
Okupaci Československa po-
cítili před 35 lety i občané
Rýmařova.

Stávka učitelů uzavře 1. září
také dveře rýmařovských zá-
kladních škol.
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Neslavné výročí

Aktuálně z města

Připomenuli jsme si 35. výročí okupace Československa armádami Varšavské smlouvy
Ve čtvrtek 21. srpna si česká veřej-
nost připomenula historicky neslav-
né výročí našeho československého
státu. Doba útlaku 50. let pomalu
končila. Díky různým mezinárodním
i domácím souvislostem proběhla
druhá polovina 60. let ve znamení
pozvolného uvolnění. Lidé se poma-
lu začali vyjadřovat ke stavu společ-
nosti, ve které žili.
A ten rozhodně nebyl dobrý. Od zá-
kladních nedostatků v zásobování 
obyvatelstva až k pošramoceným
vztahům mezi českým a slovenským
národem. I v komunistické straně za-
čaly sílit snahy o odvolání generální-
ho tajemníka Antonína Novotného,
kterému byla připisována hlavní zod-
povědnost za tento stav.
Vše vyvrcholilo v lednu 1968 na za-
sedání ÚV KSČ, kdy byl Novotný
odvolán. Tím byl nastartován proces,
který vešel do dějin jako tzv.

„Pražské jaro“ a skončil srpnovou 
okupací země armádami Varšavské
smlouvy.
Zahájila jej postupná výměna funk-
cionářů na všech úrovních a obnove-
ní svobody slova. Nové stranické
a státní vedení provádělo demokrati-
zační změny ve společnosti, které
spočívaly v předání části rozhodova-
cích pravomocí demokraticky zvole-
ným společenským strukturám. Tlak
společnosti na další změny postupně
sílil a bylo otázkou, co se stane až 
se dostane na hranici ochoty komu-
nistické strany k těmto dalším změ-
nám. K tomuto však nedošlo.
Sovětské vedení, které v počátcích
tento vývoj podcenilo, bylo nuceno
v srpnu 1968 použít vojenskou sílu,
aby zabránilo dalšímu pokračování
Pražského jara a jeho eventuálnímu
rozšíření do okolních socialistických
států. Na všech místech země se však

okupanti setkali s pro-
testy a odporem.
Nejinak tomu bylo
i v Rýmařově. Zde 
se okupace neproje-
vila tak tvrdě jako ve
větších městech, o to
však byla překvapují-
cí, především proto,
že se tanky v malém
městečku objevily
náhle a neočekávaně
při ranním rozbřesku
a vyvolaly údiv, u ně-
kterých obyvatel oba-
vy a strach. Jeden
z pamětníků, pan Jiří Karel, vzpomí-
ná: „V 6.00 hodin mě probudil jeden
z mých kamarádů a mezi dveřmi
vzrušeně říkal, že nás obsazují. Ptal
jsem se kdo? A on na to, no přece
Rusové. Nemohl jsem tomu uvěřit
a rychle jsem spěchal ven, abych
se přesvědčil o pravdivosti jeho slov.
Dříve než jsem však vyběhl, uvědo-
mil jsem si, že mi do uší zní takový
tlumený dunivý zvuk. A opravdu.
Po Opavské ulici projížděly tanky,
byli to Rusové a později jsem se do-
věděl, že směřovali směrem na
Šumperk. Po třídě Hrdinů jela další
obrněná kolona, ta pro změnu mířila
přes náměstí směrem na Horní
Město. Byli to Poláci. Mladí hoši by-
li ze všeho tak zmatení, že ani netu-
šili, proč jim místní lidé nadávají.
Říkali, proč nám nadáváte, když tu-
dy musíme projet za účelem nějaké-
ho cvičení? Jejich velitel třímal v ru-
ce jakýsi cár papíru, který mu kdosi

z velení vrazil do ruky, a ten mu měl
posloužit jako mapa s cílovou obcí
Horní Město. Ptal se lidí, kudy se
tam jede, ovšem odpovědi se nedo-
čkal. Až jeden pan „Ochotný“ mu
cestu ukázal. Tanky sem musely do-
razit mezi 5.00 a 6.00 hodinou ran-
ní. Vzpomínám si také, že byl u rad-
nice odpadkový koš, kam lidé házeli
stranické legitimace.“
Nastala dlouholetá okupace republi-
ky. Mnozí představitelé Pražského
jara se v zájmu uchování vlastní mo-
ci sami podíleli na likvidaci zbytků
toho pozitivního, co předsrpnový vý-
voj přinesl. Ani to jim však nepo-
mohlo. Během jediného roku byli
donuceni se vzdát svých posledních
pozic a vedení převzali noví lidé
v čele s ambiciózním Gustavem
Husákem, dosazeným Moskvou. 70.
léta poté proběhla ve znamení stra-
nických prověrek a „normalizace“
poměrů ve společnosti. JiKo

Radní pověřili starostu jednáním
o opravě smuteční síně

Vyřizování stížností za období
od 1.7.2002 - 30.6.2003

Obce jsou povinny na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2
a petičního zákona č. 85/90 Sb. řešit písemné návrhy, připomínky a petice 
od občanů. Za sledované období k 30.6.2003 bylo přes centrální deník evido-
váno u odboru kanceláře starosty celkem 36 stížností, všechny byly vyřízeny.
Ve sledovaném období obdržel MěÚ Rýmařov jednu petici, kterou se v sou-
časné době zabývají příslušné orgány MěÚ.

Zpráva o činnosti komise
pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti při radě města Rýmařova pracuje pod vede-
ním Mgr. Květoslavy Sicové. Rozsáhlou činnost komise zabezpečuje 14 čle-
nů, z nichž 3 jsou z řad zastupitelů a 11 z řad občanů. Komise zabezpečuje 
osobní, rodinné i společenské slavnostní události, kterými doprovází naše spo-
luobčany od jejich narození až po smuteční rozloučení při jejich úmrtí.

Vítání občánků do svazku obce
Za 1. pololetí roku 2003 se narodilo 34 dětí (v roce 2002 celkem 76 dětí).

Komise provádí vítání dětí čtyřikrát ročně a vítání první občánka města roku
2003 spolu se starostou města se uskutečnilo 2. ledna 2003.

Rýmařovští radní se sešli k 15. jednání v pondělí 28. července. Vzali na vě-
domí zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti, pověřili starostu měs-
ta Ing. Petra Kloudu projednat s ředitelem Městských služeb, s.r.o. Rýmařov
Ing. Valou možnost opravy smuteční síně v Rýmařově. Rada vzala na vědomí
zprávu o plnění směrnice č. 4/96 o přijímání, projednávání a vyřizování návr-
hů, podnětů, připomínek a peticí za období od 1.7.2002 do 30.6.2003, schvá-
lila zachování dětského hřiště na Lidické ulici a vyslovila souhlas, aby byly
v rámci rozpočtu r. 2003-04 vyčleněny finanční prostředky na obnovu vyba-
vení hřiště a jeho provozního zabezpečení směřujícího k omezení potenciál-
ních konfliktů s vlastníky okolních nemovitostí.

Svatby - zámek Janovice
Komise eviduje 46 uzavřených manželství za rok 2002, za 1. pololetí roku
2003 to bylo 20 svateb. Svatební obřady se konají také na hradě Sovinci (v ro-
ce 2002 - 4 obřady, v roce 2003 prozatím 2 obřady). Svatební obřady jsou ob-
čany hodnoceny velmi dobře.

Foto: Bohumil Švéda

Foto: Bohumil Švéda
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Životní jubilea Smuteční obřady
Na požádání rodiny se připravují smuteční projevy. Komise postupuje podle
požadavků pohřební služby a přání pozůstalých. Největším nedostatkem 
na tomto úseku činnosti je stále nevyhovující smuteční síň, která nevyhovuje
důstojnému provádění smutečních obřadů, a tak jsou naši občané dál nuceni
využívat církevních prostor nebo za cenu daleko vyšších nákladů služby olo-
mouckého a šumperského krematoria.

K dovršení životního jubilea 70 a 75 let pořádá komise společenských záleži-
tostí pro jubilanty slavnostní večer se společnou oslavou, na kterou oslavence
zve osobním pozváním. Koná se každoročně na podzim. Členové komise 
osobně blahopřejí občanům, kteří v daném kalendářním roce dovršili 80 let
a starším. Oslavencům je předán dárek v den jejich životního jubilea. Za 1. po-
loletí roku 2003 se uskutečnilo 98 návštěv. V roce 2003 je počet jubilantů 198.

Komise pro občanské záležitosti dále ve zprávě konstatuje, že spolupráce s pracovnicemi matriky je na všech úsecích činnosti velmi dobrá. JiKo

Oprava komunikace na Bartákově se vleče hlemýždím tempem, 
realizace naráží na technické problémy

Komunikace na ulici Bartákově
v Rýmařově. Po několik let skloňova-
ná ve všech pádech, občany města ne-
sčetněkrát diskutované a zatracované
téma. V současné době se nedá její
stav přirovnat snad ani k tankodromu
a místní řidiči, pokud mohou, 
se jí zdaleka vyhnou. Snad ani s doko-
nalým terénním vozem si na ni ne-
troufne žádný odvážlivec. Přitom mno-
hý občan ani netuší, že zmíněná komu-
nikace paradoxně nepatří pod správu
města, ale její údržbu řídí stát, potažmo
Správa silnic Moravskoslezského kra-
je. Když naším městem proběhla zvěst
o tom, že stát přistoupí k realizaci 
opravy této děs a hrůzu nahánějící sil-
nice, svitla místním občanům naděje.
Kolikátá? To už nikdo nespočítá. Sliby
totiž střídaly sliby a v ulici se neobje-
voval jediný stavební stroj, jediný pra-
covník. Jen děr a výmolů přibývalo
s počtem zim.
Naděje se postupně v tomto roce za-
čala měnit ve skutečnost. Náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Wantula přislíbil, mimo jiné, vy-
řešit letitý problém se zmíněnou ko-
munikací na Bartákově ulici v měsíci
červenci. Když se první půle letních
prázdnin překulila a opět se nic nedě-
lo, řekli si místní: asi mají skluz jako
obvykle a čekali dál.
A ejhle, bystré oko kolemjdoucího
jednoho dne zahlédlo pracovníky
městských služeb, jak začínají s opra-
vou obrubníků. Proč právě městské
služby, když silnice je státu, pomyslel

by si někdo? Město v rámci urychle-
ní celého projektu nabídlo totiž státu
pomoc s přípravou realizace projektu
a podle předem schválené projektové
dokumentace přistoupilo k obnově
obrubníků podél celé vozovky 
na Bartákově ulici. Po kontrole odpo-
vědných pracovníků ze Správy silnic
Moravskoslezského kraje však došlo
ke zjištění, že výška obrubníků 
a od ní odvozená vozovka nebude
v úrovni, se kterou při výběrovém ří-
zení uvažovali. A práce se zastavily.
Co teď? Kde se stala chyba? Vinu ne-
se špatná projektová dokumentace
správy silnic, nepřesné geodetické
vyměření či omyl v práci městských
služeb?
Odpovědný pracovník Správy silnic
v Bruntále se k celé záležitosti ne-
chtěl vyjádřit. Potvrdil jen, že zaháje-
ní pokládky nového povrchu bylo
plánováno na průběh měsíce srpna
a dokončení prací souvisí s polože-
ním již zmíněných obrubníků, s opra-
vami dešťových šachet a podobně.
Přitom dokončení celého projektu je
podle smlouvy plánováno na konec
měsíce srpna v závislosti na klimatic-
kých podmínkách. V souvislosti 
se vzniklým problémem se musí ko-
munikace znovu zaměřit a přehodno-
tit dosavadní stav, postup prací a ze
strany Správy silnic Bruntál bude ná-
sledovat další kontrola. Rekonstrukce
vozovky údajně neohrozí průjezdnost
Bartákovy ulice, bude průjezdná
s menším omezením.

Ředitel Městských služeb
s.r.o. Rýmařov Ing. Vala k celé zále-
žitosti poznamenal, že o projektu měl
od samého počátku pochybnosti.
„Pochybnosti nebyly ani tak z důvodu
správnosti projektu, neznám zadání,
které obdržel projektant k jeho vypra-
cování, ale z toho důvodu, že ani
investor - Správa silnic - ani jím vy-
braný dodavatel neřešili skutečnosti,
které z projektu vyplynuly. A vypluly
napovrch až po zahájení realizace dí-
la kladením obrub, to znamená,
že vozovka je podle zaměření polože-
na do nižší úrovně než stávající, hlav-
ně na straně protilehlé u kuželny.
Podle projektu je nová vozovka spá-
dována opačně než stávající, takže
bez úběru značného množství podkla-
du se realizace díla neobejde.
Uvažuje se pouze s recyklací vozovky
frézováním, nejsou řešeny přechody
z navazujících ulic, či lépe řečeno,
jsou řešeny asi na výškové úrovni stá-
vající vozovky. Na situaci jsme opa-
kovaně investora i zhotovitele upo-
zorňovali. Ti přijeli shlédnout sou-
časný stav teprve v pondělí 18. srpna
- přičemž práce byly zahájeny
14. července. Zástupci investora
i zhotovitele byli situací zjevně zasko-
čeni a práce přikázali okamžitě za-
stavit,“ poznamenal k problematice
ředitel Martin Vala a dodal, že z cel-
kové zakázky mají hotovo již 75%.
„V současné době probíhá jednak
přezkoumání projektu, jednak zamě-

ření položených obrubníků. Cílem je
zjistit, zda se někde vyskytla chyba
či došlo skutečně k podcenění situa-
ce. To by znamenalo větší náklady
na vyřešení problémů. S těmito ná-
klady ovšem rozpočet akce nepočítá.
Pokud se prokáže pochybení na naší
straně, tak případné chyby odstraní-
me. Jsme však přesvědčeni, že z naší
strany i ze strany našeho subdodava-
tele k pochybení nedošlo. V případě
chyby v projektu nebo námi doda-
ném zaměření, budeme na dalších
pracích pokračovat až po vyřešení fi-
nančního krytí víceprací z tohoto titu-
lu vzniklých a pouze na základě ob-
jednávky.“ Jak dále ředitel dodal, re-
alizace projektu na Bartákově ulici 
je pro městské služby ztrátová 
a do takto nepřipravené akce se pus-
tili pouze proto, že k tomu byli vy-
zváni městem, s nímž mají společný
zájem o likvidaci této „ostudy
Rýmařova“, jakou Bartákova ulice
bezpochyby je. V každém případě se
jedná o akci Správy silnic
Moravskoslezského kraje a v případě
účasti více firem by měl existovat ko-
ordinátor, který by měl řídit činnost
jednotlivých firem. Z jednání a vystu-
pování druhé strany cítí ředitel absen-
ci takového koordinátora.
Řešení celého problému není u konce.
Celá záležitost je předmětem neustá-
lého jednání a podle vyjádření odpo-
vědných činitelů, všichni zúčastnění
hledají nejoptimálnější řešení.  JiKo
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Rozsah činnosti:

Právník:

Sekretariát

Kontrola

Spisovna

Oddělení výpočetní techniky (je zajišťováno externě)

Podatelna, informace

Přestupky

• provádí vnitřní kontrolní činnost na všech odborech MěÚ a organizacích spravovaných a řízených městem na základě pověření samosprávy orgánů města ne-
bo tajemníka

• vede agendu spojenou s dodržováním spisového řádu

• zabezpečuje plnění úkolů uložených funkcionáři města a tajemníkem MěÚ,
dalšími vnitřními předpisy a usneseními zastupitelstva města a rady města.
Při výkonu své funkce zvláště dbá na dodržování zákona o obcích,

• zabezpečuje orgánům samosprávy a jednotlivým odborům městského úřadu
v samostatné působnosti právní poradu při uzavírání závazkových a jiných
smluvních vztahů a při vystupování města v soudních sporech, popř. zastu-
puje město v soudních sporech,

• zabezpečuje právní poradu při realizaci zakladatelské funkce právnických 
osob a při právních vztazích z výkonu práv vyplývajících z majetkových 
účastí města v obchodních společnostech, při zřizování a rušení příspěvko-
vých organizací a organizačních složek města,

• zabezpečuje přípravu a vydávání obecně závazných vyhlášek města a naří-
zení města.

• zabezpečuje zpracování stanovisek města v připomínkovém řízení k návr-
hům právních předpisů jiných subjektů,

• v procesu uzavírání smluv zabezpečuje posouzení jejich právní správnosti
a jejich soulad s usneseními rady města a zastupitelstva města před podpi-
sem smlouvy starostou, místostarostou, tajemníkem MěÚ a jinými osobami
k tomu zmocněnými,

• zabezpečuje zpracování právních stanovisek k návrhům vnitřních předpisů
města,

• podle potřeby se účastní jednání vedených členy orgánů samosprávy,
• organizačně zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců zařazených do odboru

proces, evidenci a archivaci smluv uzavíraných jménem města včetně jejich
listinné podoby kromě smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečují-
cích další vzdělání a odbornou způsobilost a zajišťuje evidenci písemností
soudních sporů, ve kterých vystupuje město v jakémkoliv postavení,

• zabezpečuje evidenci originálů zakládacích listin právnických osob založe-
ných městem,

• zabezpečuje pro potřeby orgánů města a na žádost pro jednotlivé odbory
městského úřadu zpracování právních stanovisek při řešení problémů s vý-
kladem zákona,

• zabezpečuje spolupráci s externími firmami poskytujícími právní služby,
zvláště pak s univerzálně zvoleným externím právníkem města,

• organizuje, popř. zabezpečuje vyhotovení právních stanovisek k obsahu
a právní správnosti návrhu obsahu usnesení ve všech materiálech předlože-
ných pro jednání rady města, popř. zastupitelstva města.

• vede a organizuje všechny agendy starosty, jeho zástupce a tajemníka
• provádí dohled nad činností osadních výborů

• organizačně a technicky zabezpečuje jednání rady města a zasedání zastupi-
telstva města, včetně pořizování zápisů a usnesení z jednání.

• systémová údržba výpočetní techniky MěÚ
• budování městského informačního systému
• údržba a provoz programového vybavení MěÚ a jeho aktualizace

• údržba a provoz sítě
• počítačová grafika

• centrální evidence příjmu, oběhu a odesílání písemností a zásilek MěÚ
• poskytování informací o činnosti MěÚ a města Rýmařova podle zákona

č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších před-
pisů

• provádění kopírovacích služeb pro veřejnost
• zabezpečení provozu telefonní ústředny s provolbou

• vedení personální agendy zaměstnanců města Rýmařova a uvolněných čle-
nů zastupitelstva města

• zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti,
platových výměrů, dokladů při ukončení pracovního poměru

• zajišťování vzdělávacích akcí pro zaměstnance

• přijímání a vyřizování peticí
• řešení přestupků v souladu se zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů
• evidence žádostí o podání informace podle zákona č.106/99 Sb., o svobod-

ném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

• vyřizování stížnosti, podnětů a připomínek občanů a vedení jejich evidencí
• ukládání sankcí a ochranných opatření
• podávání zpráv orgánům činným v trestních řízení

Zpracoval tajemník MěÚ Rýmařov Ing. Jiří Furik

Odbor kancelář starosty
Vedoucí odboru: Mgr. Marek Bernát
Telefon: 554 253 211, 554 253 213
Počet pracovníků: 8

Odbor vnitřních věcí zajišťuje chod pracovišť městského úřadu, zajišťuje in-
formační službu úřadu, podatelnu, právní služby, eviduje sbírky zákonů a jiné
právní předpisy a obecně závazné vyhlášky a umožňuje občanům do nich na-
hlížet a další úkoly dané organizačním řádem úřadu. Převážná část působnosti

odboru ve vztahu k občanům má charakter zajišťování výkonu samostatné pů-
sobnosti města. V rámci přenesené působnosti vykonává Městský úřad
Rýmařov státní správu v oblasti přestupkové agendy na území Rýmařova, Staré
Vsi, Horního Města, Malé Štáhle, Jiříkova a Huzové, včetně jejich částí.

Seznamujeme vás s jednotlivými odbory MěÚ Rýmařov

fejeton
Opustil nás, jsme samy

Zůstaly jsme samy. Nevíme, kam patříme, kdo 
si pro nás přijde a kam nás odveze. Jak dlouho tady
budeme čekat? Chceme mít domov! Proč nás 
opustil bez toho, aniž by se s námi rozloučil nebo
vzal s sebou? Prý jsme ke svému okolí chladné? Ale
to přece neznamená, že nejsme prospěšné. Někomu
přece určitě ano! Nebo ne? Ano, je pravda, že nás
vytáhli z nějaké studené, zavšivené díry, ale my za
to přece nemůžeme, že jsme se tam dostaly. A teď
tohle! Víte, nejhorší lidská vlastnost je lhostejnost.
A my dnes a denně potkáváme tolik lhostejných li-
dí, kterým na nás ale vůbec nezáleží. Náš pán 

se jmenoval Brvos a byl z Bruntálu. Pokud jej ně-
kdo potkáte, vyřiďte mu, že tady na něj pořád čeká-
me. Na sídlišti Příkopy v Rýmařově. Nezapomeňte!
Příkopy! A kdyby si náhodou nemohl vzpomenout,
kde to je, tak mu vyřiďte, že mezi domy číslo 
13 a 15. Budeme na něj čekat. Možná, že si nás vez-
me za vlastní někdo jiný, snad někdo, komu nevadí
trocha chladu. Možná někdo ze zdejšího města.
Pomalu ale přestáváme věřit na zázrak. Ale to by-
chom neměly. Vždyť naděje přece umírá jako po-
slední, i když jsme jen hromádka obyčejných stu-
dených kamenů. JiKo
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Moravskoslezský kraj informuje

Generel bude sloužit jak
Olomouckému, tak

Moravskoslezskému kraji

Počet žáků přijatých na střední školy se zvyšuje
Přibližně o 150 žáků více bylo letos
oproti předešlému roku přijato ke stu-
diu ve všech středních školách na úze-
mí Moravskoslezského kraje, (do souč-
tu nejsou zahrnuty školy církevní).
Celkem bude na středních školách na-
šeho regionu ve školním roce 2003/2004
studovat 16 600 žáků v 1. ročnících
středních škol, z toho 65,48 %, tedy
10 870, v maturitních oborech. Kolik
jich skutečně ke studiu nastoupí, ukáže
až začátek školního roku.

Největší zájem měli absolventi základ-
ních škol o obecnou přípravu - tedy gym-
názia (5 892), následovala gastronomie,
hotelnictví a turismus (2 814), elektro-
technika, telekomunikační a výpočetní
technika (2 791), ekonomika a administ-
rativa (2 729), strojírenství a strojírenská
výroba (2 616), zdravotnictví (1 348).
Z porovnání údajů o přijímacím řízení
s hlavními vývojovými trendy
Dlouhodobého záměru vzdělávání a roz-

voje výchovně vzdělávací soustavy
Moravskoslezského kraje vyplývá:
• Úspěšně se rozšířila nabídka lyceálního

studia v oborech Technické,
Ekonomické a Pedagogické lyceum. 
Od 1. 9. 2003 bude rovněž zahájena vý-
uka na nově vzniklé Střední odborné
škole waldorfské v Ostravě s oborem
Waldorfské lyceum.

• V souladu s trendy Dlouhodobého zá-
měru je zaznamenán zvyšující se zájem
o studium v oborech se zaměřením 
na informační a komunikační technolo-
gie, zdravotnické a pečovatelské obory.

• V následujících letech bude nutné pod-
pořit zájem o studium v učebních obo-
rech skupiny Stavebnictví vzhledem
k mírnému snížení zájmu.

• Vzhledem k dlouhodobému útlumu ze-
mědělství a redukci zaměstnanosti
v tomto odvětví bude nutné přehodnotit
vzdělávací nabídku zemědělských obo-
rů, o které nadále zájem přetrvává.  

Katherini Koláčková, tisková mluvčí

Rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 232,1 tis. Kč
Olomouckému kraji na zpracování územně plánovacího podkladu
„Generel dopravy a cestovního ruchu Jeseníky“. Pořizovatelem
tohoto dokumentu, jehož cílem je prohloubení, upřesnění a rozvinu-
tí dosavadního řešení dopravy, rekreace a cestovního ruchu, které je
obsaženo ve schváleném územním plánu velkého územního celku
Jeseníky a jeho 1. změně, je právě Olomoucký kraj. Na přípravě 
se odborně podílejí také pracovníci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, generel bude využíván orgány obou krajů.
Řešeným územím generelu Jeseníky je území dvanácti rekreačních
krajinných celků (RKC), jeho rozloha je 121 131 ha a zahrnuje 
31 měst a obcí (nebo jejich částí). V Moravskoslezském kraji zahr-
nuje řešené území 4 RKC - RKC Vrbno pod Pradědem, RKC Malá
Morávka - Karlov pod Pradědem, RKC Žďárský Potok a RKC
Holčovice. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje bude navrženou
dotaci schvalovat na svém zářijovém zasedání.

Čerpáno z propozic rady kraje

Rozvoji turistiky v regionu
by měl pomoci nový portál

K rozvoji turistického ruchu
v regionu by měl přispět nový
internetový portál MSKRAJ.cz.
Vznik informačního serveru
podpořila svými prostředky
Evropská unie a rodil se v úzké
spolupráci s obdobným portá-
lem na Slovensku.
„Na vývoji spolupracoval slo-
venská softwarová společnost
JD Software a finanční zázemí
zabezpečila žilinská regionální
komora Slovenské obchodní
a průmyslové komora, která
současně provozuje zrcadlový
projekt pod názvem Viator.sk,“
říká Jiří Zerzoň z ostravské spo-
lečnosti PRONETmedia, která
nyní moravskoslezský portál
provozuje.
V současné době je na adrese
www.mskraj.cz zaneseno již
bezmála 550 zařízení - od chat,
penzionů, hotelů, restaurací, tu-
ristických či přírodních zajíma-
vostí a památek, firem nabízejí-
cích služby v dopravě, cestov-
ních kanceláří, turistických in-
formačních center a další.
„Cílem projektu je od počátku

zvýšení efektivity internetové
prezentace firem a společností
v oblasti cestovního ruchu
a současně propagace aktivit
a činností malých a středních
podnikatelů v oblasti turistiky.
Provozovatelé mají možnost
prezentovat na stránkách své zá-
kladní nabídky, města kulturní
a turistické zajímavosti, muzea
a galerie své expozice zdarma,“
dodává Zerzoň s tím, že portál
se tak přičlení k dalším třem ús-
pěšným regionálnímprojektům
v regionu - www.eostrava.info,
w w w. o s t r av s k e n o v i n y. c z  
a www.ostravskestranky.cz .
„Je dobře, že podobné projekty
vznikají, zcela jistě to napomůže
rozvoji turismu v našem kraji.
Moravskoslezský kraj patří mezi
regiony s mnoha možnostmi tu-
ristického vyžití a nejedná se jen
o ty známé lokality, jako napří-
klad Beskydy, podporu potřebují
zejména ty zatím méně objevo-
vané,“ říká Hana Zelenková,
krajská zastupitelka, která 
nad projektem převzala záštitu.  

Michal Kubíček, MSK

Demografický vývoj populace patnáctiletých v Moravskoslezském kraji

Zdroj dat: Český statistický úřad - Krajská reprezentace Ostrava

Z demografického vývoje populace patnáctiletých v okresech Moravskoslezského kra-
je v období 1997 - 2017 je zřejmý pokles počtu populace patnáctiletých začínající me-
zi roky 2007 a 2008. Znamená to, že přibližně během 4 až 5 let, tedy okolo roku 2011
až 2012, poklesne počet patnáctiletých na 66 až 70 % stávající populace, v okresech
Karviná a Nový Jičín jen na 60 %.  Katherini Koláčková, tisková mluvčí
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Tradiční setkání rýmařovských Němců provázela spokojenost
Každoročně na sklonku léta pořádá
organizace Svazu Němců severní
Morava Orlických hor a jeho předseda
Alfréd Heinisch setkání bývalých
Rýmařováků žijících v Německu 
ve městě Wetzlar. Organizátorkou zá-
jezdů a patronkou je paní Rosemarie

Kretschmer, předsedou základní orga-
nizace ve Wetzlar je pan Kurt Greger.
Obměnou je setkání naší německé
menšiny v Zailu nad Mohanem, které
se koná pravidelně jednou za dva roky
a součástí je i bohoslužba v podobné
kapli jakou máme V Lipkách.

Nejbližší návštěva v Zailu se uskuteč-
ní v příštím roce. Setkání Němců
v Rýmařově se konají pravidelně 
od roku 1992 a to letošní by se dalo
vyjádřit datem 20. srpna, kdy se hosté
setkali na půdě rýmařovského kultur-
ního domu s místostarostou 
Ing. Pavlem Kolářem. Vzájemná dis-
kuse přinesla mnoho zajímavých po-
znatků. Předseda rýmařovské organi-
zace pan Heinisch vyjádřil politování
nad tím, že Rýmařov nemá bohužel
hotel s ubytovací kapacitou větší než
50 lůžek. Německá výprava tak musí
být rozdělena do dvou menších ubyto-
vacích zařízení, což není zrovna vý-
hodné.
Jeden z pravidelných německých 
účastníků - Gerhard Tlusty shlédl
v minulosti zajímavý program dětí
z mateřské školy na ulici 1. máje, a na-
tolik se mu zalíbil, že pronesl přání,
aby na letošním setkání mohli účastní-
ci zájezdu vystoupení dětí spatřit také.

Pod vedením ředitelky MŠ na ulici 
1. máje Evženie Resnerové předvedli
malí předškoláci výbornou taneční
kompozici country tanců za vydatné-
ho povzbuzování přátel z Německa.
Součástí odpoledního programu bylo
také vystoupení nejmenších mažore-
tek Střediska volného času pod vede-
ním Pavlíny Kitschuchové. Malé sleč-
ny si vůbec v ničem nezadaly s jejich
dospělejšími kolegyněmi. Výkon
všech vystupujících byl náležitě od-
měněn potleskem, a nejen to. Pan
Tlusty se ujal role hlavního sponzora
a dětem věnoval malé dárkové balíčky
s různými pamlsky a k tomu zdařilou
medaili vlastnoručně vyrobenou v je-
ho dílně.
Spokojenost se zračila v očích němec-
kých přátel a organizátor pan Heinisch
mohl být spokojen s výsledkem jedno-
ho z dalších významných setkání pro-
hlubujících přátelství mezi Němci
a Čechy. JiKo

Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Prenatal club pod vedením porodních asistentek Marie Volkové a Blanky
Škutové srdečně zve všechny maminky, tatínky a děti na 

2. setkání maminek Prenatal clubu.

Téma: 1.Plavání kojenců - videoprojekce
2.Masáže kojenců - praktická ukázka

Přednášející: Kateřina Vítečková, majitelka Baby clubu Delfínek Ostrava.

Kdy: V sobotu 13. září v 16.00 hodin 
v nemocniční kapli rýmařovské nemocnice

(Poznámka: Pohoštění zajištěno, vstupné dobrovolné.)

Prenatal club zve na setkání

Diakonie a úřad
S úřady přijde jedinec nebo firma 
do styku mnohokrát za život a při-
znejme si, že ve většině případů 
na toto setkání neradi vzpomínáme.
Neochota mnohdy hraničící s igno-
rancí a arogantní chování je zejména
u českých úředníků spíše pravidlem
než výjimkou. Navíc často platí tak-
řka přímá úměra mezi výši postavení
úředníka a mírou zmíněných nešvarů.
Že však výše uvedená charakteristika
neplatí bezezbytku, o tom se přesvěd-
čilo v nedávné době i naše středisko.
V souvislosti s aktivitami kolem zá-
měru vybudovat domov odpočinku
ve stáří (DOS) v Dolní Moravici jsme
vstoupili do jednání s Ministerstvem
práce a sociálních věcí České repub-
liky. Naší žádostí se zabývala ná-
městkyně ministra práce a sociálních
věcí Ing. Škromacha paní Ing.
Ludmila Müllerová. Jedná se o jednu
z nejvyšších úřednic této instituce.

Jednala s námi vždy velice korektně
a otevřeně. I když pochopitelně ne-
mohla naši žádost sama vyřídit, při-
slíbila všestrannou pomoc, dokonce
15. července přijela k osobnímu jed-
nání do našeho střediska. Zároveň
navštívila dobrovolníky z IBO, kteří
tehdy pracovali na rekonstrukci bu-
dovy bývalé fary v Dolní Moravici,
která bude sloužit jako základ 
pro DOS.
Obdobně vstřícné jednání prokázal
i druhý náměstek ministra práce a so-
ciálních věcí pan Jiří Hofman. 
Je dobře, že na úřadě, který má v ná-
plni mimo jiné starost o potřebné, pů-
sobí lidé, kteří mají rozvinuté sociál-
ní cítění a umějí jednat s lidmi.
Oběma proto touto cestou vyjadřuje-
me upřímné poděkování a doufáme,
že jejich pozitivní příklad zapůsobí
i na úředníky v nižších pozicích. 

Marcela Staňková, Vladimír Stanzel

Oznámení
Diakonie ČCE - středisko Rýmařov oznamuje všem svým klientům a zá-

jemcům o její služby, že od 1. října 2003 mění místo svého působiště.
Nová adresa je třída Hrdinů 48 (bývalá mateřská škola). Veškeré další

kontaktní údaje (e-mail, telefon, fax, www stránky) zůstávají zachovány.

Foto: Blanka Škutová

Foto: Blanka Škutová

Foto: archiv Diakonie
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Začíná nový školní rok

Zavřete oči a vraťte se do dětství... čím
voní prázdniny? Vanilkovou zmrzlinou
italského cukráře v Benátkách?
Prosolenou pláží pod žhoucím slun-
cem Španělska? Nebo buchtami od ba-
bičky a odřeným kolenem na návsi
malebné vesničky? Nezbývá než opět
oči otevřít. Proč? Protože čas dovole-
ných je u konce. Dětem končí prázdni-
ny a nám všem nastávají všední dny.
Věříme, že jste si alespoň trochu odpo-
činuli a načerpali nových sil.
Odpočinek potřeboval každý z vás a je
úplně jedno, jestli jste odpočívali a trá-

vili dovolenou v zahraniční, nebo jen
tak na chalupě, na kolech atd. Většina
z vás je opět v zaměstnání a vkročili
jsme do třetího čtvrtletí letošního ro-
ku. Jak se nám povede? To záleží na
každém z nás.
Jaký byl předcházející školní rok, ja-
kou koncepci rozvoje plánuje město
do roku 2006 a jaký bude nový školní
rok, co přinese žákům i rodičům nové-
ho, na to jsme se zeptali zástupce ředi-
tele Základní školy na Jelínkově ulici
a předsedy komise pro výchovu
a vzdělávání Mgr. Vlastimila Barana.

Můžete říci, jakou koncepci rozvoje
školství zvolilo pro nové volební ob-
dobí zastupitelstvo města?
Zastupitelstvem města byla schvále-
na nová koncepce rozvoje školství
do roku 2006. V oblasti základního
školství je hlavní změnou pro rodiče
sloučení dvou školských subjektů
pod jednu střechu. U předškoláků se
převratné změny nechystají, střední
školy možná čeká „boj“ s plánova-
nou optimalizací kraje.
Je spojení našich základních škol
opravdu nutné? Moc nadšení to
zřejmě nepřinese.
Tento krok je zcela přirozený.
Demografická křivka narozených dě-
tí v Rýmařově klesá a již několik let
stagnuje asi na 80 narozených dětech
ročně. Vezměte si třeba právě nastá-
vající školní rok. Do prvního ročníku
nastupuje celkem, v obou školách,
asi 75 dětí.
Myslíte si, že je to dost pro dvě zá-
kladní školy?
Odpovídá to třem třídám jednoho
ročníku, které mohou být pod „jed-
nou střechou“. Z toho důvodu je sta-
noveno perspektivní datum sloučení
škol, a tím je 1. září 2005. A co se to-
ho nadšení týče, radost asi nebude
mít nikdo. Nejhůř to odnese ředitel,
který bude zodpovídat za 1000 lidí
a nemalý majetek. Učitelé se zase 
obávají anonymity. V prostředí, kde
znám skoro všechny děti na škole, 
se jistě učí lépe. Rodiče zase varují
před ztrátou konkurenčního prostředí
a tím i klesající kvalitou výuky.
Avšak tyto jejich obavy jsou zcela
neopodstatnělé, neboť „učitel“ je člo-
věk zodpovědný a děti učí jak nejlé-
pe umí, ať je v malé nebo velké ško-
le.
Přinese tedy spojení alespoň nějaké
výhody?
Říká se, že všechno má své výhody
i nevýhody. Ministerstvo jasně tvrdí,
že školy, které nemají alespoň dvě
paralelní třídy v ročníku, by neměly
existovat. Proto nemá smysl naříkat
nad tím, co nemůžeme ovlivnit.
Raději zkusme najít pozitiva. Dětem
se rozšíří nabídka obsahu vzdělání.
Větší škola může nabídnout více vo-
litelných předmětů, více cizích jazy-
ků, kvalitnější odborné učebny.
Dotkne se sloučení rýmařovských
škol i okolních obcí?
Existence těchto škol je v rukou o-

becních zastupitelstev a Rýmařov je
nemůže ovlivnit. Pokud by nastala
situace že by se okolní obce rozhod-
ly zrušit II. stupeň své základní ško-
ly, pak by nám další nárůst počtu žá-
ků v rýmařovské škole situaci ztížil.
Máme ovšem informaci, že tendence
okolních obcí je zachovat současný
stav. 
Přinese změna ve sloučení škol v je-
den právní subjekt nějaké technické
problémy nebo problémy se zařaze-
ním dítěte do sportovní třídy?
Sloučením obou základních škol, 
jak jsem již podotkl, vznikne nový
právní subjekt. Na ten zřejmě přejde
i přidělený statut sportovní třídy.
Byla by škoda, aby Rýmařov o tuto
„vymoženost“ přišel. Asi bych měl
uvést na pravou míru to, co si někte-
ří myslí, že pak spojená škola bude
pak vychovávat jen sportovce. Není
tomu tak, sportovní zaměření je jen
možnou alternativou pro pohybově
nadané žáky. Všechny děti, ať už
ve sportovních nebo v běžných tří-
dách, si v základní škole musí přede-
vším osvojit základní poznatky
z různých oborů tak, jak je to dáno
vzdělávacím programem.
Vzdělávací program základních
škol se prý má měnit, co je na tom
pravdy? Změní se něco v koncepci
výuky už v tomto novém školním ro-
ce?
Ministerstvem byl vydán rámcový
vzdělávací program, podle kterého 
si školy v budoucnu budou muset vy-
tvořit svůj vlastní vzdělávací pro-
gram. Učitelé s těmito kroky minis-
terstva byli již seznámeni a na změ-
ny se připravují. V tomto školním ro-
ce byla školám zvýšena hodinová
dotace v 8. a 9. ročníku o 1 vyučova-

cí hodinu a ředitelé, dle svého uváže-
ní, mohou sami určit, kde bude dě-
tem „přidáno“. Na naší škole jsme
tuto volbu přenesli na žáky samotné
a také na jejich rodiče. Předložili
jsme jim pestrou nabídku volitelných
předmětů, ať si vyberou sami, čemu
se budou více věnovat.
Tak to bude jistě tělocvik, kreslení,
zpěv.
Divil byste se. Zájem byl o odborné
předměty, konverzace v cizím jazy-
ce, přípravu na přijímací zkoušku 
na střední školy. Na rozdíl od našich
politiků si rodiče zřejmě opravdu 
uvědomují, že vzdělání je nejlepší
investice.
Údajně by v budoucnu neměly být
učebnice, je to pravda?
Nikoliv. To je zúžený pohled na věc.
Škola se logicky musí měnit, tak jak
se mění společnost. Není možné
dnes žáky učit systémem - opiš z ta-
bule a nauč se zpaměti. Množství in-
formací, které dnešní člověk má
zpracovat, je obrovské a není možné
„vše“ znát. Proto dnešní škola musí
učit hlavně kritickému myšlení 
při práci s informacemi, odlišit pod-
statné od vedlejšího, naučit vyhledat
to potřebné, zařadit do systému.
Učebnice podle mého názoru budou
vždy, ale postupně získají charakter
encyklopedií.
To přece bude ale změna i pro učite-
le, zvládnou to?
V posledních letech se snažíme 
na naší škole přecházet od klasické-
ho učení biflováním a školního drilu
k zajímavějším formám práce.
Snažíme se, aby žáci při školní práci
spolupracovali, aby byli aktivní sou-
částí výuky. Tím se pro ně školní 
učení může stát atraktivnější a záro-
veň také účinnější. Pro nás učitele je
to velká změna ve stylu práce, 
ale nepochybuji, že to zvládnem.
Teď ještě zpět k celkové koncepci
školství. Dotkne se tato koncepce
i mateřských škol?
Jen co se týče provozu. V současné
době máme tři školky rýmařovské
a jednu v Janovicích. V budoucnu by
tento stav měl být zachován.
Vzhledem k přísnějším hygienickým
předpisům bude přesunuta mateřská
škola na ulici Revoluční 24 do uvol-
něné školní družiny na ulici
Jelínkově 3. Osobně si myslím, 
že v těchto prostorách budou mít dě-

ti daleko lepší podmínky. Nové pro-
story nabízí lepší zázemí a daleko
větší zahradu.
Je počet čtyř mateřských škol pro
město Rýmařov dostatečný?
Kapacity, které v současnosti školky
mají, odpovídají danému počtu dětí
v Rýmařově. Pokud by se v budouc-
nu stalo, že by nastal populační
vzrůst, koncepce s touto alternativou
počítá a budovy, které k těmto úče-
lům sloužily dříve, zůstanou v majet-
ku města a v případě potřeby mohou
být využity pro potřeby rozšíření
MŠ.
Týká se koncepce rozvoje také střed-
ních škol?
Město Rýmařov může vyjádřit pou-
ze podporu středním školám vzhle-
dem k tomu, že spadají do pravomo-
ci a správy Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Městu
ovšem záleží na tom, aby střední
školy zůstaly zachovány ve stávají-
cím rozsahu i vzhledem k dostup-
nosti a s ohledem na slabší sociální
vrstvy tak, aby žáci těchto škol ne-
museli dojíždět například do Brun-
tálu nebo ještě dále. K problémům
středního školství se uskutečnilo
jednání ze strany zástupců města 
na podporu a zachování stávajících
středních škol na krajském úřadě
v Ostravě.
Jak funguje spolupráce mezi škola-
mi středními a základními?
Podle mého názoru snad tak, jak
v málokterém jiném městě. Zástupci
místního gymnázia i učiliště pravi-
delně navštěvují žáky 9. ročníku
a hovoří i s rodiči. My, učitelé základ-
ních škol, je v případném zájmu o na-
še střední školy plně podporujeme.
Paní ředitelka Zavadilová si mi
v minulém rozhovoru stěžovala,
že přístup vedení základních škol
k víceletému gymnáziu není příliš
vstřícný.
Je to otázka pohledu na věc. „Nábor“
dětí z řad žáků 5. ročníku na osmileté
gymnázium je takřka neomezený.
Učitelé gymnázia i sama paní ředitel-
ka mohli kdykoli navštívit naše páťá-
ky a taky této možnosti využili.
Sezvali jsme dokonce i rodiče případ-
ných adeptů, aby si sami vyslechli ar-
gumenty pro vstup dětí na gymnázi-
um. Na základě našich rad si gymná-
zium pozvalo páté ročníky na „mode-
lové vyučování“ , které probíhalo pří-
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mo v budovách gymnázia se záměrem
bližšího seznámení s prostředím ško-
ly. A co víc, ani v nejmenším jsme ne-
využili „výhody domácího prostředí“,
tím chci říct, že jsme dětem v případ-
ném odchodu nebránili a o tom, aby
u nás zůstaly, je nepřesvědčovali.
Připadá Vám to jako nevstřícný pří-
stup? Pokud se ale od nás očekává, 
že budeme děti k odchodu přesvědčo-
vat my, tak to nepřichází v úvahu.
Zatímco si děti užívaly prázdninové-
ho volna na škole vládl čilý ruch.
K jakým opravám či rekonstrukcím
v průběhu prázdnin vedení školy
přistoupilo?
Zde mohu mluvit pouze za naši ško-
lu.V rámci zpřísnění hygienických
norem muselo vedení školy přistou-
pit k úpravám  svého stravovacího
zařízení na Národní ulici. Jedná 
se sice „jen“ o výdejnu stravy, 
ale i přesto podléhá stejným poža-

davkům jako by to byla jídelna.
Dále jsme přistoupili k vybudování
drenáží kolem naší tělocvičny, 
pod kterou se dostávala dešťová vo-
da a tím docházelo k vzdouvání par-
ket. Každoročně natíráme okna, ma-
lujeme učebny. Letos jsme k vyma-
lování zvolili pastelové barvy místo
čistě bílých, snad se budou líbit.
Kompletně nově rekonstruované je
sociální zařízení ve 2. patře hlavní
budovy na Jelínkově ulici.
Rozvodem do všech kabinetů byla
rovněž dokončena místní počítačo-
vá síť. Neopravili jsme vše, co by-
chom rádi. Investice, které plynou
do školství od státu jsou opravdu
mizivé a náš rozpočet nám nedovo-
luje příliš inovovat a modernizovat.
Když už jsme u těch peněz, položím
Vám poslední otázku. Budete stáv-
kovat 1. září tak, jak to vyhlásil škol-
ský odborový svaz?

Stávka podle toho, co říkají odborá-
ři, zřejmě bude. Podle posledních in-
formací (22.8.) by měla být jedno-
denní, a to v pondělí 1. září. O tom,
zda budeme stávkovat, nerozhoduje
vedení školy, ale celá pedagogická
rada - všichni učitelé - a ti nastupují
až po vaší uzávěrce novin, tedy
v pondělí 25. srpna. A teprve kanto-
ři k celé záležitosti zaujmou stano-
visko zda do stávky vstoupí či niko-
liv. Pokud by se stávka na naší škole
uskutečnila, vedení školy by včas 
na veřejných plochách vyvěsilo
oznámení o tom, že 1. září se stávku-
je. V principu se bude jednat jen o ja-
kousi formu výstrahy a upozornění.
Slibů, které posloucháme snad od ro-
ku 1990, bylo již dost a hrnec trpěli-
vosti přetekl. Každá vláda s každým
volebním obdobím se hrdě bije v pr-
sa, že školství je její priorita a učite-
lům přidají nevím kolik peněz.

Bohužel zůstává jen u těch slibů. 
Vy osobně stávku podporujete?
Mně osobně připadá vztah politiků
ke vzdělání jako výsměch. Stávku
podpořím, ačkoli tuto formu protestu
příliš neuznávám. Pokud budete pso-
vi jen mávat před čumákem kostí, ale
nikdy mu tu kost nedáte, je logické,
že vás časem kousne. Buď ať politi-
kové mlčí a peníze neslibují, nebo ať
slíbí a svůj slib splní. Za to mávání
kostí si to kousnutí totiž zaslouží.

Děkuji za rozhovor.

úvaha
Ve školství bude třeba hodně optimismu a pevné síly

V celostátních sdělovacích médiích
se oproti jiným rokům objevují zmín-
ky o blížícím se začátku školního ro-
ku. Jsou to většinou předpovědi dosti
chmurného rázu. O co v nich převáž-
ně jde: bude málo peněz na hmotné
vybavení školství, bude málo učitelů,
neboť většina z těch nových uteče 
do lukrativnějších povolání a podob-
ně. Sama ministryně si není jista, 
zda pro svůj resort dostane tolik pe-
něz, kolik je zapotřebí, aby zabránila
hrozící stávce.
A k tomu otázka: dostane se dítě 

po absolvování základní školy 
na školu střední, kterou si zvolí?
A dále: bude maturant přijat na zvo-
lenou vysokou školu? Tady, ač nerad
cituji drsný titulek z Lidových novin
ze dne 23. srpna 2000: „Chcete stu-
dovat? Vysoké školy vám vzkazují:
Běžte se vycpat!“ Jestliže do proble-
matiky školství vstoupí podobné ná-
zory, pak se nás zmocňuje pocit mar-
nosti a zbytečnosti a marně hledám
odpověď na otázku, která se vnucuje:
„Jak se s tím vším má vyrovnat dítě,
žák, student?“ O narůstajících boles-

tech ve školství se ví již řadu let, pře-
sto se děje málo k nápravě, ačkoliv 
se na zodpovědná místa dostali 
ti, kteří zmíněný stav sami kritizovali
již před onou řadou let!
Dosti nářků! Podívám-li se na zmíně-
né problémy historicky, pak musím
konstatovat, že naše školství proděla-
lo ve svém vývoji nejednou drsný
rozvoj, až dospělo do stavu, kdy pat-
řilo k nejlepším na světě. Kolik jen
reforem přečkalo, kolik reorganizací,
kolik krátkodechostí! Věřím, 
že se najde dost zodpovědných učite-

lů, dost dobrých žáků, kteří vrátí čes-
kému školství místo, jež mu vždy ná-
leželo.
Vím, vážení čtenáři, převážně kanto-
ři, že dnešní úvaha nepřekypuje rado-
stí, že byste raději četli něco optimis-
tičtějšího. Ale někdy je zapotřebí po-
ukázat drsně na nedostatky, uvědomit
si je. K jejich překonání vám přeji
hodně zdraví, pevné nervy, duševní
sílu a dostatek optimismu, když 
už scházejí tolik potřebné finance.
Zkrátka: Šťastný a veselý nový školní
rok. JiKo

Základní umělecká škola zahajuje výuku 1. září
Prázdniny jsou téměř u konce a všichni, kteří docházejí do základní umělec-
ké školy - děti i učitelé - se již nyní mohou těšit na další školní rok. Stejně ja-
ko v minulých letech, i letos otevíráme výuku v hudebním, vý-
tvarném a literárně dramatickém oboru. Mohou k nám tedy
chodit děti, které chtějí hrát na nějaký hudební nástroj,
chtějí umět kreslit, malovat či pracovat s keramikou, nebo
i ty děti, které chtějí hrát divadlo. V rámci výuky je připra-
veno mnoho skvělých akcí. Nejenom že budeme pořádat kon-
certy, výstavy či divadelní představení - to se rozumí samo se-
bou. Pro letošní rok se chystá též pokračování natáčení doku-
mentárního filmu o naší škole, jež před časem proběhl
i v České televizi. Rozhodně bude uspořádán tradiční Koncert
učitelů s dětskou porotou, či soutěž Zpívá celá rodina. Připraven je i projekt,
který spojí všechny obory. Děti tak budou moci tvořivě spolupracovat a spo-
lečně chystat prezentaci, na které se představí výtvarníci, divadelníci a hu-
debníci.
V době, kdy je psán tento článek, ještě není jasné, jak to bude s učitelskou

stávkou na začátku školního roku. Je třeba, abych zdůraznil, že všichni učite-
lé i ostatní zaměstnanci případný protest učitelů jednomyslně podporují

a s důvody, které ke stávkové pohotovosti vedly, naprosto sou-
hlasí. Ovšem vzhledem k různým dalším okolnostem se k pří-
padné stávce připojí pouze symbolicky a výuku zahájí v nor-
málním čase.
Základní umělecká škola tedy začne vyučovat normálně - slav-
nostním zahájením v Rýmařově v pondělí 1.září v 15 hodin
v koncertním sále a v Břidličné v úterý 2.září v 15 hodin v u-
čebně výtvarného oboru v přízemí budovy. Na toto zahájení by
měli přijít nejen ti, kteří budou ve výuce pokračovat, ale i ti, kte-
ří se teprve hodlají přihlásit. Pokud někdo nepřijde na slavnost-

ní zahájení, nevadí. Může přijít kdykoli během prvních zářijových dní a při-
hlášku si vyzvednout. Noví zájemci o výuku v kterémkoli oboru by si ale mě-
li pospíšit, naše možnosti jsou omezené a může se stát, že na někoho již ne-
zbude místo.
Na všechny se velmi těšíme!! Mgr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

Jak si žáci a studenti budou v novém školním roce užívat volna
Období školního vyučování ve školním
roce 2003/2004 začne ve všech základ-
ních, středních a speciálních školách
v pondělí 1.září 2003. (Poznámka: po-
kud nebude stávka učitelů.) Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 29. ledna 2004. Období škol-
ního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve středu 30. června 2004.
Podzimní prázdniny připadnou
na pondělí 27. října 2003 a středu
29. října 2003.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pondělí 22.prosince 2003 a skončí

v pátek 2. ledna 2004. Vyučování zač-
ne v pondělí 5. ledna.
Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 30.ledna 2004.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanove-
ny pro bývalý Bruntálský okres
od 9. února do 15.února 2004.
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna
2004.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrt-
ka 1. července do úterý 31. srpna
2004.

Podle nových informací 
se obě ředitelství základních
škol v Rýmařově na základě
vůle svých učitelů rozhodla
vyhlásit na 1.9.2003 stávku.
V tento den zůstanou všech-
ny jejich školní budovy 
pro děti uzavřené.

Foto: Katherini Koláčková
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Učitelé PRIMY v Rýmařově nemusí 1. září stávkovat!
Na střední odborné škole PRIMA
v Rýmařově bude zahájen nový
školní rok 1. září, jako každoročně.
Učitelé školy zde nemají důvod
stávkovat, protože 13. plat zde nejen
učitelům, ale všem zaměstnancům
školy zůstane zachován. Slavnostní
zahájení nového školního roku
2003/2004 se uskuteční v malém sá-
le Domu kultury a ředitelství školy
zde přivítá 70 nových studentů prv-
ních ročníků, studijních oborů veřej-
ná správa a cestovní ruch a jejich ro-
diče. Studenti přijedou do Rýmařova
z deseti bývalých okresů z celé
Moravy. Zatímco některé školy 
se potýkají s nezájmem žáků 9. tříd,
Prima již získala jméno a každý rok
se sem hlásí stále více žáků. Poprvé
také nastupuje do 1. ročníků i něko-
lik absolventů jiných škol, kteří
chtějí studovat další studijní obor.
Pro nový školní rok byl přijat dosud
největší počet nových studentů
a další již nebylo možné přijmout,
protože to kapacita školy neumož-
ňuje.
Jako odborná škola si Prima zakládá
především na rozvoji odborných 

učeben a praktické činnosti studen-
tů. Proto také rozšiřuje výuku na po-
čítačích a v novém školním roce zde
budou studenti pracovat ve dvou 
učebnách na 24 počítačích a další
počítače budou mít učitelé k dispo-
zici v odborných kabinetech.
Studenty a učitele školy přivítá bu-
dova na Sokolovské ulici nově vy-
malovanými třídami, chodby jsou 
opatřeny novými nátěry a nově jsou
upraveny některé prostory. Při úpra-
vách o prázdninách pomáhalo i ně-
kolik studentů školy, kteří hned 
po zahájení nového školního roku
obdrží pochvalu ředitele školy.
V novém školním roce bude v budo-
vě v provozu 10 tříd denního studia,
dvě třídy dálkového studia a odbor-
né učebny výpočetní techniky, ci-
zích jazyků - angličtiny a němčiny,
video učebna, učebna administrativ-
ní techniky, hotelového provozu
a výživy a přípravy pokrmů a kabi-
net veřejnosprávní činnosti. Protože
bude mít škola více tříd a studentů,
nastupuje od 1. září také několik no-
vých učitelů i nové vychovatelky
Domova mládeže. Vedení školy mr-

zí malá spolupráce s místním gym-
náziem, která se projevila i před za-
čátkem nového školního roku, když
gymnázium přetáhlo škole kvalifi-
kovanou učitelku až koncem prázd-
nin. Potěšila nás naopak zpráva, 
že na škole bude dále působit anglic-
ký lektor, který již uvažoval o odjez-
du domů. Pro nový školní rok vyhlá-
sila Prima prospěchové a sociální sti-
pendium, které jistě studenti využijí.
Také v mimoškolní činnosti budou
v novém školním roce pokračovat
různé zájmové kroužky a kluby, jako
například literární klub, který své
příspěvky pravidelně posílá do Rý-
mařovského horizontu, dívčí klub,
mažoretky, taneční kroužek, rozhla-
sový kroužek, školní časopis a další
aktivity. K tématickým zájezdům
a exkurzím bude škola používat i na-
dále vlastní školní autobus, který je
k dispozici i ostatním školám. 
Pro všechny školy z města i okolí
bude sloužit i školní cestovní agen-
tura CEKA a studentské informační
centrum SIC, které je otevřené 
i pro občany a návštěvníky našeho
města. Přes potíže zůstává otevřené

také Evropské informační středisko,
zásluhou jeho předsedy pana Veleb-
ného.
V novém školním roce hodlá škola
pokračovat v prohlubování spolu-
práce se střední školou v družebním
polském městě Ozimku ve spoluprá-
ci s městskými orgány.
Naše město se stává známější také
díky absolventům škol oboru cestov-
ní ruch, kteří jej propagují na svých
pracovištích a sami se do Rýmařova
rádi vracejí. Proto škola buduje tu-
ristické středisko v Tvrdkově, které
bude sloužit studentům školy k zís-
kání praxe i pro rekreaci všem zá-
jemcům.
Na konci minulého školního roku 
odešly do důchodu dvě významné
členky vedení školy, zástupkyně ře-
ditele PhDr. Jana Petrášová a dlou-
holetá vedoucí vychovatelka paní
Ludmila Pudová, kterým všichni
učitelé i studenti přejí do dalších let
života hodně pohody.
Prima vykročí 1. září 2003 již do tři-
náctého roku své činnosti a věříme,
že i tento školní rok bude úspěšný. 

Ředitelství školy

Partnerství škol – Prima Rýmařov a Zespoł szkoł v Ozimku
V letošním školním roce navázala naše škola
spolupráci se střední školou v Ozimku. Proč
právě Ozimek?
Ozimek patří mezi partnerská města Rýmařova.
U zrodu této spolupráce byla myšlenka, 
aby studenti měřili své síly nejen ve sportu,
ale také ve znalostech historie jednotlivých regi-
onů.
A tak vznikl nápad, setkat se v delším čase, tý-
denním pobytu. Pro tuto myšlenku se nadchli
studenti i učitelé. Obě zastoupené strany při-
stoupily k tomuto úkolu zodpovědně. Připravily
bohatý program, ze kterého pak mohou čerpat
studenti pro jazykové, naučné soutěže.
Týdenního pobytu v Ozimku od 21. 6. 
do 28. 6. 2003 se zúčastnilo 13 studentů a dvě
učitelky – Mgr. Daniela Slováková a Vanda
Weinerová, DiS. Naši studenti se v Ozimku se-
známili s historií města, byli přijati starostou
města, v huti shlédli tavení rudy a navštívili
muzeum huti Malá pánev, prohlédli si rekreační

středisko a umělá jezera v Turavě, v Krasiejowě
paleontologické vykopávky, kde bude v příštím
roce o prázdninách pracovat malá skupina stu-
dentů školy v přírodním muzeu. Polští přátelé
ukázali našim studentům krajské město Opole.
Od 30. 6. do 7. 7. 2003 se uskutečnil pobyt pol-
ských studentů u nás, v Rýmařově. Studenti
byli ubytováni v internátě školy. Na bohatém
programu se podíleli o své dovolené i naši uči-
telé. Vedle českých studentů se věnovali dle
rozpisu polské výpravě, nejen v programové
části, ale i v přípravě jídla. Polští studenti 
se seznamovali s městem a okolím. Zajímavým
výkladem Mgr. J. Karla jim byla přiblížena his-
torie města. Prohlédli si známou památku kapli
v Lipkách s barokními malbami 
H. Ch. Handkeho, kostel sv. Michala, radnici
města, byli přivítáni starostou města 
Ing. Petrem Kloudou, navštívili zámeckou za-
hradu v Janovicích a Spitzerovu vilu. Barokní
malby Handkeho si mohli prohlédnout rovněž

v kostele Svatý kopeček. S přírodní krásou
Jeseníků se seznámili na turistické vycházce –
Bílá Opava, Praděd, Rešovské vodopády.
Navštívili papírny v Losinách a také zámek
Velké Losiny. Ve volných chvílích hráli volej-
bal a ve večerních využívali služeb internetu. 
I když počasí nám moc nepřálo, neboť jsme ně-
kolikrát zmokli, nepokazilo nám to náladu. 
Z těchto obou setkání vznikly nové kontakty.
Další připravovanou akcí je setkání učitelů 
obou škol, výměna zkušeností v pedagogické
práci a jazykové soutěže.
Za zdárný průběh červencové celotýdenní akce
můžeme poděkovat zřizovateli školy panu
Neherovi, ředitelství školy Prima, starostovi
města Ing. Kloudovi, všem zúčastněným učite-
lům a nepedagogickým pracovníkům, zvláště
pak těm, kteří zajišťovali celodenní stravu. Dík
patří Nadě Neherové, paní Jitce Gottvaldové 
a paní Ing. Ivetě Matuškové.

Za vedení školy Mgr. Jarmila Labounková

Foto: archiv SSOŠ Prima Foto: archiv SSOŠ Prima
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Kam na výlet

Zamyšlení

Vycházkou kolem Rýmařova
Tentokráte se vydáme po neznače-
ných cestách na kratší vycházku ko-
lem Rýmařova. Jediná turistická
značka, která nám ukáže cestu, je ze-
lená, vedoucí z rýmařovského ná-
městí přes třídu Hrdinů k nádraží
ČD. U nákladního nádraží odbočíme
vlevo dolů k fotbalovému hřišti a po-
kračujeme v cestě za město
Žižkovou ulicí souběžně s železniční
tratí a Podolským potokem. Kolem
zahrádkářských kolonií dojdeme
k rybníku, přejdeme hráz a za bez-
pečnostním přelivem odbočíme vle-
vo nahoru pěšinou k železničnímu
přechodu. Za kolejemi jdeme dále
vlevo travnatou a později zpevněnou
polní cestou k Jamarticím.
Asi 300 m před železniční zastávkou
v Jamarticích odbočíme vpravo na-

horu po silničce vedoucí k anténní-
mu stožáru telefonního převaděče.
Z této cesty začínají méně známé po-
hledy na Rýmařov s okolím i na je-
senický hřeben.
Na vrcholu kopce zpevněná cesta
končí. Dále půjdeme travnatou polní
cestou kolem lesíka a pod dálkovým
elektrickým vedením na silnici 
nad Albrechticemi. Po ní se vydáme
vpravo a za křižovatkou se silnicí 
od Stránského cca po 100 metrech
odbočíme průsekem ve větrolamu
vlevo na travnatou polní cestu, 
po které sestoupíme do Ondřejova.
V Ondřejově za silnicí pokračujeme
mezi domky vpravo nahoru polní sil-
ničkou k vodojemům v Rýmařově,
odkud sejdeme k pivovaru a vrátíme
se zpět na rýmařovské náměstí.

Délka trasy je 9 km a za pěkného po-
časí jsou z vrcholových partií daleké
výhledy. Za déle trvajících dešťů jsou
travnaté části trasy náročnější 

na chůzi. Bývá tudy také vedena
krátká trasa Rýmařovské padesátky.  

Za Klub českých turistů
Hana Kašparová

A léta běží ...
Proti věku není léku. Čas běží, není v našich silách
ho zastavit. Když nám bylo dvacet, čtyřicetiletí byli
úplně odepsaní, potom se dostavila čtyřicítka nám,
to už šedesátníci byli zcela vyřízení . a tak to pokra-
čovalo. Vždy vzhledem k našemu věku. Tytam jsou
však doby, kdy Jaroslava Vrchlického považovali
a oslovovali v padesáti „velebný kmete“.

Lidský věk se prodlužuje, tak to ukazují statistiky
a demografické studie. Během jediného století zís-
kalo lidstvo třicet let života navíc. Na dlouhověkost
mají vliv genetické dispozice, prostředí a životní
styl. Ženy žijí déle. Proč? Snad o něco méně kouří,
pijí, nepracují v těžkém průmyslu a v zaměstnáních
se zvláštními riziky. Ženy se dožívají v průměru ví-

ce let, ale podle studií jsou „opotřebovanější“ než
muži, protože musely více pracovat.
Položme si otázku, jak je tomu v našem městě.
Máme u nás 198 občanů starších osmdesáti let.
Přicházíme za nimi s kytičkou a blahopřáním k naro-
zeninám a je čas i na vzpomínání a popovídání. Věřte,
že máme u nás čiperné a vitální seniory, moudré dří-
ve narozené lidi. Co člověk - to neopakovatelný pří-
běh a osud. Někdy si říkám, že to by byl námět na
scénář filmu. Teď mám na mysli vás, paní Natalko
Domanská. Myslím na šikovné ruce vás, pane
Rezáku, životní moudrost paní Zemanové,
Charvátové, Tlapalových osobní statečnost pana
Švejcara a Calábka, pracovitost paní Liebarsové,
Vlčkové, Zelendové, Šmirkové. Promiňte mi, 
vy ostatní naši milí oslavenci, které jsem nemohla 
už vyjmenovat, ono to nejde - téměř dvě stovky jmen.
Obdivujeme vás, váš optimismus, skromnost, živo-
taschopnost, i když choroby se vám nevyhýbají
a lecjaká trápení taky. Co jsem poznala, že kladete
na první místa svých žebříčků hodnot? Samozřejmě
zdraví a rodinné zázemí. Zájem o dění kolem, přáte-
lé, koníčky, četba, občas televize, kratší procházky,
pobyt v přírodě, péče o domácnost, netrápit se věc-
mi, které není možno změnit a taky neočekávat 
od ostatních to, co nám nejsou schopni dát. Brát
vděčně každý den v životě, on už se totiž nebude 
opakovat. Po životní cestě jdeme jenom jednou.

Všechny, všecky naše dříve narozené spoluobčany,
už podzimně zdraví a hodně sil a radosti přeje Květa
Sicová, předsedkyně komise pro společenské záleži-
tosti MěÚ

Nenechte si ukrást prázdniny
Srpen pomalu prochází cílovou ro-
vinkou, jako by se nechumelilo,
a mně je to tak trošku líto i kvůli
dětem, kterým tím končí prázdniny.
Nezastírám, že jsem je prožíval
s nimi.
Už v dobách, kdy jsem nastoupil
do svého prvního zaměstnání, by-
lo pro mne období od začátku čer-
vence do konce srpna prázdnino-
vé. Protože jsem pracoval v kultu-
ře, přispěla k tomu zcela určitě 
okurková sezóna. A ten pocit vol-

nosti přetrval. I dnes se snažím
prožít těch pár dnů letní dovolené
stylově a pokud možno v pohodě,
prázdninově. Vždyť dny jsou tak
dlouhé. Přitom člověk zrovinka
nemusí pobývat na plážích
v Chorvatku nebo v lepším přípa-
dě ve Španělsku, nebo zkrátka ně-
kde jinde v zahraničí. Vždyť
v Česku je tolik míst, které si člo-
věk může oblíbit a zamilovat.
Vzpomenu na svůj domov - Jese-
níky, malebné a místy lidskou ci-

vilizací nedotčené, nebo zádumči-
vé Beskydy s malebnými chaloup-
kami a pracovitými horaly.
K dobrému pocitu stačí v létě strašně
málo. Třeba ranní procházka v lese.
Někdo má tu kliku, že se mu to občas
podaří i cestou do práce. To je pak
celý den ještě voňavější. Anebo tako-
vý podvečerní špacír podél potoka,
noční koupání, posezení u ohníčku.
I tím lze docílit iluze prázdnin, třeba-
že jste jinak v pracovním procesu...
Inu, návrat k přírodě jako ke zdroji

pohody, inspirace či poznání toho
základního. Rovnováhy, lásky, po-
rozumění. To všechno člověku pak
dovoluje, u někoho i napříč věku
i pracovním povinnostem, prožívat
báječné prázdniny rok co rok.
Samozřejmě s lidmi, které miluje
a kteří mu něco říkají. Život totiž
děsně letí, ale dá se vychutnat
i v těch na první pohled obyčej-
ných a banálních věcech. Každý
den, po celý rok a nejen o prázdni-
nách. JiKo

Portrét starce Foto: Zdeněk Habr
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Vloupal se do sauny v Edrovicích
Dosud neznámý pachatel se vloupal
v době mezi 27. a 28.červencem 
do edrovické sauny. Odtrhl část stře-
chy a vnikl do budovy, kde pak odci-
zil 8 kusů plastových židlí a 10 ks vý-
stavních pivních sklenic - vše v hod-
notě 1 500 Kč. Na poškození budovy
způsobil škodu za 10 000 Kč.

Ukradl přenosný světelný
semafor v Ondřejově

V noci z 28. na 29. července odcizil
dosud neznámý pachatel 2 ks světel-
ných semaforů z mobilní semaforové
soupravy v místě, kde stavební firmy
provádějí opravu mostu na silnici
mezi Rýmařovem a částí Ondřejov.
Demontoval šroub, kterým byly se-
mafory uchyceny na kovové kon-
strukci soupravy a odstranil i propo-
jovací kabel z akumulátoru. Způsobil
tím škodu ve výši 75 628 Kč.

Mladý řidič traktoru
nedal přednost a v opilosti

naboural škodovku
Na křižovatku v Rýmařově přijížděl
po vedlejší silnici ve středu 30. čer-
vence krátce před půl osmou ranní
jednadvacetiletý řidič traktoru Zetor
s vlečkou. Z pravé strany přehlédl
přijíždějící osobní vozidlo Š 135 se-
dmapadesátiletého řidiče z Krnova.
Došlo ke střetu a způsobená škoda
činí 6 000 Kč - jen na osobním vo-
zidle. Ke zranění osob nedošlo, de-
chová zkouška byla u řidiče negativ-
ní a u mladého řidiče traktoru pozi-
tivní. Ten se pak podrobil lékařské
prohlídce a odběru krve.

Pytlačili bez povolení
Rybářská stráž a hlídka Policie ČR
OOP Břidličná přistihla 6.srpna po-
dezřelého pětatřicetiletého muže 
na mostě přes řeku Moravici
v Břidličné jak loví ryby v pstruho-
vých vodách. Bylo však zjištěno, 
že k tomu nemá oprávnění. Rybářský
pytlák nic neulovil a v celé záležitos-
ti byly splněny zákonné podmínky
pro zahájení zkráceného trestního ří-
zení, které bylo provedeno 
na OOP ČR Břidličná.
Ze stejného trestného činu jsou nyní
vyšetřováni dva podezřelí místní
mladíci ve věku 17 let. Ti podle do-
savadních výsledků šetření lovili
v nočních hodinách ze 6. na 7. srpna
bez řádného rybářského oprávnění
ryby na rybníku v Břidličné.
Kontrolou provedenou policisty
Policie ČR v Břidličné bylo zjištěno,
že ulovili 4 kusy kaprů od 21 
do 35 cm. Ulovené ryby i rybářské
potřeby byly u podezřelých zajištěny.

Kradl v šatně zaměstnanců
stravovacího střediska
Nemocnice Rýmařov

Z volně přístupné šatny zaměstnan-
ců stravovacího střediska nemocni-
ce v Rýmařově odcizil dosud nezná-
mý pachatel v ranních hodinách
6.srpna z volně položené kožené
dámské tašky hnědou koženou pe-
něženku s finanční částkou 
1 030 Kč, platební kartu banky a do-
klady poškozené majitelky. Ta pro-
vedla okamžitě blokaci karty.
Neznámý poberta jí způsobil škodu
za více jak 1 200 Kč. 

V opilosti nezvládla
jízdu na kole po Havlíčkově ulici

Při jízdě z kopce nezvládla v pátek
8. srpna krátce po dvaadvacáté hodi-
ně pravotočivou zatáčku při jízdě 
na kole místní jednapadesátiletá že-
na. Upadla na vozovku a způsobila 
si lehké zranění. Jízdu nezvládla
zřejmě pod vlivem požitého alkoho-
lu. Dechová zkouška totiž u cyklist-
ky proběhla s pozitivním výsledkem.

Majitel chalupy nalezl
dělostřelecký granát
z II. světové války

V sobotu 9. srpna prováděl dvaaše-
desátiletý majitel chalupy v Dolní
Moravici výkopové práce v bažina-
tém terénu poblíž své rekreační cha-
lupy a přitom narazil na nevybuchlý
dělostřelecký granát. K nálezu byl
přivolán pyrotechnik Policie ČR,
který munici označil jako dělostře-
lecký granát ráže 100 mm z II. světo-
vé války vyrobený v Německu.
Munici si pyrotechnik na místě pře-
vzal k odborné likvidaci.

Oprava rozbitého Porsche
přijde na půl miliónu korun

K nehodě s vysokou hmotnou ško-
dou došlo v neděli 10. srpna krátce
po půl sedmé večer na křižovatce 
ulic Opavská a Jesenická mezi
Rýmařovem a Janovicemi.
Jednadvacetiletá řidička Škody 105
z Rýmařova odbočovala vlevo na
vedlejší komunikaci a přehlédla, 
že je již předjížděna osobním vozid-
lem Porsche Carrera německého še-
stasedmdesátiletého řidiče. Škodov-
ka narazila do pravého boku
Porsche. Paradoxní na celé nehodě 
je poměr škody. Zatímco oprava dra-
hého Porsche přijde na půl miliónu,
škodovku dají mechanici dohromady
za dvě tisícovky. Ke zranění osob na-
štěstí nedošlo. Požití alkoholu bylo
u obou účastníků vyloučeno.

Srazil se s divokým prasetem
Krátce před půl šestou ranní projíž-
děl 12. srpna padesátiletý řidič
Octavie z Vrbna pod Pradědem ob-
cemi Dolní Moravicí a Malou Štáhlí.
Při projíždění rovného úseku silnice
mu přímo do jízdní dráhy z řepkové-
ho pole v bezprostřední blízkosti vy-
běhlo divoké prase. Řidič již nestačil
vozidlo zabrzdit a došlo ke střetu. 
Při nehodě bylo prase usmrceno. 
Ke zranění osob nedošlo. Hmotná
škoda na Octavii byla vyčíslena 
na 10 000 Kč.

Služební pes vypátral
pohřešovaného dědečka

V úterý 12. srpna krátce po 17. hodi-
ně oznámila žena na obvodní odděle-
ní Policie Rýmařov, že pohřešuje své-
ho dvaasedmdesátiletého manžela,

který si měl jít po obědě lehnout.
Neobjevila jej v posteli ani v okolí
chaty a muž se nezmínil o tom, že by
plánoval někam odejít. Byl získán po-
pis pohřešovaného a v obci Dolní
Moravice byla provedena pátrací akce
za účasti devíti policistů Obvodního
oddělení Policie Rýmařov, služebního
psovoda a psa Okresního ředitelství
Policie Bruntál, osmi dobrovolných
hasičů obce Dolní Moravice a staro-
sty obce, který vyhlásil pátrací relaci
v místním rozhlase. Při pátrací akci
byl pohřešovaný dědeček nalezen slu-
žebním psem Sorry ve vzdálenosti je-
den kilometr od rekreační chaty.
Pohřešovaný byl v pořádku předán
manželce. Ukázalo se, že pohřešova-
ný již delší dobu trpí ztrátou paměti
a poruchami orientace a tak pouze za-
bloudil při procházce, sedl si do trávy
a čekal, až si pro něj někdo přijde.

Loupil při cestě z restaurace
Policejní rada SKPV Bruntál zahájil
trestní stíhání, v minulosti již soudně
trestaného 25letého muže z Horního
Města, a to pro trestný čin loupeže.
Při cestě z restaurace 30 minut 
po půlnoci napadl na silnici mezi ob-
cemi Horní Město a Skály čtyřiceti-
letého muže z Horního Města.
Obviněný rozdával nebožákovi rány
pěstmi do obličeje a uštědřil mu ko-
pance po celém těle. Svůj útok opa-
koval a napadenému sundal riflovou
bundu, ve které měl mobilní telefon.
Způsobil mu škodu za 4 000 Kč.
Poškozený utrpěl zranění a musel
vyhledat ošetření v nemocnici. Hned
další den po spáchání loupeže
skončil ve vazbě 25letý muž
z Horního Města. Po zahájení trest-
ního stíhání podal na obviněného po-
licejní rada návrh na vzetí do vazby
a 17.srpna putoval obviněný muž do
vazební věznice v Ostravě.

V rýmařovské hospodě hodil
po číšníkovi popelník

Ve středu 20.8.2003 zahájili policisté
OOP ČR Rýmařov zkrácené příprav-
né řízení pro trestný čin výtržnictví
proti místnímu 33letému muži. Ten
měl podle dosavadních poznatků poli-
cie 16. srpna 30 minut po půlnoci bez-
důvodně fyzicky napadnout ve výčepu
restaurace v Rýmařově sedmadvaceti-
letého a třiatřicetiletého muže. Pak
ještě napadl třiadvacetiletého zaměst-
nance restaurace, kterého uchopil pod
krkem a několikrát s ním zacloumal.
Při odchodu z restaurace pak ještě ho-
dil po obsluhujícím číšníkovi popel-
ník, který jej však naštěstí nezasáhl.
Žádnému z napadených nebylo způso-
beno zranění. Řádění výtržníka učini-
la přítrž Policie OOP ČR Rýmařov.

Z podkladů tiskové mluvčí
Policie ČR npor. Mgr. Lucie

Krašteničové zpracoval JiKo

Jednatřicetiletý řidič nákladního vozidla Tatra z Prostějovska v pátek 1. srpna
údajně uviděl v protisměru dvě vozidla, která se předjížděla. Aby zabránil stře-
tu zajel blíže k pravému okraji vozovky, aby se jim vyhnul. Jeho Tatra se však
dostala pravými koly za okraj komunikace a sjela ze srázu, kde se převrátila na
bok. Nákladní vozidlo přitom zachytilo pravým bokem o litinový poklop šach-
ty vodovodního uzávěru. Řidič byl vyzván k lékařskému vyšetření a odběru kr-
ve, kterému se podrobil. Pro orientaci byl řidič opakovaně podroben dechové
zkoušce - tentokrát přístrojem Drager, která měla pozitivní výsledek 1,07 pro-
mile alkoholu. Při nehodě byl řidič lehce zraněn s dosud neupřesněnou dobou
léčení. Na Tatře a vodovodním uzávěru vznikla škoda převyšující 80 000 Kč.

Řidič se s Tatrou zřítil pod vlivem alkoholu ze srázu
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Pozor, je tady soutěž

„Jste všímaví k památkám a pozoruhodnostem v našem městě?“ - 2. část
Denně procházíme v našem městě Rýmařově ko-
lem nejrůznějších architektonických pozoruhod-
ností a kulturních památek, historických detailů,
fascinujících fasádních či dveřních ornamentů, uni-
kátních a originálních korouhviček, jež zde zane-
chali mistři řezbáři, tesaři, sochaři, stavitelé nebo 
umělečtí kováři. V dnešní uspěchané době protka-
né sítěmi mobilních operátorů, kdy z kanceláří
a pokojů blikají monitory počítačových sestav a dě-
ti si hrají ve virtuálním světě, jen stěží zastavíme

svůj krok, pozvedneme hlavu vzhůru a zamyslíme
se například nad tím, který umělec obdarovaný fan-
tazií nám dílo pro další pokolení zanechal.

Naše soutěž pokračuje 2. částí. Ten, kdo si nestihnul
z jakéhokoliv důvodu zakoupit naše noviny 
č. 13/2003 s 1. částí naší soutěže, může tak učinit do-
datečně v redakci Rýmařovského horizontu 
ve Středisku volného času. V následujících dalších
dvou vydáních jdoucích po sobě uveřejníme po čty-

řech zajímavých pozoruhodnostech našeho města
na fotografiích a vašim úkolem bude uhádnout místo,
lokalitu, objekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kte-
rém se fotografovaná pozoruhodnost či detail nachá-
zí. Čím přesněji bude fotografie popsána, tím lépe pro
soutěžícího. Půjde tedy celkem o dvanáct fotografií
s nejrůznějšími historicky zajímavými objekty.
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 lístek vy-
střihnete z novin a pošlete na adresu redakce -
Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01

Rýmařov nebo jej můžete vhodit do naší redakční
schránky u hlavního vchodu do Střediska volného
času, případně zanechat na podatelně Městského
úřadu v Rýmařově. (Přijímají se pouze vystřižené
soutěžní kupóny z novin nikoliv okopírované nebo
napsané na volný list papíru.) Poslední 3. soutěž-
ní kupón vyjde v Rýmařovském horizontu 
č. 15/2003 (12. září). Soutěžní kupóny můžete za-
sílat jednotlivě nebo všechny najednou nejpozdě-

ji však do 26. září. Slosování se uskuteční 29. zá-
ří a jména výherců budou uveřejněna
v Rýmařovském horizontu č. 17/2003 (10. října
2003).
Hodně štěstí v soutěži vám přeje vaše redakce RH

Tak hurá do toho a půl je hotovo! Druhá 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. 2“

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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2.9.1928 nar. Miloslav Ištvan, hudební skladatel (zemř. 26.1.1990 
v Brně) - 75. výr. nar.

3.9.1878 nar. Hanuš Jelínek, básník, prozaik, překladatel a divadelní 
kritik (zemř. 28.4.1944) - 125. výr. nar.

4.9.1903 nar. Jitka Fučíková, překladatelka a literární vědkyně (zemř.
26.6.1987) - 100. výr. nar.

5.9.1733 nar. Christoph Martin Wieland, německý prozaik, básník 
a překladatel (zemř. 20.1.1813) - 270. výr. nar.

5.9.1843 nar. v Jakubově-Martínkově u Moravských Budějovic, okr. Tře-
bíč, Václav Kosmák, prozaik, fejetonista a překladatel (zemř. 
15.3.1898 v Prosiměřicích, okr. Znojmo) - 160. výr. nar.

5.9.1943 zemř. Aleš Hrdlička, americký antropolog českého původu 
(nar. 29.3.1869) - 60. výr. úmrtí

8.9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966
(UNESCO)

8.9.1923 nar. Bořivoj Čelovský, historik a publicista - 80. výr. nar.
9.9.1828 nar. Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský prozaik, filozof a dramatik

(zemř. 20.11.1910) - 175. výr. nar.
9.9.1908 nar. Cesare Pavese, italský básník, prozaik, kritik a překladatel

(zemř. 27.8.1950) - 95. výr. nar.
9.9.1953 zemř. v Uherském Hradišti Bedřich Beneš Buchlovan, prozaik,

básník, publicista, knihovník a bibliofil (nar. 21.4.1885
v Tučapech, okr. Uherské Hradiště) - 50. výr. úmrtí

11.9.1903 nar. Theodor Wiesengrund Adorno, německý sociolog, filo-
zof a hudební estetik (zemř. 6.8.1969) - 100. výr. nar.

12.9.1733 zemř. Fran£ois Couperin, francouzský hudební skladatel 
(nar. 10.11.1668) -270. výr. úmrtí

13. - 14.9. Dny evropského dědictví (2. víkend v září), v ČR se slaví
od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska, součástí jsou dny otevřených dveří památek

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Budoucnost náleží těm, kdo věří v krásu svých snů.  

Eleanor Rooseveltová
Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Vojtěch Gerhard ............................................................................ Rýmařov
Otto Kopsa .................................................................................... Rýmařov
Kristýna Krajčová .......................................................................... Rýmařov
Barbora Mührová .......................................................................... Rýmařov
Ondřej Havel ................................................................................. Rýmařov
Marek Šuba ................................................................................... Rýmařov
Adéla Šalenová ............................................................................. Jamartice

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

Hedvika Štěpaníková - Rýmařov ........................................................ 80 let
Růžena Mácová - Rýmařov ................................................................ 83 let
Jan Rezák - Rýmařov .......................................................................... 83 let
Marie Štěpjáková - Rýmařov .............................................................. 83 let
Růžena Horská - Rýmařov .................................................................. 84 let
Anna Mitáčková - Rýmařov ................................................................ 84 let
Ludmila Rechtoriková - Jamartice ...................................................... 84 let
Vladimír Bartík - Rýmařov ................................................................ 85 let
Ludmila Koňaříková - Rýmařov .......................................................... 85 let
František Orság - Rýmařov ................................................................. 87 let

Rozloučili jsme se
David Janoš - Rýmařov ........................................................................ 1980
Václav Charvát - Rýmařov .................................................................... 1913
Václav Maršík - Rýmařov ..................................................................... 1927
Berta Filipčíková - Rýmařov ................................................................. 1919
Otakar Pavlík - Rýmařov ...................................................................... 1945
Marie Pazderová - Rýmařov ................................................................. 1950

Matrika MěÚ Rýmařov

Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří
Co srpen nedopeče, září nedovaří
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
Po teplém září zle se říjen tváří
Touží-li září po rose, bude v říjnu blata po ose
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu
Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu
Jsou-li v září noci i jasné i suchy, nebude po houbách ani potuchy
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu

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

Pranostiky na měsíc srpen

2.9. Chceš se stát mažoretkou ?
14.30 hod. - SVČ Rýmařov nábor děvčat od 8 - 11 let
16.00 hod. nábor děvčat od 12 - 15 let

4.9. Chceš se stát mažoretkou?
16.00 hod. - SVČ Rýmařov nábor děvčat 5 - 7 let

6.9. ZÁVODY MINIKÁR
9.00 hod. 7.ročník „O putovní pohár starosty „

12.00 hod. 5.ročník „O putovní pohár SVČ Rýmařov“

10.9. - 11.9. Máte rádi tanec - přijďte mezi nás - zve Vás
14.30 hod. - SVČ Rýmařov FREEZE DANCE

18.9.
17.30 hod. - SVČ Rýmařov Zahájení tanečního kurzu

27.9. Oslavy k 125. výročí zahájení železničního
provozu v Rýmařově
10.18 a 14.53 hod. příjezd historického vlaku
vystoupení dechového orchestru a mažoretek

INFOSERVIS Střediska volného času
Rýmařov ZÁŘÍ 2003

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

Městské muzeum a galerie Octopus
30.8. - 28.9.

125 let od otevření železnice Rýmařov - Valšov
Miloslav Marek - letecké snímky Rýmařova

Městská knihovna
Vedení městské knihovny upozorňuje své čtenáře, že od 1. září bude otevíra-
cí doba knihovny opět v obvyklém režimu, to znamená:

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

Vedení Městské knihovny Rýmařov
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2003/04

Propozice Středisko volného času
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Nový zástavní majitel panství pochá-
zel z dávno vymřelého a málo známé-
ho rytířského rodu s erbem dvouoca-
sého lva držícího šavli, jenž se sice
zachoval již na jediném náhrobním
kameni, ale jeho barvy již známé ne-
jsou. Úspěšný těžař si nejspíše zakou-
pil šlechtický titul a byl přijat 
do rytířského stavu roku 1541. Patřil
tedy k rodinám novoštítným, jež ne-
měly právo účastnit se po tři generace
sněmů, teprve jeho vzdálení pravnu-
kové mohli ovlivňovat dění v zemi
stejně jako rody starobylé a domácí,
což se dalo zhruba odhadnout na ne-
celé století. Podnikavý a dravý těžař
Marek, někdy psaný též Marx,
Weiczinger z Weiczingau (Weisinger
z Weisingu), jindy též nazývaný
Waysyger z Wayseku, nesporně přiví-
tal možnost přijmout rabštejnské pan-
ství do zástavy roku 1539, neboť po-
měry na Rýmařovsku důvěrně znal,
a navíc se již léta objevoval 
na slibných hankštejnských dolech ja-
ko nákladník i těžař stejně jako jeho
předchůdce Vilém Kuna z Kunštátu.
Rabštejnské zboží dostalo v jeho oso-
bě neobyčejně řízného a tvrdého pá-
na, který se nehodlal ničím omezovat

ve svých plánech. Velmi zhrubl neu-
stálým stykem s horníky, pěknou če-
ládkou, jež se slétala jako
supové k dolům z celého
země i Evropy za vidinou
snadného zbohatnutí a ni-
jak se nelišila od podivné
směsice dobyvatelů
Klondyku v době velké
Zlaté horečky. Neřest, 
opilství, krádeže, rvačky
i spory končící smrtí sou-
peře, jichž se obávali měš-
ťané okolních měst, ale
i méně chránění lidé 
ze vsí, byly obvyklým
průvodním jevem dolová-
ní. Na druhé straně jedná-
ní s lidmi, kteří byli zvyklí
na vyšší mzdy a měli dosta-
tek sebevědomí, vyžadovalo pevnou
ruku a přizpůsobení jejich manýrám,
a tak není divu, že to z Marka vycho-
valo pěkného rabiáta, jenž nešel dale-
ko pro ránu a od svých havířů se neli-
šil ani hrubou řečí, ani jednáním pod-
le pravidla na hrubý pytel, hrubá zá-
plata. Ovšem podivné způsoby před-
stavitele nynější vrchnosti jen stěží
akceptovali rýmařovští měšťané, sami

sice rovněž nijací beránci, ale přece
jen lidé lepších zvyků i mravů, a neu-

stále se s ním dostávali 
do sporů. Samozřejmě k jeho
špatné pověsti si rovněž sem
tam také něco přidali. 
Na druhé straně rázné vystu-
pování včetně dobrého odha-
du možností a situace 
ve svých důsledcích panství
spíše prospěly. Horlivý pod-
nikatel Marek Weiczinger vi-
děl v zástavním panství, kte-
ré držel v letech 1539-1552,
svou nejlepší šanci domoci
se bohatství, a tak velmi čas-
to pobýval v pohodlné, ačko-
li zatím neveliké janovické
tvrzi nebo na rýmařovském

Vestenhofu a svému panství dě-
lal dobré jméno. Není divu, že 1545
dokonce dorazila až ke dvoru
Ferdinanda I. žádost důlních podnika-
telů bratří Herwartů z Augšpurku
a Hanse Rotta z Ulmu o povolení těž-
by na Hankštejně. Žádost kromě jiné-
ho zmiňuje novější rýmařovskou tvrz
Vestenhof v místech dnešní školky
u staré benzinové stanice jako „dům
nebo tvrz položená před Rýmařovem

u hamrů.“ Po svém odchodu mínil 
usadit se již natrvalo jinde. 1560 kou-
pil léno ve Zvoli a pronikl mezi staré
moravské rodiny sňatkem s Lud-
milou Podstatskou z Prusinovic ze
starobylého domácího panského ro-
du. Stěží říci, jak zjemnělá aristokrat-
ka snášela neomalenou řeč i jednání
svého chotě. Roku 1566 zakoupil do
dědičného držení tvrz Lechovice
s vesnicemi Pavlovem, Hradnicí (ny-
ní Radnice) a Lhotkou od Prokopa
Podstatského z Prusinovic, avšak již
roku 1582 získal zboží další zájemce,
moravský rytíř Burián Drahanovský
z Pěnčína. 
Do roku 1564 držel Marek
z Weiczingau též biskupské léno
Zvoli, tu však koupil zpět biskup
Martin Khuen a připojil již trvale
k majetku olomoucké diecéze.
Markovi potomci se hleděli usadit
v téže době. Erazim Weisinger koupil
1564 Trnávku a Jan se usadil roku
1590 ve dvoře v Kvasicích. Jméno
rodu se neustále měnilo a 1579 se ob-
jevuje další jméno Václav Hyzingar
z Hyzingu, který získal 1579 Loštice
a měl stejné erbovní znamení. 

Mgr. Jiří Karel

Rváč a hrubián Marek Weiczinger

Z historie

30. - 31.8. 20.00
Nebezpečná známost

Thriller
(USA 2002)

Středoškolská variace na le-
gendární psychotriller
Osudová přitažlivost. Vypráví
příběh bezproblémového per-
spektivního středoškoláka
Bena (Jesse Bradforda), jehož
spokojený život se díky flirtu
s nesprávnou dívkou (Erika
Christensen) změní ve smrtel-
nou 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

Hrad SOVINEC
ve spolupráci se skupinou Tartas srdečně zve

na gotické slavnosti

13. a 14. 9. 2003

O prsten černé vdovy
Program:

0915 - 1000 K prohlídce hradu a zbraní hraje moravské lidové písně Rabuša
0930 - 0940 Střídání stráží a souboj na sekery a meče dvouručáky 

- Páni z Bludova
0940 - 1000 Právo útrpné a mučení zajatce - Ordál
1000 - 1020 Vývoj palných zbraní a kámen života - Potulní rytíři  
1020 - 1035 Saská škola šermu nevážně - Adorea
1035 - 1100 Trest lapkům za zlé činy - Tartas
1100 - 1115 Dobývání hradu - Adorea
1115 - 1130 Zesnul pán Eder, pobožný to pán - Magnet
1130 - 1150 Bitva o hrad 
1150 - 1200 Rytíři jdou na námluvy
1200 - 1215 Rytíř vyzyvatel - čtyřnásobný vítěz turnaje - Ancile
1215 - 1230 Noc Filipojakubská - Potulní rytíři
1230 - 1250 Pásmo soubojů na hole, sekery i meče - Páni z Bludova
1250 - 1305 Italská škola šermu - Adorea
1305 - 1330 Po prohýřené noci - Tartas
1320 - 1400 Moravské lidové k poslechu hraje Rabuša
1330 - 1355 Právo a válka - gotická katovna Ordál
1355 - 1445 Rytířský turnaj na počest paní Kateřiny
1445 - 1505 O lakomé Barce - MAGNET
1505 - 1530 Den v katovně - katovna Ordál
1530 - 1630 O prsten černé vdovy - boj na ostří meče
1630 - 1730 Pohádka O hloupém Honzovi - Magnet
1730 - 1745 Bitva o hrad - kdo z koho
1745 - 1800 Program nového rytíře roku (pouze v sobotu)
1800 - 1820 Ohňová show na závěr - hradní posádka

V sobotu domácí vepřové hody (sobota i neděle 9,00 - 18,00 hod.)
Za nepříznivého počasí program pod střechou paláce

Informace: Purkrabí Mlok tel. 777 20 50 29; (www.sovinec.cz)

Akce hradu Sovinec



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2003

16

Chystáte se koupit starší automobil v bazaru?
Ale prosím ... poslyšte neuvěřitelný příběh, který se opravdu stal ...

V srpnu 2001 jsem si vyhlédl v autobazaru 
AAA AUTO PRAHA, ulice Dopraváků automobil
Mitsubishi Pajero Sport v ceně 679 tisíc Kč.
Informační leták sliboval „kvalitní a prověřený vůz
za nejlepší cenu“ a hošík s kravatou mne ujišťoval, 
že na vozidlo mám „půlroční záruku na skryté vady“.
Složil jsem NEVRATNOU zálohu 14 tisíc korun a už
jsem se v tom vezl... Následně, při koupi zamluvené-
ho vozu o týden později, jsem využil možnosti „nej-
výhodnějšího leasingu“ u společnosti CCB-Leasing
a složil akontaci 50 procent.
„Důvěřujte profesionálům!“, nabádal mne z reklamy
Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Paříž -
Dakar. „Důvěřujte nejlepším!“, radila sympatická
Kateřina Hrachovcová. A já blbec jim uvěřil! Poprvé,
a doufám i naposled, jsem uvěřil profesionálům!
Povznesl jsem se nad to, že Všeobecné smluvní pod-
mínky byly napsány titěrným písmem.
Povznesl jsem se i nad to, že mi při podpisu leasin-
gové smlouvy vnutili kartu asistenčních služeb ABA
v ceně 2 450 Kč, ačkoliv součástí havarijního pojiš-
tění vozu u firmy Zurich je asistenční služba ELVIA.
Dále mi ten hodný pán v kravatě předložil účtenku 
na 1 950Kč za lustraci vozidla tuším firmou Cebia,
ačkoliv prodejce „garantuje původ vozu“.
Ruka ruku myje, pomyslel jsem si. Nebudu dělat
dusno kvůli pár tisícovkám. A záhy jsem se dozvěděl,
že ačkoliv „měsíční splátky zahrnují plné povinné ru-
čení“ (stále cituji reklamní leták), já si ho budu muset
zaplatit sám, protože blebleble.
Uvědom si, čtenáři, že v té době již byla složena NE-
VRATNÁ záloha (o kterou bych přišel, pokud správ-
ně rozumím slovu nevratný).
Mitsubishi bylo krásné, byla to láska na první pohled.
Ti hoši ho leštili tak, že vypadalo skoro jako ze zlata.
Chtěl jsem s ním jet až tam, kde se hory dotýkají
slunce ... žádné jiné auto by to nezvládlo. Nezradím
TĚ (!), řekl jsem si, vyklopil na stůl třistapadesát tisí-
covek, hrst drobných ... a podepsal.
Abych měl jistotu, že jsem nekoupil špatně, nechal
jsem vůz prohlédnout v autorizovaném servisu, 
kde mne upozornili na to, že vůz byl havarovaný, má
vadnou geometrii řízení, jeví závadu převodovky,
drobné závady v osvětlení vozidla, sjeté pneumatiky.
S každým zařazením rychlosti, kdy se z převodovky
ozvalo GRRR, někdy se neozvalo (- úsměv) se mne
začalo zmocňovat svaté rozhořčení a řekl jsem si
DOST!
Vzhledem k tomu, že jsem kupoval „kvalitní a pro-
věřený vůz s půlroční zárukou“, a na výše uvedené
nedostatky, zejména podezřelý stav převodovky
a předchozí havárii vozidla, mne nikdo neupozornil,
odvezl jsem automobil do AAA na reklamaci s tím,
že kvalitní a prověřený vůz si představuji jinak a tr-
vám na zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.
Pánové v reklamačním oddělení, aniž by se vůbec 
na automobil podívali, zase trvali na tom, že jsem
koupil starší automobil, že jeho stav je tomu odpoví-

dající a není důvod smlouvu rušit. Asertivní technika
přeskakující gramofonové desky.
Ne, Ne, Ne... Co se dá dělat, za blbost se platí, důvě-
řuj ale prověřuj ...
Teprve později jsem objevil v Protokolu o zkušební
jízdě a předání automobilu - Příloha č.1 ke kupní
smlouvě, malililinkatými písmenky napsaný posled-
ní vychytralý odstavec, ve kterém se praví, že můj au-
tomobil patří do skupiny C, což je stav „horší než do-
brý ... a doporučuje se důkladná technická kontrola
a oprava všech agregátů, zejména motoru, převodov-
ky“ ... „kupující akceptuje veškerá rizika a chápe, 
že AUTOMOBILE GROUP, a.s. nemůže být a není
odpovědná za další opotřebení automobilu a vady au-
tomobilu zjištěné kupujícím až po jeho převzetí 
od prodávajícího“.
...A to prosím u auťáku za bezmála třičtvrtě miliónu
s najetou sedmdesátkou tisíc kilometrů. Jsou 
to opravdu profíci! Trošku to hrká, ale jedeme dál ...
Během několika málo dnů, s přihlédnutím k dalším
nepříznivým okolnostem mého života, jsem přehod-
notil svůj původní záměr, kvůli kterému jsem
Mitsubishi kupoval a usoudil, že mít automobil po-
chybné kvality je pro mne zbytečným luxusem,
a rozhodl jsem se na svou žádost zrušit leasingovou
smlouvu s vědomím, že na tom prodělám, ale čím
dříve smlouvu ukončím, tím prodělám méně.
Reklamní letáček AAA sliboval možnost „leasingo-
vou smlouvu kdykoliv vypovědět“. Předpokládal
jsem, že leasingová společnost auto vrátí do AAA
a vzhledem k tomu, že jsem jej užíval cca 14 dnů, bu-
de jeho cena prakticky stejná s cenou kupní nehledě
k tomu, že jsem stihl do automobilu investovat 30 ti-
síc korun za prohlídku v autoservisu, seřízení, výmě-
nu oleje a nové pneumatiky.
Vůz jsem předával v lepším stavu, než jsem jej před

čtrnácti dny převzal. Leasingová společnost CCB-
Leasing překonala mé nejbujnější představy (od za-
čátku do konce mne oslovovali „Vážený kliente“
a „Vážený pane“), vůz ode mne převzala 27.8.2001,
prý jej nechala ocenit soudním znalcem (na 500 tisíc
korun), nabídla více autobazarům a nejvyšší cenu na-
bídlo právě AAA, totiž 550 tisíc korun.
Záležitost se vlekla dva měsíce navzdory mému ně-
kolikerému upomínání. Při závěrečném vyúčtování
4.10.2001 mi CCB zaslalo složenkou 16 864 Kč.
Pokud tomu správně rozumím, leasingová společnost
mi naúčtovala všechny zbývající leasingové splát-
ky - „dlužné splátky 510 451Kč“ a ještě k tomu „pe-
nále 23 481Kč“ za 23denní prodlení těchto splátek
(které jsem měl podle leasingové smlouvy splácet ná-
sledujících 18 měsíců - podle splátkového kalendáře).
Při zjištění, že mi naúčtovali také bezmála 60 tisíc ko-
run havarijního pojištění na následujících 18 měsíců
provozu automobilu, který dnes patří někomu jiné-
mu, si jako „Vážený klient“ přestávám připadat.
Suma Sumárum: Za „zapůjčení“ automobilu
Mitsubishi Pajero na čtrnáct dní od AAA AUTO
PRAHA za pomoci CCB-leasing jsem dal přes 
320 tisíc korun! (Nepočítám-li mou investici do auto-
mobilu 30 tisíc Kč.) Tak tomu říkám byznys!
Nevěříte svým očím? Ale ano! Tohle není sen. Zde 
se sny rozplývají. Od samého začátku jsem se snažil
tuto záležitost nazvat celkem velkoryse - nedorozu-
měním - při reklamaci vozidla s jehož stavem jsem
nebyl spokojený (smůla, bylo to céčko) i při vyúčto-
vání leasingu (asi jsem podepsal něco, co jsem pode-
psat neměl, anebo neumím počítat).
Poslal jsem smířlivé dopisy oběma firmám, že toh-
le snad nemohou myslet vážně. Nic, myslí to vážně
... Tak co, ještě důvěřujete „profesionálům“?

Vít Paroulek

Tak takový letní tábor ano!
Mnoho rodičů po přečtení některých zpráv v novi-
nách o letních táborech, posílá své děti na letní tá-
bor se smíšenými pocity. Zcela jinak je to při posí-
lání dětí na letní tábor Littner u Bzence a Strážnice
na jižní Moravě. Pod dohledem zkušených pedago-
gů, oddílových vedoucích a dvou diplomovaných
zdravotních sester odjíždí každý rok, po dobu 14 let,
130 až 260 dětí z regionu Rýmařov, Břidličná
a Bruntál. V překrásném prostředí Slovácka, upro-
střed borovicových lesů, tráví po celou tu dlouhou

dobu stovky a stovky spokojených dětí. Bylo tomu
tak i během těchto hlavních prázdnin. Měl jsem 
opět možnost vidět i natáčet na video život na tom-
to táboře. Vynikající strava, péče o děti po stránce
zdravotní, denní koupání v táborovém koupališti,
desítky sportovních a branných her, večerní zaměst-
nání včetně oblíbených tanečních večerů, vycházky
do okolí, do Bzence, výlet do Hodonína, táborák, tá-
borová olympiáda a mnoho desítek dalších aktivit
působí, že se děti velmi těžce loučí se svým tábo-

rem, kterému již před lety daly titul „Nejkrásnější
letní tábor na jižní Moravě“. Přesvědčí vás o tom
i vítací tabule na budově tábora. V tomto roce nav-
štívil táborníky i starosta města Břidličná pan Volek.
I jeho potěšila vysoká úroveň zaměstnání dětí. Snad
na závěr jen to, že za veškerou činností stojí dva
zkušení pedagogové, Mgr. Zdenka Kovaříková
z Gymnázia Rýmařov a nestor táborového života
Mgr. Ant. Zaďa Zavadil, pedagog z Břidličné. 

Radoslav Měřínský, Rýmařov
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Z tvorby mladých

Co je to když se řekne Redakční koutek pro chvíle zábavy

Básnické prvotiny

Peníze, peníze
Skloňujeme je ve všech pádech, dnes a denně.
Bohužel jsou nutné a bez nich se to nedá. Náš život 
usnadňují, zpříjemňují, ale i komplikují!
Opomenu potraviny a stravu jako takovou, to musí být.
Někde bydlet musím, to je jasné, a za to se také platí.
Oblečení, které mě chrání před chladem
a větrem, které zakryje moji nahotu,
kupovat také musím. Ale já vlastně
musím koupit i zubní pastu
a noviny a brýle a doplatit
za léky ... Tak bych mohla
pokračovat. A stále „many,
many“. To už vůbec nemlu-
vím o Vánocích, svatbě, dovole-
né... To je teprve ten pravý
průvan v peněžence.
Otevírám noviny a čtu:
Zpronevěra, Mrtví na
Orlíku, Potíže nejmenované
banky, Okradli podnikatele.
To jsou titulky z denního tisku.
Za tím vším jsou opět ty zpropade-
né peníze. Staly se fenoménem dnešní
doby.
Dříve se lidé chodili klanět zlatému teleti, teď se chlu-
bí nablýskanými auťáky, vilami a výší bankovního
konta. Na ulici však řádí také bandy chuligánů, mladí
se lehce dostanou k drogám.

Ale ne! To přece nejsou ty pravé hodnoty! Nechci 
se honit pouze za penězi, čas běží, nechci se po mar-
ně prožitém životě ohlédnout do prázdna. Moji blízcí,
rodina, spokojenost, úsměv dítěte, jeho první slovíč-
ko. Mít kolem sebe ty nejdražší, vědět, že mě někdo

má rád, že najdu i místo, kde se mů-
žu vybrečet. Jistotu, že za mnou při-

jdou i do nemocnice, když moje
zdraví bude ohroženo. Často

si na zdraví připíjíme, zní
to jako fráze, ale ono je to

zásadní a podstatné.
Při nemoci si člověk uvě-
domí, jak jeho denní sta-
rosti a trápení jsou nicot-
ná ve vztahu k tomu, když
je silně ohroženo zdraví.

Pak by byl ochoten vzdát se
všeho, jen aby jej měl zase
zpátky.

Pokusme se žít skromněji, třeba
se nám podaří vidět krásný západ

slunce, barevnou paletu listí v podzim-
ním parku, všechny ty „pěknosti“ kolem sebe, popo-
vídat si s blízkými, zasmát se vtipu. Chtějme, aby
každý náš čin byl dobrý. Třeba 
to půjde i s menší sumou penízků, které máme k dis-
pozici.  Blanka, literární klub Prima

Návraty v září
Všechen smutek, co kdy utek
čeká na mě v lavici.
Ahoj, smutku!
Tak jsem tady,
že víš proč?
Že nelze jinak.

Au, sedla jsem na připínák.
Dík za přátelské gesto!

Neboť jest to
Jediná možnost,
jak přežít, že je už -
po čem?
Po všem.

Takže znovu.

Yvett, literární klub Prima

Tentokrát na téma jubilea
Léta Kristova

Jedná se o oslavu třiatřicátých narozenin. Říká se dožil 
se Kristových let. Snad v souvislosti s ukřižováním Krista, který
měl v té době třiatřicet let. U dotyčného oslavence to ovšem ne-
znamená, že ukončí svůj život na kříži. I když u některých zlo-
činců a padouchů by ani tento trest v jejich případě nebyl ne-
možný. Ovšem v pojetí církve by se pravděpodobně jednalo o vy-
koupení na kříži a odpuštění jejich hříchů.

Abrahámoviny

U oslavence - jubilanta se jedná o padesátiny. Ve snáři se však
hovoří o tom, komu se zdá, že ve snu slavil padesátiny, má nadě-
ji na povýšení či udělení řádu. Takže nevěšte hlavu, že máte 
na krku pět křížků a těšte se na přízeň svých nadřízených. Může
vám z toho plynout například zvýšení platu nebo povýšení do
příznivějšího postavení, což může znamenat zajímavější vztahy
na pracovišti ve vztahu nižších podřízených.

Metuzalém

Praotec Noah, nejstarší otcovská postava z Bible, Nestor, moud-
rý rádce Agamemnóna, archetyp starého mudrce působící na ve-
řejnosti, strážce prahu a průvodce hlubinou, jako byl Thot a jeho
helénský odvozenec Hermes (jakož i Hermovi následovníci),
průvodce duší podsvětím. Jedná se o starozákonního patriarchu.
Rčení „je starý jako Metuzalém“ je všeobecně známé. Méně 
už se ale ví, že tento předpotopní stařík se podle bible měl dožít
stáří 969 let. A přitom není zdaleka sám, kdo měl údajně dosáh-
nout tak vysokého věku.
Začneme-li od Adama, pak průměrný věk deseti biblických patri-
archů před potopou byl 857,8 roku. Poslední z nich - Noe - se měl
dožít 950 let. Taková čísla jsou většinou pokládaná za nereálná
a vybájená, vztahující se k mytickým postavám.
Metuzalém, jehož stáří se stalo příslovečným, dokonce 969 let.
Čísla se stanou rozumnými, pokládáme-li je za světelné měsíce.
Rok má zhruba 12 světelných měsíců. Adam byl živ asi 77 let.
Metuzalém 81 let. Světelným měsícem je zde míněn cyklus sy-
nodického měsíce od novu k novu neboli lunace (29,53 dne). 

Připravil JiKo

Vyřešili jste správně přesmyčky
z čísla 12-2003?

1. HRAD SOVINEC (VRAH DO SINCE)
2. ŽĎÁRSKÝ POTOK (PROSTÝ ŽÁK ĎOK)
3. INDIANA JONES (SONI ANI JEDNA)
4. REŠOVSKÉ VODOPÁDY (PRODÁŠ KOVOVÉ SEDY)
5. KŘÍŽOVÁ CESTA (CO VÁŽE STAŘÍK)
6. ZÁMEK JANOVICE (ZAMÁVEJ IKONCE)
7. JELENÍ STUDÁNKA (KUDLA NENÍ SJETÁ)
8. HOTEL PRADĚD (ED OPĚT DRHAL)
9. LÍPA KOMENSKÉHO (KOLEK MÉHO PSANÍ)
10. KAPLE V LIPKÁCH (KLAPL HÁK PIVCE)
11. PIVOVAR EXCELENT (REX OVCE NEPITVAL)
12. CHATA ALFRÉDKA (KRÉTA DALA FACH)
13. PEKÁRNA ABERT (KRÁL BERE NA PAT)
14. DIVOKÉ VČELY (LEDOVÉ VIČKY)
15. PETROVY KAMENY (KYTY ORVEM, PANE)
16. HAMŘÍKOVA STÁJ (OSTŘÍKÁM HAVAJ)
17. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT (RIZOTO, VAŘ HO RÝNSKÝM)
18. ONDŘEJOVSKÁ DOLINA (ŘEK DÁ JANOVI SOLDON)
19. ANENSKÁ HUŤ (HANS NEŤUKÁ)
20. SLEZSKÁ HARTA (SAS TÁHL REZKA)
21. FLEMISCHOVA ZAHRADA (HARFA SICE MOHLA VZAD)

Připomínáme, že přesmyčku pro naše noviny připravila paní Helena Marková
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Reportáž

Rýmařov se stal dějištěm 1. mistrovství Evropy ve westernových dovednostech
Skautský areál Na Stráni se v sobotu
9. srpna proměnil ve westernové
městečko, kde se uskutečnila
již 6. tradiční soutěž
Indiana Jones 2003.
Na tom by snad ne-
bylo nic divného,
kdyby se zde
ovšem zároveň ne-
konalo 1. mistrov-
ství Evropy ve
westernových do-
vednostech. Na wes-
ternové klání zavítalo
na osmdesát soutěžících
z celého Česka a nechyběly ani
evropské špičky včetně prezidenta
W-clubu Praha Jindry Zobla. Diváci,

kterých se nad očekávání organizáto-
rů dostavilo více jak dva a půl tisíce,
mohli na vlastní oči spatřit například
americkou legendu Divokého zápa-
du, průkopníka westernových filmů
a jednoho ze zakladatelů holywood-
ského týmu lasařů a pistolníků, který
si zahrál po boku Clinta Eastwooda,
Marka Whipa. Ti, kteří na Stráň zaví-
tali, určitě nelitovali. Vždyť shlédnout
Whipovu americkou show s bičem
byla pastva pro oči, stejně tak bravur-
ní ekvilibristiku s třemi roztočenými
lasy Romana Stejskala (dvě v ruce
a jedno v ústech), kterého mnozí jistě
znají ze Šiklova Mlýna, nebo jedineč-
ný a asi nadlouho neopakovatelný vý-
kon našeho rodáka Ládi Šína (Gina)

zhoupnutí nad propastí jen pomocí
biče. V loňském roce se mu jeho po-

kus nezdařil a letos se nepo-
dařil žádnému ze soutěží-

cích. Snad také proto
vybojoval Gin v biči
právem Mistra
Evropy. Profesio-
nálně se předvedl
také Combat klub
se svým bojovým

uměním. Pozadu
nezůstalo ani wester-

nové mládí. Vynika-
jícího úspěchu dosáhl

teprve třináctiletý Rýmařovák
Martin Pavela, který ve skautském
středisku trénuje teprve rok. V soutě-

ži o cenu Indiana Jonese do 18 let
s přehledem vyhrál v biči a nejen to,
rozdal si to i se zkušenými honáky
a světe div se, vybičoval si stříbrnou
pozici o cenu Indiana Jonese. Asi di-
vácky nejatraktivnější byla disciplína
sfoukávání svíček pomocí biče.
Svíčky byly umístěny na pětiramen-
ném svícnu za dřevěnou stěnou a pla-
mínky byly vidět pouze čtyřcentimet-
rovými děrami. Nikomu ze soutěží-
cích se nepodařilo zhasit všech pět
svíček. Jednomu z kovbojů chyběl 
ke slávě jen krůček, když totiž zhasil
čtyři plamínky. O náročnosti této dis-
ciplíny svědčí fakt, že na Mistrovství
světa v americkém Las Vegas se to po-
dařilo snad jednou v historii nějakému

Australanovi, od té doby nikomu.
Bylo opravdu na co koukat. Když ne-
práskaly biče, svištěly nože a toma-
havky nebo se tiše nad hlavami wes-
ternových zelenáčů vznášela navzdo-
ry fyzikálním zákonům jejich lasa.
A kam se člověk podíval, houpaly 
se bouchačky, které byly proklatě
nízko. Nad soutěžními disciplínami
bdělo ostražité oko hlavního rozhod-
čího Jardy Kráčmery (Rikiho), býva-
lého člena Foglarova skautského od-
dílu. Průvodní komentátorské slovo
znělo z pódia od redaktora časopisu
Western World Slavomila Janova
společně s Petrem Wagnerem.
Na své si pochopitelně přišli všichni
vyznavači dob dávno minulých a za-

vátých prérijním prachem. Ten, kdo
měl opravdickou odvahu, mohl
zkrotit divokého býka, ovšem jen 
elektrického. Caparti mohli vyšplhat
po provazovém žebříku do korun
stromů a zkoumavým zrakem přejíž-
dět krajinu, zda nezahlédnou blížící
se bledou tvář, nebo zápasit s med-
vědem, který se právě vynořil z hou-
štiny. Či osedlat divokého mustanga
a odcválat do prérie, kde se proháně-
la miliónová stáda bizonů. Koho
přepadla pouštní žízeň a hlad zuřivé-
ho kojota mohl navštívit zdejší salo-
on a dát si místní speciality - bizoní
párek, medvědí tlapu, pardálovy ste-
aky, mexický guláš nebo indiánské
cigáro, k pití pak ohnivou vodu či
červenou Mary, a mohl si přisednout

vedle opravdického Indiána s pérem
v husté kštici nebo Mexičana s tak
velkým sombrérem, že jej pod ním
nebylo ani vidět. Mohli jste potkat
chlápka s krysou na rameni či dvoj-
níka Robina Hooda. A nad vším
bdělo bystré oko místního šerifa.
Ti, kdo vydrželi až do večerních ho-
din, mohli si skočit dokola na pravém
country bále třeba americkou čtveryl-
ku v doprovodu šumperské kapely
Větrolam a v závěru se zadívat 
na hvězdné nebe, kde se rozprostřel
ohňostroj plný barev a světelných 
efektů a přitom vyhrát jednu z cen
bohaté tomboly. Těm, co spánek nic
neříkal, poseděli u táboráku do ranní-
ho rozbřesku a připomenuli si známé

trampské písně Wabiho Daňka,
Mikiho Ryvoly, Honzy Vyčítala,
Honzy Nedvěda a dalších.
Hovořit jen o „vydařené akci“ by by-
lo jako pustit děravou kánoi dolů pe-
řejemi. Skvělá atmosféra, výborní li-
dé, nová přátelství, obrovské zkuše-
nosti a poznatky, nová poznání, 
to jsou jen fragmenty obdivu k orga-
nizaci, organizátorům, sponzorům
a hlavně k rýmařovské skautské zá-
kladně. První oficiální mistrovství
Evropy ve westernových dovednos-
tech splnilo očekávání organizátorů
a to je hlavní. Počasí přálo, někdy 
až moc a žízeň byla ukrutná. O tom
svědčí 60 vypitých beček piva. Ať ži-
je 2. mistrovství Evropy a příští rok
nashledanou v Rýmařově! JiKo
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MISTROVSTVÍ EVROPY - WESTERNOVÉ DOVEDNOSTI
RÝMAŘOV 2003

Výsledky jednotlivých soutěží

Laso
1. Aleš Kozák - mistr Evropy Nový Bor
2. Roman Stejskal Dolní Morava
3. Mirek černý Vratimov
Nůž
1. Karel Waldmann - mistr Evropy Cheb
2. Libor Bauer Frenštát p. Radhoštěm
3. Josef Smékal Havířov
Tomahawk
1. Josef Smékal - mistr Evropy Havířov
2. František Musial Havířov
3. Dalibor Petr Trojanovice
Revolver
1. Jan Molodovec - mistr Evropy Františkovy Lázně
2. Michal konečný Lysice
3. Radim Michálek Dolní Lutyně

Bič
1. Ladislav Šín - mistr Evropy Rýmařov
2. Josef Juna Františkovy Lázně
3. Jan Betlach Česká třebová

Bič - Cena Indiana Jonese

1. Zdeněk Čermák Rýmařov
2. Martin Pavela Rýmařov
3. Josef Jung Františkovy Lázně

Bič - Cena Indiana Jonese - do 18 let

1.Martin Pavela Rýmařov
2.Martin Kotačka Rýmařov
3.Marcel Regmund Rýmařov

Podařil se nám uskutečnit exkluzivní rozhovor s legendou amerického Západu - Markem Whipem. (Z angličtiny simultánně tlumočil profesor rýmařovského
gymnázia Mgr. Galandr. Za jeho ochotu a obětavost mu mnohokrát děkuji).

Marku, jaké byly vaše bezprostřední
dojmy z 1. mistrovství Evropy ve wes-
ternových dovednostech v Rýmařově?
Fantastické. Neuvěřitelné. Úžasné.
Nejlepší jaké jsem kdy měl.
Mistrovství bylo mimořádně dobře
zorganizované. Celý tým organizátorů
velmi dobře spolupracoval na tom, 
aby vše vyšlo. Nad celou akcí se vzná-
šel velký duch přátelství a kamarád-
ství. Nevěděl jsem kdo a jakou má
funkci, ale v organizaci jednotlivých
sekcí byla velká jednota a snaha vy-
tvořit originální prostředí a kulisu. 
To na mě velmi zapůsobilo. Na organi-
zaci se musely podílet stovky lidí
a musely odpracovat snad tisíce hodin.
Lokalita soutěže mistrovství je skvělá.

Vzduch je čistý, sluníčko svítí, je te-
ploučko, zkrátka ideální podmínky.
Návštěva byla mimořádná. Byly tady
snad tisíce lidí. Alespoň to tak působi-
lo. Nechybělo dokonce ani ustájení pro
koně.
Dá se tedy říci, že pořadatelé si v žád-
ném případě neudělali ostudu
v evropském měřítku?
Český, ale i evropský westernový sport
je proti Americe nebo Austrálii na sa-
mém počátku. Nastoupila Evropa
a Česko podle vašeho názoru sprá-
vnou cestu?
Nikdy jsem nebyl účastníkem podob-
né akce. Musím být opatrný, abych ne-
řekl, že to bylo lepší než mistrovství
světa v Las Vegas. (Následuje velký

smích.) Ale v podstatě jsem chtěl vy-
jádřit pocit, že jsem se nezúčastnil ni-
čeho lepšího. O tom, že Evropa
a Česko zvolily správnou cestu, svědčí
zdejší setkání nejlepších evropských
westernových soutěžících. Cesta 
je to v každém případě správná,
o čemž svědčí i nastupující mladí a vy-
nikající soutěžící, dále skauting na vel-
mi vysoké úrovni. Troufám si říct, že
někteří naši borci by se leccos mohli
od vás přiučit. Tak jsem vypadal, když
jsem začínal jako profesionál.
(Ukazuje fotografie a přitom se potu-
telně usmívá.) A takový bych chtěl být
teď tady v tom daném okamžiku 
na tomto místě v Rýmařově. To je ten
svět, jaký bych chtěl mít tady se všemi

dávnými i současnými přáteli a nový-
mi přáteli, které jsem poznal zde ve va-
šem městě. Všem bych chtěl vzkázat -
následujte své sny a využívejte své
možnosti. Všechno co je tady - město,
lidé, zájem, oddanost, nasazení a láska
dává velký předpoklad správné cesty.
Naše čtenáře bude jistě zajímat, jak
dlouho se westernovým disciplínám
věnujete, při jaké příležitosti jste začal
a zda jste měl možnost vystupovat
či odborně asistovat v nějakém wes-
ternovém filmu. Kdo ze slavných tam
hrál a kdo byl případně režisérem?
Tuto otázku mně pokládají dosti často,
ale promiňte nemohu vám odpovědět,
jak dlouho se westernovým disciplí-
nám věnuji, ani jak jsem starý. Snažte

se mě pochopit. Musíte se rozhodnout
sám, co tam napíšete. O tom se může-
me bavit až vypnete váš diktafon.
Kolik si myslíte, že je mi let? (Kroutím
hlavou a říkám, že velmi nerad odha-
duji věk.) V tom případě vám to usnad-
ním, můžete napsat, že mám více jak
třicet let. (Následuje salva smíchu.)
Ale dobrá, teď vážně. Bič jsem se nau-
čil ovládat v chlapeckém skautu a své
dovednosti jsem postupně vylepšoval
a zdokonaloval. Při holywoodském
studiu jsme s mými kamarády založili
westernový tým. A já začal postupně
účinkovat v komparsech. Měl jsem
možnost zahrát si ve filmu po boku
jedné z filmových hvězd té doby,
Buddie Van Horna, který si v tom
snímku zahrál šerifa, který dokázal bi-
čem usmrtit padouchy. Nakonec 

se ukázalo, že Clint Eastwood, který
byl v té době velmi mladý a hrál ve fil-
mu také, přišel do městečka nastolit
zákon. V závěru snímku se ukázalo, 
že je vlastně šerifův bratr. Mým oblí-
beným filmem byl Outbreak, který 
se točil v roce 1995 a jednu z hlavních
rolí tam ztvárnil Dustin Hoffman jako
krotitel zvířat. Režisérem byl právě
Buddie Van Horn, který mě do jedné
z rolí angažoval. Jeho asistentem byl
Terrance Ford, bratr známého
Harrissona Forda, který ztvárnil posta-
vu Indiana Jonese. A to je to, proč 
se tento film stal mým oblíbeným.
Marku, spolupracujete i v současné
době s americkou produkcí? Zahrál
jste si ve filmech, které Clint
Eastwood sám režíruje?
V současnosti natáčím reklamní spoty

rozhovor



pro americké televizní společnosti 
na televizní seriál ve kterém Eastwood
vystupuje. Ve filmu, který režíroval
Clint Eastwood jsem nikdy nehrál.
Byla mi nabídnuta další role ve filmu,
který se má natáčet v blízké budouc-
nosti. Producentem je Ital a děj se bude
odehrávat na Havaji. Teď jsem ovšem
tady a všichni musí počkat, až se vrá-
tím.
Na závěr mi dovolte poslední otázku.
Chystáte se s našim přítelem Ginem
navštívit pár míst v Česku. Už víte
kam se chcete podívat?
Chtěl bych zavítat na všechna pěkná
místa vaší překrásné země. Časově 
se však asi podívám do Prahy, Brna ne-
bo Olomouce. Když mě Gin pozval,
napsal - Rymarov. Dlouho jsem všem
říkal, že jedu tedy do Rýmařova. A že-
na mi říkala - kam to jedeš? Kde to je?
A já odpověděl v České republice.
A ona - kdy se vrátíš? Já povídám - ne-
vím. Tak takový je můj plán. A nemo-
hu také odjet, dokud se nenaučím čes-
ky. Na tříměsíčním pobytu v Japonsku
jsem posledních čtrnáct dnů pilně stu-

doval váš jazyk a zvládl pár základních
frází v češtině. (Mark nám ukazuje ma-
lý slovníček s několika desítkami slov-
ních spojení a spoustou českých sloví-
ček.) Jednou, až zvládnu češtinu, poje-
du na mistrovství světa do Las Vegas,
budu mluvit česky a někdo to bude
muset tlumočit do angličtiny (směje
se Mark).
Uvažujete o tom, že byste příští rok
přijel na 2. ME do Rýmařova napří-
klad i s vašimi kamarády?
Jak mohu přijet do Rýmařova 
na 2. ME, když nikdy odsud neodjedu?
A když neodjedu, jak si mohu s sebou
někoho přivést? (Mark nám uděluje
lekce smíchu.) Musím se pochlubit, 
já taky píši do mezinárodních wester-
nových publikací a v rámci toho potře-
buji poznat vaši zemi. A každému na
světě se chystám říci, že pokud příští
rok nepřijedou do Rýmařova, tak pro-
meškají svou životní šanci.
Děkuji vám za příjemný rozhovor,
přeji pěkný pobyt v Česku a příští rok
snad nashledanou.

Prof. Galandr a JiKo
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Mark Whip věnoval, vám čtenářům Rýmařovského horizontu, tento pozdrav:

To the readers of Rymarovsky Horizont,
Follow your dreams

Mark the Whip

Čtenářům Rýmařovského horizontu - Následujte své sny. Mark Whip

zeptali jsme se za vás
Na to, zda první Mistrovství Evropy ve westernových dovednostech v Rýmařově splnilo očekávání pořadatelů, jsme se zeptali nejpovolanějších - vedoucího
skautského střediska Na Stráni Aloise Šimka (Loye) a čerstvého Mistra Evropy 2003 v biči, viceprezidenta W-clubu Praha Ládi Šína (Gina).

Jak hodnotíte právě skončené 1. mistrovství
Evropy ve westernových dovednostech?
Alois Šimko (Loy): Skautské středisko 
Na Stráni, jako hlavní organizátor celého klání,
vychází z šestileté zkušenosti. V podstatě sou-
těž 6. ročníku Indiana Jonese sloužila pro set-
kání soutěžících na evropské úrovni a vznikla
myšlenka uspořádat 1. ME ve westernových
disciplínách. Spokojenost z naší strany jako or-
ganizátorů je obrovská. Nic lepšího jsme si ne-
mohli nepřát. Vyšlo pěkné počasí, přijelo mno-
ho soutěžících, včetně české westernové špičky
a návštěva asi dvou a půl tisícovek hostů nás ta-
ké mile překvapila. Nemalé finanční náklady na
celý podnik se nám vrátily. Pochopitelně 
by se to neobešlo bez celé plejády sponzorů,
kterým touto cestou upřímně děkujeme (spon-
zory uvádíme v závěru tohoto článku) a bez vy-
datné pomoci všech členů skautského střediska
od dětí počínaje a konče velkým podílem do-
spělých činovníků, včetně rodičů našich dětí,
kteří akci, ale i skauting výrazně podporují.

Ladislav Šín (Gin): Za W-club Praha - Česká re-
publika mohu jen potvrdit slova Loye, že jsme 
uspořádali největší soutěž tohoto typu v historii
České republiky, možná i Evropy. Jezdili jsme
jako členové několik let do Německa po zná-
mých westernových parcích, kde probíhají ob-
dobné soutěže. Mám obrovskou radost z toho, 
že z USA přijal pozvání Mark Whip, který se po-
staral o kvalitní zastoupení z řady
Mezinárodního westernového clubu WWAC.
I díky tomu tato akce dostala větší prestiž a kre-
dit. Mám také velikou radost s velkého počtu
soutěžících, protože jak už řekl Lojza, navazuje-
me na šestiletou tradici Indiana Jonese. Právě
proto jsme tuto akci začali pořádat, abychom po-
zvedli úroveň soutěží i soutěžících. V roce 2008
by měla být na olympijských hrách zařazena jed-
na z těchto disciplín, takže westernový sport 
se opravdu stává tím, čím jsme chtěli, aby se stal.
A domnívám se, že můžeme být právem hrdi, 
že jsme to právě my, kteří jako první uspořádali
soutěž na evropské úrovni. Díky za rozhovor

1. mistrovství Evropy ve westernových dovednostech by se zcela určitě neobešlo bez sponzorů. Jednalo se o tyto firmy nebo jednotlivce:

1. Městský úřad Rýmařov
2. RD Rýmařov
3. Šopík Hubert - HM
4. Silva servis
5. Pivovar Holba
6. Autobazar Lašák
7. Kartografie Praha
8. Pavel Šlechta - výtvarník
9. Sofyko
10. Městské služby
11. Ekonomia - Kotačková, Volková
12. Drogerie Milián - Bruntál
13. Šopík Ferdinand - Stavební stroje
14. Vinařské závody - Mutěnice
15. Kofola
16. H+H, Milena Habrová
17. Technické zařízení budov

- Procházka, Vavroušek

18. Poděbradka
19. Dokládalová Božena
20. Lukačka František
21. Hasiči Rýmařov a Stará Ves
22. Myslivecké sdružení Rýmařov
23. Správa a údržba silnic
24. Firma Stoklasa
25. Šopík Vít ml.
26. Fotoateliér Drexler
27. Barvy laky Mlčochová Miroslava
28. Jana - spodní prádlo
29. Sportovní potřeby - B. Rektořík
30. Videopůjčovna - P. Jureček
31. Infocentrum
32. PC servis - Ihnát, Elšík
33. Elektro Kotrla
34. Elektro nábytek - E. Icha
35. RM servis - Mezihorák

36. Papír hračky - Háková
37. SOK Kratochvíl
38. CA-VA - potraviny
39. Železářství - M. Čušková
40. Zverimex - Galík
41. Horáček Libor
42. Mrňkovi - Stará Ves
43. Duha - Štyksová
44. Čajan Jaroslav
45. Romaňákovi
46. Šimko A.
47. Snášelovi
48. Květiny a dárkové zboží Matějíčková
49. Hodinářství - Pospíšilová
50. Casciani Eduard
51. Pavela Milan

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce. Za zapůjčení pozemků pro parkování a stanování paní Kobolkové, panu Stopkovi,
Zeťákovi, Vepřekovi st. a Mácovi. Reportáž připravil a fotografie zhotovil JiKo
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Krasavci vyjeli na trať
Klub historických vozidel
v Mohelnici zorganizoval v překrás-
ném sobotním dnu 23. srpna již 
IX. ročník mezinárodní soutěže his-
torických motocyklů a automobilů na
Sovinci s názvem „Sovinecký 
okruh“. Od 8.00 do 10.00 hodin 
se uskutečnila v podhradí přejímka
pětačtyřiceti historických strojů, 
se kterými přijelo šestaosmdesát ú-
častníků soutěže. Od devíti do půl je-
denácté již mohli milovníci plecho-
vých krasavců obdivovat jejich dávno
zapomenutou krásu, neohrabanou 
eleganci tehdejších designérů či do-
konalost restaurátorů - majitelů. Čím
starší, tím dokonalejší, pronášeli pří-
tomní fajnšmekři a bylo se opravdu
nač dívat. Nejstarší „kousek“ - moto-

cykl Tomáše Fritschera s označením
D-RAD R0/4 měl osmasedmdesát
let. Pamětníci mohli obdivovat české,
ale i zahraniční vozy a motocykly.
Skvělé Aerovky, nablýskané
Pragovky, nechyběla stařičká
Tatrovka a dokonce vůz Jawa i Škody
Felicie v nejlepších úpravách.
Milovníci shlédli také zachovalé
Octavie. Zahraniční „fešáci“ prezen-
tovaly firmy Saab, Fiat, Chrysler,
MG, Simca, Cortina, Renault, Opel,
Mercedes, Jaguár, vojenské Audi
a mnoho dalších. Motocykly byly za-
stoupeny firmou ČZ, Jawa nebo
Norton
Řidiči historických vozidel vyrazili,
většinou v dobových šatech, na sou-
těžní okruh v 11.00 hodin. První za-

stávkou bylo rýmařovské náměstí,
kde byla první průjezdní kontrola, 
na které soutěžící museli uhádnout
historický předmět - rám motocyklu.
Pro motorkáře úkol nebyl těžký.
Některé řidiče osobních vozidel
předmět potrápil. Po obědě vyrazily
vozy a motocykly směrem do Hor-
ního Města, Tvrdkova, Dolní Libiny,
Šumvaldu, Uničova a Paseky, kde 
po trase plnili jejich posádky další 
úkoly na průjezdních nebo samoob-
služných kontrolách. Poté se vrátily
zpět na hrad Sovinec, kde 
se od 16.30 do 17.30 uskutečnila
prohlídka hradu, slavnostní vyhláše-
ní vítězů a předání cen. Na prvním
místě se umístil Pavel Špička s vo-
jenským speciálem DKW Munga

z roku 1961, druhé místo patřilo Janu
Podanému s českým skvostem -
Tatra 57 z roku 1932 a třetí pozici
obsadil vůz - anglický veterán 
s označením Triumph TR 6 z roku
1970 jehož majitelem je Jiří Lukeš.
Je velká škoda, že rýmařovští organi-
zátoři nedokázali akci zajistit dosta-
tečnou propagací. Tato velkolepá ve-
teránská show by byla pro mnohé
Rýmařováky zcela jistě přitažlivá 
a atraktivní a na náměstí by jich při-
šlo určitě více než jen větší hrstka.
Zástupce hlavního pořadatele přislí-
bil, že v příštím roce, po jednání
s radními, by se automobilová histo-
rie mohla do našeho města vrátit zno-
vu a zdržet se déle než jen na pár
chvil. JiKo

Nejstarší veterán soutěže D-RAD R0/4 z roku 1925.
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Sport

XXVIII. ROČNÍK akce RÝMAŘOVSKÉ PADESÁTKY
dálkový pochod Nízkým Jeseníkem, se koná

v sobotu dne 13. září 2003

Start a cíl: Dům kultury SVČ Rýmařov u autobus. nádraží
Pěší trasy: 5,10, 25, 35 km - start 6 - 9 hodin

50 km - start 6 - 7 hodin

Cyklotrasy: 25, 33, 55 km - start společný v 9 hodin
V cíli jsou všichni očekáváni do 17,00 hodin, pokud účastník z vážných důvodů nemůže dojet v danou dobu - nutno na-
hlásit na mobil 728 828 403, 724 247 219, 601 501 516

Startovné: Děti do 5 let zdarma, 5 - 10 let - 5,- Kč
členové KČT, studenti a důchodci - 10,- Kč
ostatní účastníci 15,- Kč

Děti do 15 let se účastní pouze v doprovodu dospělých!

Občerstvení: na trase vlastní, v cíli - čaj

Upomínky: účastnický list a možnost zakoupení plakety Rýmařovské padesátky

Akce se koná za každého počasí!

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

Informace
Pěší zóny: Ing. J. Jelínek, Větrná 9, Rýmařov, tel. 554 211 022

nebo 728 828 403
Cyklotrasy: J. Lachnit, Luční 10, Rýmařov, tel.554 212 876

Doporučené horské, trekové (ne galusky) kolo a přilba.
Jede se dle cykloturistické mapy „Rýmařovsko“ za plného silničního provozu.

Popis trati:

Pěší:

50 km Rýmařov - Rabštejn - Dobřečov - Tvrdkov - Rešovské vodopády - Sovinec - Stránské - Rýmařov
35 km Rýmařov - Rabštejn - Dobřečov - Tvrdkov - Rešovské vodopády - Strálecká myslivna - Rýmařov
25 km Rýmařov - Skály - Horní Město - Dobřečov - Tvrdkov - Rešov. vodopády - Strálecká myslivna - Rýmařov
10 km Rýmařov - Ondřejov - Rýmařov
5 km Rýmařov - k rybníku a zpět

Cyklotrasy:

55 km z Rýmařova po cyklotrase č. 511 směr Stránské, za vesnicí po trase 6145 do Kněžpole (10 km), dále po trase
6144 směr Veveří, Arnoltice Huzová. Před Huzovou najedeme na trasu č. 6105. Z Huzové směr Jiříkov po tra-
se 6105. Na křižovatce za Jiříkovem vlevo směr Sovinec, Paseka (30 km) a Dlouhá Loučka. Z Dlouhé Loučky
po cyklotrase 6053 směr Křivá, Ruda, Tvrdkov, Horní Město a Skály do Rýmařova.

33 km z Rýmařova po cyklotrase č. 511 směr Stránské, za vesnicí po trase 6145 do Kněžpole (10 km), dále po cyk-
lotrase 6144 směr Jiříkov. Na křižovatce za Jiříkovem rovně směr Těchanov cyklotrasa 6053 do Valšovského
Žlebu - POZOR! Delší sjezd s nebezpečnými zatáčkami a štěrkem! (20 km). Stále po trase 6053 do Rešova.
Projedeme Rešovem a dáme se po stejné trase do Skal a Rýmařova.

25 km z Rýmařova po cyklotrase č. 511 směr Stránské, za vesnicí dále po trase 6145 do Kněžpole (10 km), dále po
cyklotrase 6144 směr Jiříkov. Na křižovatce za Jiříkovem vlevo zpět do Stránského a Rýmařova - trasa č. 511.

Sponzoři: Horymas, s.r.o., Elektro Kotrla, Rýmařovská pekárna s.r.o., M+M obaly, M. Čušková železářství, P.
Košulič kola, šicí stroje, železářství, Lazarczyk potraviny
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TJ Jiskra Rýmařov - Sport pro všechny vás zve do tělocvičny
Od druhého týdne měsíce září 2003 se rozběhne
v tělocvičně na Hornoměstské ulici nové cvičební
období při TJ Jiskra - Sport pro všechny. Pro zá-
jemce všech věkových skupin nabízíme několik
druhů cvičení: sportovní gymnastika, jóga, aero-
bik, kalanetika a cvičení rodičů s dětmi.
Sportovní gymnastika je určena dětem od 6 let,
ale již se nejednou stalo, že se dokázaly prosadit
i děti mladší. Zkušené oči trenérek Aničky
Kratochvílové a Mirky Rapouchové odhalí skryté
talenty velmi rychle. Pod jejich vedením absolvují
děti svá první veřejná vystoupení, soutěže. Na léto
je pro ně vždy připraveno prázdninové soustředě-
ní. Od letošního roku bude trenérkám pravou ru-
kou Pavla Pustějovská a sice každé pondělí a stře-
du.
Cvičení jógy má u nás dlouholetou tradici díky
Anežce Velecké a Marii Boxanové. Pod jejich od-
borným vedením nacházejí příznivkyně jógy
mnohdy tolik hledanou cestu ke zdraví a obnovení
sil. Budou se scházet vždy v pondělní podvečer.
Hodiny aerobiku budou stejně jako loni vést dvě
zkušené cvičitelky - v pondělí ovládne tělocvičnu
Alena Tomešková, ve středu pak Marika Pechová.
Obě mají své stálé příznivkyně zvláště u mladších
dívek a žen.
Cvičení kalanetiky bude opět rozděleno na začá-

tečníky a pokročilé a to v úterý. Ve čtvrtek pak bu-
de cvičení společné pro obě skupiny. Pro úplné no-
váčky je vyhrazen úterní večer, aby zvládli zákla-
dy cvičení a svaly posilovali cíleně a efektivně.
V tomto cvičení, které probíhá pod vedením Ireny
Ondrašíkové, je snad nejširší věkové rozpětí 14 -
60 let. Jejich cvičební období bude již tradičně za-
končeno aktivním pobytem v některém z přímoř-
ských letovisek Chorvatska.
Rodiče a děti mají vyhrazeno úterní odpoledne.

I oni jsou rozděleni pro velký zájem do dvou sku-
pin. Cvičitelky Lenka Štefková a Iva Kmentová
mají několikaletou zkušenost jak děti pobavit
a přimět ke sportovním výkonům. Tradičně pořá-
dají pro děti a jejich rodiče doplňkové programy
před Vánoci a před letními prázdninami.
Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří rádi strá-
ví čas v příjemné partě a zároveň udělají něco dob-
rého pro své zdraví  i ducha. 

Za TJ Jiskra - Sport pro všechny, Jindra Bičíková

Časový harmonogram jednotlivých cvičení
pro rok 2003/2004
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Zájem o Edrovický triatlon rok od roku stoupá
Triatlonový klub DuKo Rýmařov byl
v sobotu 9. srpna pořadatelem devá-
tého ročníku DUKO triatlonu, který
byl odstartován o půl jedenácté
u rybníka v Rýmařově - Edrovicích
kategorií žáků. Zájem o edrovický
triatlon rok od roku stoupá, 
o tom svědčí zvyšující se počet star-
tujících. V roce 2000 se sjelo 
na „Edrovičák“ 118 borců, vloni
a předloni to bylo shodně 150 a letos
se triatlonu zúčastnilo 168 železných
mužů, žen a omladiny.
Připomeňme, že klub DUKO vznikl
na počátku roku 2000 a je registro-

ván jako občanské sdružení. Mezi je-
ho zákládající členy se řadí nestoři
Pavel Podešva - mistr republiky,
Vlastimil Durman a Jiří Vavroušek.
Členové klubu - závodníci v katego-
rii dorostu - se umisťují v republiko-

vých závodech na předních místech.
Vedení klubu organizuje se svými
členy celou řadu sportovních soutěží
pro děti a mládež i dospělé z rýma-
řovského regionu. Mezi nejúspěšněj-
ší akce patří dětský závod u příleži-
tosti Dne dětí, závody horských kol
a triatlonový závod.
Za velmi teplého a slunečného počasí
se uskutečnil celý závod, který měl,
jak už to u triatlonu bývá tři disciplí-
ny - plavání, jízdu na kole a závěr pat-
řil běhu. Na žáky čekalo 100 m plavá-
ní, 5 km úsek na kole a 1 500 m běhu.
Dorostenci a ženy museli uplavat 

500 m, ujet na kole 20 km a uběhnout
4 km. Muži, veteráni a štafety měli
jednotlivé úseky nejdelší - 900 m pla-
vání, 41 km na kole a 8 km běhu.
Z Rýmařovských si nejlépe v katego-
rii dorostenců vedli Michal Kautz

(1989) a Jiří Vykoukal (1988) oba
z Jiskry Rýmařov, kteří se umístili 
na 5. a 6. místě s časem 1:08:47
a 1:15:20. V kategorii dorostenek vy-
bojovala vynikající 2. místo Monika
Voráčová (1985) z TK DUKO
Rýmařov s výsledným časem
1:09:02. V kategorii žen si úspěšně
vedla Lucie Durmanová (1980) z TK
DUKO Rýmařov, která uhájila 5. po-

zici s výsledným časem 1:16:10.
V silně obsazené konkurenci katego-
rie mužů si nejlépe vedl Jan
Vykoukal (1982) z TK DUKO
Rýmařov, který stejně jako jeho klu-
bová kolegyně obsadil výborné 
5. místo a dosáhl celkového času
1:40:03 se ztrátou necelých šesti mi-
nut na vítěze. V kategorii veteránů
40 - 44 let byl nejúspěšnější Přemysl
Voráč (1960), který dosáhl na 6. příč-
ku s časem 1:56:17 společně s Jiřím
Vavrouškem (1963), ten obsadil 

11. pozici. Oba borci zastupovali stáj
TK DUKO Rýmařov. V kategorii ve-
teránů 50 a více let potvrdil své kva-
lity Pavel Podešva (1949) a s výsled-
ným časem 1:42:14 stanul na stupín-
ku nejvyšším. Druhé místo vybojo-
val jeho stájový kolega Miroslav
Káňa (1953), ten za úspěšným triat-
lonistou zaostal jen o čtyřiapadesát
vteřin. Potěšující je, že v kategorii

štafet byl Rýmařov opět úspěšný. 
Na prvním místě se umístil Patrik
Hužva (1974) z TK DUKO Rýmařov
s časem 1:33:06 před Karlem
Tomanem (1980) z Jiskry Rýmařov,
který dosáhl času 1:47:29.
Jedna z největších akcí triatlonového
klubu DUKO Rýmařov letošního ro-
ku je již minulostí. Organizátoři dě-
kují touto cestou všem sponzorům,
bez kterých by se podobná akce neo-
bešla. Ceny do soutěže věnoval hlav-
ní sponzor Kelly’s. JiKo

1. Patrik Hužva - Mobil Oil
2. Stavební stroje a doprava Ferdinand Šopík
3. Sofyko - Ing. Kopáček V.
4. Pivovar Litovel
5. Rodinné domky Rýmařov
6. MUDr. J. Strnadelová - praktická lékařka
7. KoM Kovošrot Morava p. Ondrák
8. p. Vepřek V.
9. KS - I Filter technik s.r.o. - p. Heinisch
10. Stas v.o.s. Ing. B. Pavlásek
11. Elektro - nábytek E. Icha
12. Stansped - p. Juřena

13. Prádelna - V. Šopík
14. BP design - reklamní agentura L. Baslar
15. Penzion Mary - p. Černý
16. Hodinářství - p. Štolfa
17. Dřevovýroba - p. Lachnit
18. Elektro J. Bernátek
19. Penzion Relaxa - J. Halla
20. RM servis - R. Mezihorák
21. BOB sport - B. Rektořík
22. Hostinec U Hrozna - L. Dřevo
23. Horymas
24. Nábytek - p. Polách

25. M+M p. Monincová
26. Lojzo - p. Trávníček
27. Alobal - p. Moninec
28. Technické zařízení budov p. Vavroušek 
a Procházka
29. Duko - p. Durman
30. p. Tomáš Plánička
31. Profis s.r.o.
32. Pekárna Rýmařov
33. Potraviny Lazarczyk
34. Pekárna Albert

Dále se sponzorsky na akci podílely tyto firmy a jednotlivci:
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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

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

Soukromá řádková inzerce

• Prodej
Čtyřšuplíkový mrazák Calex ve velmi dobrém stavu. Cena: 2.500 Kč. Tel.:
554 213 153

• Koupě
Koupím kamna „piliňáky“. Kontakt: 776 033 053.

JAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 12. 9.

Uzávěrka pro řádné vydání
je ve čtvrtek 4.9. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

15/2003

Redakce Rýmařovského horizontu,
ve spolupráci s redakční radou, 
se rozhodla zkvalitnit inzertní služby
pro občany regionu Rýmařovska.
Pro zájemce o soukromou řádkovou
inzerci je připravena nabídka k otiš-
tění inzerátu za symbolický poplatek
10 Kč. Inzerce může obsahovat ma-
ximálně 240 znaků a bude uveřejně-
na jedenkrát v Rýmařovském hori-
zontu. Obsah inzerce se může týkat
prodeje a koupě věcí, výměny by-

tů, výměny osobních věcí obyvatel-
stva, darování, seznámení, hledání
zaměstnání bez použití vlastních
výrobních prostředků, hledání uby-
tování, podnájmů a pronájmů, po-
ptávky po službách a rubriky růz-
né.
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: , 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
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Tým na špičce - přidej se !!!

Všeobecná stavební spořitelna
Komerční banky, a. s.

vypisuje ve vaší oblasti výběrové řízení
na pozice:

• úvěrový poradce
• vedoucí obchodní skupiny

V případě zájmu kontaktujte: 
Regionální ředitelství,

Hlavní třída 10, 787 01 Šumperk,
tel.: 583 30 11 51

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro

tel.: 554 230 485, fax: 554 230 486

OTEVÍRACÍ
DOBA:

8 - 12 hod.
12.30 - 17 hod

VE¤EJN¯

INTERNET

BOB SPORT

NOVÉ ZBOŽÍ:
SPORTOVNÍ OBUV
KOPAČKY
SÁLOVKY - DIADORA
CVIČKY

VÝPRODEJ 
LETNÍHO ZBOŽÍ

PRODEJ NOVÉ I POUŽITÉ HOKEJOVÉ VÝZBROJE

Přijímáme zboží do komisního prodeje

Husova 3
Rýmařov

LETNÍ V¯PRODEJ - V¯RAZNÉ SLEVY

- BATOHY

- RIFLE

- MIKINYNOVÉ
ZB

OŽÍ
- DO

ŠK
OLY

Z¤ÍZENÍ PEVNÉ LINKY ZA 1500,- Kâ 
PRODLOUÎENA DO KONCE ZÁ¤Í

Reklama
v R˘mafiovském

Horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE

Husova 3
R˘mafiov (1. patro)

Tel.: 777 121 919

Makléfiská poji‰Èovací

kanceláfi Ujfalu‰i

námûstí Míru 29, 795 01 R˘mafiov

Tel. a fax: 554 212 267

mobil: 777 888 033

VV rráámmccii  zzkkvvaalliittnnûûnníí
ppoosskkyyttoovváánníí  ppoojjii‰‰ÈÈoovvaaccííhhoo  sseerrvviissuu

ssee  rroozz‰‰iififiuujjíí  sslluuÏÏbbyy  oo  ddaall‰‰íí  ppoojjii‰‰ÈÈoovvnnyy::

âESKÁ POJI·ËOVNA
ALLIANZ POJI·ËOVNA

KOOPERATIVA
âSOB POJI·ËOVNA

âESKÁ PODNIKATELSKÁ POJI·ËOVNA
GENERALI POJI·ËOVNA

POJI·ËOVNA âESKÉ SPO¤ITELNY

NABÍDKA:
Sjednávají se v‰echny druhy poji‰tûní
Poji‰tûní prÛmyslov˘ch rizik
Poji‰tûní majetku
Îivotní poji‰tûní
Havarijní poji‰tûní
Povinné poji‰tûní motorov˘ch vozidel
Cestovní poji‰tûní
Poji‰tûní profesní odpovûdnosti



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 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

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

· - 105 LPG, r. v. 1989
5 rychlost. stupÀÛ
po ãást. opravû.
Cena: 17 500Kã

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

Ford Escord Cabrio 1,6 XR3
r. v. 1985, rádio, centrál D8, plas-
ty, Al. kola, nová stfiecha, sportov-
ní v˘fuk, fanfáry, halogeny.
Cena: 55 000 Kã

Seat Toledo CL 1,8 r. v. 1995
stfie‰ní okno, rádio, imobilizer,
RMG, otáãkomûr.
Cena: 89 000 Kã

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

Opel Astra 1,7 D , Al. kola, 
dobr˘ stav.
Cena: 136 000 Kã

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

Felicia kombi GLX 1,6 r. v. 1996
Al. kola, centrál DO, hagusy,
mlhovky, El. okna + zrcátka
Cena: 119 000 Kã

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

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

· 120 - r. v. 1982
1.majitel.
Cena: 9500 Kã

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

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

· - 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

Opel Vectra 1,6 16V r. v. 2001
klima, ABS, 4 airbag, central
DO, El. v˘bava, rádio, metaliza,
tónovaná skla, naj. 47 000 km
Cena: 315.000 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

· - Octavia SLX TDi, 
vy‰‰í v˘kon, r. v. 1999, stfie‰ní
okno, klima, el. v˘bava, rádio,
servis. kniha, super stav. 
Cena: 273 000 Kã.


