
Občané Rýmařova a okolí se
dočkali, Penny market bude
23. září konečně otevřen.

Horní Město přivítalo 27 druž-
stev na Dnu zdravotně posti-
žených občanů.

Minikároví jezdci z Moravy a Čech bojovali o putovní
poháry starosty města a Střediska volného času.
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Vodní brod byl prověrkou připravenosti závodu hor-
ských kol v 11. etapě závodu MTB kritérium.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Aktuálně z města

Rada města povolila výjimku
z počtu dětí ve třídě

V pondělí 25. srpna zasedli radní k 16. jednání, 
na kterém přijali celkem pětapadesát usnesení,
z nichž jedenadvacet mělo charakter doporučení
pro jednání zastupitelstva města.
Převážnou většinu usnesení tvořily majetkové zá-
ležitosti - záměry prodejů, vlastní prodeje pozem-
ků nebo jejich částí, záměr přechodu práva proná-
jmu či záměr výpůjčky v katastrálním území
Rýmařov a Edrovice.

Bytové záležitosti

Radní přijali usnesení týkající se výměny bytů,
prodloužení nájemních smluv a zařazení žádosti
Středního odborného učiliště zemědělského
a Odborného učiliště Rýmařov do pořadníku 
pro přidělování bytu uchazečům, jejichž povolání
je pro město významné a důležité.

Majetkové záležitosti

Radní schválili záměr pronájmu nebytových pro-
stor v objektu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově
(tzv. „domeček“). Žadatelé nabízejí kompletní 

opravu budovy, ale i lepší využití volného času
pro místní občany a návštěvníky města. Hodlají
poskytovat služby, které město Rýmařov částečně
postrádá. O jaké služby se bude jednat, v materi-
álu rady není zmínka. Cílem je v první fázi vy-
tvořit, dle sdělení žadatelů, pět nových pracov-
ních míst.

Finanční příspěvek

Rada města schválila poskytnutí finančního přís-
pěvku z městského rozpočtu v rámci pravidel pro-
gramů podpory sportu v Rýmařově na 2. pololetí
2003 v celkové výši 48 000 Kč.
Radní také schválili poskytnutí finančního přís-
pěvku Svazu tělesně postižených v ČR, místní or-
ganizaci Rýmařov, ve výši 2 000 Kč.

Povolení výjimky
z počtu dětí ve třídě

Rada města povolila v souladu se zněním 
§ 4 odst. 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb.,
o mateřských školách, výjimku z počtu dětí ve tří-
dě ve školním roce 2003/2004 pro:
MŠ Rýmařov, Revoluční 24, MŠ Rýmařov, 1. má-
je 11, MŠ Rýmařov, Revoluční 30 a MŠ
Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6. JiKo

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Ve čtvrtek 25. září v 17.00 hodin se v malém sále Střediska volného času v Rýmařově uskuteční řádné zasedání zastupitelstva města Rýmařova. Zastupitelé
budou projednávat rozpočtová opatření a vyslechnou zprávu o hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2002 a polovinu roku 2003. Předmětem jednání budou
také majetkové záležitosti a závěr bude tvořit bod různé. Občané jsou srdečně zváni

1. Předmět pronájmu:

Nebytové prostory v objektu na ulici Radniční 2-6 v Rýmařově o celkové ploše cca 580 m2 (bývalá prodejna potravin v samotném cent-

ru města).

2. Obsah žádosti:

• základní údaje o žadateli;

• přesná specifikace účelu nájmu (popište váš záměr na využívání prostor);

• návrh výše ročního nájemného a požadované doby trvání nájemní smlouvy;

(základní sazba ročního nájemného za 1 m2 pro podnikatelské účely v uvedené lokalitě činí:

- za hlavní funkční plochy - 629,- Kč,

- za pomocné nebytové prostory, tj. chodba, sociální zařízení, sklad, atd. - 440,- Kč)

• návrh výše provedení úprav předmětných prostor (co a v jakých částkách budete rekonstruovat, v jakém časovém horizontu a s jakým 

podílem města při rekonstrukci uvažujete);

• sdělení, zda hodláte část pronajatých nebytových prostor přenechat do podnájmu.

3. Přijímání žádostí:

Své žádosti o pronájem předmětných nebytových prostor, které musí obsahovat výše uvedené náležitosti, doručte nejpozději 

do 19.09.2003 do 1200 hod. na podatelnu MěÚ Rýmařov, nám. Míru 1 v zalepené obálce, která bude označena heslem „Nebytový pro-

stor Radniční“.

Neúplné žádosti budou z výběrového řízení vyřazeny.

Případné dotazy vám budou zodpovězeny na odboru finančním MěÚ Rýmařov osobně nebo na telefonickém čísle 554 254 152.

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

zveřejňuje, ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, záměr pronajmout následující nemovitý majetek:
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Absence atletické dráhy ve městě je velkým nedostatkem
V pondělí 1. září se sešli zástupci odboru Sport 
pro všechny TJ Jiskra Rýmařov Alena Jurášová
a Ivo Volek se starostou města Petrem Kloudou,
aby jednali o nedostatečném zázemí pro sportovce
lehké atletiky. Jak zdůraznili zástupci, absenci at-
letické dráhy ve městě pociťuje podle jejich názo-
ru nejen sportovní veřejnost, ale zcela nepochybně
také školská zařízení.
„Otázka atletické dráhy v Rýmařově je neřešená.
Desetitisícové město nemá atletickou běžeckou
dráhu, a to je ostuda,“ řekl jeden z význačných
rýmařovských sportovců Ivo Volek a dodal, 
že podle jeho mínění je nezbytné v budoucnu něco
udělat pro to, aby atletická dráha v Rýmařově by-
la. Podle Volka by se mohlo jednat o víceúčelové
zařízení nejen pro atletiku, ale i pro další sporty.
Starosta Petr Klouda vyjádřil souhlas se zástupci
sportovní veřejnosti, ovšem musel konstatovat, 
že záměr podobného projektu se neobejde bez po-
třebných finančních prostředků, které v současné
době město postrádá a vyslovil návrh prozatímní-
ho řešení atletického sportovního vyžití na hřišti
u kotelny. Zástupci sportovní veřejnosti však argu-
mentovali tím, že hřiště bylo předáno do užívání
fotbalistům, ovšem ti hřiště nevyužívají.
„Vždycky jsem se domníval, že sportovci táhnou

za jeden provaz, a že se umí dohodnout. O hřiště
u kotelny neměl nikdo zájem, a proto se nabídlo
fotbalistům k provozování tréninků,“ konstatoval
starosta a zdůraznil, že se bude tímto problémem
dále zabývat.
Základní rekreační tělesná výchova je zastřešena
tělovýchovnou jednotou Jiskra Rýmařov a spor-
tovní veřejnost začíná ve stále větší míře využívat
sportovních nabídek, například formou tradičního
Rýmařovského desetiboje. Ivo Volek zdůraznil, 
že se letos uskuteční již 26. ročník a občané města
s touto tradicí počítají a je potřeba jim vytvořit 
pro sportovní přípravu alespoň minimální podmín-
ky. „Na posledním hodnocení Rýmařovského dese-
tiboje padla zmínka o tom, že by o atletickou drá-
hu měly zájem také školy, ovšem na druhé straně je
potřeba brát v úvahu městský rozpočet. Snad by
bylo vhodné vyvolat debatu mezi rodiči žáků škol,
pedagogy tělesné výchovy a sportovní veřejností,
aby vyslovili na toto téma svůj názor,“ řekl k pro-
blematice Ivo Volek a dodal, že pokud dojde v bu-
doucnu k vybudování atletického areálu
v Rýmařově, stane se tento počin velkým přínosem
pro širokou sportovní veřejnost nejen dospělých,
ale především naší mládeže, i v rámci nejrůzněj-
ších městských, okrskových, ale i krajských spor-

tovních přeborů. Vždyť výsledkem snahy a píle na-
šich dětí je nejedno významné sportovní vítězství
na nejrůznějších přeborech a kláních. JiKo

Moravskoslezský kraj informuje

Od nového roku by mělo fungovat jednotné územní středisko
Záchranné služby Moravskoslezského kraje

K 1. lednu 2004 chce Moravskoslezský kraj sloučit stávající zdravotnické záchranné služby (ZZS) zřizované krajem do jednotné organizace ZZS
Moravskoslezského kraje, která zabezpečí přednemocniční neodkladnou péči a bude kompatibilní s ostatními složkami Integrovaného záchranného
systému. Tuto koncepci jednotné ZZS schválila rada kraje a zastupitelstvo ji vzalo na vědomí 19. června 2003.

Zprávu o zajištění přípravy administrativně technického zabezpečení sloučení
ZZS zřizovaných Moravskoslezským krajem předložil radě kraje na její 
33. schůzi 14. srpna 2003 MUDr. Roman Gřegoř, ředitel Územního střediska
záchranné služby Ostrava. Jelikož dosud neexistuje samostatný zákon o ZZS
a pravděpodobně nevznikne ani 
do 1. ledna 2004, je podle Gřegoře nutné
vyjít ze současného stavu sítě a struktury
ZZS v našem regionu a řídit se vyhláš-
kou ministerstva zdravotnictví ČR 
č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchran-
né službě, ve znění pozdějších předpisů.
Finální jednotný subjekt - Územní stře-
disko záchranné služby Moravsko-
slezského kraje (ÚSZS MSK) - by tak
vznikl sloučením Územního střediska
záchranné služby Ostrava (jako přejíma-
cí organizace) s ostatními pěti záchran-
nými službami, zřizovanými Moravsko-
slezským krajem. Zároveň by zde byly
začleněny dvě výjezdové skupiny
Městské záchranné služby Ostrava,
o konkrétních podmínkách převodu 
se však zatím jedná. ÚSZS MSK by za-
hrnovalo v kompletním rozsahu na rozdíl činnosti a služby ZZS a ÚSZS.
Předběžné náklady spojené s vybudováním propojení administrativních a řídí-
cích struktur územních odborů a ÚSZS byly vyčísleny na 1 800 000 Kč.
Předpokladem vzniku jednotného subjektu k 1. lednu 2004 je dořešení praco-

vněprávních vztahů a uvolnění výše uvedené částky ještě v letošním roce.
V Moravskoslezském kraji je situace v uspořádání sítě zařízení a pracovišť
ZZS jednou z nejpříznivějších v České republice. Na území všech okresů byla
před jejich přechodem na kraj minimálně 4 roky zřízena Okresní střediska zá-

chranné služby jako samostatné příspěv-
kové organizace. Dosavadní řídící a ad-
ministrativní úseky by byly zachovány
v prakticky nezměněné podobě - územní
odbory ÚSZS MSK Bruntál, Karviná,
Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín.
Stávající záchranné služby by tak nadále
s minimálními změnami ve struktuře
svých technickohospodářských i výkon-
ných struktur existovaly v rámci jednot-
né organizace ve formě přirovnatelné
k divizím velké společnosti. Rušení pra-
covních míst se nepředpokládá, nutné
bude posílení technickohospodářského
úseku, a to přesunem zaměstnanců
v rámci jednotné organizace.
V současné době v kraji funguje 17 vý-
jezdových skupin rychlé lékařské pomo-
ci (RLP), 17 výjezdových skupin rychlé

zdravotnické pomoci (RZP) a 1 letecká záchranná služba. Rozmístění uvádí
mapka. Problematickou se jeví oblast okresu Bruntál, především v oblasti
Vrbna pod Pradědem a Osoblažska. V této oblasti se připravuje posílení do-
stupnosti ZZS. Katherini Koláčková, tisková mluvčí

Výtěžek z Tříkrálové sbírky byl použit na materiál pro výstavbu Domova odpočinku ve stáří
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás tímto chtěla informo-
vat o využití finančních prostředků
z Tříkrálové sbírky a z plesu
Diakonie ČCE.
Výtěžek sbírky činil 59 246 Kč a byl
použit na nákup materiálu na Domov
odpočinku ve stáří. Jednalo se o:
- kladiva (343 Kč)
- půjčovné bouracího kladiva 

(2 738, 20 Kč)
- nákup pletiva (3 674 Kč)
- nákup plynového kotle (35 380 Kč)
- připojení elektrické energie 

(10 520 Kč)
- odvoz sutě (7 667,65 Kč)
- úprava rozvodu vody (1 155 Kč)
- betonové sloupky dodala zdarma
firma Prostr (děkujeme)
Celkem: 61 478,05 Kč

Výtěžek z plesu Diakonie ČCE
v Rýmařově činil 14 947,60 Kč
a byl použit na stravu a ubytování
dobrovolníků ze zahraničí a z Čes-
ké republiky. V letošním roce pra-
covalo na stavbě Domova odpočin-
ku ve stáří ve dnech 6. - 19. červen-
ce 22 dobrovolníků, opět jen 
za stravu a pobyt.
Všem, kteří přispěli na Tříkrálovou

sbírku a podíleli se na výtěžku
z plesu srdečně děkujeme. Ti, kteří
by rádi přispěli na Domov odpočin-
ku ve stáří, nás mohou navštívit 
na adrese Hornoměstská 7,
Rýmařov do konce září 2003 a od
1. října 2003 na adrese třída Hrdi-
nů 48, Rýmařov. 

Marcela Staňková,
ředitelka střediska

Mapka: krajský úřad
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Školy zahájily nový školní rok
Prvního září 2003 se obyčejně zaha-
juje nový školní rok na všech zá-
kladních a středních školách.
Letošní začátek nového školního ro-
ku však byl pro žáky tak trochu ne-
tradiční. Pro žáky obou rýmařov-
ských základních škol a studenty
gymnázia zůstaly dveře zavřené.
(Učitelé tak přistoupili k jednodenní
výstražné stávce z důvodu nesplně-
ných závazků vůči učitelům ze stra-
ny vlády České republiky.) Zahájení
nového školního roku se uskutečnilo
1. září pouze na Střední soukromé
odborné škole Prima s.r.o., Základní
umělecké škole v Rýmařově 
a na Středním odborném učilišti
a odborném učilišti v Rýmařově.

V pondělí prvního září přivítala
SSOŠ Prima s.r.o. nové, ale i ty sta-
ronové studenty s pěknou parádou.
Slavnostní zahájení školního roku
připravilo ředitelství do velkého sálu
Střediska volného času. Studenty
přišli přivítat starosta města Ing. Petr
Klouda, člen rady města a člen ko-
mise pro výchovu a vzdělávání Ing.
Jaroslav Kala, za radu školy Ingrid
Snášelová, vedoucí vychovatelka
domova mládeže Ludmila
Axmanová, zástupkyně ředitele
Jarmila Labounková, ředitel školy
Mgr. Pavel Nehera a zřizovatel ško-
ly Miloslav Nehera. Oficiální hosté
popřáli studentům hodně úspěchů 
ve studiu a mnoho pěkných chvil
strávených pobytem v našem městě.
Do třech prvních ročníků oborů ce-
stovní ruch a veřejné správy letos
nastoupilo 72 nových studentů, kte-
ří přijeli se svými rodiči z 11 býva-
lých okresů a tří moravských krajů.
Jsou mezi nimi i studenti z Třebíče,
Blanska či Hodonína, kde již
o Primě vědí a mají o studium 
na škole zájem. Další studenti přije-
li z Přerovska, Olomoucka,
Prostějovska, Ostravska, Opavska,
Šumperska, Jesenicka a nejvíce
z bývalého okresu Bruntál.
Ředitelství školy potěšilo, že se ke
studiu na Primě hlásí také žáci 

9. tříd i z míst, kde jsou studijní 
obory stejné jako na škole. Všichni
přespolní studenti jsou ubytováni 
na dvou domovech mládeže a pod
vedením pěti vychovatelek je čeká
kromě studia i bohatá mimoškolní
činnost např. v zájmových krouž-
cích - tanečním, hudebním, divadel-
ním atd. Na domově mládeže je pro
studenty připravena herna stolního
tenisu, malé fitcentrum a studenti 
se mohou zapojit také do některých
zájmových útvarů Střediska volné-
ho času. Pro odjezd domů jim bu-
dou v pátek po ukončení výuky
sloužit obě vozidla školy. Studenti
a jejich rodiče byli dále seznámeni
s pracovními a některými organi-
začními a technickými záležitostmi.
Zástupce ředitele Jarmila
Labounková představila třídní učite-
le i učitele jednotlivých předmětů
a netrvalo dlouho a studenti odchá-
zeli plni dojmů na svou první tříd-
nickou hodinu.

Nový školní rok zahájila 1. září také
Základní umělecká škola
v Rýmařově. Přítomné rodiče a děti
přivítal ředitel školy Mgr. Jiří
Taufer, kterého nakrátko vystřídal

starosta města Petr Klouda, jenž vy-
jádřil potěšení nad tím, kolik dětí má
kladný vztah k hudbě, malování 
či literárně dramatickému oboru
a popřál dětem, aby jim jejich zájem

vydržel co možná nejdéle. Přítomní
se mohli na pár minut zaposlouchat
postupně do tónů nejrůznějších hu-
debních nástrojů v podání žáků 
umělecké školy. Některé z nich do-
provázeli jejich učitelé. Po krátkém
kulturním programu představil ředi-
tel novým žákům a jejich rodičům 
učitele jednotlivých oborů a svou in-
formaci doplnil o aktivity, které sto-
jí před všemi na prahu nového škol-
ního roku. Dětem přislíbil natáčení
druhého dílu dokumentárního filmu
o škole a mnoho dalších prospěš-
ných a zajímavých činností, které 
si pro mladé a nadějné umělce při-
pravila ZUŠ. V závěru se rodiče se-
známili s výší školného, které, jak u-
vedl Jiří Taufer, je závislé na přísluš-
ném zákonu ministerstva školství.
Nestanoví je tedy vedení umělecké
školy. Padla zmínka také o tom, 
že případní zájemci z řad dospělých
mají možnost se vzdělávat v někte-
rém z oborů ZUŠ po domluvě s ředi-
telstvím.

Změnou názvu zahájilo svůj školní
rok 1. září v koncertním sále ZUŠ
také Střední odborné učiliště a od-
borné učiliště v Rýmařově, dříve
Střední učiliště zemědělské
Rýmařov. Na SOU Rýmařov nastou-
pilo do prvního ročníku s maturitou
oboru opravář zemědělských strojů
33 žáků, stejný počet žáků navštěvu-
je druhý ročník a ve třetím ročníku
pokračuje ve studiu 30 žáků. 
Do 1. ročníku učebního oboru ku-
chař - číšník byl přijat maximální
počet uchazečů - 33, stejný počet
pokračuje ve studiu ve druhém roč-
níku a třetí a čtvrtý ročník navštěvu-
je celkem 42 žáků.
Na odborném učilišti bylo do učeb-
ního oboru opravářské práce přijato
14 žáků, druhý ročník zmíněného 
oboru na OU není a ve třetím roční-
ku se učí 15 žáků. Pro obor kuchař-
ské práce bylo přijato 12 uchazečů,
druhý ročník navštěvuje 18 žáků
a třetí ročník na OU není.

V úterý 2. září nastal konečně slav-
nostní okamžik, kdy naše nejmenší
školáky - prvňáky, čekalo první se-
známení se školními kamarády 
a učiteli. Na obou základních ško-
lách zavládl ten správný novoroč-
ně-školní mumraj. Základní škola
na ulici 1. máje zahájila svůj škol-
ní rok 2003/2004 v prostorách škol-
ní jídelny. Rodiče a žáky přišli po-
zdravit za vedení školy ředitel Mgr.
Miloslav Horký, zástupce ředitele
Mgr. Jiří Gajdoš, zástupci města
Rýmařova - místostarosta Ing. Pa-
vel Kolář a předseda rady školy
Ladislav Žilka. Prvňáci shlédli
krátký kulturní program, který 
si pro ně připravili jejich starší spo-
lužáci pod vedením paní učitelky
Jaroslavy Horákové a v následují-
cím hudebním příspěvku si mohly
děti také zazpívat se svými kamará-
dy, které na kytaru doprovázela paní
učitelka Mgr. Marcela Tauferová.
Devětatřicet prvňáčků se po skonče-
ní slavnostního zahájení školního
roku na Základní škole 1. máje šlo
se svými rodiči a třídními učitelkami



podívat do slavnostně vyzdobených
tříd, aby si vyzkoušeli, jaké že to
vlastně je být školákem. Při vší té
slávě nechyběly ani drobné paml-
sky, které dětem na slavnostním
setkání celé školy předal místosta-
rosta Pavel Kolář.

Pozadu se slavnostním vítáním prv-
ňáků nezůstala ani Základní škola
na ulici Jelínkově, jejíž vedení při-

vítalo rodiče a malé školáky v kon-
certním sále základní umělecké
školy. Zástupce ředitele a předseda
komise pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Vlastimil Baran přivítal malé
školáky zazvoněním malého zvo-
nečku, který symbolizoval zahájení
školního roku a současně prvního
důležitého mezníku v životě našich
nejmenších ratolestí. Děti pozdravil
místostarosta Pavel Kolář a popřál

jim hodně úspěchů ve škole, samé
jedničky a také mnoho kamarádů.
I prvňáci ze ZŠ na ulici Jelínkově
obdrželi od místostarosty drobné
pamlsky, aby se jim na ten „jejich
první den“ vzpomínalo co možná
nejveseleji. Po pěkném kulturním
programu, který si pro své nové ka-
marády připravili jejich starší spo-
lužáci, čtyřicet malých prvňáků po-
prvé usedlo do svých lavic, kde by-

ly pro ně připraveny první učební
pomůcky a na školní tabuli je uvítal
veselý nápis.
Zařazení dětí do prvních tříd se pro
letošní školní rok řídilo vyhláškou
o spádových oblastech a děti byly
rovnoměrně rozděleny podle místa
svého bydliště. Na Základní školu
na ulici 1. máje tedy nastoupilo de-
větatřicet a na Základní školu na uli-
ci Jelínkově čtyřicet prvňáků. JiKo
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Divadelní putování na ZŠ Jelínkova 1
V průběhu školního roku 2003 - 2004 se na naší
škole uskuteční již čtvrtý ročník Divadelního puto-
vání po oblastních divadlech v Šumperku,
Olomouci a Opavě. Všechna navštívená představení
by tak měla žákům umožnit lepší orientaci v zá-
kladních divadelních žánrech. Během tří předcho-
zích ročníků mohli žáci shlédnout operu Smetanovy
Prodané nevěsty, Vrchlického muzikál Noc 
na Karlštejně a velmi zdařilé zpracování antické
Aristofanovy Lysistraty. Zde samozřejmě nelze vy-
psat všechna představení, která za celou dobu shléd-

lo přes 600 žáků naší školy. Děti neskrývaly svoji
spokojenost a nejednou i překvapení z možnosti být
při tom, co nemůže nabídnout žádný z programů te-
levize. Tím zážitkem je živý kontakt s herci, pro-
středím a s kouzlem „prken znamenajících svět“.
Důkazem toho byl vždy autobus plně obsazený žá-
ky, z nichž mnozí jsou účastníky téměř pravidelný-
mi.
Na co se tedy letos můžeme těšit? Divadlo v Opavě
nabízí komedii W. Shakespeara Marná lásky snaha
a muzikál ze života Mikuláše Dačického Divoký

Mikuláš. Muzikantská Liduška a Edith a Marléne
budou uvedeny divadlem v Šumperku.
Samozřejmostí by zde mělo být poděkování ředitel-
ství školy za pochopení, neboť každé představení
s sebou nese nemalé organizační zásahy do výuky 
ve třídách, jejichž žáci nejsou ve vyučování přítomni.
Dík patří i rodičům, kteří svou vstřícností umožní
svým dětem účast na těchto zájezdech a současně
jsou si vědomi významu bezprostředního kontaktu
s tímto druhem kultury a s živým uměním. 

Mgr. Ivo Janoušek

Stavební úřad MěÚ Rýmařov informuje
Upozornění občanům:

Městský úřad Rýmařov, odbor sta-
vební úřad , jako orgán státní památ-
kové péče příslušný dle ustanovení 
§ 25 a 29 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění po-
zdějších předpisů, upozorňuje obča-
ny, že dnem 1. září 2003 nabyla účin-
nosti vyhláška Ministerstva kultury
ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení 
území s historickým prostředím 
ve vybraných městech a obcích 
za památkové zóny, kterou je mimo
jiné stanoveno i území městské pa-
mátkové zóny Rýmařov.
V souvislosti s účinností této vyhláš-
ky vyplývají pro vlastníky (správce,
uživatele) nemovitostí povinnosti sta-
novené v ustanovení § 14 odst. 2 zá-
kona č. 20/1987 Sb., o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „památkový zákon“):
„Vlastník (správce, uživatel) nemovi-
tosti, která není kulturní památkou,
ale je v památkové rezervaci, v pa-
mátkové zóně nebo ochranném pás-
mu nemovité kulturní památky, nemo-

vité národní kulturní památky, pa-
mátkové rezervace, nebo památkové
zóny, je povinen k zamýšlené stavbě,
stavební změně nebo udržovacím
pracím na této nemovitosti si pře-
dem vyžádat závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.“
Z výše uvedené citace vyplývá, že zá-
vazné stanovisko orgánu státní pa-
mátkové péče je dokladem dotčeného
orgánu státní správy, které je nutno
doložit ke všem stavebním činnostem
povolovaným podle zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) ve znění pozdějších předpisů
(i k ohlášení).
Na řízení dle § 14 odst. 2 památkové-
ho zákona se vztahují obecné předpi-
sy pro správní řízení, tj. zákon 
č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád).
Případné informace poskytne
Městský úřad Rýmařov, odbor sta-
vební úřad, nám. Svobody 5, tel. 
č. 554 254 302 (pí Pícová). 

Odbor stavební úřad, Eva Pícová
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Převrátil vozidlo na střechu,
havárii údajně způsobil defekt

na vozidle
Dvaašedesátiletý řidič vozidla
Mitsubishi Lancer z Krnova nezvládl
22. srpna při průjezdu prudké pravo-
točivé zatáčky mezi obcemi
Václavov a Malá Štáhle řízení a s au-
tem sjel z prudkého srázu. Tam 
se vozidlo převrátilo na střechu.
Oprava poškozeného Mitsubishi při-
jde majitele na 45 000 Kč. Při neho-
dě se navíc rozbil osobní počítač ma-
jitele uvnitř vozu a byly poškozeny
další věci v celkové hodnotě 
10 000 Kč. Požití alkoholu bylo u ři-
diče vyloučeno. Při nehodě se řidič
těžce zranil a předpokládaná doba lé-
čení je 2 měsíce. Jeho o dva roky
mladší manželka utrpěla zranění leh-
ké. Řidič jako příčinu havárie uvedl,
že došlo k defektu levého předního
kola. Ohledáním na uvedeném kole
byl skutečně defekt zjištěn, proto bylo
kolo zajištěno pro expertní posudek.

Alkohol opět zapříčinil
nehody cyklistů

Třiačtyřicetiletý cyklista z Karlova
havaroval 23. srpna krátce po 16. ho-
dině na kole, když sjížděl mezi obce-
mi Malá Morávka a Rudná 
pod Pradědem z prudšího svahu. 
Na přímém úseku pak nezvládl řízení
a spadl do silničního příkopu. Při ha-
várii utrpěl cyklista lehké zranění
s dobou léčení 14 dnů. Byla s ním
provedena zkouška na alkohol, která
prokázala 2,05 g/kg alkoholu v dechu.
K podobné nehodě došlo stejného dne
o půl osmé večer mezi obcemi Malá
a Velká Štáhle. Dvaapadesátiletá cyk-

listka nezvládla řízení svého kola, 
na přímém úseku vozovky vjela 
do příkopu a havarovala. U cyklistky
rovněž proběhla dechová zkouška
s pozitivním výsledkem.

Nezletilé děti se vloupaly
do chaty v Tvrdkově

V rámci pátrání po pohřešované čtr-
náctileté dívce ze Šumvaldu, která se
měla zdržovat v oblasti chat kolem
Tvrdkova, bylo zjištěno vloupání 
do chaty šedesátiletého majitele.
Tam také policie hledanou zajistila
spolu se dvěma dalšími nezletilci.
Společně násilně vnikli do chaty, 
kde si pak uvařili jídlo a popíjeli 
alkohol. Způsobili škodu za 600 Kč.
Zadržení nezletilci byli po ověření
totožnosti předáni rodičům.

Poštval na souseda svého psa
Dlouhodobé sousedské spory se roz-
hodl vyřešit v červnu po svém čtyři-
cetiletý muž z Rýmařova - Jamartic
se svým o pět let starším sousedem.
Násilník nejprve poškozeného muže
slovně napadal a urážel a vzápětí 
ho napadl i fyzicky. Chytl poškoze-
ného pod krkem, cloumal jím, udeřil
ho pěstí do obličeje, hodil po něm ta-
ké hrnec a vzápětí otevřel branku
a vypustil na něj kokršpaněla, které-
ho měl na hlídání. Psovi dal povel
a ten se nebožákovi zakousl do nohy
a způsobil mu lehké zranění na steh-
ně, které si vyžádalo lékařské vyšet-
ření, zákrok a týdenní léčbu.
Policejní rada SKPV Bruntál zahájil
proti neurvalci 23. srpna trestní stí-
hání pro trestné činy ublížení 
na zdraví a výtržnictví.

Kvůli psovi fyzicky
napadl souseda

Sedmačtyřicetiletý muž z Rýmařova
fyzicky napadl 23.února ráno svého
sedmašedesátilétého souseda u vcho-
du do domu na ulici Sokolovská
v Rýmařově. Při hádce týkající 
se venčení psa jej nejdříve uhodil 
do obličeje. Muž upadl na zem a utr-
pěl zranění ucha a pravého ramene.
Zranění si vyžádalo lékařské ošetření
s dobou léčení 9 týdnů. Policejní ra-
da SKPV Bruntál zahájil proti násil-
níkovi v úterý 26. srpna trestní stíhá-
ní pro trestný čin ublížení na zdraví.

Nezvládl smyk, s vozidlem
se převrátil a skončil v příkopu

V podvečer 29.srpna nezvládl jedna-
dvacetiletý řidič Datsunu z Horního
Města levotočivou zatáčku mezi
Rudou a Tvrdkovem. Vozidlo dosta-
lo smyk, automobil sjel mimo silnici,
kde se převrátil přes střechu na bok.
Oprava vozidla přijde majitele na ví-
ce jak 20 000 Kč. Při nehodě byl leh-
ce zraněn jednadvacetiletý spolujez-
dec, který se bude léčit asi jeden tý-
den. Požití alkoholu bylo vyloučeno. 

Ladila rádio a skončila
v zábradlí mostku

Sedmatřicetiletá řidička Opelu
Corsa z Rýmařova nevěnovala do-
statečnou pozornost řízení při prů-
jezdu levotočivé zatáčky v místech
mezi Ondřejovem a hranicí okresu
Olomouc a kolem druhé hodiny ran-
ní 30. srpna narazila s vozidlem 
do zábradlí silničního mostku. Při ří-
zení vozidla totiž ladila autorádio.
Škoda na vozidle byla vyčíslena

částkou 70 000 Kč. Dechová zkouš-
ka u řidičky proběhla s negativním
výsledkem. Ke zranění osob nedo-
šlo. Za přestupek byla řidičce ulože-
na bloková pokuta.

Nedal přednost autobusu
a doplatil na to životem

V sobotu 30.srpna odpoledne došlo
na křižovatce silnic v úseku Dolní
Moravice - Malá Morávka ke smrtel-
né dopravní nehodě osmatřicetiletého
cyklisty z Olomouce. Ten nedal 
při jízdě po vedlejší komunikaci
přednost v jízdě přijíždějícímu auto-
busu Karosa. Tak došlo ke střetu cyk-
listy s pravou přední částí Karosy.
Následkem nárazu utrpěl cyklista těž-
ké zranění hlavy, kterému na místě
podlehl. Hmotná škoda se vyšplhala
na 10 000 Kč. U řidiče autobusu by-
lo požití alkoholu vyloučeno.

Vyhrožoval, že podpálí dům
Jednatřicetiletý muž z Břidličné čelí
obvinění z trestného činu násilí proti
skupině obyvatel a proti jednotlivci.
Večer 8. května v Albrechticích
u Rýmařova na pozemku jeho matky
se pohádal s místním 44letým mu-
žem ohledně platby za provedení vý-
kopových prací, které poškozený 
na pozemku provedl. Obviněný mu-
že hrubě slovně napadl a pak mu vy-
hrožoval, že „zvalchuje držku jemu,
jeho staré a i jeho parchantům“ a na-
víc, že podpálí dům. Jeho jednání
vzbudilo v poškozeném důvodné 
obavy a celou záležitost oznámil na
policii. Policejní rada SKPV Bruntál
zahájil proti jednatřicetiletému muži
z Břidličné 2. září trestní stíhání.

Pozor na pachatele,
kteří podvodně směňují bankovky

V souvislosti s penězi policie
upozorňuje prodavače, že opět
řeší případ, kdy pachatelé tak
dlouho rozměňují bankovky, 
až docílí toho, že získají více
peněz, než měli na začátku.
Záminkou bývá buď nákup
zboží malé ceny za bankovky
vysoké nominální hodnoty 
či pouhá žádost o její rozměně-
ní. Nejčastěji pachatelé využijí
chvíle, kdy se na pultu nachází
jak původní bankovka, tak ved-

le naskládané bankovky menší
hodnoty. Pachatelé pak všech-
ny bankovky odcizí a místo či-
nu urychleně opustí. Poslední
takový případ zaznamenali po-
licisté na benzinovém čerpadle
ve Dvorcích, kde byla způso-
bena škoda za téměř 
10 000 Kč. Předtím to bylo na-
příklad ve stánku PNS
v Bruntále. Prodavače proto na-
bádáme v případě obdobných
žádostí ke zvýšené obezřetnosti. 

Semafor v Bruntále na ulici Dukelské v provozu
Policie upozorňuje řidiče a především chodce, že na ulici Dukelské od 1.září funguje svě-
telný semafor. Na místě bylo zjištěno, že chodci zatím často nerespektují červený světelný
signál a dopouštějí se tak přestupku na úseku silničního provozu. V této souvislosti upo-
zorňujeme, že chodec může být postižen uložením blokové pokuty až 1 000 Kč na místě ne-
bo až 2 000 Kč ve správním řízení. Semafory jsou opatřeny tlačítkem pro chodce, které jim
v případě potřeby umožní přejít na zelenou.

V bývalém okrese probíhá
tento měsíc dopravní průzkum

Policie informuje motoristy, že v průběhu celého měsíce září
probíhá v okrese Bruntál sčítání hustoty silničního provozu slou-
žící k výpočtu zatíženosti komunikací (např. pro potřeby pláno-
vání rozvoje silnic, obchvatů apod.). Řidiči se proto mohou v zá-
ří setkat s označenými uzavírkami některých komunikací, 
na těchto místech budou motoristé krátce dotázáni k trase jejich
cesty. Vše se uskuteční za asistence policie.
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Policie upozorňuje

Nikdy nenechávejte u platební karty i její PIN kód !!!
O tom, jak rizikové je mít PIN kód přiložený přímo u platební karty, se 4.9.2003
přesvědčil 55letý majitel z Karlovic. Než stačil zablokovat kartu, pachatel mu
v pěti výběrech z účtu vyčerpal po 2 000 Kč, celkem tedy 10 000 Kč. Policie dr-
žitelům platebních karet doporučuje, aby PIN kódy nikdy v blízkosti platební
karty neukládali.

Pachatelé totiž jednají velmi rychle a stačí vybrat hotovost většinou ještě dříve, než
majitel stačí kartu v bance zablokovat. Pokud si kód držitelé karty nedokáží zapa-
matovat, je možné ho například pod neutrálním jménem uložit do mobilního telefo-
nu. Nejjistější je ale číslo si opravdu zapamatovat a rozhodně ho nepsat na kartu, 
do její blízkosti, ani do peněženky, která bývá také často odcizena zároveň s kartou.
Nejčastěji jde o krádeže peněženek z dámských kabelek, ve kterých pachatel najde
i platební kartu.
Statistika pak pouze dokazuje, že jde o poměrně vážnou problematiku, protože
letos jsme jen do konce července v okrese zaznamenali 33 případů neoprávně-
ného držení platební karty, při kterých pachatelé majitelům z účtů vyčerpali
88 000 Kč. Zatímco za celý loňský rok to bylo 22 případů se škodami za 90 000 Kč.

Kriminalita v rámci OOP ČR Rýmařov
Vyhodnocení trestné činnosti v rámci OOP ČR Rýmařov v pololetí roku 2003 ve srovnání se stejným obdobím let 2000, 2001 a 2002.

Z uvedeného materiálu je stejně jako
v měřítku celého okresu patrný po-
kles trestné činnosti páchané v obvo-
dě Obvodního oddělení Policie ČR
Rýmařov, který však není tak výraz-
ný jako v rámci jiných služebních
obvodů. V rámci Rýmařova došlo
meziročně k mírnému poklesu celko-
vé trestné činnosti a výraznějšímu
poklesu její objasněnosti. Jako tra-
dičně tvoří největší podíl na krimina-
litě majetková trestná činnost, která
vykazuje mírný meziroční nárůst.
Letos došlo na Rýmařovsku k velmi
podstatnému meziročnímu nárůstu
případů vloupání do chat (z 8 na 17),
majetková trestná činnost bývá dále
v této lokalitě navýšena v souvislosti
se zimní lyžařskou sezónou (vloupá-
ní do vozidel, krádeže lyží, příslu-
šenství apod.). V rámci OOP
Rýmařov téměř nedochází ke vlou-

páním do restaurací, minimální jsou
i počty krádeží vozidel. Naproti to-
mu vzrostl počet vloupání do auto-
mobilů, které se stejně jako v polole-
tí loňského roku daří objasňovat 
na více jak 25%.
V oblasti násilné trestné činnosti 
je zaznamenán mírný nárůst počtu
případů, objasněnost setrvává
na úrovni z pololetí roku 2002 - ko-
lem 55%, největší podíl na nich
tvoří ublížení na zdraví (více jak
polovinu celkového počtu).
Mravností trestná činnost je mini-
mální, jedná se o ojedinělé přípa-
dy, na rozdíl od pololetí loňského
roku, kdy byly na Rýmařovsku ře-
šeny 4 takové skutky, to byl letos
k 30.6. pouze jediný případ.

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

zpracoval JiKo

Výzva dopravní policie

Výzva svědkům nehody
před přejezdem u Valšova

Ve čtvrtek 14. srpna krátce po 11.00 hodině došlo mezi obcemi Bruntál
a Valšov k dopravní nehodě mezi nákladním automobilem Mercedes
Atego (vozidlo je bílé barvy skříňového provedení) a osobním automo-
bilem Škoda Felicia vínové barvy, při které byly zraněny tři osoby.
K dopravní nehodě došlo ve směru jízdy k obci Valšov cca 350 metrů
před železničním přejezdem a vozidla se střetla při vzájemném předjíž-
dění bočně. Těsně před vznikem nehody měla obě auta předjíždět sa-
mostatně nákladní soupravu Liaz s přívěsem (starší provedení, 
tzv. trambus pravděpodobně modré barvy) přepravující kulaté balíky
slámy. Řidič této nákladní soupravy na místě dopravní nehody za-
stavil a pomáhal posádku havarovaného vozidla Škoda Felicia vy-
prostit z automobilu. Policie ČR, dopravní inspektorát Bruntál -
pracoviště Krnov, se tímto obrací na řidiče nákladní soupravy (popř.
i jiné svědky), aby se přihlásil na tel. čísle 554 617 792 a pomohl svým
svědectvím objasnit vznik a průběh předmětné dopravní nehody.

Meteorologové zaznamenali extrémně teplé léto, příjemné teploty by měly být i v září
Letošní léto, které pro meteorology zahrnuje měsí-
ce červen, červenec a srpen, bylo nejteplejší za 232
let. „V pražském Klementinu se denně měří teplo-
ta od roku 1771. Proto víme, že letošní léto s prů-
měrnou teplotou 22,35 stupně bylo nejteplejší 

za uplynulých 232 let,“ řekl Právu Vladimír Seifert
z Českého hydrometeorologického ústavu v Praze.
Druhá příčka patří létu roku 1834, kdy bylo 
22,1 stupně v průměru, třetí pak létu v roce 1811,
kdy bylo 22 stupně, informoval Seifert. Dodal, že

letošní srpen s průměrnou teplotou 23,16 stupně
byl druhý nejteplejší srpen za uvedené období.
První příčka patří srpnu v roce 1807, kdy bylo
v průměru naměřeno 25,3 stupně Celsia.
„Už 1. září jakoby kouzelným proutkem se ale tep-
lota výrazně změnila a v týdnu od 1. do 3. září by-
la teplota 3,5 stupně pod průměrnými teplotami
pro toto období. Dokonce na Sněžce i poletoval
sníh s deštěm a tyto sněhové vločky se na horách
ještě mohou objevit,“ řekl Seifert. „Ale i v září nás
čekají velmi příjemné letní teploty kolem 25 stup-
ňů a nevylučujeme, že ojediněle může být i víc,“
řekl meteorolog. Dodal, že v tomto měsíci by mě-
lo napršet zhruba 56 mm srážek, což je 56 litrů vo-
dy na metr čtvereční a průměrná teplota by měla
být vyšší než dlouhodobý průměr 15,1 stupně.
Druhá půlka září bude polojasná až oblačná
Od 11. do 20. září by mělo být polojasno až ob-
lačno, místy srážky, noční teploty 10 až 4, odpo-
lední 18 až 24. Později se očekává mírné ochlaze-
ní a ojediněle srážky. Noční teploty poklesnou 
na 7 až 1 a meteorologové nevylučují ani přízem-
ní mrazíky. Odpolední vystoupí na 15 až 21.
Od 21. do 30. září by mělo být polojasno až ob-
lačno, místy srážky, noční teploty 10 až 4 a odpo-
lední 14 až 20 stupňů.  JiKo - zdroj internet
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Umíme pohlédnout pravdě do očí?
Můj příspěvek je reakcí na články
v minulém čísle vašeho časopisu, tý-
kající se školství v našem městě.
V první řadě mě na jedné straně velmi
příjemně potěšil článek vedení střední
školy Prima, a na druhé straně roze-
smutnil jakožto bývalou žákyni
Gymnázia Rýmařov a v současné do-
bě matku studenta téže školy. Myslím,
že se opět potvrdilo ono známé rčení
„jaký pán, takový krám“. Mít ve vede-
ní školy ty správné lidi, pro které 
je pedagogika mnohem víc než jen ne-
smyslné drilování pouček a vzorců,
pro něž nezačíná pracovní doba za pět
osm a nekončí s odchodem poslední-
ho studenta, je výhrou nejvyšší právě
v dnešní době, kdy je mladistvým 
ze všech stran nabízen laciný život
pod vlivem látek zpříjemňujících
všední starosti, který však nezávratně
vede k záhubě. Ono je velice snadné
poznamenat, že je to celosvětový pro-
blém, ale snažit se o to, aby naše stu-
denty zasáhl co nejméně a vyvinout
v tomhle směru širší iniciativu je sna-
ha, která by management ústavu jistě
stála nemalou námahu, ale která 

by měla nevyčíslitelnou návratnost
v kvalitě naší příští generace. A právě
nekvalifikovanost a nekompetentnost
současného vedení sráží úroveň zdej-
šího ústavu. Ne každý učenec ve svém
oboru může být zároveň kvalitním ve-
doucím na svém pracovišti. Je jen
smůlou každého jednotlivce, když 
si tyto důležité zásady nepřipustí a je-
ho ješitnost je natolik veliká, že nedo-
káže pravdě pohlédnout do očí.
Kde jsou ty časy, kdy se dítka třásla
před přijímacími zkouškami na tuto
školu, kdy se všemi možnými způso-
by zjišťovalo, z kterých škol a kolik
žáků se hlásí a stále se přepočítávalo,
kolik nás z ročníku má šanci se na tu-
to školu umístit, jak nás v myšlenkách
strašili „staroveští“, kteří mezi sebou
měli spoustu výborných sportovců
a „přespolňáci“, pro které musela také
zůstat místa, aby se zaplnil internát.
Nyní mám na mysli opravdu jenom
prestiž školy, kdy samotné slovo gym-
názium vyvolávalo pocit něčeho vyš-
šího a úctyhodnějšího, nebyla to jen
tak nějaká střední škola. A pedagogo-
vé, byli to opravdoví Páni profesoři.

Pokládám si tedy otázku, čímpak je to,
že studenti nižšího gymnázia touží 
po odchodu na gymnázium
v Olomouci, proč přecházejí na jiné
odbornější školy? Proč dítka se samý-
mi jedničkami zůstávají raději na zá-
kladní škole a nedychtí dostat se na na-
še gymnázium? Nabízí se mi jediné, 
že totiž naše gymnázium stihne stejný
osud, v kterém se nedávno nacházela
i I. ZŠ a jen samotné současné vedení
I. ZŠ může posoudit, jak těžké je vy-
břednout ze stínů minulého vedení.
Patrně se ji to už nepovede, protože jak
jsme se dočetli v minutém čísle, budou
ZŠ sloučeny. Jímá mě však hrůza z to-
ho, co zbude z našeho gymnázia. Je až
k nevíře, jak laxní postoj k situaci zau-
jímá zřizovatel školy (KÚ) a podílí 
se tak nemalou měrou na likvidaci
středního školství v našem městě, pro-
tože v době následující už to nebude
pouze kvalita, ale především stále niž-
ší počet dítek  v ročnících, které toto
školství nemalou měrou v našem měs-
tě ovlivní. A přitom stačí tak málo
a nebo právě možná mnoho - najít pro
naše gymnázium takový management,

který by opět dokázal vzbudit zájem
nejen místních, ale i žáků a studentů 
okolních měst, aby ředitelé ZŠ nebyli
nuceni zavazovat se sliby paní ředitel-
ce, že budou dítka směřovat právě 
na její gymnázium, ale aby to byla
kvalita pedagogů, široká nabídka zá-
jmových prací pro studenty, která bude 
udávat jméno této škole. Je až k polito-
vání jaká škála kvalitních profesorů
musela naše gymnázium opustit, v ja-
ké atmosféře musí pracovat současný
sbor a jak nevděčně se dokázalo vede-
ní školy zachovat k starším kolegům,
kteří končili svoji životní dráhu na této
škole. Myslím, že v současné době 
je toho mnoho, z čeho by si mělo naše
vedení gymnázia vzít příklad z poměr-
ně mladé, ale neustále rostoucí střední
soukromé školy Prima.
A už jenom dodávám, že chci věřit, 
že cesta, na kterou se vydává základní
školství v našem městě, bude nejen
výhodou pro zřizovatele, ale pro sa-
motné školství, a že to nebude jako
se zdravotnictvím, kde si lobbisté po-
mocí politiky snaží udržet své osobní
zájmy. MaVo

Uveřejňujeme dopis, který s žádostí o zveřejnění obdržela naše redakce od pana Miroslava Václavka.

Arogance úředního šimla
Úředníci města Rýmařova prokázali
svoji bdělost a také to, že trpělivě
a rádi naslouchají pomluvám, z kte-
rých dokáží zázračně vydedukovat
velmi svérázné právní závěry, posta-
vené ovšem pouze na vodě. Jak jsem
byl informován svým bratrem panem
Petrem Václavkem, paní Renata
Tvrdcová, referentka Městského 
úřadu v Rýmařově na základě kři-
vých nařčení z nezákonného pronají-
mání bytu, pomlouvačných obvinění,
že se v bytě občas zdržují cizí osoby,
(tím asi sousedé myslí mne, když jdu
svého bratra navštívit?), dospěla
k „rozhodnému“ názoru, že je jasné,

že je tímto porušen občanský záko-
ník a navrhuje „dohodu“ k zániku 
užívacího práva k tomuto bytu.
Stará se můj bratr o to, kdo chodí 
na návštěvy k paní Tvrdcové nebo
k sousedům udavačům? Nechce
snad městská úřednice to, aby člo-
věk, který pracuje někde jinde než
v Rýmařově hlásil svůj víkendový
pobyt ve svém městském bytě?
Nebo možná by sousedé chtěli zalo-
žit občanskou hlídku a legitimovat
ony cizí osoby. Jak je možné, že se
městský úředník, placený z daní nás,
daňových poplatníků, může vůbec
vážně zabývat tak směšnými ne-

smysly! Místní udavačské buňky
bolševického režimu, které ještě ne-
stačily vymřít a paní referentka do-
spěly k tomu názoru, že můj bratr
vlastně svůj byt v Rýmařově nepo-
třebuje, a tak že mu ho prostě ode-
berou a na nějaká fakta, nebo záko-
ny této země nebudou brát zřetel. 
On ten byt, mimochodem statisíco-
vými náklady zrekonstruovaný asi
potřebuje někdo jiný. Kdo, to ví pou-
ze paní referentka a ony „vypovída-
jící“ osoby, jejichž identita je 
v úředně strohém sdělení samozřej-
mě utajena. Jako vrchol drzosti, aro-
gance a nadřazenosti nad „běžným“

spoluobčanem paní referentka přilo-
žila návrh k ukončení nájemní
smlouvy, poděkovala za spolupráci
a je s pozdravem!
Kdy se úředníci přestanou chovat
jako nějací super občané, kterým
všechno projde? Asi teprve až poté,
co narazí na někoho, kdo se jejich
zvůli postaví a nenechá se zastrašit.
A to je právě tato situace. Je rok
2003, nikoliv padesátá léta. V této
souvislosti mne napadá, že paní re-
ferentka má pravděpodobně na zdi
pověšen několik desetiletí starý ka-
lendář. 

Miroslav Václavek, Šumperk

zeptali jsme se za vás
V současné době, kdy bytová výstavba dlouhá léta
stagnuje, kdy občané čekají na přidělení bytu v byto-
vém pořadníku i několik let, kdy bydlí v jediné byto-
vé jednotce pohromadě několik generací, si obecní 
úřady nebo magistráty bedlivě střeží byty, které spa-
dají do jejich kompetence. Není se proto čemu divit,
že odpovědní úředníci hlídají sebemenší „pohyb ná-
jemníků“ v obecních bytech a důsledně dbají na do-
držování nájemních smluv. Problémem výše uvede-
ného příspěvku se zabývala i naše redakce a zjišťova-
la, na čí straně stojí zákon a kde je pravda. Má pravdu
nájemník pan Petr Václavek nebo se miska vah prav-
dy přiklání na stranu odpovědných úředníků? Pro ná-
zor na daný problém jsme zamířili na rýmařovskou
radnici za bytovou referentkou Renatou Tvrdcovou.

Jak jste přišli na to, že pan Petr Václavek má v Praze
další byt? Jednalo se opravdu o pomluvy a udavač-
ství, jak tvrdí pan Miroslav Václavek ve svém dopi-
se?
V žádném případě se nejednalo o žádné udavačství 
či pomluvy. Pokud má někdo trvalé bydliště
v Rýmařově a ožení se v Praze, automaticky dává

pražská matrika na vědomí rýmařovské matrice změ-
nu stavu, v případě pana Václavka změnu ze stavu
„svobodný“ na „ženatý“. V zájmu města Rýmařova
je pak zjistit ve spojitosti se změnou stavu, zda nedo-
šlo také ke změně či porušení pravidel v užívání 
obecního bytu.
Čím vlastně pan Václavek porušil povinnosti vyplý-
vající z nájemní smlouvy a následně čím se prohře-
šil v užívání obecního bytu?
Občanský zákoník jasně stanoví, že občan nemůže 
obývat současně dva byty. Jak jsme zjistili, jméno pa-
na Václavka na zmíněné pražské adrese sice nefigu-
ruje, ovšem figuruje tam jistá firma, které je pan
Václavek jednatelem. Vzhledem k tomu, že tento byt
obývá se svou manželkou, nabyli jsme podezření, 
že se tímto stal nájemcem dalšího bytu. Proto jsme
požádali Městskou policii v Rýmařově, což je napros-
to běžná praxe, aby prověřila výše zmiňovaná fakta
o obývání obecního bytu v Rýmařově. Tedy nikoliv
žádné záhady ani sousedské pomluvy a udavačství.
Co bylo tedy podle vašeho názoru příčinou takové-
ho „ostrého“ příspěvku, který nám za svého bratra
poslal pan Miroslav Václavek, bratr již zmiňované-

ho Petra Václavka?
Nedokáži posoudit, co bylo příčinou rozezleného do-
pisu nejen vaší redakci, ale i mně osobně. Pan
Václavek v dopise ostře uvádí, že veškeré písemnos-
ti předává svému právnímu zástupci, dále že zvažuje
právní protikroky proti městskému úřadu a mně 
osobně, dále chce otevřeně informovat občany naše-
ho města, starostu, místostarostu, média a chce se do-
konce obrátit na kancelář ombudsmana České repub-
liky a pokud k tomu bude přinucen, tak chce podat
stížnost na mezinárodní soud pro lidská práva 
do Strassbourgu. Není mi zcela jasné proč, když jsem
panu Václavkovi zcela otevřeně, upřímně bez urážek
a impertinencí napsala, co jsme zjistili přes katastrál-
ní úřad, matriku, živnostenský úřad a naši městskou
policii a navrhla jsem uzavření dohody o skončení
nájmu.
Jaké další kroky zvažujete a co podnikne v této kau-
ze městský úřad?
Nechtěla bych předbíhat událostem. Celá záležitost
je v současné době ve stádiu jednání. Více bych celý
problém asi nekomentovala.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Naše redakce bude pochopitelně celou kauzu sledovat a vám, čtenářům, přineseme aktuální informaci o vývoji sporu.
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Z okolních obcí

Úsměvně

Horní Město bylo pořadatelskou obcí Dne zdravotně postižených
Horní Město přivítalo v sobotu
6. září sedmadvacet smíšených
družstev mužů a žen s osmasedm-
desáti soutěžícími jednotlivých sva-
zů tělesně postižených občanů
z Rýmařova, Krnova, Bruntálu,
Albrechtic, Horního Benešova,
Břevence a Horního Města.
Den zdravotně postižených občanů 
se koná tradičně každý rok pokaždé
v jiné hostitelské obci. Letošní rok se
navíc nese ve znamení evropského ro-
ku tělesně postižených občanů.
Účastníky Dne zdravotně postižených
přivítala v kulturním domě v Horním
Městě starostka Eva Machová společ-
ně s dalšími zástupci okresních výborů
svazu tělesně postižených Miroslavem
Palánkem a Františkem Urbaníkem
a dalšími významnými hosty.

Na tradičních setkáních čeká jednot-
livá soutěžní družstva a jejich členy
s nejrůznějšími handicapy vědo-
mostní test, který se skládá s otázek
dopravní problematiky a otázek soci-
álně právních záležitostí. Například
kde a jakým způsobem mohou zdra-
votně postižení získat příspěvek 
na ošacení, dopravné, jak postupovat
při vyřizování průkazů tělesně posti-
žených (TP), zdravotně tělesně posti-
žených (ZTP) nebo ZTP-P (těžce tě-
lesně postižených) apod. Po vědo-
mostním testu družstva absolvují
sportovní disciplíny - hod granátem
na cíl, hod míčku na figuru, trefová-
ní šipkami na terč, házení balónku 
do kbelíku a trefování míčku na vá-
lečky. V každé disciplíně obdrží jed-
notliví členové body a celkový sou-

čet pak určí výsledné pořadí jednot-
livých družstev.
Letošní rok přál Rýmařovským. 
Na prvním místě se umístilo družstvo
Rýmařov I., druhé místo vybojovalo
družstvo z Města Albrechtic a třetí
příčka patřila družstvu Rýmařov III.
V jednotlivcích si nejlépe vedl
Bohumil Macháček z Rýmařova
a stříbrná příčka patřila Františku
Švédovi z Horního Města. Rozhodčí
rozhodli udělit třetí místo nejlepší
soutěžící, kterou se stala Marta
Brixelová z Rýmařova.
Předseda regionálního svazu tělesně
postižených František Urbaník podě-
koval starostce Horního Města Evě
Machové za vzorný patronát 
nad Dnem zdravotně postižených

a předal jí kytičku. Po ukončení ofici-
ální části byl pro účastníky připraven
doprovodný kulturní program, ve kte-
rém vystoupily děti Základní školy
v Horním Městě a kouzelník.
Následovala volná zábava, kterou
zpříjemnila skupina Akord ve složení
Vladimír Bulko (klávesové nástroje
a baskytara) a Ludmila Sigmundová
(zpěv).
Vyvrcholení evropského roku tělesně
postižených ze všech regionů Moravy
a Slezska se uskuteční v ostravském
divadle Antonína Dvořáka, kde 
za účasti delegací nejvyšších zástupců
shlédnou zdravotně postižení občané
divadelní představení. Slavnostnímu
setkání by měli být přítomni také zá-
stupci Evropské unie. JiKo

Ono řeklo ...
Narodí se nový světoobčánek, poprvé se nadechne
sám a křičí, přihlásil se, jsem tu, u slušných lidí,
kteří mě budou mít rádi. Čas běží, přímo uhání.
A děťátko roste, brouká si, samo je překvapeno, ja-
ké zvuky už umí vyloudit a dosáhnout.
Pak přijdou první slova a dlouho na sebe nenecha-
jí čekat první věty. Jakmile začne používat sloves,
to už je dětská řeč. Znám rodiče, kteří si umínili,

že svého synka nebudou v řeči rozmazlovat, šišlat,
patlat slova a všelijak komolit. Prostě, řekli si, bu-
deme nazývat věci správnými jmény.
Takže Jirka brzo věděl, že koza a kozel mají kůz-
látko, kohout a slepice kuřátko, býk a kráva telátko.
Jednoho dne přijela babička a pak se to stalo.
Vnouček s babičkou trávili pohodové odpoledne
v parku, malý si hrál na pískovišti. Spokojenost.

Pak bábi zavelela: „Jdeme domů, jsi jako prasát-
ko.“ A vnuk hrdě povstal a prohlásil přede vše-
mi: „Ano, tatínek je kanec a maminka svině!“
O babičku se pokoušely mrákoty a rodičům dalo
dost práce vysvětlit, že mají bystrého a vychova-
ného kluka.

A pak se řekne, dětská řeč. Si

Kam na výlet
Blíží se podzim, a tak se po vyprahlém létě s přicházejícím podzimem můžeme
vydat na Novou Ves.
Z Rýmařova můžeme jít pěšky přes Janovice do Staré Vsi k pile nebo lze jet 
do Staré Vsi autobusem. Ve všední den nás autobus přiveze až k pile, o víkendu
je třeba použít spoj, který zastavuje u školy ve Staré Vsi a musíme dojít k pile 
2 km pěšky.
Od pily půjdeme po žlutě značené lesní cestě do údolí Stříbrného potoka, který
však vzápětí přejdeme vpravo a táhlým stoupáním dojdeme k areálu lyžařských

tratí na Nové Vsi. Cestou
se dají docela dobře hle-
dat houby, pokud poros-
tou. Žlutá značka nás při-
vede až k nejvýše polože-
ným chatám a chalupám
v Nové Vsi, odkud je za-
jímavý pohled do kraje
přes údolí Moravice a dá-
le především na Brun-
tálsko.
Kdo bude mít zájem a do-

statek sil, může od chaty Na vyhlídce dojít neznačenou lesní cestou vlevo naho-
ru kolem zbytků hald starých šachet k zajímavým skalám na Soukenné, vzdále-
ným necelé 2 km. Je však zapotřebí si všímat někdy málo znatelných pěšin.
Z Nové Vsi se můžeme vrátit do Rýmařova přes louku kolem chatek lyžařského
areálu neznačenou cestou kolem lesa pod vrchem Hřibovec. Cesta je dnes již má-
lo užívaná a sestupuje šikmo dolů přes louky nad zaniklou hornickou osadou
Růžová ke zpevněné polní cestě, vedoucí z Nové Vsi do Janovic. Je třeba však 
upozornit, že se zde pase četné stádo dobytka a v té době nelze z bezpečnostních
důvodů pastvinou procházet. V takovém případě je lepší sejít přes Novou Ves 
do Dolní Moravice a do Rýmařova jít po silnici vpravo přes Harrachov nebo do-
jít až k autobusové zastávce v Dolní Moravici na rozcestí a ke zpáteční cestě pou-
žít autobus.
Vzdálenosti: Rýmařov - pila Stará Ves 6 km

Stará Ves - Nová Ves 6,5 km
Nová Ves - Janovice 5,5 km
Janovice - Rýmařov 2,5 km
Nová Ves - Dolní Moravice střed 4,5 km
Dolní Moravice - Rýmařov přes Harrachov 6 km
Nová Ves - Dolní Moravice rozcestí 5,5 km 

Za KČT Hana Kašparová
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Lidé se baví po svém
Na sobotu 30. srpna připravil osadní
výbor v Ondřejově tradiční rozlou-
čení s letními prázdninami. Tento
pěkný zvyk přiláká každoročně 
na sklonku léta občany Ondřejova
k volné zábavě, kde si mohou zatan-
covat při živé muzice, popovídat,
posedět při kávě, skleničce dobrého
vína nebo si dát „škopek“ zlatavého
moku. Letošnímu posezení navíc
přálo počasí, a pořadatelé tak mohli
být spokojeni s celým průběhem

ondřejovské akce, na kterou sluníč-
ko přilákalo mnoho místních obča-
nů. K tanci a poslechu jim zahrála
skupina Akord - Vladimír Bulko 
na klávesové nástroje a baskytaru
a zazpívala Ludmila Sigmundová.
Organizátoři pro zájemce připravili
bohatou tombolu, takže nikdo nepři-
šel zkrátka. Lidová zábava
v Ondřejově se protáhla do pozdních
nočních hodin a ti, kdo na ni zavíta-
li, určitě nelitovali. JiKo

placená inzerce
Občané Rýmařova a okolí se dočkali, Penny market bude 23. září konečně otevřen

Ve čtvrtek 18. října 2001 zazněla první zmínka
o zrodu Penny marketu v Rýmařově, když zastupi-
telstvo města na svém řádném jednání drtivou vět-
šinou hlasů schválilo prodej parcely firmě
K+R projekt, s.r.o. právě k účelům výstavby potra-
vinářské velkoprodejny. To samo o sobě vyvolalo
velkou nevoli místních obchodníků, pro které byla
vize výstavby velkoplošné prodejny potravin vel-
kou konkurencí a tehdejší rozhodnutí zastupitelů
nesli s nelibostí. Vše pochopitelně souviselo s lu-
krativním pozemkem v blízkosti rýmařovského
náměstí. Situace se však záhy poněkud zkompli-
kovala v neprospěch managementu Penny marke-
tu a ke spokojenosti živnostníků v oblasti potravi-
nářského prodeje. Oč tenkrát šlo? Budova bývalé

vajíčkárny, která se nachází na parcele,
kde měla být prodejna Penny vybudo-
vána, je spolu s dalším komplexem bu-
dov použita jako zástava na úvěr a ban-
kovní ústav nechtěl budovu z tohoto
komplexu vyčlenit.
Management Penny marketu se rozho-
dl hledat jinou vhodnější a schůdnější
variantu a našel ji formou odkoupení
pozemku, zčásti ve vlastnictví soukro-
mého zemědělce v místech, kde bývala
dříve těžká mechanizace Státního stat-
ku Bruntál, a zčásti Pozemkového fon-
du ČR.
Jednatel firmy BKB Praha spol. s.r.o.,

Mgr. Václav Šilhavý,
jehož firma společně
s firmou K+R projekt s.r.o., mě-
la výstavbu Penny na starost, uji-
stil v březnu 2002 místostarostu
Ing. Kropáče, že by se měl
Penny otevírat nejpozději
o Vánocích 2002. Nestalo se. 
Do zimy se vyřizovaly nezbytné
stavební formality a přes zimu 
se nedělo nic.
Na jaře ovšem nastaly další pro-
blémy, tentokrát technického
charakteru při realizaci samotné
stavby. Po nezbytných terénních
úpravách se vyskytly problémy
s podložím a bylo potřeba pro-
vést přeprojektování základů
a oddrenážování terénu. V hloub-

ce asi 6 m se totiž vyskytla spodní voda. Bylo také
nutné vybudovat opěrnou zeď mezi pozemkem
Penny a rodinnými domky. Výstavbu Penny mar-
ketu provázely od samotného začátku problémy.
Zástupci managementu Penny si v současné chvíli
mohou oddechnout. Prodejna již stojí a v současné
době zde probíhají dokončovací práce před vlast-
ním otevřením. Původně se sice měla prodejna 
otevírat do konce měsíce srpna, ale se skluzem
jednoho měsíce se tak nějak musí počítat. Penny
market bude tedy zahajovat prodej podle oficiál-
ních míst - zástupců firmy Penny market se sídlem
v Jirnách u Prahy - 23. září 2003. Rýmařováci, 
ale nejen oni, se tedy opravdu dočkali. První mar-
ket v historii regionu Rýmařovska a v okruhu 
20 km je na světě. Uvidíme, jaký přinese občanům
užitek, především ten ekonomický. JiKo
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13.9.1868 nar. OTOKAR BŘEZINA, vl. jm. Václav Jebavý, básník a ese-
jista (zemř. 25.3.1929 v Jaroměřicích n. Rokytnou, okr. Třebíč)
- 135. výr. nar.

13.9.1923 nar. MIROSLAV HOLUB, básník, prozaik a překladatel (zemř. 
14.7.1998) - 80. výr. nar.

15.9.1973 zemř. BERTA KREBSOVÁ, překladatelka - sinoložka (nar. 
28.2.1909) - 30. výr. úmrtí

16.9. Mezinárodní den míru (3. úterý v září), slaví se od roku
1982 (OSN)

16.9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, od roku
1987 (OSN)

17.9.1863 zemř. ALFRED DE VIGNY, francouzský básník, dramatik
a prozaik (nar. 27.3.1797) - 140. výr. úmrtí

17.9.1873 nar. v Kroměříži MAX ŠVABINSKÝ, malíř a grafik (zemř. 
10.2.1962) - 130. výr. nar.

18.9.1923 nar. MOJMÍR OTRUBA, literární vědec, textolog, editor 
- 80. výr. nar.

19.9.1903 nar. A. C. NOR, vl. jm. Josef Kavan, prozaik a novinář (zemř. 
29.7.1986) - 100. výr. nar.

19.9.1908 nar. MIKA WALTARI, finský prozaik a dramatik (zemř. 
26.8.1979) - 95. výr. nar.

20.9.1878 nar. UPTON SINCLAIR, americký prozaik, dramatik a politik
(zemř. 25.11.1968) - 125. výr. nar.

21.9. Mezinárodní den míru, od roku 2002 (OSN)
21.9.1913 nar. VĚRA FERBASOVÁ, filmová a divadelní herečka (zemř. 

4.8.1976) - 90. výr. nar.
23.9.1973 zemř. PABLO NERUDA, vl. jm. Neftali Ricardo Reyes 

Basoalto, chilský básník, nositel Nobelovy ceny (nar. 
12.7.1904) - 30. výr. úmrtí

25.9. Mezinárodní den neslyšících, slaví se od roku 1958
26.9.1888 nar. THOMAS STEARNS ELIOT, anglický básník, dramatik 

a esejista, nositel Nobelovy ceny (zemř. 4.1.1965) - 115. výr. nar.
26.9.1898 nar. GEORGE GERSHWIN, americký hudební skladatel 

a klavírista (zemř. 11.7.1937) - 105. výr. nar.

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Neohlížej se v hněvu ani nehleď kupředu se strachem, ale dívej

se kolem sebe a vnímej. James Thurber
Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Michal Malík ................................................................................. Rýmařov

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

Vladimír Drapl - Rýmařov .................................................................. 82 let
Hilda Šenková - Rýmařov ................................................................... 82 let
Františka Cívelová - Rýmařov ............................................................. 84 let
Marie Polcarová - Rýmařov ................................................................ 85 let
Marie Vychodilová - Rýmařov ............................................................ 87 let

Rozloučili jsme se
Marie Zahradníková - Rýmařov ........................................................... 1951
Eva Pyszková - Rýmařov ...................................................................... 1953

Matrika MěÚ Rýmařov

13.9. - SVČ Rýmařov Rýmařovská padesátka
6.00 hod. pěší - 5, 10, 25, 35, 50 km
9.00 hod. cyklotrasy - 25, 33, 55 km
13.9. - 14.9. - SVČ Rýmařov Soustředění TS FREEZE DANCE
18.9.
12.30 hod. - SVČ Rýmařov Zahájení KLUBU pro dojíždějící žáky
18.9.
17.30 hod. - SVČ Rýmařov Zahájení tanečního kurzu
20.9. TAI-ČI s Marcelem Adamcem
14.00 - 17.00 hod. - 
SVČ Rýmařov dospělí 140 Kč, dorost 70 Kč
24.9
13.30 hod. - SVČ Rýmařov Střelecké odpoledne pro 3. a 4. třídy
27.9. - vlakové nádraží Oslavy k 125. výročí zahájení železničního

provozu v Rýmařově
10.18 a 14.53 hod příjezd historického vlaku
vystoupení dechového orchestru a mažoretek

29.9.
18.00 hod. - SVČ Rýmařov TALIANKA - koncertní vystoupení

INFOSERVIS Střediska volného času
Rýmařov ZÁŘÍ 2003

Městská knihovna

Otevírací doba
Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená

Vedení Městské knihovny Rýmařov
Železniční stanice Břidličná - r. 1924.
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Vzpomínka na ...

Veškeré lidstvo jednoho původu jest
V pátek 5. září jsme si připomenuli
60. výročí úmrtí významného ame-
rického antropologa českého původu
Aleše Hrdličky.
Aleš Hrdlička se narodil v roce 1869
v Humpolci. V pěti letech se naučil
od maminky číst a psát, v obecné
škole postoupil rovnou do druhé tří-
dy. Mimo povinnou školní docházku
se u místního faráře učil latinsky
a řecky.
Protože se rodina propadala do tíživé
existenční situace, odjel třináctiletý
Aleš se svým otcem do Ameriky, kde
oba pracovali v tabákové továrně. 
Po třech letech vyčerpávajícího úsilí,
zajistit si v Americe obstojnou exi-
stenci, Aleš onemocněl a byl hospita-
lizován. Během hospitalizace roze-
znal ošetřující lékař jeho inteligenci
a po vyléčení mu umožnil studium
i existenční zázemí.
Na zkrácený úvazek zaměstnal bu-
doucího světového vědce jako po-
mocnou sílu. Získáním lékařského
diplomu (1892) předběhl Aleš
Hrdlička spolužáky, se kterými začal
chodit do školy. Založil si výnosnou

lékařskou praxi, ale jen přechodně,
protože ho neuspokojovala. Zaujat
nově se rodícím vědním oborem -
antropologií - začal zkoumat souvis-
lost mezi chorobnými stavy psychia-
trických pacientů a jejich vnějšími
znaky. Aby se v oboru zdokonalil,
odjel v roce 1896 do Francie. Po ná-
vratu pokračoval v bádání a v násle-
dujících dvou letech vyšetřil přes je-
denáct tisíc duševně nemocných.
Další léta se věnoval nejprve studiu
Indiánů, pak prozkoumával všechny
tehdejší světové nálezy a pozůstatky
pravěkého člověka. Zjistil, že Ame-
rika byla bez původních obyvatel
a kontinent byl osídlen v době ka-
menné migrací přes Beringovu úžinu
a Aleutské ostrovy. Během čtyřiceti
let shromáždil Hrdlička v Národním
muzeu Spojených států tisíce vzác-
ných exponátů nevyčíslitelné hodno-
ty. Jeho výzkumy vývoje člověka
prokázaly vzájemnou rovnocennost
lidského původu, především, „že ne-
ní plemen zaostalých a dokonalej-
ších“. V té době se již jeho vědecké
závěry střetávaly s rasistickými ideo-

logiemi, hlásanými především nacis-
tickým Německem. Hrdlička často
uvažoval o návratu do Čech, ale ni-
kdy k němu nedošlo. V roce 1943 ve
Washingtonu zemřel. Na jeho přání
byla polovina popele uložena do hro-
bu rodičů, druhá - smíchána s pope-
lem jeho ženy Marie - se měla vrátit
do Čech. Stalo se tak až v roce 1986,
kdy byla urna pietně uložena v rod-
ném Humpolci.
Ve dvacátých letech věnoval Aleš
Hrdlička Československu milion ko-
run na podporu rozvoje české vědy,
založil nadaci pro nemajetné studen-
ty, podporoval vědecké výpravy.
Univerzitě Karlově věnoval podstat-
nou část své knihovny, z jeho inicia-
tivy vznikl vynikající vědecký časo-
pis Antropologie a bylo založeno
muzeum člověka, které dodnes nese
jeho jméno. Za mimořádné zásluhy
o rozvoj světové vědy byla v roce
1927 Aleši Hrdličkovi udělena
Huxleyova zlatá medaile. Pomník,
postavený na náměstí v Humpolci,
k jeho poctě a památce nese citát 
se silným humanistickým akcentem:

Veškeré lidstvo jednoho původu jest.
Dr. Aleš Hrdlička, světový antropo-
log českého původu, je od roku 1921
po právu čestným doktorem
Univerzity Karlovy. 

Čerpáno z internetu
(autor Jiří Ployhar)

Foto: Muzeum Dr. A. Hrdličky
v Humpolci

Výrazná osobnost Rýmařovska 
se v 16. století objevuje vytrvale
v četných sporech i vyčerpávající
činnosti. Hned na počátku, když 
se ujal zástavy, vznikl tvrdý spor
s Rýmařovskými, neboť se snažil
zvýšit své příjmy i o další podnikání,
jež podle starých privilegií patřily
výhradně městu díky várečnému
i mílovému (česká míle - asi 11 km)
-) právu, což znamená, že kolem
města směli provozovat svou činnost
a prodej jen vybraní výrobci, mezi
něž nepatřili pivovarníci a mnozí dal-
ší. Královští měšťané rýmařovští 
se vytrvale odvolávali na privilegium
krále Ferdinanda I. z roku 1530, 
ale každá skulinka či právní klička
poskytla zástavnímu pánu šanci obe-
jít jej. Marek si vynutil postoupení
výnosného rýmařovského šenku
u hankštejnských dolů, jež prodával
pivo vedle horníků i dalším okolním
vesnicím. Kromě toho si Rýma-
řované stěžovali králi, že Markův 
úředník Baltazar Gassner dodává
horníkům maso, chléb s dalšími věc-
mi, čímž oni „ve svých živnostech
hynou“ a že jim upírá právo na lesík,
vodu i pustou ves Ondřejov.
Weiczinger si nic nenechal líbit
a před králem se bránil. Tvrdil, a ne-
ní mu co nevěřit, že již jeho předchů-
dci vařili pivo při hankštejnském
hamru, protože Rýmařovští věc ne-
zvládli, nedováželi zlatý či černý
mok vůbec nebo v nedostačujícím
množství, a proto nebylo jiného zby-
tí než zásobovat své lidi chybějícími
potravinami a obuví. Konečně vidí-

me, co nás zákazníky stojí skutečné
či ilegální monopoly dnes, a takový-
mi městské cechy beze-
sporu byly. Představme si
navíc, že bychom museli
kupovat výhradně zboží
nabídnuté v našem pří-
mém okolí kromě vzác-
ných případů exkluzivní
nabídky dálkového ob-
chodu. Weiczinger říká
též, že nájem z pozemků
či vody de facto patří krá-
li, neboť on (Weiczinger)
svým výdělkem pokrývá
panovníkovi svůj nájem.
My víme, že rýmařovský
pivovar byl chronicky ne-
výkonný, trpěl neustálým
nedostatkem sladu, který 
se vozil z Hané, a s jediným sládkem
často nemohl plnit ani potřeby měš-
ťanů v době, kdy se pivo započítáva-
lo mezi základní potraviny, ba i léky.
Spor zašel až tak daleko, že musela
být povolána komise, jejímiž členy
byli přední představitelé Moravy:
zemský hejtman Václav z Ludanic,
podkomoří Přemek z Víckova
a Prusinovic, Prokop Podstatský
z Prusinovic a na Bouzově a Vít
Lhotský z Ptení, tedy skutečně vý-
znamná sešlost. Komise nakonec
rozhodnula zcela prakticky spíše 
ve prospěch Weiczingera. Mohl vařit
pivo v Hankštejně u hamru, horní-
kům se tím ale nebránilo, aby brali
též pivo rýmařovské, hle ukázka vol-
né soutěže. Výhradní právo dodávat
kovkopům obuv, maso a chléb sice

Rýmařovští podrželi, ale pouze teh-
dy, pokud by to bylo v jejich silách.

Když by však rýmařovské
dodávky nestačily pokrýt
požadavky kupujících, po-
volila komise zcela logicky
zahájit Gassnerovi okamžitě
prodej z panských či jiných
mimoměstských zdrojů.
Rovněž pozemky, lesík a vo-
du zaniklého Ondřejova
mohli Rýmařované nadále
užívat jen za úplatu a s po-
volením majitele panství.
Také množství dřeva k pále-
ní či stavbám mělo bylo
v zájmu dobrého hospodaře-
ní s lesy striktně omezeno
staršími normami. Komise

vynesla svůj závazný verdikt
někdy brzo po roce 1541.
V důlní činnosti patřil Marek mezi
zastánce nejmodernějších součas-
ných postupů a všude budoval 
na svou dobu až neuvěřitelně velká
a účinná zařízení. Patří mu uznání 
za pokrok v těžbě na Rýmařovsku.
Po úpadku dolů v roce 1540 neoby-
čejně povznesl báňskou činnost 
na Stříbrných Horách a v dole 
sv. Antonína Paduánského, jehož kři-
volaké štoly se dnes ukrývají 
pod Horním Městem. 1546 již přiná-
šela díla vysoký výtěžek kvalitního
stříbronosného galenitu. Za deset let
svého působení na hankštejnských
horách v letech 1542-1552 odevzdal
královskou urburu (desetina výtěžku
drahých kovů) v neobyčejném
množství stříbra. Urburu představo-

valo 1929 hřiven, 9 lotů a 3 kventlí-
ky, tj. velmi zhruba asi tuna čistého
stříbra, vytěžil tedy kolem 10 tun
čistého stříbra. Náklady na těžbu by-
ly samozřejmě vysoké, ale jistě 
si přišel i sám na pěkný obnos.
Marek též moudře podporoval zpra-
cování vytěženého železa přímo 
na panství, neboť vývoz rudy by ne-
byl zdaleka tak výnosný jako prodej
hotových výrobků stejně jako dnes.
V roce 1544 provozoval pronajatý
železný hamr v Janovicích, a ten 
se stal pramenem sporu s Přemkem
ze Žerotína, jenž hamr pokládal 
za svůj majetek, a proto požadoval
nahrazení své ztráty částkou 60 uher-
ských dukátů. Hamr totiž Marek uží-
val, aniž platil majiteli roční nájem 
10 zlatých po šest let. I tentokrát 
se ukázalo, že Weiczinger nebyl žád-
ný právní jelimánek, neboť zemský
soud uznal, že hamr patří k právu rý-
mařovskému a nikoli Přemkovi 
ze Žerotína. Avšak roku 1545 se již
hamr stal panským a tentokrát pro
změnu opět žalovali Rýmařovští zá-
stavního pána ze zadržování hamru.
Lze říci, že přes vše, co nám vadí
u Marka Weiczingera z Weinczin-
gau, který musel odstoupit panství
další zástavě Šimona Edera 
ze Štiavnice po vypršení nájmu
1552, byl člověkem na svém místě
a v konečných důsledcích na jeho
správě nakonec Rýmařovsko nebylo
škodné, neboť sem přivedl prosperitu
a cenné zkušenosti včetně nejmoder-
nější báňské a hutnické činnosti. 

Mgr. Jiří Karel

Weiczinger podnikatel a houževnatý protivník Rýmařovských

Z historie
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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

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

20. - 21.9. 20.00
Nuda v Brně

Komedie
(ČR 2003)

Komedie plná vkusného vtipu okolo sexu a erotiky. Příběh Standy a Olinky,
kteří se poznali na sportovní olympiádě. Po roce dopisování je čeká oba debut
na poli milostném. Ale od čeho jsou známí a kamarádi, kteří vždycky rádi po-
radí „jak na to“. V hlavních rolích se představí J. Budař, K. Holánová, M.
Donutil a P. Liška. Mládeži od 12 let přístupný

27. - 28.9. 20.00
Krásná pokojská
Romantická komedie

(USA 2002)

Komedie o tom, že čím větší jsou sny, tím větší je šance, že se jednou splní.
To pochopí i Marisa, pokojská v jednom luxusním manhattanském hotelu
a Christopher, kandidát na senátora a jeden z nejžádanějších manhattanských
mužů. Mládeži přístupný

Bazén v Břidličné
Při příležitosti 30. výročí udělení statutu města Břidličná a otevře-
ní krytého bazénu, bude krytý bazén dne 20.9.2003 otevřen pro ve-

řejnost od 10.00 do 19.00 hodin - vstup zdarma!

MOS s.r.o. Břidličná
krytý bazén

zve na

VODNÍ AEROBIK
(vhodný pro všechny věkové kategorie)

Kdy? Každé úterý 17.00 - 18.00 hodin
čtvrtek18.00 - 19.00 hodin

Pomůcky: aqua rukavice
aqua pásy
(v ceně cvičení)

Cena: 50 Kč / hodina
350 Kč předplatné na měsíc

Jak funguje cvičení ve vodě?
Se zapnutým nadlehčovacím pásem se vznášíte ve svislé poloze po krk 
ve vodě. Nohy se nedotýkají dna a tím jsou eliminovány veškeré nárazy.
Voda klade odpor ve všech směrech, ve kterých se při cvičení pohybujete.
Jelikož je tělo zanořeno, dochází automaticky díky hydrostatickému tlaku
vody ke snížení krevního tlaku a ke zlepšení srdeční funkce při cvičení. 
Při pohybu ve vodním prostředí dochází ke zrychlení hojivých procesů sva-
lů, šlach, kostí a kloubů.
Do cvičení se můžete kdykoliv připojit neboť nejsou stanoveny výkon-
nostní, věkové ani váhové kategorie. Cvičení je vhodné i pro seniory.

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

Vstup pouze s koupacími čepicemi!

Změna provozní doby vyhrazena
(Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod.)

Teplota bazénu - 30°C (malý), 26°C (velký), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Břidličné
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Městské muzeum a galerie Octopus
30.8. - 28.9

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

Trať Valšov - Rýmařov slaví své 125. výročí
Přestože první průmyslové podniky
vybavené stroji začaly vznikat po-
měrně záhy, na vybudování dokonalé
výrobní struktury si muselo
Rýmařovsko počkat. Už od roku
1855 se stal Rýmařov sídlem okres-
ního soudu, město získalo moderněj-
ší poštovnictví, bankovnictví s pojiš-
ťovnictvím poskytly oporu podniká-
ní. Rýmařovsko začali vyhledávat
i majitelé firem z jiných částí monar-
chie včetně samotné Vídně a nejeden
místní podnikatel expandoval do ji-
ných měst. Rozvoj průmyslu vyvolal
potřebu  kvalifikovaných dělníků, 
ale i techniků a středoškolsky či vy-
sokoškolsky vzdělaných odborníků,
vznikla tedy reálka a vynikající
Flemmichova tkalcovská škola.
Vzdělanost obyvatel umožnila kul-
turní vzestup života a Rýmařov 
se stal i významným společenským
centrem oblasti.
Zbývalo však vyřešit ještě velmi vý-
znamný handicap pahorkatiny
Rýmařovska - dopravu. Snadné a la-
ciné spojení s bližšími i vzdálenými
trhy neexistovalo, jediným dopravním
prostředkem zůstával po dlouhou do-
bu formanský vůz a dostavník. K vy-
řešení svízelné situace mohla přispět
ve století páry jedině železná dráha.
Jisté je, že negativní situaci podobně
ovlivnila i poloha Rýmařovska, 
jež vyžadovala překonat poměrně str-
mé jižní svahy, budování nákladných
náspů, mostů a tunelů, jež každý pro-
jekt značně prodražovaly.
Situaci zvážila i mocná společnost
Severní dráhy císaře Ferdinanda a již
roku 1867 si zajistila koncesi k posta-
vení trati z Brna do Olomouce
a Šternberka s odbočkou
Nezamyslice-Přerov. Problémy seve-
ru Moravy a Slezska se tím ale neře-
šily, a tak se několik nově vzniklých
sdružení chopilo myšlenky železnici
prodloužit. V konkurenci nakonec 
uspělo komité olomoucké, které zís-
kalo 10. 8. 1869 koncesi na stavbu

trati Olomouc - Moravský Beroun -
Bruntál - Krnov - GÆubczyce s čtyř-
mi dalšími odbočkami do Rýmařova,
Vrbna pod Pradědem, Opavy a přes
státní hranici na Nysu. Opavské sdru-
žení konkurence zpočátku nijak ne-
nadchla, ale zvítězila rozumná úvaha,
Opavané se spojili s Olomoučany
v akciové společnosti Moravsko-
slezská ústřední dráha a 21. dubna
1870 získali další koncesi, jež umož-
nila budování spojů v zamýšleném
rozsahu.
Na trati bylo nutno prorazit pět tune-
lů v celkové délce 744m a postavit ví-
ce než 350 kamenných mostů. První
vlak vyjel na trať hlavního spoje již 
1. 10. 1872 a o pouhý měsíc později
začal spojovat i Krnov s Opavou. 
Na vybudování dalších poboček však
již nezbyly finanční prostředky a spo-
jení z Valšova do Rýmařova se nerea-
lizovalo. Politický tlak zástupců od-
strčeného regionu ale brzy přinesl své
ovoce a stát se rozhodl financovat po-
kračování projektu z veřejných pro-
středků.
První vlak z Valšova do Rýmařova
vyrazil po trati, vítán davy a předsta-
viteli obcí i okresu, dne 15. října
1878. Rakouské státní dráhy předaly
trať do užívání akciové společnosti
Moravsko-slezské ústřední dráhy, sa-
motná trať a příslušné nemovitosti
však zůstaly v majetku státu. Trať
Valšov-Rýmařov se nejprve připojila
k centrální dráze Olomouc-
Głubczyce asi kilometr před stanicí
Valšov na trati ve směru od Olo-
mouce. Památkou na toto připojení 
je strážní domek, který zde byl vybu-
dován k obsluze návěstidel a výhybek
- při modernizaci trati ztratil svoji
funkci, ale stojí zde dodnes. Složité
připojení rýmařovské odbočky zanik-
lo zřízením samostatné koleje 
až do stanice Valšov a dosavadní ko-
lejiště nádraží se tak rozšířilo o další
kolej. Od roku 1965 je celá trať pod-
řízena se všemi funkcemi valšovské-

mu přednostovi. Stanice Valšov si za-
chovala výsadní postavení na trati do-
dnes a jako jediné jí zůstal původní
statut.
A jednotlivé zastávky? Zastávka
Břidličná - lesy byla zřízena ve třicá-
tých letech původně bez názvu, po-

zději jako Frýdlant nad Moravicí - lo-
my. Na vedlejší koleji poskytovala
nákladní prostor lomům na břidlici,
jež se těžila přímo nad zastávkou.
Nakládaly se též výrobky z cementu
a umělého kamene.
Stanice Břidličná (Frýdlant nad Mo-
ravicí) vznikla s tratí a jako všemi
dalšími tudy proudily výrobky míst-
ního průmyslu, nakládal se zde též
proslulý sudetský skot (plemenní bý-
ci se vyváželi až do Tyrol), Řád ně-
meckých rytířů zde provozoval bazal-
tový lom. Její význam značně stoupl
za druhé světové války, když byla 
do nevelké filiálky rýmařovského 
olovářského a cínařského závodu
Franke & Scholz přesunuta výroba
strategického hliníku. K dalšímu vze-
stupu Břidličné došlo po dobudování
moderní hliníkárny Kovohutě, v době
největšího rozvoje výroby odbavila
stanice až 500 nákladních vagónů
měsíčně.
Se vznikem Kovohutí se přesunulo
centrum městečka se závodními čin-
žáky, kulturním domem, moderní
školou a městským úřadem na proti-
lehlou stráň. Stanice Břidličná - za-
stávka tak dodnes slouží jako hlavní
nástupní stanice. Nad jediným pero-
nem dominuje stará dřevěná stavba
čekárny a prodejny jízdenek postave-
ná na vysokém kamenném suterénu.
Před válkou sloužila navíc jako
skromná restaurace s nevelkým výče-
pem. Jízdenky si cestující kupovali
u hostinského, který byl současně
majitelem pohostinství i jednatelem
dráhy.
Stanice Velká Štáhle si od svého
vzniku do roku 1965 držela funkci
stanice s přednostou a pak byla deset

let zastávkou s komerční službou. 
Od roku 2002 je už jen neobsazenou
zastávkou. Původní název zněl Gross
Stohl - Karlsdorf. Když však v roce
1901 zahájili provoz na trati
z Bruntálu do Malé Morávky souse-
dící s Karlovem (Karlsdorf), přestala

být pro karlovské i morávecké podni-
ky (řetězárna, hřebíkárna a drátovna,
dřevěné zboží, papírna, tírny lnu aj.)
zajímavá. Štáhelská stanice měla
však i poté velký význam pro němec-
ké závody na výrobu krajek a přede-
vším pro Löhnertovu továrnu na ze-
mědělské stroje v přímém sousedství
nádraží.
V době, kdy vznikla zastávka Frýdlant
nad Moravicí - lomy, prosazoval nej-
spíš majitel firmy na výrobu kyseliny
uhličité a minerální vody vytvoření
další zastávky mezi Velkou Štáhlí
a Jamarticemi. Kromě nakládání vý-
robků se nejspíš jednalo též o spojení
Velké Štáhle s její nevelkou bezejmen-
nou osadou označovanou U sodovkár-
ny. Ačkoli se místní zastávka ocitla ro-
ku 1937 také v jízdním řádu i s termí-
ny odjezdů a příjezdů vlaků, k jejímu
otevření nikdy nedošlo.
Zastávka Jamartice (Irmsdorf) ne-
mívala kromě označení žádné další
náležitosti. Pouze na konci 50. let zde
byla postavena dřevěná bouda, která
měla poskytnout cestujícím aspoň
minimální ochranu před nepřízní po-
časí. 
Konečnou stanicí zůstal natrvalo
Rýmařov (Römerstadt). Její součástí
se staly kolejová mostní váha a ob-
rysnice, sklad soli, další skladiště,
výpravní budova s remízou a vodár-
nou. Strojová stanice je využívána
dodnes, ale vodní jeřáb a čistící jámu,
doplňující zařízení nádraží, bychom
zde už dnes hledali marně. Stanice
sloužívala rozsáhlé textilní výrobě
lněného a bavlněného zboží, podni-
kům na zpracování juty, koberce
a výrobcům prádla či přikrývek aj.
Nakládalo se olověné a cínové zboží,
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kožené výrobky, textilní stroje, tech-
nická keramika, dřevěné zboží a ná-
bytek, výrobky konzervárny, pil, ci-
helen, převážel se lomový kámen.
Dovážel se pochopitelně též značný
objem výrobního materiálu a zaříze-
ní. Část nákladiště si pronajala správa
harrachovských lesů, významnou
měrou přispívaly též železárny 
ve Staré Vsi a Janovicích. Původně
významná stanice s komerční služ-
bou a řízená přednostou přišla o do-
pravní službu roku 1965 a v roce
1995 se stala jen zastávkou s prode-
jem jízdenek a nákladištěm.
Některá zařízení trati jsou dnes zařa-
zena do seznamu Chráněných tech-
nických památek Čech, Moravy
a Slezska. Ve stanici Rýmařov k nim
patří výpravní budova s remízou
a vodárnou, jež přes svůj statut již ne-
existuje. Technickou památkou je též
nádražní budova ve Velké Štáhli. 
Obě staniční budovy jsou postaveny

v čistém stylu účelových staveb se-
dmdesátých let 19. století z kvalitní-
ho lomového (kamenného) zdiva
s cihlovými prvky. Bohužel zatím ne-
ní památkám věnována potřebná po-
zornost a odpovídající péče.
Od počátků trati se na ní vystřídala
celá plejáda různých typů parních lo-
komotiv a osobních či nákladních va-
gónů. Ve třicátých letech minulého
století se na trať Valšov-Rýmařov
přednostně uváděly do provozu vozy
s naftovým motorem, tehdy nazývané
podle vzhledu i kapacity „kolejové
autobusy“ a v nádražáckém žargonu
přezdívané „věžáky“ podle nástavby
nad prostorem pro cestující, odkud
strojvůdce vlak řídil. Dobře proskle-
ná kabinka poskytovala strojvůdci
velmi dobrý výhled a umožňovala,
aby nemusel dlouho přecházet k dru-
hému řízení při zpáteční jízdě.
Motoráky na trati slouží dodnes.
V nadějném vývoji soukromé cent-

rální dráhy se stal zlomem rok 1895.
Moravsko-slezská ústřední dráha by-
la zestátněna a pro správu nových
státních tratí se vytvořilo ředitelství
státních drah v Olomouci. Tím přešla
také rýmařovská odbočka zcela 
do rukou státu. Všechny další plány,
jež se vyrojily kolem přelomu století,
se bohužel již nedočkaly naplnění,
přestože se jednalo vždy o návrhy
velmi zásadní, kvalitně zpracované
a rozhodně významné pro další roz-
mach chudého a odlehlého regionu. 
Neuskutečnění zajímavých návr-
hů neprospělo ani zainteresovaným
oblastem a obcím, ani Českým dra-
hám a jejich předchůdcům. Rýmařov
se nestal železničním uzlem, nedo-
končený systém nedovolil další roz-
voj průmyslu a jistě se podepsal
svým dílem i na dnešní situaci. 
Ze všeho snažení zůstala jen krátká
poboční trať, jež právě slaví jedno
a čtvrt století své existence. Na druhé

straně nelze nevidět nesmírný vý-
znam jediného uskutečněného spoje
při industrializaci Rýmařovska, jež
by bez ní zdaleka nemohla dosáhnout
tak přesvědčivých úspěchů, byť po-
hříchu již mnohdy minulých.
Pro zájemce dodáváme, že v muzeu
právě probíhá výstava ke 125. výročí
otevření trati, kde můžete kromě ji-
ných získat také úplné informace
o všech plánovaných a bohužel neu-
skutečněných železničních spojích 
na Rýmařovsku z let 1869 - 1954,
a v brzké době zde bude v prodeji
i brožura autorů Mgr. Jiřího Karla
a Ing. Josefa Jelínka.
Městské muzeum Rýmařov
Připomínáme, že oslavy ke 125. vý-
ročí zahájení železničního provozu
v Rýmařově se uskuteční 27. září 
na vlakovém nádraží. V 10.15
a 14.45 hodin se očekává příjezd his-
torického vlaku. Při té příležitosti vy-
stoupí dechový orchestr a mažoretky.

Rýmařov z ptačí perspektivy
Ing. Miloslav Marek, dlouholetý fotograf, milov-
ník přírody a létání.

Před padesáti léty, začátkem padesátých let minu-
lého století, začínal s leteckou modelařinou. Na
počátku byl papírový model horkovzdušného ba-
lonu v modelářském kroužku, následovaly jedno-
duché i náročné modely větroňů. „Jeden z vrchol-
ných, pracně sestavených modelů (neexistovaly
žádné „polotovary“, vše se zhotovovalo ručně
podle plánků), při prvním pokusném zalétávání
„chytil správnou termiku“, nabral výšku a svo-
bodně odletěl bůhvíkam.“, vzpomíná.
V době studií na gymnáziu v Dobrušce v polovině
padesátých let absolvoval plachtařský kurz „na ze-
mi“, v období nástupu rogal v 70. letech se spolu
s dalšími nadšenci pustil do stavby létajícího kříd-
la a zkoušel první „skoky“ (lety se to nazvat ještě
nedalo), k vlastnímu opravdovému samostatnému
létání se však nikdy nedostal.
Od doby, kdy začal fotografovat a prožívat dobro-
družství zobrazování světa na fotografický papír,
již také uplynulo padesát let. Od kontaktní foto-
grafie, přes kouzla se zvětšováním a používáním
různých technik černobílého fotografického proce-
su, přes barevné diapozitivy až po dnešní převážně
„pohodlnou“ barevnou fotografii - to jsou tisíce
pohledů na svět a život,  který nás obklopuje.
S řadou jeho fotografií jsme měli možnost se se-
známit na stránkách zpravodaje Radnice informu-
je, novin Rýmařovský horizont, knihy o Rýmařově
z roku 1999, nástěnného obrazového kalendáře
města Rýmařova na rok 2001 nebo publikace 
„90 let Všeobecné nemocnice v Rýmařově“.

Některé zvětšeniny leteckých snímků tvoří součást
výzdoby radnice.
Výstava, která je v měsíci září 2003 otevřena
v Městském muzeu v Rýmařově, je odrazem jeho
celoživotních zájmů. V úvodním slovu k výstavě
autor napsal:

„Moci létat, vznášet se volně a svobodně nad zemí,
nad domy a horami - velký dětský, klukovský
a stále trvající sen - se mi zatím bohužel nepodaři-
lo uskutečnit. Vítám proto každou možnost jak 
se dostat do vzduchu a vidět svět shora.
Naskytla se vzácná příležitost, kterou však běh
osudu krutě zmařil. Viktor Tiller byl člověkem,
který své představy a plány uskutečňovat dovedl.
Létání bylo jedním z nich. Od riskantních pokusů
s vírníkem, přes první rogala, do jejichž stavby
se pustil bez odborných plánů, jen z toho, co do-
slova odkoukal z prvních zveřejněných obrázků,
postupoval kupředu s nesmírnou houževnatostí
a odvahou a létal. Výsledky jeho podnikání mu
umožnily pořídit si ultralehké letadlo a později též
malý dvoumístný americký vrtulník Robinson 22,
který pak používal nejen pro létání „pro radost“,
ale i jako dopravní prostředek. To se mu bohužel
nakonec stalo osudným. Vzlétl 8. října 1996 za ne-
příznivého počasí z letiště v Krnově, po několika
minutách letu havaroval a v troskách svého
Robinsona zahynul.
V roce 1995 mne pozval na krátký let s ultraleh-
kým letadlem. Počasí bylo dost mizerné, foukal
silný vítr a let v žádném případě nepatřil do ka-
tegorie klidných. Snažil jsem se fotografovat
co nejvíc, krásu létání jsem neměl čas prožívat.

V návaznosti jsme se do-
hodli, že je co fotografovat
a že se časem pokusíme zo-
brazit Rýmařov a jeho zají-
mavé okolí z ptačí perspek-
tivy. K dalšímu letu jsme
se dostali až na jaře roku
1996, zato ale s prostřed-
kem pro tyto účely mnohem
vhodnějším - vrtulníkem
Robinson. Byl to let „prů-
zkumný“, chtěli jsme si vy-
zkoušet co a jak fotografo-
vat a na základě prvních
zkušeností jsme se chystali
na lety další - za jasného
„fotogenického“ počasí,

po určitých trasách, s fotografováním z předem
určených „optimálních“ míst, bez rušivých vlivů
plexisklových oken apod.
K tomu však již bohužel nikdy nedošlo.

I když technická kvalita fotografií z uskutečněných
letů není taková, jakou bych si představoval, do-
mnívám se, že i tyto nedokonalé obrázky jsou do-
kumentem, který má svoji vypovídací hodnotu
a který může obohatit náš vztah k místům, ve kte-
rých žijeme.
Nabízí se např. zajímavé srovnání s časově velmi
vzdáleným zobrazením města Rýmařova „z ptačí
perspektivy“ z roku 1693, zhotoveným děkanem
E. L. Schmidtem.
Nová poznání může přinést srovnání snímků z let
nedávno minulých s leteckou fotografii města z po-
čátku 60. let minulého století (černobílé foto
R. Tichého), z doby, kdy již řada míst ztratila svůj
původní historický vzhled a začala se měnit podle
představ poplatných poválečné epoše budování so-
cialismu.
Letecké snímky z let 1995-96 ale také mohou při-
pomenout, k jakým změnám došlo ve městě v po-
sledních několika letech.“

Výstava, na které je kromě leteckých fotografií mož-
né vidět i řadu barevných snímků Rýmařova a jeho 
okolí, potrvá do 28. září 2003. Redakce RH
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Pozor, je tady poslední 3. část soutěže

„Jste všímaví k památkám a pozoruhodnostem v našem městě?“
Denně procházíme v našem městě Rýmařově kolem
nejrůznějších architektonických pozoruhodností
a kulturních památek, historických detailů, fascinu-
jících fasádních či dveřních ornamentů, unikátních
a originálních korouhviček, jež zde zanechali mist-
ři řezbáři, tesaři, sochaři, stavitelé nebo umělečtí ko-
váři. V dnešní uspěchané době protkané sítěmi mo-
bilních operátorů, kdy z kanceláří a pokojů blikají
monitory počítačových sestav a děti si hrají ve vir-
tuálním světě, jen stěží zastavíme svůj krok, po-

zvedneme hlavu vzhůru a zamyslíme se například
nad tím, který umělec obdarovaný fantazií nám dílo
pro další pokolení zanechal.

Naše soutěž v dnešním vydání končí 3. částí. Ten,
kdo si nestihnul z jakéhokoliv důvodu zakoupit na-
še noviny č. 13 a 14/2003 s 1. a 2. částí soutěže, mů-
že tak učinit dodatečně v redakci Rýmařovského
horizontu ve Středisku volného času. V dnešním
vydání uveřejňujeme poslední čtyři fotografie

zajímavých pozoruhodnosti města Rýmařova
a vašim úkolem bude uhádnout místo, lokalitu, ob-
jekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kterém se fo-
tografovaná pozoruhodnost či detail nachází. Čím
přesněji bude fotografie popsána, tím lépe pro sou-
těžícího. Soutěž zahrnuje celkem dvanáct fotografií
s nejrůznějšími historicky zajímavými detaily.
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 poslední třetí soutěžní

lístek vystřihnete 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, případ-
ně zanechat na podatelně Městského úřadu
v Rýmařově. (Přijímají se pouze vystřižené soutěžní
kupóny z novin nikoliv okopírované nebo napsané

na volný list papíru.) Pokud chcete být zařazeni do slo-
sování, musíte soutěžní kupóny odevzdat nejpozději
do 26. září (do 12.00 hodin). Slosování se uskuteční
29. září a jména výherců budou uveřejněna
v Rýmařovském horizontu č. 17/2003 (10. října 2003).
Hodně štěstí v soutěži vám přeje vaše redakce RH

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. 3“

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: ...........................................................

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

✃

Tak hurá do toho a půl je hotovo! Poslední čtveřice snímků na vás již čeká!!!
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Před Jemnicí, za Jemnicí aneb Loupežnická dobrodružství na prázdninovém táboře
Už samotná cesta vlakem z Rýmařova
do Jemnice byla pro devětadvacet dětí
letního tábora SVČ Rýmařov, který 
se konal od 28. června do 7.července,
velkým dobrodružstvím: projet
Moravu od severu k jihu až na západ
v šesti různých vlacích.
Loupežnickou atmosféru navodila po-
hádka Lotrando a Zubejda, kterou
jsme doplnili historkami skutečného
loupežníka Jana Jiřího Grasela, který
se v 19. století na Jemnicku narodil
a loupil. V češtině nám po něm zůsta-

lo označení pro člověka sociálně 
ne zrovna přizpůsobivého. Melodie
z pohádky o Lotrandovi nás provázely
po celý tábor. Některé s původními, ji-
né s „grázlovskými“ texty. To když
burácela loupežnická hymna „Před
Jemnicí, za Jemnicí, tam si na tě počí-
háme.“ nebo když se jednotlivé lou-
pežnické bandy - Grázlíci, Mexičtí
lotři, Řáholečtí loupežníci
a Lotranďáci - představovaly písnič-
kou „Seznamte se.“ a vlastnoručně
zhotovenou, téměř pirátskou vlajkou.

Koupání (dokonce 
i ve slané vodě) vystřídaly
hry v lesích a parcích, při
nichž se uplatnila nejen
síla a rychlost, ale i byst-
rost a postřeh (zkuste 
si třeba zapamatovat rych-
le a přesně deset říkanek,
které ovšem musíte nej-
dřív najít někde v terénu,
podobných této: „Bandi-
to, svou burácivou bam-
bitku nos vždycky značně
nabitou!“ anebo zvlád-
nout ďábelské hůlky, lou-
pežnický petangue, hledá-
ní cíle podle azimutu, ma-
lování loupežnické lucer-
ny). Na nudu ani lumpár-
ny nezbýval čas.
Protože byl Grázl pro-
slulý nejen na Moravě,
vydali jsme se po jeho
stopách i do rakouského
Drosendorfu a Raabsu -
právě v Rakousku byl

lupič dopaden a pověšen.
Při celodenním výletu jsme pak vylez-
li i na slavonickou věž a navštívili díl-
nu mařížské keramiky. Jindy jsme 
si v nedalekých Plačovicích všichni
vyzkoušeli, jak vypadá svět z koňské-
ho hřbetu.
Letos výjimečně spěchali „mladí lot-
rasi“ i na ranní rozcvičky. Také 
při nich mohli totiž získat cenné
Grázlovy groše. S těmi pak obchodova-
li na loupežnickém jarmarku. Nejdříve
se snažili prodat vlastní (i vlastnoručně
vyrobené) zboží, pak nakupovali. 
Ti nejšikovnější se stali majiteli fotoa-
parátu, hodinek, dřevěných šperků .
Co by to ale bylo za loupežnický tábor
bez noční stezky odvahy? Ponurosti
jemnických hradeb jsme se nebáli,
v otvoru po hradební závoře u kamen-

né panny jsme si uměli najít i kera-
mický medailónek s Grázlovým por-
trétem. Noční loupežnické přesuny
však zneklidnily místní občany, kteří
nám na stezku vypustili strašidelného
černého psa. Všichni - my i pes -
jsme setkání přežili ve zdraví.
Poslední den před odjezdem vyrazily
loupežnické bandy s buzolou v ruce 
a azimuty v hlavě hledat to nejcennější,
co ještě zbylo z Grázlova pokladu. Jedni
Petrovští asi nedávali při nácviku orien-
tace pozor, takže místo do otevřené
chodby s pokladem se vloupali do po-
klidného domu na náměstí, kde právě
seděli domácí u nedělního oběda.
Naštěstí i oni nakonec našli své
Grázlovy kalichy, které budou i po le-
tech všem účastníkům tábora připomí-
nat letošní prázdniny. Ondřej Volák

Reiki odstraňuje stres, únavu a nastartuje ozdravné procesy v organizmu
Reiki je duchovní cesta, která je nezávislá na církvích
a vírách, působí na tělesné, duševní i duchovní úrov-
ni, vede člověka k harmonii se sebou samým, k poci-
tu spokojenosti, sounáležitosti s přírodou, aktivuje
sebeléčebný potenciál člověka, odbourává blokády,
uvolňuje napětí a očišťuje. Energie Reiki se přenáší
dotykem rukou. O metodě Reiki se v poslední době
hodně hovoří. „REI“ znamená kosmická, božská,
univerzální, „KI“ vyjadřuje energii. Můžeme ji tedy
nazývat vesmírnou životodárnou energií. Je možné 
ji použít kdykoli, kdekoli a na cokoli. Člověk, který
přijímá energii Reiki je harmonizován a jeho orga-
nizmus se může začít léčit sám přirozenou cestou.
Pomocí této terapie lze odstranit stres, únavu a na-

startují se ozdravné procesy v organizmu, tělo 
se zbavuje toxinů.
Reiki je univerzální energie, účinkuje blahodárně
i na zvířata, rostliny a lze ji využívat v každodenním
běžném životě.
Název Reiki dal této schopnosti předávání vesmírné
energie v 19. stol. křesťanský mnich doktor teologie
Mikao Usui - Japonec, který po 26 letech bádání 
po způsobu, jakým léčil Kristus a Budha, dosáhl bě-
hem jednadvacetidenní meditace na posvátné hoře
Kurijama hlubokého duchovního zasvěcení a pocho-
pení symbolů a manter, které našel ve starýchsan-
skrtských záznamech. Schopnost stát se vodičem té-
to energie Reiki, se od té doby získává iniciací (za-
svěcením), které provádí Reiki mistr-učitel.
Rozlišujeme čtyři stupně Reiki. V některých prame-
nech se uvádějí pouze tři, ale ten třetí je složen 
ze dvou částí: části mistrovské a učitelské.
Reiki 1. stupeň - absolvent se zde naučí základům
práce s hrubohmotnou energií, léčení sebe sama
i druhých osob přikládáním rukou. Dozví se infor-
mace o auře, čarách a energetických tocích.
Reiki 2. stupeň - zahrnuje předání tří základních
symbolů a manter, se kterými absolvent může pra-
covat. Tyto symboly znásobují příjem energie a do-
ba léčení se tímto zkracuje. Dochází zde k rozšíření
schopností na všech úrovních. Žáci se seznámí s lé-
čením na dálku, učí se posílat energii do minulosti
i do budoucnosti, umožňuje léčbu více osobnajed-
nou. Ukazuje techniky jak harmonizovat místnosti,
likvidovat geopatogenní zóny, nabíjet kameny, po-
traviny a jiné.
Reiki 3. stupeň - třetí stupeň není dostupný všem.
Učitel si svého žáka vybírá, až je žák připraven k za-

svěcení na úroveň mistra. Pak získává mistrovský
symbol, který napomůže jeho osobnímu růstu a zná-
sobí dosavadní schopnosti.
Reiki 4. stupeň - absolvent dostává schopnost a prá-
vo učit a zasvěcovat své vlastní žáky do jednotlivých
stupňů Reiki. Vyškolený mistr učitel provádí iniciaci
na svých seminářích, kdy svým žákům zprůchodní 
energetické kanály, kterými pak energie Reiki proudí.
Člověk se tak více otevře energii lásky a má schopnost
ji předávat nejen sám sobě, ale i svému okolí.
Čím více se Reiki používá, tím se vnímání a citli-
vost zvyšuje a energie tak může začít proudit 
ve větším množství. Po zasvěcení má člověk tuto
schopnost předávat Reiki až do konce života, 
ať ji používá, nebo ne. Jana Harabišová,

Reiki mistr učitel

Kurz Reiki
1. stupeň

Rýmařov 20. - 21. 9. 2003
na chatě Orientce ve Staré Vsi

Iniciaci provádí 
Reiki mistr učitel Jana Harabišová z Ostravy
a případné informace a přihlášení zájemců

zajistí Lenka Romaňáková.
Tel.: 554 212 481, 603 780 576.

placená inzerce 

U pranýře v rakouském Raabsu. 
Foto: Helena Tesařová

Večer s loupežnickými lucerničkami. Foto: Helena Tesařová
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Sport

Nejen vodní brod byl prověrkou připravenosti závodu horských kol
v 11. etapě závodu MTB kritérium o pohár hotelu U Zámku

V sobotu 30. srpna se konal v areálu
U Zámku IV. ročník závodu
Jesenický šnek. Na startu 11. etapy
závodu MTB kriterium o putovní po-
hár hotelu U Zámku v Janovicích po-
stupně odstartovalo 67 závodníků
z celého regionu a také dva sportovci
z Polska. Samozřejmě nechyběly do-
mácí kluby S.O.K. Rýmařov a CK
Stará Ves. Trať byla rozdělena podle
kategorií: žáci do 15 let - 10 km, že-
ny - 20 km, junioři 15 - 18 let a muži
- 40 km. Náročná trať přinesla s se-
bou mnoho defektů, ale i pádů, které
se naštěstí obešly bez vážných zraně-
ní. Podle pořadatele získává úroveň
závodu značnou kvalitu, o čemž
svědčí výrazně lepší výsledné časy
proti minulým ročníkům. Tradičně 
atraktivním úsekem celé trati byl
vodní brod, který dokonale prověřil
připravenost borců. Diváci mohli
v tomto úseku spatřit několik „velmi
zdařilých“ pádů. Zde je potřeba vy-
zdvihnout bojovnost a houževnatost
našich nejmladších - žaček a žáků 
do 12 let - kteří si na nejkratší trati
vedli opravdu znamenitě.
V kategorii žaček do 15 let startovaly
jen dvě závodnice. Martina
Moslerová (1989) z S.O.K. Rýmařov
zvítězila nad Petrou Stržínkovou

(1988) z CK Stará Ves. Z osmi chlap-
ců v kategorii do 12 let nehájil barvy
Rýmařova nikdo, zato v kategorii žen
si nejlépe vedla Katka Kolářová
(1984) z Jiskry Rýmařov na dvaceti-
kilometrové trati, která vybojovala 
3. příčku. Pro čtvrté a páté místo 
si přijely Veronika Hrabalová z CK
Stará Ves a Monika Voráčová z Duko
Rýmařov. Barvy juniorů hájil nejlépe
Martin Kautz (1987), který závodil 
za S.O.K. Rýmařov a dosáhl na vyni-
kající stříbrnou pozici a pro brambo-
rovou medaili si přijel Ondra Strnadel
(1985) z CK Stará Ves, který na třetí-
ho Poláka Mazurka (1987) ztrácel 
jen dvě vteřiny.
V kategorii mužů si nejlépe vedl
Ondřej Horák (1975) z Fortexu
Moravský Beroun, který zajel abso-
lutně nejrychlejší čas. Čtyřicet kilo-
metrů zvládl v novém traťovém rekor-
du - 1:31:09. V těsném závěsu za ví-
tězem si pro stříbro dojel Jan
Vykoukal (1982) z S.O.K. Rýmařov
následován týmovým kolegou Jiřím
Ikonomidisem (1976).
Velkou snahu a bojovnost projevili
borci v kategorii mužů 30 - 40 let.
I když neobsadili medailová místa,
sportovní duch a odhodlanost vytrvat
se u členů týmu S.O.K. Rýmařov,

Katr a CK Stará Ves nezapřel.
Výborného výsledku dosáhl Martin
Vala (1961) v kategorii mužů 40 - 50
let, který reprezentoval tým S.O.K.
Rýmařov a přijel si pro zlatou medai-
li. Stejně skvělého výsledku dosáhl 
ostřílený závodník - triatlonista Pavel
Podešva z Duko Rýmařov v kategorii
nejstarších účastníků - 50 let a starší -
když s výsledným časem 1:42:28 po-
kořil „stříbrného“ Poláka Misinu
(1953) a „bronzového“ Rýmařováka
Ivana Soviše (1946). Čtvrtou pozici
vybojoval rovněž rýmařovský nestor

cyklistiky Jarda Lachnit.
Závod by se pochopitelně neobešel
bez sponzorů. Letošní 11. závod
MTB kritérium sponzorsky zajistili
jednotlivci a firmy: 5.stavební - 
R. Vepřek, Reelza - Bršťák, Voda, to-
pení, plyn - Sitora, Elektro, drogerie -
J. Bernátek, Bob sport - B. Rektořík
a Interhans - Hanslian.
Pořadatel 11. etapy - vedení hotelu
U Zámku v Janovicích - děkuje všem
sponzorům za vstřícnost, závodníkům
za skvělé výkony a všechny sportovní
příznivce zve na další ročník! JiKo
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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 otiště-
ní inzerátu za symbolický poplatek 10
Kč. Inzerce může obsahovat maxi-
málně 240 znaků a bude uveřejněna
jedenkrát v Rýmařovském horizon-
tu. Obsah inzerce se může týkat pro-
deje a koupě věcí, výměny bytů, vý-

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

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

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

Redakce RH

Redakce nabízí

Inzerce pro občany za symbolickou cenu 10 Kč

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 26. 9.

Uzávěrka pro řádné vydání
je ve čtvrtek 18.9. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

16/2003

Soukromá řádková inzerce

• Prodej
• Čistokrevná štěňata Labradorů bez PP, očkovaná, odčervená. Odběr ihned.
Cena 4500 Kč. Tel.: 723 005 525

• Garáž u kotelny v Rýmařově. (Adresa v redakci.) Případný tel. kontakt:
0042152772 9515 (Poprad).

• VW Passat - B32, 1,6, r. v. 1982, plně funkční, 5 dv., rádio, TP, SPZ, pojist-
ka, dobrý motor. Koroze. Na ND nebo přestavbu. Cena: 9.500 Kč. Případně
prodám samostatně motor - 3 500 Kč a ocel. disky s pneu - 1 000 Kč. Tel.: 554
212 737 nebo 737 802 259.
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Nejúspěšnější minikároví jezdci přijeli
z Havířova, Rožnova a Albrechtic

Automotoklub České republiky a Středisko volného času byly organizátory
sobotního závodu - 6. září - O putovní pohár starosty města Rýmařova a O pu-
tovní pohár Střediska volného času Rýmařov. Příjemný slunečný den přilákal
na trať závodu i mnoho diváků, kteří měli možnost shlédnout závodníky z ce-
lé Moravy a Východních Čech v šesti kategoriích od těch nejmenších čtyřle-
tých minikárových benjamínků až po ostřílené borce, kteří do Rýmařova při-
jíždí s pravidelnou přesností. Na startu obou závodů se postupně vystřídalo os-
madvacet závodníků. Putovní pohár starosty města náleží vždy nejrychlejšímu
jezdci, a tím se stal v letošním roce Stanislav Syrový z Automotoklubu
Albrechtice, který dosáhl nejlepšího výsledného času 94,05 vteřin a proto po-
hár po právu náležel jemu.
O nejlepších umístěních v závodu O pohár Střediska volného času rozhodly
nejlepší časy ve třech rozjížďkách. Jak si vedli jezdci v jednotlivých kategori-
ích ukazuje následující tabulka umístění do třetího místa:

M 1 4 - 8 let M 2 9 - 12 let

1. Kateřina Švachová (AK Rožnov) 1. Marcel Operchalski (SK Havířov)
2. Tomáš Jirků (Adamov) 2. Michal Kozlanský 

(AK Ústí n./Orl.)
3. Neuděleno pro diskvalifikaci 3. David Kozlanský (AK Ústí n./Orl.)

M 3 13 - 16 let M 3 D 13 - 18 let

1. Miroslav Savka (SK Havířov) 1. Lucie Hlobilová (AK Rožnov)
2. Martin Ulman (SK Havířov) 2. Kristýna Tkadlecová 

(KT Sport Klub Vsetín)
3. Daniel Binder (SK Havířov) 3. Kateřina Hlobilová (AK Rožnov)

M 4             17 - 21 let M 5 22 - 99 let

1. Miroslav Zonek (Minikáry Olšany) 1. Stanislav Syrový (AK Albrechtice)
2. Gabriela Zonková 2. Lukáš Hynek (AK Albrechtice)

(Minikáry Olšany)
3. - - - 3. Daniel Martinek (AK Rožnov)

V závěru sportovního minikárového dne vyhlásili organizátoři všechny vítěze
oblastního poháru, z kterých organizační výbor nominoval vždy čtyři jezdce
z každé kategorie pro mezinárodní závod, který se bude konat 13. září
v Rožnově pod Radhoštěm.
Za zdařilou organizaci a průběh celé soutěže náleží poděkování nejen všem
organizátorům, kteří se podíleli na přípravě závodu od časných ranních hodin,
ale také všem sponzorům, kteří měli zásluhu na tom, že si závodníci mohli od-
nést opravdu pěkné a hodnotné ceny. Jmenujme alespoň hlavní sponzory: 
5. stavební p. Vepřek, Nábytek Polách, KSI Filtertechnik s.r.o. p. Heinisch,
Prádelna Šopík, Doprava Šopík, Lojzo p. Trávníček, Autocolor design,
Lamont p. Obručník a mnoho dalších. JiKo

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

Fotbalový servis připravil Zdeněk Kudlák
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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:
Po - Pá

8 - 12 hod.
12.30 - 17 hod

VE¤EJN¯

INTERNET

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

Panská 11, Janovice u R˘mafiova, Tel.: 554 283 042

N A B Í Z Í

o Svatební hostiny
o Bankety
o Spoleãenské akce
o Promoce
o Prezentace firem

UBYTOVÁNÍ A VYBAVENÍ:
V hotelu jsou pro Vás pfiipraveny 3 apartmány

s pûti dvoulÛÏkov˘mi pokoji k jejichÏ vybavení patfií 
koupelna se sprchou, komfortní nábytek 

a doplÀky jako televizor a satelitní pfiijímaã.
V budovû hotelu se rovnûÏ nachází restaurace, 

salónek pro 14 osob a minibar s velk˘m v˘bûrem 
alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ.

Na Va‰e auto zde ãeká garáÏ.

Pfii konzumaci nad 850 Kã - taxi do 5 km zdarma (pro 4 osoby).

Reklama
v R˘mafiovském

Horizontu

SKVùLÁ

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

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).

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

Ford 2.5 benzín GIA, 
r. v. 1998, klima, AL kola,
najeto 100 tis. km. 
Cena: 169 000 Kã.

· - 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

Citröen Saxo 1,5 D, 
r. v. 1998. 
Cena: 159 000 Kã.

Seat Inka, r. v. 1996, 
alarm, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 107 000 Kã
+ DPH.

Seat Inka, r. v. 2000, 
rádio, tón. skla, ujeto jen
8 000 km. Cena 196 000
Kã + DPH.

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

·- Felicia 1,3 GLXi, 
r. v. 1996. ¨
Cena 130 000 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

Fiat Tipo, r. v. 1991,
stfie‰ní okno, el. okna.
Cena: 25 000 Kã.

·- Felicie kombi GLX 1,9 D, 
r. v. 1999, serv. kniha, mlhov-
ky, zam. zpáteãky, taÏné zafi.,
hagusy. Cena: 179 000 Kã.

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

Ford Fiesta, r. v. 1993,
dobr˘ stav. 
Cena: 62 000 Kã.

·- Felicie 1,6 GLXi, r. v.
1999, zamykání zpáteãky,
el. zrcátka, ostfiikovaã svû-
tel. Cena: 169 000 Kã.

Š-Octavia Elegance 1.9 TDi 81 kw,
r.v. 2000, 160 000 km, ABS, ASR,
2x airbag, centrál na DO, rádio,
konstrukt, clima. Cena: 350 000 Kč

Š-Fabia 1.4 MPi Comfort, r.v.
2000, 22 000 km, metalíza, 2x
airbag, mlhovky, radio+CD, el.
okna, centrál. Cena: 229 000 Kč

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

PRODÁNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

Peugeot TD, r. v. 1992, me-
talíza, centrál, ABS, klima,
rádio, el. okna, staviteln˘
volant. Cena: 115 000 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: 299.000 Kã

·- Forman, r. v. 1994,
stfie‰ní okno, imobilizér.
Cena: 68 000 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: 499 000 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.

SOUTĚŽ
PRODLOUŽENA!



Prodej
Servis

Leasing

Prodej
Servis

Leasing

Auto color Design
Zánovní a ojeté uÏitkové vozy

Fiat
Citröen
Peugeot

Ford
IVECO

Volkswagen

Ford Tranzit 2,0TDi 85T 300 Van

Va‰e úspora: 176.090 Kã (bez DPH)
Na vozy Ford Tranzit zaji‰Èujeme kompletní servis a
poskytujeme záruku 12 mûsícÛ !
BliÏ‰í informace Vám rádi sdûlíme a vozidlo pfiedvedeme v na‰ich autosalonech:

Karoserie
Typ: skfiíÀ nákladní N1
Objem skfiínû: 9,1 m3

Poãet míst: 1+2
Poãet dvûfií skfiínû: 2+1
Vnitfiní rozmûr skfiínû: 900/1750/2850 mm
Nosnost: 1300 kg

Motor (Turbodiesel)

Typ: Duratorq 2,0TDi
Objem: 1998 ccm
V˘kon: 85PS
Max rychlost: 131 km/h

Spotfieba: 6,6 l/100 km

V˘bava
Dvojité centrální zamykání
Dálkové ovládání k CZ
Stavitelné sedadlo fiidiãe
Posilovaã fiízení
Autorádio Audio 100
Airbag fiidiãe
Servis. interval: 25.000 km

Cena nového vozu bez DPH: Cena zánovního vozu bez DPH:
r.v. 2002, najeto 20.000 km

585.090 Kã 409.000 Kã

Bruntál, Staromûstská 3
Marian Batík
554-715101, 554-715103

R˘mafiov, Opavská 69
Petra KomÛrková, Vûra Chytrá
554-230712, 554-230712


