hodnotě 2.500 Kč
2. cena: fotoaparát v hodnotě 1.500 Kč
3. cena: poukázka na večeři v hotelu Excelent pro dvě osoby v hodnotě 500 Kč

„SOUTĚŽNÍ KUPÓN č. 1“

Jméno a příjmení: ........................................................................................................................................................................

Adresa: ........................................................................................................................................................................

Případný telefonní kontakt: ........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

✃
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Zamyšlení

Z tvorby mladých

Dokola turisty

Léto budiž pochváleno

Letní den
Letní večer krásně voní Povídají, poslouchají
a ptáčkové zpívají, třeba celé hodiny,
pod lípou i pod jabloní do postele nespěchají,
lidé rádi sedají. vždyť jsou přece prázdniny.

Hedvika Benáková

Nedoručitelný dopis

Čtenář

Můj drahý dědečku!
Četla jsem dopis pana Wericha Williamu
Shakespearovi. Ti dva se nikdy nemohli setkat, mi-
nuli se o víc než tři století. Přesto napsal Jan
Werich dopis dramatikovi, kterého obdivuje celý
svět. Zní to jako výraz a uznání tomuto anglické-
mu géniovi.
Proč bych Ti tedy, dědoušku můj, nemohla napsat
také. U mě to bude rovněž výraz úcty, lásky a i po-
děkování.
Možná se na mě teď shora shovívavě díváš, usmí-
váš se, co mě to napadlo, ale já měla vždycky tro-
chu ztřeštěné nápady a v tom jsem trochu po Tobě.
Spolu jsme vystrašili maminku, bráškovi provádě-
li nezbednosti, chodili do lesa, zahradničili, rado-
vali se z radosti jiných, připravovali dárky ke všem
možným i nemožným příležitostem. Nebyly 
to drahé dárky, ale důkladně promyšlené, vtipné
ale hlavně - darované z lásky.
Když si ta trochu promítnu Tvůj život, jak jsi 
mi vypravoval, taky to nebylo lehké Bylo vás do-

ma jako máku, jíst se musí a chce, oblečený 
a obutý člověk také musí chodit. Často o bývalo 
na hranici nějaké tajemné magie, že to všechno
Tvoji rodiče zvládli. Přesto jsi mi tvrdil, a já jsem
Ti věřila, že jsi měl pěkné dětství. To uletělo, při-
šla učňovská léta, potom svatba v malém kostelíč-
ku a děti, to už byli můj taťka, strejda, teta a další.
A vlastně nikdy jsi neměl čas na naříkání a vzdy-
chání. Den za dnem práce a lopata.. Na nás, na svá
vnoučata, sis však čas našel a taky jsi nám vyprá-
věl a naoko se čertil, když jsme nevěděli, kdy
s rošťačením přestat.
Víš, dědoušku, čemu se musím smát? Jak jsi 
mě ztratil z kola, já spadla do borůvčí, překvape-
ním ze mne nevyšel ani hlásek. Ty jsi v klidu dojel
domů a překvapeně hledal za sebou to živé „zava-
zadlo“. K všeobecnému veselí jsi mi jel naproti.
Moc jsem nebrečela, vím, že bys mne nenechal 
na pospas divokým vlkům Jeseníků, že?
Pak najednou to šlo nějak rychle. Vyšetření v ne-
mocnici a - cesta domů už nebyla.

Dědoušku můj, stejně jsi pořád se mnou. Sleduj
mě, budu se snažit dělat Ti radost.
Tvá vnučka Pája

Pavla, literární klub Prima

Rád chodím po ulicích a čtu z lidských tváří. Čtu
o žalu, ale i o chvílích radosti a štěstí.
Někdy tvář vydá za dlouhý román, ale ta další 

je pouhá povídka, či báseň o jedné sloce.
Až jednou jsem spatřil tvář, která mi neříkala nic.
To není možné, udivilo mě to.

A když tvář dostala překvapený výraz, pochopil
jsem, že se dívám do zrcadla.

Tomáš, literární klub Prima

Léto je skvělé, neboť jsou prázdniny a dovolené.
Podzim je depresivní, protože už nejsou prázdni-
ny, ale škola a zaměstnání. Už nejsou dovolené,
naopak, vyžaduje se plné pracovní nasazení.
Zima je šílená, protože lidé jsou čímsi nuceni
vstávat za tmy a celý čas světla strávit kdesi, ne-

závisle na tom, kde by chtěli nebo potřebovali
být. Naproti tomu jaro je optimistické, příroda
totiž dává tušit, že co nevidět přijde skvělý čas
léta.
A ten je právě tady! Tak, jak se na počátku léta
dny prodlužují, krátí se holkám sukýnky, 

jak stoupá rtuť teploměru, klesá pracovní inicia-
tiva. Ovšem teď je léto v plném proudu a děti 
se zakously do druhé poloviny prázdninového
koláče. Na někoho dovolená nebo letní tábor
teprve čeká, tak si to pořádně užijte a načerpejte
hodně sil! JiKo

Léto je v plném proudu, doba dovolených, hed-
vábný čas prázdnin, teplo někdy až moc. Sedět
doma? Ne, toto období je přímo předurčeno k ce-
stování a poznávání míst, která neznáme. 
A že jich u nás je!
Cestovat se má, dobré pochválit, o špatném po-
mlčet. Položme si otázku, jak vidí naše město tu-
rista. Přijíždí-li od Šumperka, od Bruntálu 
po Opavské ulici, od Ondřejova či Horního Města,
je to dobré a první pohled je slušný. Nedej pán-
bůh, aby cyklista jel ulicí 8. května od Jamartic
nebo zabloudil od Janovic přes Fučíkovu ulici, te-
dy Edrovice. Pokud si nepřekousne jazyk a ještě
projede Bartákovou ulicí, má vyhráno.

Jeho kroky vedou k přirozenému centru města -
náměstí. Zde se cítí dobře, něco si koupí jako do-
plnění zásob pitiva a potravin, navštíví muzeum,
tržnici. Škoda, že zde není pitná voda, opláchl by
si rajče nebo broskev. Teď bych si dal nebo dala
kafíčko a obložený chlebíček. Ale ouha. Rychlé
občerstvení absentuje, ať teplé nebo studené.
Potřebuji také navštívit místnost, kam i císař pán
chodíval pěšky. Tu však najdou až na autobuso-
vém nádraží. Vydržím? Vydržím. Vracím 
se na náměstí, průčelí domů prohlédla, fasády
jsou pěkné, lavičky u radnice lákají k posezení.
Sedám na lavičku a pozoruji řidiče, jak elegant-
ně najdou místo k zaparkování a povýšeně s de-

spektem míjejí automat na koupi parkovacích
lístků. Že by všichni měli řádně předplaceno?
Ani náhodou. Podle značek na motorových sa-
mohybech jsou všichni cizí. Z deseti pouze dva
řádně zaplatili tak, jak je tomu v jiných městech.
Škoda.
Život v tomto podhorském městečku plyne klid-
ně a pokojně. Jdu na pivo do městského pivova-
ru. Je skvělé. Pak šlápnu do pedálů a jedu dál 
za krásami naší země, našeho Česka. A třeba příš-
tí rok Jeseníky navštívím zase a Rýmařov také.
Takže, přátelé, nashledanou.

(Podle autentických rozhovorů s turisty
zaznamenala Si)

Vážení čtenáři,
léto a prázdniny jsou tu a mnozí z vás mají přece jen více volného času.
Rýmařovský horizont je tu s vámi a vy můžete být s ním. Nejen jako čtenáři,
ale také jako autoři.
Nastala doba dovolených a cestování, při kterých jistě prožijete spoustu zají-
mavých okamžiků a navštívíte možná místa, kam se hned tak někdo nedosta-
ne. Podělte se o své zážitky s ostatními!
Něco vás štve? Něco vás baví? Máte co říct? Viděli jste něco zajímavého? Byli
jste někde, kde nikdo jiný? Víte něco, co ostatní neví? Byli jste na super do-

volené? Zažili jste něco senzačního? A co třeba váš milostný románek?
Prostě, fantazii se meze nekladou. Máte chvilku volného času? Napište feje-
tonek, komentář, úvahu, rozbor, povídku... k tomu účelu daný prostor v novi-
nách je ve vašich rukou!
Říkáte, že nemáte na to něco napsat? Nevěřte tomu. Zkuste to a uvidíte, 
že to půjde, redakce vám ráda pomůže. Jak s úpravou vašich textů, tak s vy-
chytáním chybiček. Svá dílka nám můžete také poslat na email: .
Ničehož se nebojte a zkuste to i vy, podílet se autorsky na vydání vašich no-
vin. Příjemnou druhou polovinu letních prázdnin, slunečné a pohodové léto
vám za redakci přeje Jiří Konečný, redakce Rýmařovského horizontu
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Redakční koutek pro chvíle pohody

Křížovka
ANEKDOTA: Vrátí se Tonda z hospody a říká manželce: „Tak si představ, že domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma v baráku, kromě
jedné!“ Manželka se zamyslí a povídá: „No, to bude ...(tajenka)“

LEGENDA:
Vodorovně: A. Bombajské konopí; zdánlivé přiblí-
žení hvězdy k Měsíci; úspěch. - B. 1.díl tajenky. -
C. Korálový ostrov; rusky „ráno“; harmonie. -
D. Tanvaldský podnik; cizí mužské jméno; haniti. -
E. Extatický stav; rusky „učební hodina“; římský cí-
sař. - F. Starší jednotka záření; klidně; na toto místo;
matčina sestra. - G. Palivo; nástroj mlatce; ozdoba
mužské tváře; lepidlo. - H. Italský přístav; podšívko-
vá tkanina; důchod. - I. Technický nerost; koryto;
jednotka elektrického napětí. - J. Cizí ženské jméno;
arabská loutna; Jihoevropan. - K. 2.díl tajenky. -
L. Značka japonské elektroniky; francouzský pilot
F1; pracovat se sekerou.
Svisle: 1. Kiplingův had; mechanizmus; řecké pís-
meno. - 2. Židovské ženské jméno; baskická teroris-
tická organizace; džezový kotel. - 3. Tantalova dcera;
panovník. - 4. Mytologický obr; namáhavě tvořiti
(expresivně). - 5. Satyr; vzorec karbidu křemíku; pol-
ská řeka. - 6. Ras; čínské platidlo. - 7. Posudek od-
borníka; měkkýš s ulitou; možno. - 8. Létající talíř;
severský paroháč; zhroucení. - 9. Lupen; mytologic-
ké bytosti. - 10. Snovat; klid zbraní; nespat. -
11. Zbavit ostří; kontrola. - 12. Člen podílu; zápisník.
- 13. Semitská bohyně; planetka; morda. -
14. Ochotni; přibližovací zákop; trouchnivět.
Pomůcky: Anat, apuls, kenaf, laud, pauk, tael

Zábavný kvíz redakce
1. Grunion je ryba Tichého oceánu. Klade jikry:
a) do opuštěných lastur měkkýšů
b) do uší potápěčů
c) do vlhkého písku na břehu

2. Slinivka břišní je důležitá trávicí žláza.
Co k tomu ještě vylučuje do krve?

a) inzulin a glukagon
b) adrenalin
c) růstový hormón

3. Co se objevilo poprvé u Římanů v 1. století
před Kristem?

a) plomby v zubech
b) červánky
c) ústřední topení

4. První prakticky použitelný parní stroj sestro-
jil Angličan Thomas Newcomen v roce 1712.
Kdo v letech 1806 až 1807 postavil první par-
ní stroj v Čechách?

a) František Josef Gerstner
b) Prokop Diviš
c) Marta Gottwaldová

5. Co tvrdila Koperníkova teorie vesmíru z ro-
ku 1543?

a) středem vesmíru je Slunce
b) středem vesmíru je Země
c) dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí

6. Nad Orlickou přehradou se vypíná hrad
Orlík, jehož původní stavba pochází ze 13.
století. Podle čeho se údajně jmenuje?

a) podle rockové skupiny
b) podle orlice v erbu
c) podle orlího hnízda, kam starý orel zanesl dítě

7. Co dokáže hroch pod vodou?
a) usnout
b) zavřít nos a uši
c) až 40 minut nedýchat

8. Kolem roku 1820 vytvořil Francouz Joseph
Niepce první fotografii. Co použil při přená-
šení fotografického obrazu?

a) měděnou desku
b) chlorid stříbrný
c) asfaltovou vrstvu

9. Nejrychlejší suchozemský tvor běhá rychlo-
stí až 100 kilometrů za hodinu. Jak se jme-
nuje?

a) puma černá
b) Jarmila Kratochvílová
c) gepard skvrnitý

10. Co je zajímavé na nezmaru z rodu sladko-
vodních žahavců?

a)   žije také ve slaných vodách
b)   samec občas zmrská bičíkem samičku
c)   existuje pouze ve stádiu polypa

11. 4. října 1957 byla vypuštěna první umělá 
družice Země. Jak se jmenovala?

a)   Sputnik 1
b)   Vostok 2
c)   Luna 3

12. Měsíček působí léčivě při zhoubných nádo-
rech. Jsou-li po sedmé hodině ráno květy
měsíčku zavřeny, přijde prý ještě tentýž den:

a)   vichřice
b)   pošťačka
c)   déšť

Jak jste dopadli?

12 - 9 bodů - Bravo!!! Skvěle!!! Jste
absolutní jedničky, a máte na to, stát
se členy Mensy (spolek lidí, jejichž
IQ je vyšší než 130).

8 - 5 bodů - Je to ještě v pohodě. 
Ve světě se určitě neztratíte, a co víc,
zlatá střední cesta je také rozumným
řešením. Ovšem nezůstávejte u názo-
ru - „Jsem spokojený s dosaženým,

nemohu chtít nedostižné.“

4 - 0 bodů - Nevadí, nesmutněte.
Vždyť Edison a Einstein si také neu-
měli zavázat tkaničky od bot a jací 
to byli vědátoři. A hlavu do písku

kvůli tomu také nemusíte strkat,
vždyť mezi námi takových chodí
spousta. ChOli

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

?
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Co je to, když se řekne

Ze sportu
Florbal (čti florbal)

Florbal (anglicky floorball) je týmová hra ne nepodobná hokeji, kte-
rá k nám dorazila ze Švédska. Hraje se v hale na hřišti 20 x 40 m
ohraničeném mantinely. Hráči hrají s plastovými holemi a děra-
vým míčkem, brankář klečí v brance a žádnou hůl nemá. Hraje 
se systémem 5 hráčů v poli a brankář. Hrací doba je v nižších li-
gách 3 x 15 minut, ve vyšších 3 x 20 minut.Na utkání dozírají dva
rozhodčí.

Squash (čti skvoš)

Sportovní míčová hra pro dva hráče hraná s malým gumovým míč-
kem a raketou podobnou badmintonové v místnosti se čtyřmi hlad-
kými stěnami. Tato hra pochází z Velké Británie a USA. Squash se
nehraje na čerstvém vzduchu, nýbrž v uzavřeném akváriu, v němž
vás mohou sledovat kolemjdoucí. Dva hráči se střídají a snaží se
přitom raketou odrazit malý míček o stěnu - jako když jste v dětství
s kamarádem trénovali tenis pinkáním o stěnu paneláku. Na rozdíl
od tenisového míčku je však ten squashový menší a ďábelsky rych-
lý, takže se hráči velmi naběhají. Proto je také v každém squasho-
vém centru bar, aby se mohli po zápase dostatečně osvěžit.

Bowling (čti boulink)

Na první pohled vypadá bowling stejně jako kuželky. Dlouhá dráha
lemovaná „žlábky“, do nichž hrací koule rády padají, na konci sto-
jí kuželky, které máte za úkol srazit. Pokud jste však někdy hráli ku-
želky, víte, že není snadné udělit kouli správný směr a rychlost.
Proto byl v USA vynalezen bowling - hrací koule má v sobě tři dí-
ry, do nich vložíte prsty a koulí se vám daleko lépe.

JiKo - zdroj Velký akademický slovník

zaznamenali jsme pro Vás
Na které prázdniny vzpomínáte nejraději?

➢ Snad na všechny. Prázdniny jsou prostě prázd-
niny, hlavně ty letní. Každé byly něčím nej...
S nostalgií vzpomínám na prázdniny u své ba-
bičky. Přestože to bylo o sto let později, než
psala Božena Němcová, byla moje babička
přesně taková jako ta její. Samozřejmě neméně
ráda vzpomínám na prázdniny v souvislosti 
se svými láskami - vůně posekané louky, veče-
ry při kytaře, praskání ohně, propovídané noci,
skutečný měsíc nad řekou, koupání i zpívání
v dešti, teplý vánek, rozhozené vlasy v trávě
i rosa na kolejích - a ta bezstarostnost! Mám
ještě pokračovat? Mezi výjimečné prázdniny
patří samozřejmě ty, během nichž jsem se se-
známila za podobně bezstarostných okolností
se svým manželem. (Lenka)

➢ Prázdniny, a to ať školní nebo i ty studentské,
byl vždy nádherný čas, který byl také ovlivněn
skutečností, že si člověk nepřipouštěl starosti,
co bude po jejich ukončení, a tím intenzivněji
je prožíval. Z řady zajímavých vzpomínek
mám však nejkrásnější vzpomínky na prázdni-
ny prožité u dědečka a babičky po „absolvová-
ní“ první a druhé třídy. To dědeček ještě praco-
val na nádraží v Děčíně v lokomotivním depu,
kde končily svou pouť republikou naše mašin-
ky, v té době ještě parní, a vláčky tam dostáva-
ly po přepřahu německé lokomotivy a pokračo-
valy za vůní dálek a naopak na vlakové soupra-
vy z ciziny tam byly přepřahány naše mašinky,
aby vláčky rozvezly po celém tehdejším
Československu a i dál zejména na jih. A tak ja-
ko velice malý kluk, šesti až osmiletý, jsem po-
zoroval celé hodiny z okna kuchyně, které bylo
orientováno na místo děje, jak vláček přijíždí,
mašinka je odpojena a odjíždí dozbrojit uhlí
a vodu a na vláček je přistavena jiná mašinka,

která s ním posléze uhání, podle mých před-
stav, do exotické dáli, zanechávajíc za sebou po
rozjezdu oblaka kouře a páry. (František)

➢ Ráda vzpomínám na prázdniny trávené u mé
babičky a tetinky Boženky, kam jsem se vždyc-
ky nesmírně těšila a tam je i prožívala. Proč
o tom píšu? Protože to byly ženy nesmírně 
obětavé, pro nás děti udělaly i nemožné a pak
s námi prožívaly koupání a skoky do vody, slu-
nění a spálení, četbu knížek, jízdu na kole, prv-
ní zamilování se do dětského kamaráda a tako-
vé ty další malé radovánky a neplechy, které
s námi moji rodiče nesdíleli. (Anička)

➢ Prázdniny jsou krásné vždycky - už jenom tím,
že jsou to prázdniny. Já jsem si jich vždycky 
užívala v Podkrkonoší, kde je vůbec krásně,
i když „je tam všude do kopce“, jak s nelibostí
konstatoval můj tatínek. Ale asi nejhezčí vzpo-
mínky mám na táborovou školu v Dolních
Kralovicích, kde jsme byli ve starém mlýně po-
slední léto před tím, než byla celá oblast defini-
tivně zatopena vodou z přehrady. Školu vedl můj
nastávající a shodou okolností jsme se tam sešly
všechny tři, mezi kterými se tenkrát rozhodoval.
Byly jsme kamarádky a s jednou z nich jsem do-
konce bydlela ve stanu. Tak měl „náš miláček“
problém, když chtěl s některou z nás komuniko-
vat o samotě. Různé příhody z té školy mi pak
posloužily víckrát při různých příležitostech, do-
konce i při maturitní písemce z češtiny. A s Ním
od té doby už nastálo. (Jana)

➢ Vzhledem ke svému věku, si již téměř nepama-
tuji na své vlastní prázdniny. Více vzpomínám
na prázdniny svých dětí, kterým jsme je zajiš-
ťovali pomocí celého příbuzenstva, a tak se stá-

valo, že jsme s manželem měli šest letních týd-
nů „volna“. Plně jsme je využívali, byť v Praze
pomocí kin, přátel apod. Prázdniny s našimi
dětmi a ještě s kamarády pod stanem jsou rov-
něž nezapomenutelné. Vždy byly jiné - po de-
set let! Vždy byla legrace i problémy s poča-
sím, třeba s ohromnou vichřicí, nebo s mraven-
ci, kteří nás přinutili stěhovat se. Vzpomínáme
na to nejen my dospělí, ale i naše dnes už do-
spělé děti. Proto plánujeme na příští rok všich-
ni dohromady repete. (Helena)

➢ Všechny prázdniny jsou skvělé, a to proto, 
že je léto. V době mého dětství a mládí a tudíž
základní, střední a posléze vysokoškolské do-
cházky byly prázdniny v duchu hesla: „Hlavně
se nenudit“ a bylo mi vcelku jedno, kde to bu-
de. Dnes, coby „dospělákovi“ se žebříček hod-
not pro letní období lehce změnil. Mým hes-
lem je: a) hlavně nevařit b) odjet do teplých
krajin c) vybrat co nejvíc dovolené. A čím 
je léto tak úžasné? Tím, že léto je jeden velký
mejdan. (Milada)

➢ Nejraději vzpomínám na prázdniny své učitel-
ské kariéry. Na ty jsem se totiž už vždycky ne-
jmíň půl roku hrozně těšila a když přišly, vy-
chutnávala jsem si opravdu každý den.
Myslím si, že ani žáci nebyli tak natěšení jako
já, a tak nešťastní, když při pohledu do kalen-
dáře zjistili, že se srpen nezadržitelně blíží 
ke konci. (Eva)

➢ Moje školní a studentská léta o prázdninách by-
la vždy krásná a plně využita. Díky mým rodi-
čům a fajn kamarádům. Super prázdniny byly
všechny! Poznávání, mládí, noví lidé, sluníčko,
pohoda, láska a hlavně volnost. (Sandra)

(Autor Jarda Kodýtek)

(Autor Jarda Kodýtek)
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Sport

První vítězství v Českém poháru cyklistiky Fotbalový turnaj starých gard
V sobotu 28. června uspořádal
cyklistický klub Remerx Junior
Hradec Králové Závody
Českého poháru mládeže v ča-
sovce jednotlivců, dvojic a druž-
stev ve Svinarech u Hradce
Králové.
V závodě časovky jednotlivců 
na 16 kilometrů se vítězem stal
Filip Hanslián z Rýmařova, kte-
rý od listopadu 2002 působí
v Armádním sportovním oddíle
Dukla Brno pod vedením
Miroslava Sýkory.

Se silniční cyklistikou začal 
na jaře 2002 v oddíle Františka
Kratochvíla OCIS SOK Rýmařov
a ve své kategorii vyhrával všech-
ny závody Jesenického šneka.
Proto se začal zúčastňovat závo-
dů Moravskoslezského poháru,
kde se dále umisťoval na stupních
vítězů.
Červen 2002 znamenal pro Filipa
velký zlom. Všiml si ho Vladimír
Vačkář, tehdejší trenér prostějov-
ské mládeže a čtyřnásobný Mistr
světa v tandemu. Zařídil Filipovi

přestup do klubu SKC Prostějov
a tak pod jeho vedením startoval
v červenci 2002 již na Mistrovství
České republiky v Praze na dráze,
kde jejich družstvo obsadilo 
ve stíhacím závodě čtyřčlenných
družstev překvapivě čtvrté místo.
V srpnu na MČR v Prostějově za-
znamenal na silnici v časovce jed-
notlivců velký úspěch, obsadil
tam krásné 5. místo.
Letošní MČR Filipa teprve čeká
a přejeme mu, aby si dovezl me-
daili. Karel Hanslián

V sobotu 2. srpna se na fotbalovém hřišti
v Dolní Moravici uskuteční další z význam-
ných sportovních akcí. Tentokrát to bude již
tradiční turnaj starých gard za účasti loňského
vítěze z Charvátské Nové Vsi, Jiskry
Rýmařov a M-Sportu Břidličná. A protože bý-
vá turnaj nazýván turnajem osobností, tak bu-
de čtvrtým účastníkem mužstvo hokejistů,
z nichž uvádíme Martina Pruska, Jiřího
Trvaje, Adama Svobodu, Petra Sýkoru, Luďka
Krayzela, Marka Ivana, Richarda Krále,
Václava Pletku a další. Turnaj začíná 
v 9.00 hodin a po jeho skončení bude diskoté-
ka Petra Dočkala. Miroslav Glacner

Čtvrtý podnik závodu v rodeo-crossu
Letní prázdniny a první víkendová
sobota v červenci patřila opět albre-
chtickému závodu v rodeocrossu.
Organizátoři vyhlásili novou kate-
gorii pro vozidla vyrobena v zemích
východního bloku a jezdcům tak 
umožnili spravedlivě soupeřit záro-
veň s ostatními závodníky.
Sobotní závody se konaly za pěkné-
ho počasí a jen občas byly pozname-
nány občasnými dešťovými přeháň-
kami. I tak to ale byla pěkná podíva-
ná. Na start se postupně seřadilo 

15 vozidel. Jako obvykle se jely nej-
prve rozjížďkové jízdy, ze kterých
postupovali vítězové do jízdy finálo-
vé, kde se s nimi nakonec na startu
pro malý počet startujících seřadily
i vozy z již zmiňovaného východního
bloku. Po náročných deseti kolech,
na která byl závod vypsán, uviděl ja-
ko první šachovnicový praporek 
M. Štrbík z Paseky, jako druhý projel
cílem M. Pinter z Huzové a třetí v cí-
li byl P. Mikulec také z Huzové. V ka-
tegorii vozidel z východního bloku 

se nejlépe dařilo A. Heinischovi s vo-
zem Favorit, druhý se umístil 
I. Macháček na voze Š 100.
I tentokrát dostali příležitost naši
senioři. Nejlépe se vedlo 
V. Zobalovi, druhý projel cílem 
J. Vašíček a třetí místo vybojoval 
M. Kopecký.
I ženy dostaly příležitost přesvědčit
motoristickou veřejnost o svých
kvalitách. Z pěti žen, které se posta-
vily na start a absolvovaly všech pět
kol, si nejlépe vedla a jako první 

se v cíli objevila jedna z favoritek
G. Kappelová, za ní skončila 
P. Václavíková a pro třetí místo 
si přijela J. Kopečná.
Další závod se pojede 6. září, 
a organizátoři si slibují i větší divác-
kou návštěvu i více soutěžních spe-
ciálů. Všichni jsou srdečně zváni.
Znamená to, že jsme se tak tímto
posledním závodem dostali již 
do druhé poloviny celého podniku,
který má být zakončen závodem 
11. října. DuM

MTB Kriterium
o putovní pohár hotelu U Zámku v Janovicích

ZÁVOD PRO KAŽDÉHO

sobota 30.8. 2003

Místo startu: hotel U Zámku Janovice
Start hlavní kategorie: 14.00 hodin

Ceny hodnotné - slosovatelné

Roman Mosler, hotel U Zámku, Panská 11, Janovice
tel.: 554 283 042, 777 696 888

Foto: Mirek Dulaj  (4x)
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Triatlonový klub DuKo Rýmařov
pořádá

v sobotu 9. srpna 2003

9. ročník DuKo triatlonu
Místo startu: Rýmařov, Edrovický rybník
Prezentace: 9.00 - 10.00 hodin v místě startu
Start: 10.30 hodin - žactvo

11.00 hodin - dorost, ženy, štafety
11.30 hodin - muži, veteráni

Kategorie rok narození
- mladší žáci a žačky 10 - 12 let 1991 - 1993
- starší žáci a žačky 13 - 14 let 1990 - 1989
- dorost 15 - 18 let 1988 - 1985
- ženy 19 let a starší 1984 a dříve
- muži 19 - 39 let 1984 - 1964
- veteráni 40 - 44 let 1963 - 1959

45 - 49 let 1958 - 1954
50 let a starší 1953 a dříve

- štafety 19 let a starší 1984 a dříve

Délky tratí
Muži, veteráni, štafety: 900 m plavání, 41 km kolo, 8 km běh
Dorost, ženy: 500 m plavání, 20 km kolo, 4 km běh
Žactvo: 100 m plavání, 5 km kolo, 1500 m běh

Startovné: žactvo 40 Kč
dorost 50 Kč
štafety 200 Kč
ostatní 100 Kč

Přihlášky zasílejte písemně nebo faxem na adresu:
Durman Vlastislav, Bartákova 25, 795 01 Rýmařov

fax.: 554 211 873 - po 18. hodině

Občerstvení: - po doběhu obdrží každý účastník občerstvení
- na trase běhu bude zřízena občerstvovací stanice

Důležitá upozornění
- přihláška v místě startu bude navýšena o 50 Kč startovného
- pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla

TRIATLONU ČSTT
- drafting je povolen ve všech kategoriích
- nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce
- každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

Propozice poskytli pořadatelé závodu
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JAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 29. 8.

Uzávěrka pro řádné vydání
je ve čtvrtek 21.8. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

14/2003

Redakce Rýmařovského horizontu, ve
spolupráci s redakční radou, se roz-
hodla zkvalitnit inzertní služby 
pro občany regionu Rýmařovska.
Pro zájemce o soukromou řádkovou
inzerci je připravena nabídka k otiště-
ní inzerátu za symbolický poplatek 
10 Kč. Inzerce může obsahovat maxi-
málně 240 znaků a bude uveřejněna
jedenkrát v Rýmařovském horizon-
tu. Obsah inzerce se může týkat pro-
deje a koupě věcí, výměny bytů, vý-

měny osobních věcí obyvatelstva,
darování, seznámení, hledání za-
městnání bez použití vlastních výrob-
ních prostředků, hledání ubytování,
podnájmů a pronájmů, poptávky
po službách a rubriky různé.
Soukromá řádková inzerce nemůže
obsahovat opakovanou výdělečnou
činnost, a to bez ohledu na skuteč-
nost, zda inzerent na tuto činnost má
nebo nemá oprávnění. Počítáme me-
zi ni i nabídky pronájmů, podnájmů,

nabídky zaměstnání, propagaci k ja-
kýmkoli obchodním účelům a všech-
ny, i skryté reklamy firem, organiza-
cí, akcí. Odkaz na www stránky, po-
važujeme za komerční. Konečné roz-
hodnutí o tom, zda inzerát má nebo
nemá komerční charakter, si vyhra-
zuje redakce.
Inzerent si může zadat inzerát osob-
ně v redakci Rýmařovského horizon-
tu nebo písemně na adrese: Okružní
10, 795 01 Rýmařov, případně 

na emailové adrese: rymhor@se-
znam.cz, inzerát bude otištěn 
až po uhrazení poplatku 10 Kč.
Zadavatel inzerce musí v textu inze-
rátu uvést kontakt na svou osobu pro
případné zájemce.
Pro potřeby redakce je nutné uvést
jméno, příjmení, přesnou adresu, pří-
padně telefonní kontakt. Tyto údaje
budou sloužit výhradně pro účely re-
dakce a nebudou zveřejněny!!! 

Redakce RH

Redakce nabízí

Inzerce pro občany za symbolickou cenu 10 Kč

SVČ Rýmařov zve zájemce o tradiční čínská cvičení

pro zdraví, sebeobranu, rozvoj osobnosti a dlouhý věk

TAI - ČI
Program: základy pohybu TCHAJ-ŤI-ČCHUAN

spojení pohybu a aplikací

základy bojového umění

sestava 24 forem

do malého sálu SVČ Rýmařov od 14.00 do 17.00 hodin

vede: Marcel Adamec

cena: 140 Kč, studenti 70 Kč

sobota 20. září 2003

AMK Sport Rýmařov a Středisko volného času Rýmařov
vás zvou na

závody minikár v sobotu 6. září 2003

5. ročník

O putovní pohár
SVČ Rýmařov
Start ve 12.00 hodin

u hotelu Praděd

7.ročník

O putovní pohár
starosty města

Rýmařova
Start v 9.00 hodin
u hotelu Praděd

Rýmařovští pokořili rekord trati
na Memoriálu Jana Suka

V sobotu 26. července potvrdilo
družstvo dobrovolných hasičů
z Rýmařova roli favorita a nejenže
zvítězilo, ale pokořilo dosavadní re-
kord a dosáhlo výsledného času
15,77 sekund v požárním útoku.
Zároveň tak získalo celkovou částku
ve výši 13 000 Kč. Výborného umís-
tění dosáhl také Petr Trusina ve IV.
ročníku běhu jednotlivců, když skvě-
lým třetím místem navázal na loňské
stříbro. Letošní 36. ročník
Memoriálu Jana Suka se uskutečnil
za mezinárodní účasti. Dobrovolné
hasiče přijeli v soutěži podpořit je-
jich kolegové z partnerského města

Krompachy (Slovensko). Pěkné po-
časí přilákalo na tradiční klání hasič-
ských družstev poměrně velké množ-
ství návštěvníků, mezi kterými byly
také děti. I ty si přišly na své a plně
využívaly připravených atrakcí - ská-
kacího hradu nebo zajímavé podíva-
né na mistra ČR 2001 v ovládání bi-
če Davida Regmunda.
Rýmařovské soutěžní družstvo dob-
rovolných hasičů se rozhodlo věno-
vat 5 000 Kč Dětskému domovu
v Janovicích. V podvečerních hodi-
nách se návštěvníci hasičského od-
poledne mohli zúčastnit zábavy s ka-
pelou Impuls. JiKo
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PŘIJME IHNED
• ZEDNÍKY

• TERMOFASÁDNÍKY

• MALÍŘE - NATĚRAČE

Pracovní nasazení a odpovídající
plat, řidičský průkaz vítán, praxe

8. května 35 , 795 01 Rýmařov

KONTAKT: 602 956 786

MĚSTO RÝMAŘOV
Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

zveřejňuje
N A B Í D K U N A  P R O D E J

havarovaného osobního automobilu

Technické údaje:
- typ: Škoda Favorit 135 Lx
- rok výroby: 1994
- obsah: 1289
- výkon motoru kW/k: 40/5000
- počet ujetých km: 74 345

Minimální požadovaná cena činí: 22 620,- Kč.

Bližší informace podá a přihlášky přijímá:
Městský úřad Rýmařov, nám. Míru 1, Rýmařov (Zdeněk Kudlák, tel. 554 254 140).

Ing. Petr Klouda, starosta města

Reklama
v R˘mafiovském Horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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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

Renault Megane 1,9 DTI, r.
v. 2000, kombi, 1. majitel,
klima, ABS, servo, AL - ko-
la. Cena: 279 000 Kã

· - Octavia 1,9 TDI, 
r. v. 2001, airbag, centrál,
ABS, servo.
Cena: 356 000 Kã

BMW 318i, 
r. v. 1994, ABS, airbag, ‰íbr,
AL-kola, rádio, mlhovky.
Cena: 159 000 Kã

Suzuki Swift 1,0i, 
r. v. 1996, centrál, servo, 
2 kusy.
Cena: 89 000 - 99 000 Kã

· - Felicia kombi 1,9 DIE-
SEL GLX, r. v. 1999 ABS,
airbag, centrál, servo, rá-
dio. Cena: 179 000 Kã

Nssan Micra 1,3, 
r. v. 1999, 5 dvefi., centrál,
servo, rádio, metalíza.
Cena: 179 000 Kã

Peugeot 106 ZN, 
r. v. 2000, 5 dvefi., rádio,
centrál, servo.
Cena: 179 000 Kã

· - Felicia Pick-cup, 
plast. nástavba, 
r. v. 1999, 1. majitel.
Cena: 119 000 Kã vã. DPH

Citröen Berlingo 1,9 DIE-
SEL, r. v. 1998, 5 míst,
centrál,, servo, airbag.
Cena: 198 000 Kã

· - Felicia 1,9 DIESE, 
r. v. 1998, centrál, airbag,
servo.
Cena: 168 000 Kã

Ford Fiesta 1,8 DIESEL,
r.v. 1996, rádio, servo.
Cena: 136 000 Kã

Renault 19, 1,6i, 
r. v. 1995, airbag, centrál,
servo, rádio.
Cena: 109 000 Kã

Citroen Xantia 1,8, 16 V COMBI
r. v. 1995, klima, ABS, imob.
centrál, airbag, AL kola,
rádio, cena: 149 000 Kã

Fiat Punto 1,7 TURBO DIE-
SEL, r. v. 1998, centrál,
servo, rádio.
Cena: 132 000 Kã

Audi A6, 1,8 TURBO -
QUATRO, r. v. 1999, 
maximální v˘bava.
Cena: 499 000 Kã

· - 120 L, 
r. v. 1987 po celkové G.O.
Cena: 29 900 Kã

Lada Samara, 1,5i, 
r. v. 1996, rádio, taÏné.
Cena: 59 000 Kã

· - Favorit 135 L, 
r. v. 1990, AL-kola, rádio,
STK - 5/2003.
Cena: 19 500 Kã

Opel Kadet 1,6i, 
r. v. 1989, rádio, taÏné.
Cena: 25 000 Kã

· - Forman 1,3 Lxi, 
r. v. 1994, rádio.
Cena: 73 000 Kã
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SLEVNĚNO

· - Octavia kombi 1,9 TDI, 81 kw,
SLX, r. v. 1998, klima, centrál, servo,
elektro v˘bava, metalíza, vyhfiívané
sedadla, ABS, ASR. Cena: 315 000 Kã

Ford Escort 1,8 TD Ghia, r. v.
1997, klima, AL - kola, rádio +
mg., centrál, ABS, matalíza, najeto
143 000 km. Cena: 187 000 Kã

Ford Focus 1,8 Tdi, 66 kw, r. v.
2000, centrál, servo, el. okna, rádio
+ mg., ABS, taÏné, stfi. okno, 4x air-
bag, 1. majitel, najeto 90 000 km.
Cena: 287 000 Kã

Mercedes Benz 112 CDi, 2,2 l,
90 kw, lux, r. v. 1999, ABS,
ASR, rádio + mg., klima, cent-
rál, alarm. 1. majitel, koup.
v âR, 8 míst. Cena: 538 000 Kã


