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Rada města vzala na vědomí
zprávu o stavu životního pro-
středí ve městě
Jak jsme volili strany, politické
hnutí a koalice ve volbách 
do Parlamentu ČR
Aktuálně z osadních výborů
Hejtmanu Moravskoslezského
kraje Evženu Tošenovskému
bude udělen Řád Čestné legie
Rybáři a Rok čistých břehů II.
část
Naše listárna

Téma dnešního vydání: Školství
v Rýmařově a závěr roku
Tip na výlet nebo vycházku
Akce hradu Sovinec
Kulturní okénko města Rýma-
řova
Zahrádka a vy
Sport - LORD CUP 2002 má
své vítěze
Tělesně postižení kuželkáři 
TJ Jiskry sbírali opět medaile
Děti závodily v ulicích Rýmařo-
va a další
Rýmařovský desetiboj byl slav-
nostně ukončen předáním cen
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Změna rubrik v daném čísle vyhrazena
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Aktuálně z města
Rada města zasedla ke svému 75. jednání v úterý 11. června a přijala celkem 78 usnesení z toho 33 mělo charakter doporučení pro jednání Zastupitelstva města.

Rada vzala na vědomí zprávu o stavu životního prostředí ve městě
Ze zprávy vybíráme:

Ovzduší
Neuspokojivý stav i nadále trvá
v inverzních situacích zejména v lo-
kalitách vytápěných spalováním u-
hlí. Negativním jevem je, že i v uli-
cích, kde byla provedena plynofika-
ce, vedou ekonomické důvody řadu
vlastníků nemovitostí k návratu ke
spalování uhlí. Výjimkou není ani
„energetické využívání“ komunální-
ho odpadu a s tím spojená „výroba
bojových plynů typu dioxinů atp.“
(postih takového počínání umožní
nový zákon o ochraně ovzduší, kte-
rý zde obcím dává podstatně větší
pravomoc jak pokud jde o regulaci
toho, co je povoleno spalovat, tak
při následné kontrole až po případ-
nou sankci).
Zvyšující se ceny zemního plynu
tak možná kladou při neexistenci e-
nergetické koncepce státu otázku,
zda vůbec má smysl pokračovat
s plynofikací. Pokud totiž bude

trend narůstání cen zemního plynu
pokračovat, budou občané nadále
o tento druh paliva ztrácet zájem
i přesto, že nová legislativa umožní,
aby je k tomu zastupitelstvo obecně
závaznou vyhláškou donutilo. Je
proto otázkou, zda je například stá-
le aktuální plynofikace Janovic,
Jamartic, když náklady na tuto stav-
bu ve výši cca 29 mil. Kč by za stá-
vajícího stavu (neexistuje dotační ti-
tul, pro SMP a.s. je to podnikatelsky
nenávratná investice) muselo plně
hradit město.
Přesto se podařilo ve spolupráci se
Severomoravskou plynárenskou a.s.
vybudovat středotlaký plynovod
mezi bývalou regulační stanicí (RS)
na ulici Rudé armády a Dukelskou
a tím umožnit vybudování plynové
kotelny pro toto sídliště (a ukončit
tak vytápění chodníku na ul.
Okružní), byla přemístěna nevyho-

vující RS na ul. Okružní, vybudová-
na nová RS u křižovatky této ulice
s třídou Hrdinů probíhá přemístění
RS Hornoměstská. Výstavba dílčího
plynovodu je též součástí již schvá-
lené výstavby inženýrských sítí pro
průmyslovou zónu Rýmařov - vý-
chod, probíhá plynofikace kotelny
ZUŠ a Městských služeb. O dotace
je zažádáno i pro další lokality pro
výstavbu rodinných domků.
Město dále vybudovalo plynovod
pro lokalitu RD Na Stráni, některé
dílčí plynovody si vybudovali obča-
né na vlastní náklady (např.
Slunečná, Palackého, U Potoka).
Úhrada nákladů vynaložených na
veřejný plynovod těmito občany
a další rozšiřování plynovodní sítě
je pak dle usnesení zastupitelstva
vázáno na získání prostředků z pro-
deje plynárenských zařízení z ma-
jetku města. Toto se však dosud,

přes opakované nabídky a jednání
jak s SMP a.s., tak se zprostředkují-
cími subjekty (posledně Plynar
s.r.o.), bohužel, nepodařilo.

Po úspěšné rekonstrukci a revitalizaci nádrží
Edrovice a bývalého biologického rybníka se poda-
řilo s využitím státní dotace (972 tis. Kč) opravit
v povodňových situacích ohrožující nádrž U Lomu.
Kromě odbahnění a celkové opravy zde byl vybudo-
ván obtok s kapacitou převádějící tzv. stoletou vodu.
Zpráva dále uvádí informaci o Studii odtokových
poměrů pro větší část Podolského potoka (ve správě
Povodí Odry a.s.). Tato studie posoudila kapacitu
koryta a v úsecích s nedostatečnou kapacitou pak
variantně navrhla opatření k nápravě.

Nedaří se dosud prosadit skutečnou revitalizaci
v minulosti často zbytečně a necitlivě upravených
drobných toků (např. Krkavčí potok, Mýdlový po-
tok) když u posledně jmenovaného na náš podnět
Správa CHKOJ již přípravné kroky podniká.
Problémy přetrvávají i u provozovatelů malých vod-
ních elektráren, kdy z hlediska vlastního toku jsou
povolovány příliš nízké asanační průtoky a ani tyto
nízké hodnoty provozovatelé nedodržují, což má ne-
příznivý dopad na život v toku i na všechny jeho dal-
ší funkce.
Problémem je i čistota vody, přes významné zlepše-
ní po uvedení rekonstruované ČOV do provozu 
(s přehledem plní veškeré limity) stále v části
Rýmařova chybí kanalizace a velká část odpadních
vod je tak likvidována nezákonným způsobem (vy-
pouštěním do vod povrchových či podzemních).
Podolský potok je pak v profilu ústí nadále ve sku-
pině biologických a bakteriologických ukazatelů
hodnocen V., tedy nejhorší třídou znečištění ve
smyslu platné normy (481 KTJ/ml). Problémem,
který v současné době Český rybářský svaz zadal
k řešení odbornému pracovišti, je postupné mizení
populace lipana podhorního a dalších druhů ryb
(vranka obecná i pruhoploutvá, mihule potoční).

Vodní hospodářství
Pitná voda

Ve městě je vyřešen problém kvality pitné vody
(zdroje Karlov i Stříbrné Hory plně vyhovují
platné normě) i plynulosti její dodávky.
Problémem je neuspokojivý stav zapříčiněný
snahou některých obcí - akcionářů Vodovodů
a kanalizací Bruntál a.s., prodat akcie spojené
s majoritním podílem hlasovacích práv na úkor
obcí ostatních, včetně Rýmařova. Trvá tak situ-
ace, kdy vodovody provozuje Brvos Bruntál
s.r.o., vlastněná obcemi, které se za cenu krát-
kodobého příjmu z prodeje společnosti nechtě-
jí vzdát práva ovlivňovat už i tak vysokou cenu
vodného. Pracovní skupinou zastupitelstva by-
la vypracována studie, ze které vyplynulo, 
že lze, dokonce s příznivým dopadem na cenu
vody, řešit odtržení města od skupinového vo-
dovodu Bruntál a vybudování vlastních zdrojů
v oblasti tzv. klepáčovského zlomu. Záměr
však nepokročil dále, neboť se dosud nepodaři-
lo najít model jeho financování, (i když byly 
osloveny banky i soukromý zahraniční investor).
Problémem je dále zásobování některých míst-
ních částí. V případě Jamartic, kde je situace
asi nejhorší (v období přísušků se ztrácí voda
ze studní, nedaří se zabezpečit její hygienickou
nezávadnost), je město plně připraveno dokon-
čit zahájenou stavbu vodovodu (napojeného na
skupinový vodovod Bruntál). Původně zamýš-
lenou realizaci prostřednictvím VaKu Bruntál
a.s. (zde existuje příslib dotace Ministerstva
zemědělství ČR) však nelze uskutečnit (příslib
je vázaný na dohodu všech obcí - akcionářů
VaKu Bruntál a.s.). V současné době byla po-
dána žádost o dotaci z prostředků předvstup-
ních fondů EU - SAPARD, kde by se o poža-
dované 100% dotaci mělo rozhodnout v měsí-
ci červnu.
Nadále platí pro lokality, kde není veřejný vo-
dovod, pravidla kdy lze na vybudování či pro-
hloubení studny poskytnout příspěvek města
do výše 10 tis. Kč.

Vodní toky a plochy

Dokončením rekonstrukce čistič-
ky odpadních vod (ČOV) byl vy-
tvořen nutný předpoklad dosta-
tečné kapacity pro napojení zbyt-
ku města (levobřežní část
Rýmařova, Edrovice, Janovice).
Po projekční a inženýrské přípra-
vě se v současné době podařilo
získat výhodnou dotaci ze Stá-
tních fondů životního prostředí
ČR - SFŽP (výjimka ministra ŽP
- dotace ve výši 80% přijatelných
nákladů), veřejnou obchodní

soutěží byl vybrán dodavatel - 
fy POZEMSTAV Prostějov a.s.,
který by měl tuto cca 15,3 km
dlouhou kanalizaci za cenu 82
850 tis. Kč realizovat v letošním
a příštím roce. Podaří-li se toto
dílo realizovat, bude splněna jed-
na z největších priorit, které 
si současná i minulá zastupitel-
stva vytýčila ve svých progra-
mech.
Kanalizace pro Jamartice zůstává
ve stadiu studie, řešeno dosud ne-

ní ani odkanalizování Ondře-jova.
V těchto místních částech však
nadále platí nabídka města přispět
na malou domovní čističku až 20
tis. Kč na jednu nemovitost.
Problém dešťových vod (projek-
tovaná kanalizace je splašková)
je nutno v některých částech
města řešit samostatně, proto
v souladu se studií odvodnění
Edrovic město postupně buduje
jednotlivé, projektovou doku-
mentací navržené, stoky.

Odpadní vody
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Ochrana přírody
Pokračovala výsadba a následná pé-
če o lokální biocentra Na Stráni (do-
tace 312 tis. Kč) a dále výsadba a ná-
sledná péče o navazující biokoridory
(dotace 750 tis. Kč). Dotacemi v ob-
dobném rozsahu je podmíněno po-
kračování obdobných prací (linio-
vých prvků a následné péče o vysa-
zené biokoridory) i v tomto roce.
Rekonstrukce tzv. kočárových alejí
v Janovicích dosud neproběhla jed-
nak z důvodu roztříštěnosti vlastnic-
tví (město, LČR, SÚS), jednak z dů-
vodu nedostatku finančních prostřed-
ků na tento dotační titul.

Městské lesy
Městské lesy o rozloze cca 400 ha spravuje
společnost Spojené lesy s.r.o. Že se jedná
o šťastný způsob řešení lze vedle stabilních, 
ve srovnání s jinými správci vysoce nadprů-
měrných výnosů, doložit též vzrůstající po-
čtem obcí, které této společnosti svěřují lesy
o správy. Bylo provedeno zalesnění plochy re-
kultivované skládky Rýmařov, společnost pro-
vádí výsadbu prvků územního systému ekolo-
gické stability. Pro nedořešené majetkoprávní
vztahy se dosud nedaří zalesňování dalších
pozemků a srovnání hranic lesních pozemků
směnou s Lesy České republiky.

Ekologická
výchova

Pokračovala úspěšná spo-
lupráce s občanským
sdružením Dobromysl,
které si za hlavní cíl polo-
žilo ekologickou výcho-
vu. Byla tak zorganizová-
na řada akcí (výstavy, ha-
peningy, soutěže pro děti,
přehlídka ekologických
filmů, četné besedy).
Bohužel byla ze strany
OkÚ Bruntál ukončena
nájemní smlouva na hrad
Sovinec a tím padl i zá-
měr vybudovat zde pod
vedením tehdejšího kas-
telána středisko ekologic-
ké výchovy.

Závěr
Po prvních dvou letech volebního období, kdy byl rozpočet města zatížen splácením dříve provedených akcí a úsilí tak mohlo být
směrováno pouze do oblastí 100% dotovaných
státem, se daří s pomocí úspěšně získávaných
státních dotací plnit stěžejní úkoly, které si toto
zastupitelstvo vytýčilo jako své programové cíle.
Po vybudování kanalizace v projektovaném roz-
sahu (Rýmařov, Edrovice, Janovice) zůstane 
otázkou odkanalizování zbylých místních částí,
obdobný problém zde trvá u zásobování pitnou
vodou, diskutabilní je otázka dalšího pokračová-
ní plynofikace. Prioritou by dále měla být proti-
povodňová ochrana, zejména Jamartic.

Rada města ve svém doporučení Zastupitelstvu
stanovuje prioritu města v oblasti životního pro-
středí, provedení všech nezbytných příprav k pro-
tipovodňové ochraně, zejména Jamartic a ukládá
odboru životního prostředí a výstavby vést k pro-
blematice uskutečnění protipovodňových opatře-
ní přípravná jednání se zúčastněnými stranami.

Veřejná zeleň
V oblasti péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství bylo kromě běžných činností (sečení, výsadba letniček,
údržba vzrostlé zeleně, dosadby) věnováno Městskými službami zvýšené úsilí údržbě neudržovaných, zaná-

letovaných ploch, a to zejména v míst-
ních částech města, u jinak těžko řeši-
telných a exponovaných pozemků pak
i na pozemcích jiných vlastníků. Byla
provedena rekultivace několika ploch
charakteru černé skládky  např.
Fučíkova, Husova, Nádražní). Postupně
se daří též rekonstrukce dětských hřišť
(Podolská, 1. máje, Janovice - Školní -
zde s podstatnou pomocí místních ob-
čanů), probíhá též rekonstrukce parku
Hrádek, kde je umístěna venkovní pet-
rografická expozice muzea Rýmařov,
práce budou pokračovat obnovením
repliky základů původní tvrze a dalšími
parkovými úpravami.

Ve městě je od roku 1994 zaveden funkční systém
sběru, separace a zneškodňování komunálního
odpadu, občan má v souladu s platnou obecně zá-
vaznou vyhláškou o odpadech možnost využít pro
druhotné suroviny, nebezpečný a objemný odpad
recyklační dvůr či mobilní svoz, pro druhotné su-
roviny pak navíc kontejnerová hnízda, odvoz
zbytkového odpadu je pak zajištěn s četností zá-
visející na způsobu vytápění a úrovni separace.
Město jako jedno z mála při využití novelami pří-
slušných zákonů povoleném plošném vybíráním
místního poplatku za odpady zachovalo i ekono-
mickou motivaci občanů pro ekologické vytápění
i vysokou úroveň separace.
Postupně je též rozšiřován sběr biologického od-

padu a jeho kompostování na ČOV.
Je však nutno konstatovat, že stát málo podporu-
je separaci a další využívání dále využitelných su-
rovin, přestože město na základě smlouvy s E-
KOKOMEM plní povinnosti sběru obalů dané
výrobcům zákonem a dostává tak za vyseparova-
ný odpad určitou odměnu (ročně cca 60 tis. Kč),
zůstává tato činnost v podstatě ztrátová. Rychle
rostoucí poplatky za uložení odpadu do životního
prostředí však tuto situaci postupně změní.
Pozitivním jevem je i skutečnost, že díky mini-
malizaci množství odpadů ukládaných na sklád-
ku v Malé Štáhli se podstatně prodloužila její ži-
votnost; tu lze nyní odhadnout minimálně na dal-
ších 5 let.

Odpady
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Vyhlášeny záměry
pronájmů majetku

Radní schválili záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v celém objektu bývalé školy
v Ondřejově.
Rada schválila záměr pronájmu části neby-
tových prostor v objektu na třídě Hrdinů 
č. 34 a v objektu Husova č. 3 v Rýmařově,
schválila záměr pronájmu další části neby-
tových prostor v objektu na ulici
Sokolovská č. 32 a dále schválila pronájem
části nebytových prostor v objektu na ulici
Sokolovská č. 32 v Rýmařově Soukromé
střední odborné škole PRIMA s.r.o.

Záležitosti bytové
Rada města schválila na základě doporuče-
ní bytové komise přidělení bytů na ulici
Okružní č. 7 a 1, Hornoměstské č. 47,
Sokolovské č. 22 a 33 a Příkopy 15
v Rýmařově v souladu s pravidly o přidě-
lování obecních bytů. Dále radní schválili
uzavření smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě na bezbariérový byt č. 1 na ulici
Sokolovské č. 50a v Rýmařově.

Radní schválili na doporučení komise pro výchovu a vzdělávání poskytnutí finančních příspěvků v rámci pravi-
del programů podpory sportu v Rýmařově na 2. pololetí 2002.

Program I - Sportovní reprezentace
TJ - kuželky Rýmařovský pohár dvojic v kuželkách 5 000 Kč
Celkem ........................................................................................................................................ 5 000 Kč

Program IV - Městský program rozvoje sportu pro všechny
DM SOU zem. Sportovní turnaj středních škol v košíkové 1 500 Kč
KČT Rým. 27. ročník Rýmařovské padesátky 2 000 Kč
AMK Sport Oblastní přebor minikár 3 500 Kč
AMK Sport Motokros Ondřejovská dolina 5 000 Kč
Triatlon klub 8. ročník DuKo triatlonu 11.8. 5 000 Kč
TJ - FO Příspěvek na dopravu 6 mládežnických družstev 15 000 Kč
Cykloklub St. Ves “Jesenický šnek“ 5 000 Kč
SK Studio Podpora rozvoje rekreačního a soutěžního aerobiku 3 500 Kč

Sport a zdraví Krajská soutěž pódiových skladeb
TJ - LO Přespolní běh lyžařů 4 000 Kč
Město - MěÚ Sportovní odpoledne v rámci DLMD 5 000 Kč
BFAA OLDIES Mezinárodní turnaj v košíkové 8 000 Kč
Celkem ..................................................................................................................................... 57 500 Kč

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč Sdružení rodičů a přátel školy
Gymnázia Rýmařov na rekonstrukci sociálního zařízení chaty Evženka.

Radní schválili jednorázové a bezplatné vypůjčení plochy náměstí Míru na jeden den (7.9.2002), občanskému
sdružení Dobromysl, pro zajištění III. ročníku Ekojarmarku v Rýmařově. JiKo

Radní schválili poskytnutí finančních příspěvků

Vlastní prodeje
Zastupitelé projednali a schválili prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú.
Rýmařov, Stránské, Ondřejov a prodej rodinných domů ve vlastnictví měs-
ta na ulici Žižkově č. 33, č. 39, č. 41 a na ulici Hornoměstské č. 20
v Rýmařově. Dále schválili uzavření dohody o zřízení věcného břemene na
část pozemků v k.ú. Rýmařov, dotčených stavbou přípojek pro stavbu Penny
Marketu, ve prospěch vlastníka těchto staveb, BKB - Praha, s.r.o.

Různé
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bezba-
riérový byt č. 1 na ulici Sokolovské č. 50A v Rýmařově.

Majetkové záležitosti

Zastupitelstvo města zasedlo k 30. jubilejnímu zasedání
K jubilejnímu 30. jednání zasedli členové Zastupitelstva města Rýmařova ve čtvrtek 20. června, aby projednali třiačtyřicet bodů, které se v převážné většině
týkaly majetkových záležitostí.
Zastupitelstvo stanovilo jako prioritu provedení nezbytných příprav k protipovodňové ochraně, zejména Jamartic
Zastupitelé vzali na vědomí předloženou zprávu o stavu životního prostředí ve městě a jako prioritu další činnosti města v oblasti životního prostředí stanovi-
li provedení všech nezbytných příprav k protipovodňové ochraně, zejména Jamartic.

Rada města Rýmařova projednala
hospodaření Městských služeb
Rýmařov, s.r.o. Konstatovala, že
přes výsledky za rok 2000 a 2001,
kdy bylo dosaženo kladného hos-
podářského výsledku, vykazuje
společnost v kumulovaném úhrnu
od zřízení společnosti v roce 1994

ztrátu. Město Rýmařov, jako zakla-
datel a jediný vlastník společnosti,
může situaci ovlivnit poskytnutím
dotace k úhradě ztráty z minulých
let.
Rada města doporučila zastupitel-
stvu jako dílčí realizovatelné opat-
ření ke snížení zátěže ztrát z minu-

lých let Městských služeb
Rýmařov s.r.o. poskytnout společ-
nosti jako nevratnou dotaci částku
1 mil. 150 tis. Kč. Úhradu dotace
doporučuje Rada provést zápočtem
s pohledávkami města za nájemné
kanalizační infrastruktury a sklád-
ky TKO. V rozpočtu města se tato

operace projeví stejnou částkou
v příjmové i výdajové části a neo-
vlivní tak rozpočtovou situaci měs-
ta.
Zastupitelstvo opatření navržené
Radou města schválilo, včetně pří-
slušného rozpočtového opatření na
r. 2002.

Město Rýmařov poskytne Městským službám Rýmařov s.r.o. nevratnou dotaci ve výši 1 mil. 150 tis. Kč.

Město Rýmařov obdrželo písemnou informaci o přidělení dotace ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 9,6 mil. Kč na vybudování infra-
struktury pro průmyslovou zónu v lokalitě Východ (ve směru na Ondřejov).
Zastupitelé města schválili drtivou většinou hlasů zahájení výstavby průmy-
slové zóny v lokalitě Východ nákladem vzešlým z výběrového řízení s 50%
finanční účastí města.

Zastupitelé schválili výstavbu průmyslové zóny
v lokalitě Východ nákladem vzešlým

z výběrového řízení, s 50% finanční účasti města

Usnesením Rady města 
č. 1717/72/02 byla novelizována
Pravidla o pronájmu bytů.
Principem změny bylo rozdělení
bytových domů do dvou seznamů,
přičemž jedna část bytů města bu-
de nadále přidělována žadatelům
o byt na základě schváleného po-
řadníku a druhá část bytů bude
přidělována na základě nejlepší fi-
nanční nabídky učiněné žadatelem
městu k získání práva nájmu bytu.
Smyslem změny v období přetrvá-
vající regulace ceny nájmů bytů je
diferencovat přístup k nájemnímu
bydlení na základě toho, jak se ta-
ké sociálně diferencuje společ-
nost. Přidělovat byty ve vybraných
- privatizovatelných - domech
v prostředí tržní nabídky a poptáv-

ky přispěje k rozdělování měst-
ských domů na ty skutečně sociál-
ní a dále na ty domy, které by se
mohly v budoucnu rychleji stát
soukromým majetkem nájemců
bytů.
Další výhodou tohoto systému při-
dělování bytů je finanční výnos
z takto získaného práva nájmu.
Zastupitelstvo města schválilo,
aby finanční prostředky, které
město získá z veřejně uskutečně-
ných nabídek k získání práva ná-
jmu k bytu dle Pravidel o proná-
jmu bytů, byly převáděny ve výši
50% do Fondu oprav a moderniza-
ce, který slouží k poskytování půj-
ček na opravy a modernizaci byto-
vých a rodinných domků na území
města.

Finance ze získaného práva nájmu
k bytu půjdou do Fondu oprav
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Jak jsme volili

Podle zákona § 67 zákona 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) je zastupitelstvo
obce složeno z členů zastupitelstva obce,
jejichž počet na každé volební období sta-
noví v souladu s tímto zákonem zastupi-
telstvo obce nejpozději do 85 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
Podle § 68 téhož zákona zastupitelstvo obce
při stanovení počtu členů zastupitelstva při-
hlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti
územního obvodu. Počet členů stanoví tak,
aby zastupitelstvo obce mělo v městě nad 
3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů.
Má-li být zachován velmi osvědčený a žá-
doucí princip projednávání všech důleži-
tých záležitostí ve výborech a komisích,
které jsou tvořeny zejména členy zastupi-
telstva, je zachování počtu členů jak rady

města (vesměs předsedové důležitých vý-
borů a komisí), tak i zastupitelstva města
v dosavadní výši účelné, ne-li nezbytné.
Dosavadní počet zastupitelů se až dosud
jevil jako optimální a žádný návrh na jeho
zvýšení například na 23 nebo 25 členů ne-
byl zaregistrován.
Zastupitelé města stanoví, v souladu se
zněním § 67 zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v platném znění, že
zastupitelstvo města bude mít v příštím
volebním období 21 členů.

S usnesením Zastupitelstva města
Rýmařova ze dne 20. června se mohou
občané seznámit na Úřední desce
Městského úřadu v Rýmařově.

Z podkladů MěÚ JiKo

V příštím volebním období
bude mít zastupitelstvo 21 členů

V souladu s § 120 a § 121 zákona o obcích může zastupitelstvo zří-
dit osadní výbor, který je oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě
a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu i radě, pokud
se týkají části obce a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům
předkládaným občany s pobytem v části obce. Část města Janovice
čítá cca 700 obyvatel, což je výrazně více než například samostat-
né obce Malá Štáhle, Tvrdkov nebo Stará Ves. Rovněž rozloha ob-
ce svojí současnou vybaveností a požadavkem na nezbytnou péčí
o údržbu prostranství je dostatečným důvodem k tomu, aby zastu-
pitelstvo zvážilo zřízení fungujícího osadního výboru.
Zastupitelé zřídili osadní výbor v Janovicích ke dni 20.6. 2002 a ur-
čili pro osadní výbor na základě doporučení veřejné schůze občanů,
konané 14.5.2002 devět osob: Boženu Šubovou, Simonu Pletkovou,
Jaroslavu Mazelovou, Lubomíra Štefelu, Josefa Šustra st., Josefa
Hnila, Ing. Oldřicha Matulu, Františka Jurču a Jiřího Štanglicu.
Předsedkyní osadního výboru v Janovicích zvolilo zastupitelstvo
Jaroslavu Mazelovou.

Zastupitelstvo města zřídilo
osadní výbor v Janovicích

Sociální demokraté vyhráli
volby. Sen o štědrém sociál-
ním státu se zřejmě vyplní.
Díky silným komunistům
může ve sněmovně uspět 
se zákony, které v minulosti
potopila pravice. S největší
pravděpodobností budou so-
ciální demokraté prosazovat
a ve větší míře podporovat
například plošné přídavky 
na děti, majetkové přiznání,
novomanželské půjčky, pro-
fesionální armádu, vstup ČR
do Evropské unie, opatrnou
reformu důchodového systé-
mu, vysoké školy bez školné-
ho nebo rozložení daní podle
příjmových skupin. Naproti
tomu v minulých letech rela-
tivně silná ODS zplakala nad

výsledkem. V Moravsko-
slezském kraji stejně jako
v okrese Bruntál skončila do-
konce až za komunisty.
V Rýmařově skončila ODS
na třetím místě s 19,83 %
(743 voličů), před ní se stejně
jako v kraji umístili komu-
nisté s 26,23 % (983 voličů)
a volby vyhráli sociální de-
mokraté s 35,95 % (1347 vo-
ličů). Jak řekl lídr moravskos-
lezských občanských demo-
kratů Martin Říman: „Nárůst
hlasů pro komunisty byl dán
malou volební účastí a lidé u-
věřili rétorice sociální demo-
kracie, že existuje něco jako
oběd zadarmo, komunisté ten
oběd zadarmo slibovali rov-
něž“. Kdo může za nástup

komunistů? Odpovídat na tu-
to otázku má samozřejmě
smysl jen pro toho, kdo 
si myslí, že volby nedopadly
dobře a to kvůli posílení ko-
munistů. To ovšem nejsou
zdaleka všichni. A jaký je no-
vý osud komunistů? Ten má
v rukou předseda vítězné
strany ČSSD, Vladimír
Špidla.
Řečeno oblíbeným klišé poli-
tiků - voliči rozdali karty.
Stranám tak připravili úplně
jinou budoucnost, než s jakou
politici počítali.
Více napoví tabulky s výsled-
ky voleb ve městě Rýmařově,
porovnání s minulým voleb-
ním obdobím a přehledný
graf. JiKo, ČTK

Pravice prohrála, komunisté posílili
Přehled výsledků voleb do PČR v červnu 2002 v Rýmařově
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Po mnoha letech se společným úsi-
lím vedení města a nemocnice poda-

řilo dokončit stavbu stravovacího pa-
vilonu nemocnice. Kuchyně s jídel-

nou a bufetem již funguje jeden a půl
roku, v nedávné době bylo dokonče-
no i podkroví budovy. To již dnes
slouží jako nové pracoviště ředitel-
ství nemocnice, které dosud sídlilo
v budově u vjezdu do objektu. Tam
dosud zůstává dispečink nemocniční
dopravy (žádosti o odvoz pacientů
sanitkami) a také stanice rychlé zá-
chranné služby a lékařská služba
první pomoci. Uvolněná část budovy
bude po nezbytných úpravách sloužit
jako ubytovna pro zaměstnance ne-
mocnice.
Vchod do nového sídla ředitelství,
jehož součástí je i pokladna, kde si
občané mohou zakoupit stravenky do
jídelny v nemocnici, je ze štítové
strany budovy, od dětského pavilonu.
V současné době rychlým tempem
probíhají rekonstrukční práce v bu-
dově dětského oddělení a je reálný
předpoklad, že v srpnu bude moci
být obnovena normální činnost od-
dělení. Upravovaná přízemní část

bude bezbariérová a spolu s dětmi
budou moci na oddělení pobývat i je-
jich maminky. Ing. Miloslav Marek

Řidič neuhlídal koně
pod kapotou

S vozidlem Škoda Octavie při jízdě
pravotočivou zatáčkou dostal ve čtvr-
tek 6. června řidič z okresu Brno na
mokré vozovce u Rýmařova za deště
smyk, který nezvládl a sjel s vozidlem
do příkopu, přičemž poškodil přední
motorovou část vozidla. Vznikla ško-
da 70 000 Kč.

Střílel v silně
podnapilém stavu

Policie ČR Rýmařov šetřila případ,
kdy majitel legálně držené zbraně
v silně podnapilém stavu střílel v so-
botu 8. června v obci Skály jen tak pro
zábavu. Majiteli byla automatická pi-
stole odebrána policií v zájmu ochra-
ny života a zdraví osob a vzhledem
k jeho silné opilosti. Případ bude
s největší pravděpodobností řešen ja-
ko přestupek. Tedy nikoliv „bez peněz
do hospody nelez“, ale v tomto přípa-
dě platí dvojnásob „se zbraní do hos-
pody nelez“!

Nebezpečný loupežník
je za mřížemi

Policie ČR Rýmařov dopadla 13.
června v ranních hodinách K. L.
(1976) bez pracovního poměru, který
byl důvodně podezřelý z majetkové
trestné činnosti v obvodu OOP ČR
Rýmařov. Tomuto výtečníku se poda-
řilo prokázat sedm případů vloupání
do chat, krádeže měděných okapů
a dalších barevných kovů. Jmenovaný
je stíhán pro trestné činy krádeže

a porušování domovní svobody.

Neznámý medomil
navštívil včelín

Nezvaný milovník medu vypáčil 
ve dnech 7. - 14. června dveře včelína
v Janovicích, kde odcizil 33 včelstev,
nerezový medomed na stáčení medu,
170 kg medu a další včelařské potře-
by. Celková škoda na zařízení včelína
a odcizených věcech dosáhla více jak
80 000 Kč.

Odřízl hlavu
a vykuchal vnitřnosti

Dosud neznámý pachatel usmrtil
v době od 15. do 16. června poblíž
lesního porostu na pastvině
v Tvrdkově tele krávy o hmotnosti
200 kg, přičemž na místě uřízl hlavu
a vykuchal jeho vnitřnosti. Tělo nebo-
hého telete odnesl s sebou. Firmě
Horymas spol. s.r.o. Rýmařov tak
způsobil škodu 20 000 Kč.

Neznámý lapka „vybílil“
prodejnu Daja v Karlově

Dosud neznámý zloděj navštívil
v noci z 16. na 17. června prodejnu
potravin DAJA v Karlově, odstranil
visací zámek mříže, vypáčil dveře
a z prodejny si odnesl dvě elektro-
nické pokladny bez finanční hoto-
vosti, nářezový stroj, velké množství
alkoholických nápojů, cukrovinek,
kávy, džusů a cigaret. Majitelce tak
způsobil celkovou škodu ve výši ví-
ce jak 55 000 Kč.

Z podkladů OOP ČR Rýmařov JiKo

Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Stravovací pavilon nemocnice je i novým sídlem ředitelství nemocnice

Zahájení rekonstrukčních prací
dětského oddělení nemocnice
v květnu t.r. Foto: Ing. M. Marek

Dokončená budova stravovacího pavilonu a ředitelství nemocnice v Rýmařově
Foto: Ing. M. Marek

Zájem zahrádkářů o správné a vydat-
né hnojení vyplývá z toho, že na
svých zahradách usilují vypěstovat
vysoké, ale i jakostní úrody.
Odběr živin a tím i nároky na hnoji-
va jsou při intenzívním využívání pů-
dy vysoké. Čím více z půdy odebere-
me, tím více do ní musíme vrátit.

Pozor však na dávky hnojiv.
Doporučené dávky hnojiv jsou myš-
leny jako celoroční. Tyto dávky roz-
dělíme na tři části:
1) jedna třetina dávky při přípravě
půdy,
2) druhá třetina po vzejití
3) třetí třetina během vegetace.
Půdy delší dobu hnojené nadměrný-
mi dávkami průmyslových hnojiv se
stávají zasolené. Koncentrace solí
v půdním roztoku může dosáhnout
takového stupně, že růst rostlin může
být různým způsobem poškozen.
Především je v důsledku zvýšeného
osmotického tlaku půdního roztoku
brzděn příjem vody kořeny.
Nadměrný příjem některých živin
a potlačení příjmu jiných dochází
k poruchám ve výživě rostlin.
Poškozeným rostlinám žloutnou lis-
ty, vadnou, hnědnou a okraje jejich
listů zasychají, až dojde k odumření
některých částí nebo celých rostlin.
Na kořenech se poškození projevuje
hnědnutím.

Práce na zahrádce
Správné zalévání pomáhá, nesprávné
může škodit. Mladé rostlinky se zalé-

vají často a méně, stromy a keře méně
často avšak pořádně. Zalévat se nemá
za plného slunce. Hospodařte s vodou
- je (jako sůl) nad zlato! Zejména pro
pěstitele zahradních rostlin.
V červnu je běžnou nutností kypřit,
okopávat, zalévat, sekat trávník, při-
hnojovat.
Po odkvětu tulipánů a jiných květin
odstříháváme odkvetlé části (vysilují
rostliny), kompostujeme všechny
měkké odpady ze zahrady i z domác-
nosti, posečený trávník nastýláme.
Na tvarovaných jádrovinách udělejte
letní řez, odstraňte konkurenční výho-
ny, po propadu plůdků pořádně zalijte,
stříkejte proti obaleči jablečnému
podle signalizace na lepových des-
kách.
Tyčková rajčata pěstujeme jen na dva
výhony a vyvazujeme. Přihnojte li-
stovým hnojivem, budou zdravější
a odolnější.
Vysévejte dvouleté květiny, vysoké
vysazujte k opoře, aby je vítr nezlo-
mil, sestřihněte tvarovaný živý plot .
U velkokvětých růží odstřihávejte
stonky těsně nad prvním pětičetným
listovým výhonem pod květem, z to-
hoto paždí vyroste brzy nový výhon
a květ.
Kontrolujte škůdce na zahradě a ne-
dovolte jejich přemnožení. Zvláště
mšice přenášejí spoustu závažných
nemocí rostlin. Také mravenci, něk-
teří roznáší po zahradě právě mšice.

Josef Kužela

Negativní jevy přehnojení
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V sobotu 15. června se uskutečnily v zahradě Hedvy
soutěže dobrovolných hasičských sborů IV. ročníku
Memoriálu Jiřího Pitnera a Velká noční soutěž. V odpo-
ledních hodinách se představila družstva záchranářů
v kategoriích starších a mladších dětí. Mladí hasiči
předváděli své dovednosti s obdivuhodnou rychlostí
a zručností ve dvou disciplínách - štafetě a požárním ú-
toku. Naše družstvo mladších dětí obsadilo vynikající 2.
místo a v kategorii starších se umístila rýmařovská ha-
sičská omladina na skvělém 3. místě.
V nočních hodinách začalo vzrůstat napětí, blížila 
se hlavní část závodu. Na startu se objevili dobrovolní
hasiči z různých měst naší republiky. Ve Velké noční
soutěži nemohl samozřejmě chybět favorit - dobrovolní
hasiči z Rýmařova, kteří vyráželi „do útoku“ jako prv-
ní. Nezklamali a potvrdili svým vítězstvím, že patří
k absolutní špičce dobrovolných hasičských družstev.
Obsadili, jak jinak, první místo s těsným rozdílem tří se-
tin sekundy před družstvem z Troubelic.
Více nám již napoví výsledkové listiny:

Rýmařovská hasičská stanice HZS Morav-
skoslezského kraje - ÚO Bruntál modernizovala
svůj vozový park. Dostala totiž z rozhodnutí HZS

Moravskoslezského kraje moderní terénní hasič-
ské vozidlo Nissan Patrol, které bude sloužit ze-
jména při dopravních nehodách.

Podle sdělení ředitele Hasičského
záchranného sboru (HZS) v Bruntále
Ing. Jiřího Patrovského se zprávy,
které se objevily v některých sdělo-
vacích prostředcích, o tom, že
Krajský úřad v Ostravě je velmi
skoupý na dotace pro profesionální
hasiče, obzvlášť pro náš okres
Bruntál, potažmo rýmařovský regi-
on, se nezakládaly na pravdě.
Počátkem roku 2002 bylo nutno vy-
řadit z vozového parku na stanici
v Rýmařově rychlý zásahový auto-
mobil (RZA) Lada Niva. Nákup no-
vého RZA stojí dnes ovšem nemalé
finančí prostředky, které bohužel od
státu hasiči nemají. Hledaly se proto

různé možnosti a způsoby řešení.
HZS Moravskoslezského kraje rozhodl o přemís-
tění RZA Nissan Patrol z okresu Opava na stanici
Rýmařov. Vyřešila se tak situace, kdy v mnoha pří-
padech museli profesionálové spoléhat na značně
zastaralé hasičské vozy Avia. RZA Nissan Patrol
splňje podmínky při zásahu u dopravních nehod
v extrémních podmínkách, zvláště v zimě JiKo

Hasičský záchranný sbor v Rýmařově se konečně dočkal
Dobrá zpráva

Dobrovolní hasiči z Rýmařova potvrdili roli favoritaPozvánka
Služby Světlá Hora o.p.s.

Stáj Wrbna s.r.o.
a obec Světlá Hora

Vás zvou na

11. Jezdecký den
ve Světlé Hoře

v sobotu 13. července 2002

9.00 fotbalový turnaj
13.00 překážkové dostihy

dostihy poníků
Tombola
Dostihové sázky

17.00 předpokládané
ukončení dostihů

Doprovodný program
od 9.00 hodin:

Výstava drobného zvířectva
Výstava zahradní techniky

Paragliding
Kolotoče
Jarmark

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti
a důchodci 20 Kč
Slosovatelný program 40 Kč
Jezdecký den bude pokračovat
taneční zábavou v KSZ Světlá
Hora, začátek v 19.00 hodin.

Pořadatelé
ZaV a J. Bálek

Tip na výlet nebo vycházku

Zříceniny gotického hradu, skály, horolezecké
terény. Z Rýmařova po žluté značce kolem
zámku v Janovicích na Návrší až na tábořiště
pod zříceninou hradu, kam vede po 2 km čer-
vená značka. Kdysi významné středisko feudál-
ního Janovického panství zpustlo v 18. století.
Rabštejn a okolní lesy jsou dnes vyhledávány
aktivními turisty, skalní ostroh využívají jako
cvičné stěny horolezci. Turistický výstup není
náročný. Cesta zpět po žluté značce na Hvězdu
(5km) a po zelené na Skřítek (7 km), odtud 
do Rýmařova pěšky (7 km) nebo autobusem.

Křížová cesta v Rudě
Trasa s vycházkou na Rešovské vodopády 20,5
km.
Soubor 14 zastavení křížové cesty, kamenná
kalvárie z 2. poloviny 18. století, barokní so-
chařská práce od neznámého autora.
Z Křížového vrchu krásný výhled na oblast
Hané. Z Rýmařova na Rešovské vodopády, od-
tud po žluté značce do Rudy (1,5km zpět 
do Rýmařova přes Horní Město, Skály nebo au-
tobusem).

Lenka Baborovská, odbor SZ MěÚ

Jednodenní výlety pro celou rodinu - Rabštejn
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Co nás, rybáře, velmi trápí a dělá nám starosti, jsou malé vodní 
elektrárny (MVE), které pracují na derivačním principu. Povolení
k pořízení a provozu MVE dává státní správa. Asanační průtok
v hodnotě q 355 l je většinou majiteli MVE porušován, tím vzniká
místy dlouhý mrtvý úsek hlavního potoka od místa odběru po výtok
z MVE. Dochází k vodnímu deficitu, který omezuje ve zmíněném
úseku jak vodní faunu tak i flóru. Při budování jezů k náhonům roz-
hoduje v mnoha případech výška, která nedovolí rybí osádce přiro-
zenou migraci a zdravý výběr při rozmnožování. Rybářský svaz ne-
chce bránit podnikatelské činnosti, ale podstatnou částí naší činnos-
ti je ochrana životního prostředí. Proto prosíme majitele MVE, aby
stanovené povolené limity dodržovali a stali se spoluochránci příro-
dy.
Velkým problémem pro život vodních živočichů jsou také nevhod-
né úpravy toků. Dělo se to obzvláště v minulosti v rámci takzvané
náhradní rekultivace. Docházelo k nezodpovědným zásahům 
do vodních toků, včetně polních vlásečnic, a tím se podstatně měni-
ly podmínky života pstruha obecného a lipana podhorního.
Výsledkem dlouhodobého působení zmíněných zásahů je ohrožení
populace výše zmíněných ryb a ostatních vodních živočichů.
Nepřítelem rybářů, který činí velké starosti, jsou takzvaní rybožraví
predátoři. V regionu se jedná o vydru, která by ani tolik nevadila.
V naší oblasti vždy byla v regulovaném množství. Větším nepříte-
lem je vysoký výskyt volavek popelavých, které se v poslední krát-
ké době v našem regionu usadily a přemnožily. Značnou škodu činí
na lovných revírech a nenahraditelnou škodu na rybochovných zaří-
zeních. Český rybářský svaz provádí celorepublikové monitorování
výskytu těchto predátorů, předkládá množství a výsledky škod,
včetně míst výskytu ministerstvu životního prostředí.
Rybí populaci napadají různé virové choroby, které se hlavně plně
rozvíjejí v prostředí soustředěného většího počtu ryb, jako např. líh-
ně, ale také při intenzivním chovu komerčních ryb ve státních a sou-
kromých zařízeních, což se právě v tomto roce stalo na soukromém
rybářství Tylov. Rybářství napadla choroba IHN, což znamená in-
fekční nekrósa krvotvorné tkáně projevující se hlavně u lososovi-
tých ryb. Po zjištění této choroby Státní veterinární stanicí Bruntál
bylo vydáno opatření k zamezení šíření této choroby na další rybí
populaci, které do značné míry postihlo soukromé rybářství, ale ta-
ké nás, rybáře. Státní veterinární institucí byl nařízen zákaz výkonu
rybářského práva na značné části Moravice 7 a hlavně byla omeze-
na možnost odlovu matečného materiálu pro vypěstování nové zdra-
vé rybí populace. Výbor MO ČRS Rýmařov

Zajímavá informace

Rybáři vyhlásili rok 2002
Rokem čistých břehů
Starosti rybářů - část II. Vážený pane starosto!

Tento dopis Vám píši poté, co jsem znovu přečetl Vaše vyjádření v Rýmařovských novi-
nách o tom, že se na podzim chcete znovu ucházet o funkci starosty našeho města. Také
se od svých známých dovídám, že obcházíte některé občany a přesvědčujete je, aby
s Vámi šli do obecních voleb na Vaší kandidátce.
Jako starší osoba propadám občas vzpomínkám, a tak jsem si v duchu probral, co o Vás
vím.
Na radnici vlastně sedíte od svých 27 let, kdy jste nastoupil jako místopředseda
Městského národního výboru. Jste tedy více než patnáct roků „mužem na radnici“. To je
asi důvod, že na radnici dodnes pracují lidé, kteří se tam usadili už za minulého režimu
a chovají se k občanům stejně jako kdysi. Za ty roky se toho na radnici opravdu moc ne-
změnilo!
Od roku 1990 jste byl čtyři roky místostarostou Ing. Slováčka. Pokud někdo nadává na
starostu, který v té době město řídil, měl by se také ptát co jste tehdy dělal Vy. V té době
se aspoň naplánovaly nějaké koncepce rozvoje města, ale byly také věci, které nedopad-
ly dobře.
A nyní řídíte město už osm roků Vy.
Co se změnilo?
Zlepšuje se vzhled města novými fasádami domů, které dělá Byterm, nebo jejich majite-
lé, máme lépe upravené trávníky a je lepší úklid města.
Ale - stále klesá výroba v našem městě
-stoupá výrazně nezaměstnanost
-a co je nejhorší, čím dál víc mladých lidí, hlavně těch s vyšším vzděláním, se stěhuje
z Rýmařova
-vystavělo se několik desítek malometrážních bytů (s pomocí státních příspěvků), ale ko-
lik mladých lidí má 2 - 3sta tisíc korun na to, aby si tento byt zaplatili?
-Od roku 1994 nám pravidelně teče voda, a už jen starší lidé si vzpomenou, jaké zde bý-
valy s vodou hrůzy. Za to nám také cena vodného a stočného pěkně za Vašeho starostová-
ní narostla a Vámi slibovaná stabilita cen, které spolu s rozvojem sítí bude jen tehdy, když
budeme pod bruntálským VaKem se nekonala. Hledání vlastních možností zásobování vo-
dou, které prosadili zástupci politických stran v Městském zastupitelstvu se jaksi vytrácí.
Byly by tu ještě další připomínky, ale pocitu stagnace až úpadku se stále nemohu zbavit.
Situace je opravdu asi vážná, když slyším (v našem městě se nic neutají), že zástupci par-
lamentních politických stran zapomínají na vzájemné spory a sedají před obecními vol-
bami k jednomu stolu a přemýšlejí o změně.
Věřím, že je to pravda, protože by to byla naděje pro Rýmařov.
V řadě zemí bývá zvykem, který platí například pro prezidenta, někdy i u starostů - dva-
krát a dost.
Co Vy na to, pane starosto? Jan Pekárek, Rýmařov

Pane Pekárku,
nejprve bych Vás chtěl ubezpečit, že s podobným dopisem, který jste mi napsal, nemám
sebemenší problém. Rovněž mě netrápila otázka zveřejnění dopisu. Novinové příspěvky
jsem nikdy necenzuroval ani nezakazoval, pokud se jednalo o názory občanů a pokud ty-
to příspěvky nepodněcovaly k nesnášenlivosti, xenofobii s řadou vulgárních výrazů. Ve
funkci starosty je nutné s kritickými názory počítat, ať se již jedná o jakkoliv motivova-
nou kritiku. Na vršku, na kterém starosta sedí, prostě fouká nejvíc! A proč i nepotěšit ty,
kteří mají spadeno na starostu třeba i za to, že jejich představa o ideálně fungující spo-
lečnosti se nenaplňuje?
Nechť se lidé projeví. Šťastnější a účinnější by však bylo, kdyby kritika byla opřena ales-
poň o elementární zájem získat si objektivní informace. Pane Pekárku, to jste Vy nikdy
jako občan neudělal, protože pokud by tomu tak bylo, pak bychom mohli o Vašich názo-
rech diskutovat. Zkráceně vzato, Vámi uváděné věci jsou, mírně řečeno, pochybné. Tím
nechci tvrdit, že starosta, rada, prostě radnice jako celek by musela mít automaticky
a vždy pravdu. Vzít však do ruky klacek tu na jednoho starostu, tu na druhého a pak za-
se na třetího.jak pohodlné řešení! A hlavně: nemobilizuje síly k hledání alternativ řešení,
tak jak tomu v demokracii má být.
Člověk si pak musí klást otázky, proč kritika přichází zrovna od té či oné osoby. Je to kvů-
li tomu, že osud města této osobě leží tak velmi na srdci nebo je v tom osobní frustrace,
či snad nějaká pomsta? V tomto případě znám odpověď!
Je proti logice věci Vaše jednání. Nejprve jste si právě mě speciálně vyžádal, prý jako
dlouholetého známého, k vykonání svatebního obřadu. Když jsem nemohl pro pracovní
zaneprázdněnost obřad v lednu tohoto roku vykonat a když zcela nezávisle na této situa-
ci vyšel v Rýmařovském horizontu 06/2002 (březen) otevřený dopis občanů obce Skály
k Vašim podnikatelským aktivitám, pak byl pro „někoho“ problém na světě. Přestože ješ-
tě v lednu jsem byl velmi žádaný, nyní je všechno, za několik roků nazpět, úplně jinak.
Tomu se říká veletoč. Moje chyba! Neměl jsem zcela zřejmě, podle Vás, otevřený dopis
namířený na Vás, připustit ke zveřejnění. I za takovéto věci prostě může, podle Vaší re-
akce, starosta!

Přeji Vám hodně podnikatelských úspěchů! Ing. Pavel Kolář

Otevřený dopis starostovi Rýmařova
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28.6.1712 nar. JEAN - JACQUES ROUSSEAU, francouzský spisovatel, filozof,
skladatel a hudební teoretik (zemř. 2.7.1778) - 290. výr. narození

28.6.1912 zemř. JOSEF VÁCLAV SLÁDEK, básník, překladatel a publicista
(nar. 27.10.1845) - 90. výr. úmrtí

28.6.1947 zemř. STANISLAV KOSTKA NEUMANN, básník, působil v Brně
a Bílovicích nad Svitavou (nar. 5.6.1875) - 55. výr. úmrtí

29.6.1917 nar. JOSEF KAINAR, básník a dramatik, působil v Brně (zemř.
16.11.1971) - 85. výr. narození

1.7. Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním svazem architektů
1.7.1952 zemř. FRÁŇA ŠRÁMEK, básník, prozaik, dramatik (nar. 19.1.1877) 

- 50. výr. úmrtí
4.7.1967 zemř. ONDŘEJ SEKORA, prozaik, novinář a ilustrátor, autor knih pro

děti(nar. 25.9.1899 v Brně) - 35. výr. úmrtí
5.7. Státní svátek ČR - oslava příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila

a Metoděje na Moravu roku 863
6.7.1907 nar. JAROSLAV FOGLAR, prozaik, autor knih pro mládež (zemř.

23.1.1999) - 95. výr. narození
6.7. Státní svátek ČR - výročí upálení Mistra Jana Husa roku 1416
11.7. Světový den populace
18.7.1872 nar. JULIUS FUČÍK, hudební skladatel (zemř. 25.9.1916) - 130. výr. na-

rození
22.7.1822 nar. JOHANN GREGOR MENDEL, přírodovědec a pedagog, zaklada-

tel nauky o dědičnosti, působil v Brně (zemř. 6.1.1884 v Brně) - 180. výr.
narození

24.7.1802 nar. ALEXANDRE DUMAS starší, francouzský prozaik a dramatik
(zemř. 5.12.1870) - 200. výr. narození

Knihovna oznamuje
Provoz knihovny v době školních prázdnin bude následující:
•   od 1.7. do 12.7.2002 - zavřeno
•   od 15.7. do 31.8.2002  - omezení půjčovních hodin

Po, Út, Čt, Pá od 9.00 do 16.00 hodin
St a So zavřeno

Od 1. června do 31. srpna budou v městské knihovně vystaveny výtvarné práce žáků
Základní umělecké školy. Název obrázků: „Otesánek“. Děti se představí svými kresbami,
které vytvořily pod vedením Šárky Lupečkové. Městská knihovna

(Redakce se omlouvá za chybné uveřejnění informace v článku „Radní se seznámili se
zprávou z oblasti kultury“ v minulém vydání RH, kde bylo ve stati Městská knihovna ne-
správně uveřejněna informace o otevření místní knihovny ve Velké Štáhli. Věta měla znít
takto: Městská knihovna v Rýmařově i nadále kooperuje s obecními úřady v Huzové,
Jiříkově, Tvrdkově, Staré Vsi, Velké Štáhli a od února 2001 také v Malé Štáhli, kde po
dvou letech opět otevřeli místní knihovnu. Redakce se tím ještě jednou omlouvá čtenářům
a především vedení Městské knihovny v Rýmařově za tiskovou chybu.)

2.7. - 25.8. J. ŽLEBEK - architektura
LETADLA ČS. PILOTŮ 1939 - 1950
- výstava nelétajících modelů

Dvě letní výstavy v muzeu
Městské muzeum v Rýmařově plní svůj slib a navazuje na velmi úspěšnou výstavu
Letadla československých pilotů 1918 - 1939, která v létě 1999 sklidila zaslouženou po-
zornost občanů města i zahraničních návštěvníků. Letošní výstava Letadla českosloven-
ských pilotů 1939 -1950 opět nabídne dokonalé modely skutečných letadel z dílen před-
ních českých modelářů. Věnuje se slavné epoše československých vzdušných sil za dru-
hé světové války, jejichž historii již známe jen z literatury a filmů, a její doznívání v mí-
ru. Výstavu doplní technické informace o strojích čs. pilotů, originální dokumenty a ne-
vyhne se ani dosud téměř neznámé kapitole letectva Slovenského státu.
V menším sále nám přislíbil svoji účast významný olomoucký umělec Jiří Žlebek, zná-
mý svými dřevěnými plastikami břichatých úředníků a kinetickými sochami, které vy-
stavoval v Rýmařově v době, kdy mu z politických důvodů byly uzavřeny renomované
galerie větších měst. Galerie Octopus

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Pravou podstatou umění je prostota a poctivost srd-

ce, a ne gesto. Wolker
Známá i neznámá výročí

Městská knihovna

Městské muzeum a galerie Octopus

Pranostiky na měsíc červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky
a vichřice.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden!
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Červenec (latinsky iulius) je sedmým měsícem roku. V staročes-
kých spisech se červnem nazýval měsíc sedmý, měsíc šestý se pak
označoval jako malý červen, později byl odlišen tím, že k názvu
měsíce sedmého byla připojena přípona -ec (červenec). Z hlediska
pranostik je překvapivé, že tento prázdninový měsíc má nejméně
měsíčních rčení z celého roku. Souvisí to snad s tím, že rolníci mě-
li plné ruce práce s polními pracemi, a tak neměli čas zamýšlet se
nad formulací povětrnostních pořekadel?

Z okolních obcí

Hrad Sovinec ve spolupráci s místním
Lesnickým sdružením a Klubem sokolníků
srdečně zve na celodenní lesnické slavnosti

pořádané ve dnech 6. a 7. července 2002 pod názvem

SRNČÍ STEZKOU
Připravili jsme:
• Ukázky výcviku, létání a lovení sov a dravých ptáků
• Právo útrpné, kati a mučení pytláků
• Ukázky troubení na lesní rohy a vábení jelenů
• Šermířské souboje a divadlo
• Výstava fotografií, loveckých trofejí a besedy s nimrody
• Střelnice z luků a kuší, soutěže a zábava
• Blugrasová hudba

Na zub: pečené steaky, grilované klobásy a rybí speciality;
ohřívaná medovina a víno
Po oba dny hrad otevřen 9.00 - 18.00
ukázky výcviku dravých ptáků v 11.00 a 15.00
prohlídka hradních sklepů v 16.30
prohlídky hradu s průvodcem 10.00; 12.30; 14.00; 16.00

Celodenní vstupné:
Dospělí 50,- Kč; důchodci a mládež 30,- Kč;

děti do 6 let ZDARMA.

Informace na tel. č. 0603 10 50 29 nebo 0647 / 295 113
Hrad Sovinec leží mezi Rýmařovem

a Šternberkem 3 km nad obcí Paseka.
Změna programu vyhrazena.

20.7. - 21. 7.Za čest a krále II. - Třicetiletá válka na
Sovinci
Obléhání hradu a bitva. Výstava zbraní a zbrojí 16. - 18. sto-
letí. Kaskadérské a šermířské grotesky. V soubojích na hole,
sekery i meče se představí více než 50 účinkujících. Zdarma
k ochutnání hradní guláš.

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU

Správa hradu
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Narození dítěte
Adéla Továrková ............................................................................. Rýmařov
Martin Jančík .................................................................................. Rýmařov
Jakub Matula ................................................................................... Rýmařov
Martina Bačíková ............................................................................ Rýmařov
Šárka Jahnová ...................................................................... Dolní Moravice
Tereza Štrbíková ............................................................................. Rýmařov
Monika Přikrylová .......................................................................... Rýmařov
Matěj Kováč ................................................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
Jubilantům, kteří od předchozího vydání našich novin oslavili 80 let a více

Helena Kovácsová - Rýmařov ............................................................... 80 let
Juraj Smitek - Rýmařov ......................................................................... 80 let
Marie Cenková - Rýmařov .................................................................... 81 let
Elfrída Grossová - Rýmařov .................................................................. 81 let
Adolf Strakoš - Rýmařov ...................................................................... 81 let
Alena Švrčulová - Rýmařov .................................................................. 81 let
Ludmila Žváčková - Rýmařov ............................................................... 81 let
Anna Mojáková - Rýmařov ................................................................... 81 let
Ludmila Šmirková - Rýmařov ............................................................... 82 let
Josef Švejcar - Rýmařov ........................................................................ 84 let
Božena Kouřilová - Rýmařov ................................................................ 88 let
Adolf Ryška - Rýmařov ......................................................................... 88 let
Jarmila Binderová - Rýmařov ................................................................ 91 let

6.7. - 7.7.19.30 “Dannyho parťáci
(Film USA 2001)

Nekrvavá gangsterka o parádní lou-
peži v lasvegaském kasinu s hvězd-
ným obsazením. Za jednu noc hodlá
Danny Ocean spolu s týmem jede-
nácti specialistů přepadnout hned tři
kasina, která ve svých sejfech skrý-
vají stopadesát milionů dolarů.
Všechna kasina patří muži, který
shodou okolností právě žije
s Dannyho bývalou ženou Tess. Je to
náhoda nebo motiv? To ví pouze on.

Mládeži do 12 let nepřístupný

13.7. - 14.7.19.30 “Čistá duše“
(Film USA 2001)

Viděl svět tak, jak si nikdo nedokázal
představit. Oskarový snímek inspiro-
vaný životním příběhem nositele

Nobelovy ceny představuje člověka
posedlého touhou po objevu „origi-
nální myšlenky“. Jednoho dne se 
ukáže, že to, co bylo považováno
u vědce za podivínství, je závažnou
duševní chorobou. Léčba je složitá
a zdlouhavá, protože pacient odmítá
příjmout fakt, že je vážně nemocen.

Mládeži do 12 let nepřístupný

20.7. - 21.7.19.30 “Rok ďábla“
(Film ČR 2002)

Když vydržíte mlčet, uslyšíte melo-
dii lidí kolem sebe. Jarek Nohavica,
Karel Plíhal a skupina Čechomor
v novém filmu režiséra Petra
Zelenky a jeho přátel. Rok ďábla je
film o písních v lidech a jejich ma-
gické síle. Hlavním průvodcem fil-
mem je Jarek Nohavica a jeho písně.

Mládeži přístupný

Pozor změna otevírací doby !
Termíny plavání pro veřejnost

Pondělí 1.7. - pondělí 8.7. zavřeno - odstávka

Bazén v Břidličné

Pondělí zavřeno
Úterý 15.00 - 21.00 hodin
Středa 15.00 - 21.00 hodin
Čtvrtek 14.00 - 20.00 hodin
Pátek 15.00 - 21.00 hodin
Sobota 15.00 - 21.00 hodin
Neděle 15.00 - 20.00 hodin

Program SVČ

Taneční kurz
Milí studenti a studentky, nabízíme vám jedinečnou příležitost naučit se spo-

lečenskému tanci i chování pod vedením tanečního mistra Pavla Měrky.
Kurz je nutno zaplatit nejpozději do 26.9.2002.

Kurz začíná 19. září 2002
Cena: 650 Kč

(14 lekcí, závěrečná kolona) - každý čtvrtek 
Místo: sál SVČ Rýmařov
Čas: 19.00 - 22.00 hodin

Nabídka zájmových kroužků Střediska
volného času pro školní rok 2002/2003

(Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod.)
Teplota bazénu - 30 °C (malý) a 26 °C (velký)

Změna provozní doby vyhrazena

27.7. - 28.7.19.30 “Star wars: Epizoda II - Klony útočí“
(Film USA 2002)

Deset let po Epizodě I pokračují dobrodružství a dramatické osudy rytířů,
kteří mají za úkol chránit senátorku Padmé Amidalu, jejíž život je ohrožen.

Velkolepá podívaná
v režii George
Lucase, s hvězdným
obsazením a nesčet-
nými triky je vyro-
bená digitálně, bez
použití filmu. Je
překvapivé, že 
se zabývá nejen fi-
lozoficko-etickými
problémy existence
klonů, ale i roman-
tickou stránkou to-
hoto fenoménu.

Mládeži přístupný
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Turisté zvou do přírody
29.6.Okolí Břidličné - sraz u vývěsky 13.00 hodin
11.7.Vlakem přes Krnov - Třemešná - Osoblaha -
hrad Fulštejn
snadná trasa (10 km)
25.7.Vlakem přes Krnov - do Hlucholaz, zajímavá
procházka částečně do Polska
snadná trasa (10 km)

Aktuálně z osadních výborů

Dětský den v zámeckém parku se nesl ve znamení soutěží, her a zábavy
V sobotu 1. června pořádalo Sdružení rodičů a přá-
tel školy při ZŠ ve Staré Vsi, ve spolupráci s kul-
turní komisí Obecního úřadu Stará Ves, osadním
výborem a MŠ v Janovicích, v areálu zámeckého
parku Dětský den pro všechny děti ze Staré Vsi,
Janovic, ale i Dětského domova.

Hezké počasí a dobrá nálada byly na místě, proto
se tento den v zámeckém parku nesl ve znamení
soutěží, her a zábavy, které ukončil táborák s opé-
káním buřtů.
Děkujeme všem pořadatelům za příjemně prožité
odpoledne. Osadní výbor Janovice u Rýmařova

Druhorozený Pavlíkův syn Petr 
ze Sovince, straník Václava IV., patřil
na počátku 15. století k nejvýznamněj-
ším osobnostem tehdejší Moravy. V u-
vedených letech se krátký smír počínal
vytrácet, z Karlovy university začaly
proudit nové myšlenky, na venkov za-
čali přicházeli kazatelé včetně stále po-
pulárnějšího pražského vyhnance Jana
Husa. Také na severní Moravu dorazila
obměněná víra, jejímuž vlivu neodolali
ani sovinečtí páni. Zvláště Petr stál pev-
ně na straně Jana Husa, fascinován jeho
učením o pravdě, až do jeho kostnické-
ho procesu a hrůzné smrti. Na odboj-
ném stížném listu českých a morav-
ských pánů proti výrokům kostnického
koncilu 1415 zastupuje svou pečetí ce-
lý rod, a navíc je garantem a organizá-
torem odporu celé velké skupiny seve-
romoravské šlechty kraje olomoucké-
ho. Člověk pevných morálních zásad se

však dostal do neřešitelného dile-
matu, když měl po smrti krále
Václava volit mezi svým srd-
cem bijícím pro kalich a po-
rušením věrnosti dědici
české koruny
Zikmundovi, kterou tra-
dičně vždy celý rod pro-
kazoval s naprostou sa-
mozřejmostí a jež jej vy-
zvedla mezi nejpřednější
rody země v letech 1350-
1420. Nebyl sám, vzpo-
meňme bohatého pána
Jindřicha Plumlovského, mo-
ravského zemského hejtmana,
který zemřel těžce zraněn v bitvě pod
Vyšehradem (1420) na straně
Zikmundově, když na své přání přijal
z rukou kněze vítězů poslední svátost
pod obojí způsobou. Prostě nic nebylo
jednoduché, jak by si historici přáli. Na

brněnském sjezdu vynuceném 
r. 1421 Zikmundem Uherským

postavil Petr věrnost koruně
nad city. Než však mohl
rozpolcený muž projevit
své rozhodnutí prakticky,
zemřel. Také jeho syn
Albrecht, druhý přísluš-
ník pasecké větve, zůstal
věrný katolictví a získal
stejně jako jeho otec od
Václava IV. plat v Uničově

k umoření dluhu
Zikmundova. Zemřel však

bezdětný a Paseku podědil je-
ho dosud žijící strýc Pavel 

ze Sovince 1446. Také Pavel byl sice
přítomen vynucenému sněmu stejně ja-
ko mladší bratr Heralt z Holštejna, ale
přes samozřejmé obavy ze
Zikmundových žoldnéřů, kteří výhruž-
ně celé jednání střežili, zůstali oba na-

dále důsledně na straně králových kališ-
nických odpůrců. Jako Petr, ač z jiných
důvodů, volil i nevlastní bratr Ješek
(Janek) Pňovický, který se vyznamenal
ve službách Zikmundovy strany pod
jednou. Za oddanost získal 26. srpna
1426 v léno od krále Zikmunda dobytý
husitský hrad Hluboký. V letech 1426-
27 byl vojenským hejtmanem posádky
v německé Litovli a 1428-30
v Olomouci. Pokud se však někdy tvr-
dohlaví Sovincové postavili na jednu
stranu, pak většinou vytrvali. Na
Sovinci přežili mladší bratři Pavel,
vůdčí typ s hlavním slovem mezi bra-
try a od počátku rozhodný kališník,
a Vok, který se rovněž jednoznačně
přihlásil k husitství. Oba setrvali až do
konce stejně jako Aleš. Avšak jediný
Pavel na hradě také bydlel se svou že-
nou a dětmi Pavlem, Štěpánem
a Zikmundem. Mgr. Jiří Karel

Páni z Huzové a na Sovinci (5)
Z historie

Hudba Pedagog - výborně!
Osadní výbor v Ondřejově uspořádal dětský den a taneční zábavu v sobotu
1. června.
Vtipná vystoupení, zábava a veselí pro děti i dospělé provázely sobotní od-
poledne i večer.
Nezapomenutelný ráz
vtiskla všemu i hudba
Pedagog Střediska
volného času Rýma-
řov, která zaslouží mi-
mořádnou pochvalu
a velkou jedničku.
Mnohokrát děkujeme
Osadní výbor Ondřejov

Gymnázium Rýmařov
zve na oslavy 100. výročí

Vážení spoluobčané,
v Rýmařově existuje Gymnázium právě 100 let. Srdečně vás zveme na
oslavy, které se budou konat ve dnech 27. a 28. září 2002. V těchto
dnech dostávají pozvánky naši bývalí studenti, pokud disponujeme je-
jich adresami. Prosíme vás, všechny naše absolventy, kteří jste osloveni
nebyli, abyste se ozvali sami a sdělili nám své současné adresy, případ-
ně adresy svých spolužáků. V každém ročníku bývaly svědomité orga-

nizátorky, které svolávaly třídní srazy.
Na tyto udržovatelky kontaktů
se obracíme především, aby
nám poskytly současné adresy.
Připravujeme důstojné oslavy
tohoto významného výročí
a chtěli bychom se sejít všich-
ni. Připomeňme si, v jak pěkné
atmosféře probíhaly oslavy mi-

nulé. Program zářijových oslav bude uveřejněn v srpnovém vydání
Rýmařovského horizontu.

Za přípravný výbor oslav:
PhDr.E.Zavadilová. ředitelka gymnázia Rýmařov

Fota: Osadní výbor Janovice

Fota: Osadní výbor Ondřejov
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Mezinárodní desetidenní výstava
„Dialog barev“, jejíž vernisáž se u-
skutečnila 1. června, tentokrát v na-
šem městě, za účasti zástupců či de-
legátů partnerských a spřátelených
měst, nabídla návštěvníkům pohled
do světa grafiky, malby plastiky nebo

tvůrčí fotografie. Na pětatřicet zahra-
ničních autorů z šesti zemí Evropy -
Polska, Belgie, Slovenska, Německa,
Francie a Itálie se představilo s více
jak stovkou výtvarných děl. Naše
město Rýmařov prezentovalo 10 vý-
tvarníků s pětadvaceti uměleckými
díly a pět autorů fotografií.

Je nutné v souvislosti s výjezdy a re-
cipročními návštěvami jednotlivých
delegátů partnerských měst připome-
nout, že tyto jsou plně hrazeny z fon-
dů Evropské komise.
Jednotlivá díla posuzovala odborná
sedmičlenná porota ve složení:

Jindřich Štreit -
fotograf (předseda
poroty), Dagmar
Mathonová - kera-
mička, Mgr. Erika
Landsfeldová - u-
čitelka výtvarné
výchovy, Mgr.
Šárka Lupečková -
učitelka výtvarné
výchovy, Miroslav
Drexler - fotograf,
Josef Rozsíval -
dříve vedoucí fo-
t o g r a f i c k é h o
kroužku, Eva
Lakomá - členka
metodického kabi-
netu, učitelka MŠ.
Rozhodnout, který
z umělců si odnese
cenu za nejlepší
dílo v technikách
malba, akvarel,
plastika nebo foto-
grafie nebylo zda-
leka tak snadné,
jak se na první po-
hled zdálo. Vždyť
porotcům se nabí-

zely barvité škály malířských stylů
od realistické krajinomalby a impre-
se přes dokonalou figurativní kom-
pozici až k bohaté škále moderního
vyjádření uměleckého názoru na po-
čátku třetího tisíciletí. U sochařů 
se jednalo o dokonalé drobné figura-
tivní plastiky, které jakoby vyrůstaly

z antických kořenů či jejich hélenis-
tických variací. Také malba na tra-
dičním porcelánu hovořila o dokona-
lém zvládnutí techniky, sympatické-
ho nápadu, a připočítáme-li úžasný i-
talský listr, jež můžeme ve zbylé
Evropě jen
závidět, je
výsledek na-
prosto pře-
s v ě d č i v ý .
Také tvůrčí
f o t o g r a f i e
nabízela řa-
du názorů
a pohledů od
typické čer-
nobílé kraji-
ny nejstarší-
ho účastníka
v ý s t a v y
J a r o s l a v a
Němce, který již před válkou slavil
první úspěchy v Německu a Itálii, až
po současnou barevnou tvorbu.
Vedle mužského uměleckého radika-
lismu, přímočarosti a filosofování se
návštěvníci mohli setkat s éterickou
jemností půvabných ženských rukou,
s neuvěřitelnou pečlivostí, ale i s ne-
ohraničitelnou fantazií autorek. Na
výstavních panelech a soklech se
prolínala krása, hluboký cit, moud-
rost, laskavost, um a nápad v neoby-
čejně zdařilé koncentraci.
Sedmičlenná odborná porota vyhod-
notila po zralém uvážení následující
autory v těchto uměleckých žánrech:

Michela Todeschini (Arco, Itálie) -
malba; Marcela Braunová - rodač-
ka z Čech (Arco - Itálie) - akvarel;
Helga Fuchs Campetti (Arco -
Itálie) - plastika; Jaroslav Němec
(Rýmařov) - fotografie;

Ceny - knihy a dárkové kazety z ruč-
ní papírny ve Velkých Losinách, pře-
dal oceněným předseda odborné po-
roty, fotograf Jindřich Štreit.
Další cenu - cenu diváků udělili ná-
vštěvníci výstavy na základě vyplně-
ného anketního lístku. Nejvyšší po-
čet hlasů obdržel rýmařovský výtvar-
ník Roman Karel, cenu - keramické
dílo Dagmar Mathonové předal sta-
rosta města Rýmařova Ing. Pavel
Kolář. Sponzorem všech udělených
cen bylo Město Rýmařov. JiKo

(čerpáno z materiálů Mgr. Jiřího
Karla, vedoucího Městského muzea
v Rýmařově)

Informace o průběhu mezinárodní výstavy Dialog barev

Zajímavost

V souvislosti s ukončením své mise v České repub-
lice navrhl francouzský velvyslanec Philippe Coste
prezidentu Francie Jacquesu Chiracovi udělení Řádu

Čestné legie hejtmanovi
Moravsko-slezského kraje
Evženu Tošenovskému a prezi-
dent Chirac návrh akceptoval.
Udělením nejvyššího fran-

couzského vyznamenání ve stupni „Rytíř čestné le-
gie“ (Chevalier de la Légion d’Honneur) jsou oceně-
ny dlouholeté zásluhy hejtmana Evžena
Tošenovského o rozvoj česko - francouzských vzta-
hů.
Řád Čestné legie zřídil 19. května 1802 Napoleon
Bonaparte pro vyznamenávání civilních a vojen-
ských osob a duchovních. Řád má pět stupňů: rytíř

(Chevalier), důstojník (Officier), velitel
(Commandeur), velkodůstojník (Grand Officier)
a velkokříž (Grand Croix).
Vyznamenání Evženu Tošenovskému předá velvy-
slanec Philippe Coste u příležitosti státního svátku
Francie v pátek 12. července v 11.00 hodin na fran-
couzském velvyslanectví v Praze.
Mgr. Petr Vaněk vedoucí sekretariátu hejtmana kraje

Udělení Řádu Čestné legie hejtmanovi Moravskoslezského kraje
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Téma dnešního vydání

Školství v Rýmařově a závěr roku
V den, kdy vychází dnešní vydání novin uslyší pedagogové a děti poslední zvonění právě končícího školního roku. Vysněné a tolik očekávané prázdniny jsou tady.
Jaký byl uplynulý školní rok? Splnil představy učitelů a žáků? Jak vidí nejbližší budoucnost ředitelé rýmařovských školských zařízení, na to jsme se zeptali na jed-
notlivých školách.

Tím nejdůležitějším je obětavý, náročný, spravedlivý a citlivý učitel,
který se nebojí budoucnosti, ale vidí ji ve svých žácích...

Ředitel ZŠ 1. máje Mgr. Miloslav
Horký řekl, že se podařila zlepšit
spolupráce s ostatními subjekty 
ve městě. Ve spolupráci s nimi se u-
skutečnila řada akcí - lehkoatletické
závody, mikulášská besídka, Kytička
pro maminku, Dětský den a další.
Škola vytvořila úzký neformální
kontakt s MŠ a malí předškoláčci si
prohlédli základní školu i se svými
rodiči a představili své výtvarné prá-
ce malované na chodníku. Vzájemná
spolupráce se rozvíjela i s ostatními
školami ve městě - Základní školou
na ulici Jelínkova 1, Gymnáziem
Rýmařov, SSOŠ Prima s.r.o., SOU
a OU zemědělským.
Výrazně se zlepšila spolupráce s or-
gány sociálně právní ochrany dětí,

byly zorganizovány přednášky okre-
sním kurátorem panem
Kačmarčíkem pro žáky i učitele a té-
matem bylo „Sociálně právní pově-
domí“.
„Žáci naší školy se zúčastnili soud-
ního přelíčení u okresního soudu
v Bruntále a ve spolupráci s protid-
rogovou komisí je monitorován po-
hyb nezletilých dětí v restauračních
zařízeních v pozdních večerních ho-
dinách. Bohužel není v našich silách
zabránit prodeji alkoholických nápo-
jů v některých prodejnách, kde přetr-
vává záměr byznysu před zákonem
a kde se nehledí na věk dítěte“, uve-
dl ředitel Horký.
Na otázku, co trápí ředitele ZŠ 1.
máje nejvíce, odpověděl Miloslav

Horký slovy: „Jedná se o několikale-
tý problém, a sice zatékání do spojo-
vacího koridoru mezi šatnami a tě-
locvičnou. Rovná střecha se pro
zdejší klimatické podmínky nejeví ja-
ko nejideálnější technologie. Vše by
vyřešilo vybudování střechy sedlové,
ovšem na takovou investici bychom
potřebovali dostatek finančních pro-
středků. V současné době existují tři
rozpočtové varianty. Levnější vari-
anta se pohybuje řádově v miliónech,
dražší pak v desítkách miliónů“, po-
steskl si ředitel.
V pedagogickém sboru se stále posi-
luje princip spolupráce mezi kantory,
škola si vede dobře nejen ve výuce,
ale také v kulturně společenských
a sportovních akcích. Výborného ús-
pěchu dosáhli chlapci této školy v o-
kresním kole košíkové a postoupili
do kraje, kde získali vynikající
bronz. Na tomto úspěchu má lví po-
díl jejich trenér Mgr. Pavel Nehera,
bez jehož trenérské pomoci by ko-
lečka úspěchu asi skřípala.
Jaké je tajné přání pana ředitele
Horkého? „Přál bych si, aby se dále
zvyšoval počet dětí zapsaných do naší
školy. Pozitivní je to, že ačkoliv celko-
vý počet narozených dětí klesá, u zápi-
su nám dětí proti jiným letům přibylo,
ovšem nestačí to na otevření dvou prv-
ních tříd. Otevíráme tedy jednu běž-
nou a jednu takzvanou vyrovnávací
třídu pro děti s drobnějším handica-
pem - dyslexie, dysgrafie nebo vyžadu-
jící individuální péči“, řekl ředitel.
Vedení školy se podařilo zajistit
aprobovanou výuku a také se sem
vrátili někteří výborní kantoři, kteří
zde již působili. Škola se může rov-
něž pochlubit tím, že má pro příští
rok zajištěnu kvalifikovanou výuku

jazyků angličtiny a němčiny. Se svě-
tovými jazyky se mohou na této ško-
le zájmově seznámit už prvňáčci,
vždyť s prvními základy se setkali již
v mateřské škole.
„I v moderní škole zůstává tím nej-
důležitějším obětavý, náročný, spra-
vedlivý a citlivý učitel, který se nebo-
jí budoucnosti, ale vidí ji ve svých žá-
cích. Kladu důraz na lidi, ti dělají
školu školou. Pochopitelně ani mate-
riální vybavení nemůže zaostávat
a také nezaostává. Máme moderně
vybavenou počítačovou učebnu, dal-
ší technické zázemí modernizujeme,
ale vše je závislé na financích“, do-
plnil ředitel Horký.
Děti se mohou o velké přestávce po-
hybovat „bezcelně“. Znamená to, 
že vedení umožňuje dětem v teplej-
ších měsících pohyb venku nebo
v tělocvičně, ve škole, zkrátka jak
kdo uzná za vhodné, aby co nejlépe
prožil dvacetiminutovou velkou pře-
stávku. Děti se nemusí přezouvat
a jen tak mohou vyběhnout na školní
hřiště. Mohou si jít například zaházet
míčem do tělocvičny nebo si zahrát
pingpong. Žáci se tak mohou během
20 minut odreagovat a uvolnit.
Jak říká ředitel, prozatím tento
systém funguje dobře, pro kantory je
to ovšem náročnější z hlediska dozo-
ru a pro personál z hlediska úklidu.
Od nového školního roku se počítá
s připojením druhé, nově vybudova-
né počítačové učebny na internet,
který bude sloužit pro výuku infor-
matiky a dalších předmětů. Smlouvy
s Generálním dodavatelem projektu
INDOŠ jsou podepsány, projektová
dokumentace zpracována, během
prázdnin proběhne instalace sítě
a připojení počítačů.

Něco jsem mu dal, zasel jsem do něj dobré věci a teď vidím výsledky...
Právě uplynulý školní rok
v Základní škole na Jelínkově ulici
je opět možné hodnotit jako velmi
úspěšný. Podle sdělení ředitele
Václava Orlíka odvedli všichni uči-
telé velmi dobrou práci a prokázali,
že je na ně spolehnutí.
„Je na škodu, že někteří dobří kan-
toři k naší lítosti odcházejí. Jdou
podnikat. Ovšem nesouvisí to s tím,
že by se jim kantořina vyloženě nelí-
bila. Na jejich místa nastoupili jiní.
Hovořím teď o I. stupni. Pro II. stu-
peň bychom potřebovali aprobované
učitele pro výuku angličtiny, jinak je
úroveň vyučovacího procesu a vý-
chovy, myslím, velmi dobrá“, řekl
Václav Orlík.
Škola se pravidelně prezentuje na

veřejnosti různými akcemi, nejinak
tomu bylo i v právě končícím škol-
ním roce. Počátek roku je tradičně
věnován prvňáčkům, Vánoce oslavi-
ly děti a učitelé maškarním bálem.
Velmi zodpovědně přistupují kantoři
k zápisu dětí do 1. tříd a přichystají
pro budoucí žáčky plno krásných zá-
žitků. Vydařený byl rovněž školní
ples a tradiční akce - Akademie, 
oslava Svátku matek nebo rozlouče-
ní s vycházejícími žáky. To vše vel-
mi dobře prezentuje školu na veřej-
nosti.
Žáci školy se ve sportovních soutě-
žích prosazují na okresní i regionál-
ní úrovni. „V naukových soutěžích
se rovněž řadíme mezi nejúspěšnější
školy okresu. Máme regionální fina-

listy fotbalu, vybíjené a florbalu,
okresní vítěze v atletice a přespol-
ním běhu, mnoho úspěšných řešitelů
matematických i jiných naukových
olympiád. Školu výborně reprezentu-
je i školní taneční kroužek JES, žáci
se prosazují i v rámci sportovních
oddílů města Rýmařova a máme i re-
publikové šampióny v kuželkách
a šachu. Zvolna se dostavují první
úspěchy malých lyžařů“, doplnil ře-
ditel Orlík.
Škola umožňuje svým kantorům dal-
ší vzdělání. Lektoři dojíždí do školy
za posluchači - kantory, nikoliv nao-
pak. Tímto způsobem se 
uskutečnilo školení výtvarných tech-
nik nebo pohybových her. Počátkem
roku proběhlo školení s právníkem.

To, že na škole působí výchovný po-
radce a drogový preventista je samo-
zřejmostí. Mnoho z kantorů se za-
kouslo také do práce na počítačích.
Smyslem této činnosti je, aby doká-
zali využít počítače ve výuce, ale
i pro osobní potřebu - psaní vysvěd-
čení, docházky apod.. Škola byla při-
pojena na internet a především žáci
mají možnost s ním pracovat.
Na otázku, jak v současné době řeší
škola výlety na konci roku, pozna-
menal Václav Orlík, že finanční pro-
středky musí děti vynaložit jedno-
značně z vlastních zdrojů. Škola na
výlety nepřispívá žádnou částkou. Je
potřeba v průběhu roku zmapovat
sociální zázemí jednotlivých rodin
a poté se rozhodnout, zda uspořádat
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Uplynulý školní rok
Rok 2001- 2002 byl pro rýmařovské
gymnázium rokem velmi úspěšným.
V letošním školním roce skončila
první část funkčního období nového
vedení školy. Hlavním úkolem bylo
zachování gymnázia a vymanění se
z optimalizačních záměrů. Byl spl-
něn, protože se zvýšil počet žáků
a prestiž školy je nepopiratelná. Za 4
roky stoupl počet žáků gymnázia
o čtvrtinu, a to při stejném počtu tříd,
protože studium končily slabší roční-
ky a díky stoupajícímu zájmu o gym-
naziální studium se třídy zcela napl-
nily.
1. Škola se profiluje na matematiku,
angličtinu, informatiku
2. Zvýšila se úspěšnost studentů
v přijímacím řízení na VŠ
3. Zkvalitnila se práce předmětových
komisí - zejména výborně pracuje
PK matematiky
4. Škola spolupracuje s MÚ a všemi
základními školami svého obvodu
5. Klesl věkový průměr profesorské-
ho sboru
6. Patřičná péče je věnována propa-
gaci školy
7. Průměrný počet žáků ve třídě je 27

Výsledky výchovy a vzdělání :
O některých našich úspěších již ve-
dení gymnázia informovalo. Téměř
ve všech hlavních naukových soutě-
žích se naši studenti dostali do kraj-
ského kola, to znamená, že byli vítě-
zi kol okresních. Za 1.místo v kraj-
ském kole Olympiády v českém ja-
zyce postoupil do republikového ko-
la Radek Ocelák, student tercie.

Vědomosti studentů, tedy úroveň na-
ší práce, kontrolujeme zejména účas-
tí v naukových soutěžích a srovnáva-
cím testováním vědomostí žáků in-
stitucemi s celostátní působností -
soukromými, jako jsou Scio,
a Kalibro, i státními jako je Cermat .
Výsledky srovnávacích testů Scio
a Kalibro prokazují dobrou úroveň
naší školy. Dosahujeme ve srovnání
s celkovým průměrem  gymnázií
mírně nadprůměrných výsledků 
za situace, kdy je výběr naprosto
nesrovnatelný a mohli bychom jej
svým kolegům třeba v Olomouci zá-
vidět. Abychom měli srovnání
i s konkrétními školami, vyměňuje-
me si systematicky předsedy matu-
ritních komisí s velkými gymnázii

jako je Slovanské gymnázium
a Gymnázium Hejčín v Olomouci,
Šternberku, Šumperku. Pracujeme
především pro naše děti, aby byly ús-
pěšné.
Kromě výuky škola zajišťuje mnoho
výchovně vzdělávacích akcí, kterými
doplňujeme vyučování -
Gaudeamus, Invex, návštěvy Prahy,
Vídně, Olomouce, Brna, návštěvy
Moravského divadla, výlety, exkur-
ze, systematické poznávací vycház-
ky do okolí, sportovní akce.
Tyto aktivity se rozšiřují, v letošním
roce jsme poprvé vypravili studenty
na vodácký kurz, ze kterého se vráti-
li nadšeni touto novou zkušeností. Je
to příspěvek k velkému umění - umět
trávit volný čas kvalitně. Již třetí o-
slavy Iuvenales jsou důkazem toho,
že naši studenti dovedou vytvořit za-
jímavý program pro celé město. 

Finance
Do školství neplyne deklarovaná
částka státního rozpočtu, což se pro-
jevuje velmi tíživě v mnoha směrech
- především stále klesají náklady na
provoz škol. Máme sotva na úhradu

energií a základní údržbu.
Modernizace zařízení školy, vybave-
ní učeben, knihovny, internetová síť -
to je všechno hudba budoucnosti.
V těchto dnech připravujeme oslavy
100. výročí gymnázia a obracíme se
na své příznivce s prosbou o spon-
zorské dary, které chceme především
využít pro vybavení školy.
Mzdy učitelů jsou podle nedávno
zveřejněných statistik na spodních
příčkách republikového žebříčku.
Souhlasíme s protesty svých kolegů
z velkých gymnázií, ale připojit se ke
stávkovým akcím jsme neplánovali,
protože bychom poškodili naše stu-
denty.

Perspektiva
Stabilizovaná situace školy umožňuje
stanovit další kroky, které povedou ke
zkvalitnění práce a tedy kvalitnější
přípravě studentů. Současná koncepce
- bude pokračovat a bude se prohlubo-
vat především v oblasti metodické
a didaktické s důrazem na evaluační
prostředky v kontrole úrovně výuky.

PhDr. Emilie Zavadilová,
ředitelka Gymnázia Rýmařov

jednodenní nebo dvoudenní výlet.
„Mnohdy takový výlet za humna mů-
že v dětech zanechat silnější dojmy
než výlet, který je bombastický obsa-
hem a nemusí v nich zanechat velké

zážitky. O to v dnešní době jde.
Pokazily se vztahy mezi lidmi a tím,
že si děti zazpívají u ohně, opečou
špekáčky a cítí se tam dobře, nikdo
nikomu neubližuje, tak najednou vi-

dí, že je tady
něco jiného,
pěknějšího, co
je povznáší.
Možná je to
i krok k tomu,
aby se děti cho-
valy k sobě o-
h l e d u p l n ě j i
a citlivěji“, řekl
ředitel Václav
Orlík.
Všechny děti,
které vycházely
z devítek jsou
přijati na studia
nebo do učeb-
ních oborů.
Co se týče příš-
tího školního
roku, chce ško-
la dát dětem
maximum vě-

domostí a znalostí, aby ti, kteří vy-
cházejí z deváté třídy, byli skutečně
připraveni, ať už ke studiu nebo do
učebního oboru. Zelenou dá škola
i nadále vzdělávání učitelů.
V tomto roce škola poprvé zavedla
diferencovanou výuku matematiky.
Žáci jsou rozděleni do tří výkon-
nostních skupin a zařazení není de-
finitivní. Po rozlišovacích testech
může být žák přeřazen do lepší sku-
piny a naopak. O podobné diferen-
cované výuce uvažujeme i v hodi-
nách angličtiny. Fungovat budou již
čtyři sportovní třídy a předsportov-
ní přípravky ve 4. a 5. ročníku.
Vedení školy se snaží vykonat něco
dobrého i pro své vlastní zaměst-
nance. Jedná se většinou o akce,
které stmelují kolektiv. Každoročně
pořádá škola poznávací zájezd 
do Prahy. Na pravidelné společen-
ské akce školy jsou zváni i její bý-
valí zaměstnanci - důchodci, tím
chce vedení školy projevit dík 
za podíl na výchově a vzdělání
mnohých generací.
„Nejvíc si cením toho, když přijdou

za námi žáci a sdělují s nadšením,
ze které školy zrovna přišli - my jsme
se neztratili a víme víc, než někteří,
co tam jsou s námi a jsme na tom
dobře. Pochopitelně že hovoří i s o-
statními kantory a každého taková
slova zahřejí u srdce a je spokojen
víc, než kdyby možná dostal v tu
chvíli finanční odměnu. Řekne si,
něco jsem mu dal a zasel jsem do něj
dobré věci a vidím výsledky, třeba
jsou sděleny jen tím dítětem. My je
nevidíme, až po čase, kdy končí na
školách u maturity a přijdou se po-
chlubit. A mě to těší. Pochopitelně,
všechny učitele“, dodává s mírným
dojetím pan ředitel Orlík.

Závěr školního roku a jeho bilanco-
vání se uskutečnilo i na dalších škol-
ských zařízeních, například 
na Primě, SSOŠ, Zvláštní škole nebo
Středním odborném a odborném uči-
lišti zemědělském v Rýmařově.
Vzhledem k omezenému rozsahu no-
vin zařadí redakce informace o právě
skončeném školním roce v těchto
školách v příštím vydání RH. JiKo

Gymnázium Rýmařov
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Červen je měsíc, který bývá ve školách nejen ve zna-
mení spěchu, napětí při uzavírání známek, nervozity
před konečnou podobou vysvědčení, ale také nedočka-
vého sledování kalendáře, kdy že už nastane
poslední den vyučování, abychom se moh-
li všichni rozjet na dovolenou a užít si
konečně zcela zaslouženého odpočin-
ku. Bývá to ovšem také doba, kdy je
dobré se ohlédnout a zhodnotit u-
plynulý čas.
Mám pocit, že děti i učitelé
Základní umělecké školy mohou být
s tímto školním rokem naprosto spo-
kojeni. Na stránkách Rýmařovského ho-
rizontu nelze vypočítat všechny naše úspěšné akce - 
to by redakční rada musela celé jedno číslo věnovat
pouze naší škole. Zmíním se proto velmi krátce jen
o těch akcích, jež byly skutečně významné a jež se do
paměti rýmařovské veřejnosti patrně zapsaly nejvíce.
ZUŠ Rýmařov letos vydala tři CD, z nichž dvě zazna-
menaly dva tradiční koncerty - Zpívá celá rodina
a Koncert učitelů, třetí pak obsahuje dokumentární
film zachycující v 50 minutách život školy. Naše škola
též začala organizovat vzdělávací semináře pro učite-
le z celé republiky a laťku si hned zpočátku nasadila
hodně vysoko - do Rýmařova přijela legenda klavír-
ních pedagogů prof. Jiří Doležel. Dění na škole doku-
mentovala též reportáž, kterou odvysílala Česká tele-
vize ve svých zpravodajských relacích. Výrazných ús-

pěchů jsme též dosáhli při hudebních soutěžích pře-
devším klavíristů a „elektrických“ klavíristů. Jedna na-
še studentka byla přijata ke studiu na konzervatoři.

Výtvarníci uspořádali bezpočet výstav, z ni-
chž jedna probíhá v Městské knihovně prá-

vě v tuto chvíli. Ten, kdo by se chtěl po-
dívat, jak šikovné jsou děti výtvarného
oboru, může obdivovat krásnou ná-
stěnnou malbu, kterou jsme zkrášlili
budovu školy na Divadelní ulici.
Za výrazný úspěch se jistě dá považo-
vat i to, že zájem o výuku u nás stou-
pá takovým tempem, že učitelé se ma-

jí co ohánět, aby jim na všechny děti vů-
bec zbyl čas. Velmi se omlouváme těm několika zá-
jemcům, na které už nezbylo místo. Příští rok to jistě
bude lepší.
Největší odměnou jsou pro nás ale pochopitelně
spokojené děti, neboť cílem naší výuky není tolik to,
co žáky naučíme, ale jak je to naučíme a především
to, jak je naučíme vztahu k umění. Tento vztah ke
krásným věcem, k hudbě, divadlu, tanci či obrazům
je, jak jistě každý uzná, pro život podstatný, a to ne-
jen jako prevence proti drogám či kriminalitě.
Přejeme všem našim dětem a všem příznivcům krásné
léto a doufám, že se v příštím školním roce všichni opět
shledáme, že do naší školy přijde i hodně dalších žáků
a příští rok bude úspěšný ještě více než tento!

Mgr. Jiří Taufer, ředitel

Základní umělecká škola bilancuje uplynulý školní rok
Anketa Školy informují

Je vysvědčení podle tvých
představ? A co odměna? Na co
se nejvíce těšíš o prázdninách?

Marián Gorčík, 7A, 12 let
Vysvědčení je v poho-
dě. Mám vyznamenání.
Za odměnu pojedeme
do Olomouce a můžu
si tam něco vybrat.
O prázdninách budu
jen tak venku nebo po-
jedeme do zahraničí.

Martin Pavela, 5C, 12 let
Na vysvědčení mám
nějakou tu dvojku.
A odměna, to ještě ne-
vím, prozatím rodiče
nic neříkali. O prázdni-
nách pojedeme s tať-
kou, mamkou a ségrou
na Slovensko.

Tomáš Habr, 5C, 11 let
Nevím, jestli je podle
mých představ, mám
jednu trojku. Odměna?
Pojedeme koupit něco
do Kenvela (obchod
s oblečením). Nejvíce
se těším až pojedeme
o prázdninách do Řec-
ka na dovolenou

Roman Bičan, 3C, 9 let
Vysvědčení mohlo být
trochu lepší. Mám jednu
trojku z českého jazyka.
Za odměnu dostanu
možná kolečkový brus-
le. O prázdninách se
nejvíce těším na tábor
do Bzence u Strážnice
a k moři do Itálie.

Lucie Cabalková, 4C, 10 let
Vysvědčení ujde. Dostala jsem trojku z ma-

tiky a z českého jazy-
ka. Taťka řekl, že když
nebudu mít čtverku,
tak za odměnu dostanu
kolo a telefon.
O prázdninách pojede-
me do Prahy a možná
se sestrou do Anglie.

Jana Pivoňková, 5C, 11 let
Vysvědčení není podle
mých představ. Mám
jednu čtverku z vlasti-
vědy. Příští rok si
známku musím zlepšit.
Nejvíce se těším, až
pojedu o prázdninách
za tátou a babičkou do
Domažlic.

Jana Beierová, 3C, 9 let
S vysvědčením jsem
docela spokojená.
Mám jen horší známku
z matiky. Jestli bude
nějaká odměna, to ne-
vím. Nejvíce se těším,
až pojedeme na Lipno.

Redakce

Galerie na zahradě
Galerie mohou být umístěny
v nejrůznějších prostorách, které
vyhovují těmto účelům.

Nejčastěji se s nimi setkáme 
ve výstavních sálech, ale i na pů-
dách nebo ve sklepech. No a ZŠ

Horní Město si zřídila galerii na
zahradě u školní budovy. Byla
zde sice jen dočasně, ale přece.
Stačilo mezi stromy natáhnout
motouz a zavěsit na něj velké vý-
kresy žáků, které už předem dě-
lali s úmyslem takto je vystavit.
Celý prostor se po instalaci kre-
seb změnil k nepoznání. Z místa,
kolem něhož žáci i dospělí léta
chodili bez povšimnutí, se znena-
dání stalo něco, co zaujalo a u-
poutalo pozornost všech kolem-
jdoucích.
Škoda jen, že této výstavě nepřá-
lo více počasí. Krásně svítilo
slunce, ale současně foukal silný
vítr, proto se musely vystavené
práce brzy sundat. Škoda. Snad
příště nám bude počasí nakloněno
příznivěji. Vratislav Konečný
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Vyvrcholením fotbalového soutěžního ročníku
2001/2002 byl třetí ročník, dnes již prestižního,
fotbalového turnaje přípravek LORD CUP 2002,
kde je na zeleném trávníku hlavní role svěřena těm
nejmenších hráčům. Turnaj sliboval pěknou podí-
vanou nejen pro jejich rodiče, trenéry, ale také pro
nadšence fotbalu vůbec.
Ve dnech 21. - 22. června odehrálo 8 mužstev z ce-
lé republiky a Slovenska osmadvacet zápasů. Ze

Slovenska přijela velmi silná mužstva ŠK Belá
a MŠK Žilina. Pořadatelem TJ Jiskry Rýmařov,
kvalitně připravený turnaj, splnil očekávání trené-
rů, ale i přihlížejících diváků. Vrásky na čele 
se objevily pořadatelům ve
chvíli, kdy se noční vichři-
ce a přívalové deště pře-
hnaly nad Rýmařovem
a do příštího dne nevěstily
nic dobrého. Opak byl
však pravdou. Malé fotba-
listy přivítalo druhý den
dopolední sluníčko a po
bouřkových mracích neby-
la ani památka.
S ještě daleko větší chutí
a zápalem se tedy pustilo
fotbalové mládí do lítých
bojů. Vysoké nasazení
a bojovnost se dala přirov-
nat k právě probíhajícímu
Mistrovství světa v kopané
v Japonsku a Jižní Korei.
Rychlé útoky střídaly o-
branné pozice, nechyběly
fauly, zcela jistě neúmysl-
né v zápalu bojů, ovšem
nepřehlédnutelné přísnými

a spravedlivými rozhodčími -
Petrem Vyroubalem, Petrem
Panchartkem, Pavlem
Přecechtělem a Kamilem
Kutlákem. Někteří z trenérů po
zápase ztratili hlas, jak svá
mužstva hnali do předem vy-
kombinovaných situací.
Komentátorské role na stadio-

nu se výtečně u-
jali pánové
Václav Orlík
a Milan Syřínek.
Za jejich téměř
profes ioná ln í
výkon zaslouží
poděkování.
A jak to všechno
d o p a d l o ?
Vítězem turnaje se stal
Mládežnický sportovní klub MŠK
Žilina, druhé místo obsadili chlapci
z ŠK Belá, kteří v minulém ročníku
obsadili poslední místo. Po vynika-
jícím výkonu v závěrečném utkání
s FK Zlín postoupilo družstvo do-

mácí Jiskry na historickou „bednu“ a vybojovali
třetí místo. Celková umístění domácích mají vze-
stupnou tendenci a věříme, že budou i nadále po-
kračovat. (Předchozí umístění v 1. ročníku - 5.

místo, ve 2.
ročníku - 4.
místo.)

Talentem tur-
naje byl vyhlá-
šen Radim
Jurča (FC
Vítkovice), ti-
tul nejlepšího
hráče si odnesl
V o j t ě c h
Šoupal (Sigma
Olomouc), jako
nejlepší střelec
byl vyhodno-
cen Pavol Hýll
(ŠK Belá), titul
nejlepšího brankáře získal
František Jaššo (MŠK
Žilina) a konečně nejužiteč-
nějším hráčem byl vyhod-
nocen domácí Jirka Furik
(TJ Jiskra Rýmařov).

Nesmíme ovšem zapomenout na ty, bez jejichž po-
moci by se fotbalový turnaj - III. ročník LORD
CUPu 2002 neobešel, na sponzory.
Generálními sponzory byly firma WOLF - ply-
nové kotle a Chaffoteaux & Maury. Dalšími
sponzory byly Město Rýmařov, RD Rýmařov
s.r.o., RD Haus, Rojana s.r.o., Instalatérství
Miroslav Štulo, Lamont, Zámečnictví Pavel
Šašinka, Josef Bernátek - Elektro drogerie,
Prádelna Šopík, Chemická čistírna Šopíková,
penzion Slunce, Karde, ReA Zdeněk Prášil,

Reelza, Rýmstav CZ spol. s.r.o., ZIGI,
InterHans, Ferdinand Šopík - doprava, Tipsport,
Autobazar Petr Lašák, Izolpa Rýmařov, penzion
Relaxa, Starp, Elektro Kotrla, nábytek Icha, ho-
tel a pivovar Excelent, K&K nábytek a Lux -
Jaroslav Fojtů. JiKo

LORD CUP 2002 má své vítěze
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V pátek 14. června byl posledními dvěma discip-
línami - během na 60 m (100 m) a vrhem koulí u-
končen letošní 26. ročník Rýmařovské padesátky,
jinak zvané Dědkiáda. Slavnostní vyhodnocení
a předání cen proběhlo v penzionu Mary.
Účastníci shodně konstatovali, že klesá počet ak-
tivních sportovců desetiboje a bude tedy nutné,
aby se organizačně a také i výraznou propagací
zvýšil jejich počet. Byla by velká škoda, aby po
tolika letech oblíbená „Dědkiáda“ ztratila své
dobré jméno a udržovala se jen pro pár skalních
příznivců jen proto, že někteří dříve narození dob-
ří sportovci - a že jich je v Rýmařově dost a dost,
umí jen ležet doma na gauči, místo toho, aby o-
prášili své ladem ležící botasky, promazali kolo
a jen tak pro zábavu, nikoli pro „světové rekordy“,
přišli mezi partu dobrých lidí na kus řeči, protáh-
nout trochu své tělo, a třeba si vypít i nějaké to
pivko. Jednoduché je říct „Kdo nic nedělá, nic ne-
pokazí“, ale ve sportu to neplatí. Ten, kdo má a-
lespoň kousek sportovního ducha v těle, nebojí se,

že by se musel rozloučit s nějakým tím kilem na-
víc, ať je v září připraven na zahájení dalšího roč-
níku Rýmařovské padesátky pořádané Klubem
českých turistů, která je zároveň základní metou
pro další disciplíny nového ročníku
Rýmařovského desetiboje. Ti, kteří neobsadí prv-
ní tři místa, vyhrají rovněž.....sami nad sebou.

A pozor, přátelé, Dědkiáda
není v žádném případě pro
veterány a desetiboj zcela ji-
stě není pro olympioniky.
Takže ani ti, co nejsou tréno-
vaní, nemají se čeho obávat.
Pojďme ještě mrknout na vý-
sledky posledních disciplín
a na konečné umístění
a v září, ať je nás víc s hes-
lem: Sportu zdar a Rýmařov-
skému desetiboji zvlášť.
Fotbalisté se za tuto parafrá-
zi doufám nebudou zlobit.

JiKo

Dědkiáda není „veteraniáda“ a desetiboj není vskutku „olympiáda“

Modré nebe a bílé skály nad hlavou,
šumící palmy, moře si pohrává
s drobnými oblázky, vítr lehce poví-
vá. Kostelní zvon zve v šest na ranní
mši. Na mořském břehu je již tak
časně ráno početná skupinka žen.
Není však slyšet žádné povídání, je-
jich pohyby jsou ladné a plynulé, té-
měř baletní. Probíhá dechové a har-
monizační cvičení, nováčky nazvané
„dýchánky“.
.Letošní pobyt předčil obě minulé
dovolené. Cestovní agentura MAR-
CELA nám vytipovala a nabídla tý-
denní ubytování ve dvoulůžkových
hotelových pokojích s vlastním pří-
slušenstvím, balkonem a stravování
formou polopenze. Volná místa byla

obsazena již v lednu a tak 20. května
2002 odjelo 48 účastníků zájezdu za
zdravím a pohybem do chorvatského
přímořského městečka Gradac.
Většinou se jednalo o cvičenky kala-
netiky při TJ Jiskra Rýmařov, které
již třetím rokem ukončily cvičební
sezónu společným pobytem v zahra-
ničí, aby zúročily získanou kondici.
A úročit se mohlo! Ranních 60 minut
a 90 minut večerního cvičení na ho-
telové terase ve stínu palem jsme ješ-
tě dvakrát doplnily, oproti minulému
pobytu, o časné 30 minutové rela-
xační cvičení na pláži.
Z jednotlivých druhů cvičení si moh-
ly vybrat opravdu všechny věkové
i výkonnostní kategorie. Kondiční

cvičení, kala-
netiku i stre-
čink formou
pro začáteční-
ky i pokročilé.
Po cvičení
chladivá spr-
cha, chutná
snídaně a vol-
ný program
s možností vý-
běru. Zvolily
jsme si celo-
denní výlet lo-
dí na Korčulu
se skvělým ob-
č e r s t ve n í m ,
výlet autobu-

sem do starobylého Dubrovníku,
koupání v moři, procházky po měs-
tečku i okolí, kde si nás brzy zapa-
matovali díky jednotným tričkům
s nápisem. KALANETIKA TJ Jiskra
Rýmařov. K nezapomenutelným zá-
žitkům patřil výlov sardinek, pro-
jížďka ve člunu po širém moři, love-
ní mořských ježků.
Uběhl týden a byl čas se rozloučit

s pozorným a pečlivým personálem
hotelu Laguna a příjemnou delegát-
kou cestovní kanceláře VALAŠKA.
S majitelem plážové hospůdky
Petrem, který nám ochotně roznášel
chladivé občerstvení přímo po pláži,
s městečkem, mořem i horami.
Zopakujeme si to příští rok znovu?
Určitě!!! Irena Ondrašíková,

cvičitelka kalanetiky

Gradac, letošní hostitel rýmařovské kalanetiky

V pátek 7.6. a v sobotu 8.6.2002 u-
spořádal TJ SOKOL Rybník
v České Třebové celorepublikový
turnaj tělesně postižených sportov-
ců započítávaný do GRAND PRIX.
Kuželna hostila šestatřicet sportov-
ců z osmi oddílů celé ČR, kteří se
utkali v pěti kategoriích: T.P. 1 - mu-
ži, L.P. 1 - muži, L.P. 0 - muži + že-
ny, L.P. - ženy, T.P. - ženy (T.P. - těž-
ce postižení, L.P. - lehce postižení).
Rýmařováci vybojovali tradičně
přední místa, o čemž svědčí násle-
dující výsledky:
V kategorii T.P. 1 - muži přivezl zla-
to Dočkálek Z. - Jiskra Rýmařov
(545 shozených kolků), na druhém
místě se umístil Tomášek F. - SKTP
Kladno (417 shozených kolků)
a bronz vybojoval Švédík P. - Jiskra

Rýmařov
(395 sho-
z e n ý c h
kolků).
Výborné
třetí místo
v katego-
rii L.P. 1
o b s a d i l
Forcek K.
z Jiskry
Rýmařov
(400 shozených kolků). Zahanbit 
se nenechal ani Štrbík L. - Jiskra
Rýmařov (398 shozených kolků),
který se v kategorii L.P. 0 umístil na
pěkném čtvrtém místě.
Další závod GRAND PRIX se usku-
teční v sobotu 24.8. 2002  v Blan-
sku. Ing. Josef Lutz

Tělesně postižení kuželkáři TJ
Jiskry sbírali opět medaile

Výsledky běhu na 60 m (100 m)
Kategorie žen: Kategorie muži A:
1. S. Gerhardová 1. B. Rektořík
2. M. Míčková 2. V. Baran
3. E. Holubová 3. L. Janáč
Kategorie muži B:Kategorie muži C:
1. J. Hofman 1. V. Smetana
2. I. Volek 2. A. Konečný
3. V. Orlík 3. J. Koňařík

Výsledky vrhu koulí
Kategorie žen: Kategorie muži A:
1. S. Gerhardová 1. B. Rektořík
2. M. Míčkovád 2. J. Kučera
3. A. Jurášová 3. J. Vosyka
Kategorie muži B:Kategorie muži C:
1. V. Orlík 1. A. Konečný
2. I. Volek 2. V. Smetana
3. M. Ondrašík 3. J. Volek

Konečné pořadí Rýmařovského desetiboje
(stolní tenis, turistika, běh na 100 metrů, střelba
ze vzduchovky, kuželky, plavání, běh na lyžích,
skok daleký, běh na 60 (100) metrů a vrh koulí)

Kategorie žen: Kategorie muži A:
1. A. Jurášová 1. B. Rektořík
2. M. Míčková 2. V. Baran
3. E. Sovišová 3. I. Soviš
Kategorie muži B: Kategorie muži C:
1. V. Orlík 1. V. Smetana
2. I. Volek 2. J. Koňařík
3. J. Hofman 3. A. Konečný

Organizátoři Rýmařovského desetiboje

Zdeněk Dočkálek

Foto: Irena Ondrašíková
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číslo mobilního telefonu
se nemění (0737 - 802 259)

Redakce Rýmařovského horizontu

Nabízíme zvefiejnûní reklamy v‰em podnikatelÛm z R˘mafiova a okolí.

Grafické zpracování v cenû inzerátu. Poskytujeme mnoÏstevní slevy.
Fyzick˘m osobám nabízíme soukromou fiádkovou inzerci, blahopfiíní

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

V našem městě probíhá v tomto roce již 26. roč-
ník Rýmařovského desetiboje a naši občané jsou
pravidelně informováni v Rýmařovském hori-
zontu, jak jednotlivé disciplíny pokračují a kdo
měl jaké výsledky. Domníváme se, že podobnou
soutěž v naši republice žádné město neprovozu-
je a jsme na to patřičně hrdí, že právě u nás 
se našel kolektiv fandů zejména bývalých spor-
tovců, kteří nechtějí zahálet, nechtějí usnout 
na vavřínech, ale chtějí dále svůj život spojovat
s heslem Co dokáži, je moje a jsem stále.
Vystřídalo se zde hodně našich občanů, kteří do-
kázali nemožné. Dát dohromady skupinu lidí
a vynikající partu. Jména Jarda Bičík, Adolf

Strakoš, Jan Koňařík, Bohumil Švéda, Vladimír
Zajíc, Vojtěch Smetana, Ing. Votruba, Václav
Orlík, Jan Rupa, Ivo Volek, Eduard Večeřa,
Antonín Konečný, ale i ženy Bohumila
Konečná, Libuše Konůpková, Irena Ondrašíková
a mnoho dalších se stala po dobu konání
Rýmařovského desetiboje pojmem. K těmto
jménům se řadí další sportovní nadšenci, kteří
byli a dodnes jsou nápomocni při jednotlivých
disciplínách.
V čele stále stojí Mgr. Václav Orlík a Vlastimil
Baran, kteří se svým velmi dobrým kolektivem
připravují každou disciplínu.
Velmi ráda bych poděkovala všem vedoucím

a organizátorům soutěže za jejich obětavou mra-
venčí práci, nadšení a elán.
Jeden významný znalec sportu řekl: „Zeptej se
svého těla, zda chce vydat síly, a pak dej své sí-
ly do pohybu a uvidíš, co řekne mozek. Mozek se
zapojí a ty zjistíš, že tvoje tělo je lehké, dobré,
prostě je tvé...“
Tak díky, a na příštím ročníku ať je vás více a více.
Odbor Sport pro všechny děkujeme všem cviči-
telkám, trenérům ale zejména členům cvičenců
za jejich velký zájem a přeje všem krásnou do-
volenou, nikým nezkaženou a věřím, že se set-
káme opět v tělocvičně nebo na sportovišti. 

Jindra Bičíková

Na sport není nikdy pozdě

V sobotu 1.6.2002 připravili rýma-
řovští pořadatelé - Sportovní klub
Medvědi a firma DUKO - 7. ročník

cyklistických závodů pro děti v uli-
cích Rýmařova. Bojovnost ve stylu
fair play, sportovní nadšení a velmi

pěkné ceny motivovaly děti k maxi-
málním výkonům. A jak se malí cyk-
listé umístili již napoví naše výsled-

ková listina. Těm, co v letošním roč-
níku nepřálo štěstí, budou pořadatelé
držet palce v příštím 8. ročníku. 

Výsledková listina:
Kategorie 4-6 let chlapci + dívky
1. místo Gorčík Sebastián
2. místo Krejčí Martin
3. místo Beier Jan
4. místo Orlová Denisa

Kategorie 7-8 let dívky
1. místo Přecechtělová Hana
2. místo Zahradníková Lucie

Kategorie 7-8 let chlapci
1. místo Torsten Lemon
2. místo Pintera Tomáš

Kategorie 9-11 let dívky
1. místo Orlová Veronika
2. místo Beierová Jana
3. místo Volková Katka

Kategorie 9-11 let chlapci
1. místo Haničinec Petr
2. místo Pokorný Pavel
3. místo Orság Lubomír

Kategorie 12-13 let dívky
1. místo Heinischová Andrea
2. místo Orságová Martina

Kategorie 12-13 let chlapci
1. místo Konečný Martin
2. místo Kautz Michal
3. místo Olejník Martin

Tímto zveme k hojné účasti i na roč-
ník příští.
Cyklistice zdar přejí pořadatelé.

SK Medvědi Rýmařov a firma DUKO

Děti závodily v ulicích Rýmařova

Další závody:
Holčovice - Zátiší Okolo Zátiší Zavíral Bohuš
Pátek 5.7. mob. 0603/753 584
Valšov - křižovatka Časovka - Na Roudný Ličman Karel
Sobota 3.8. mob. 0777/601 680
Skály - Špica Okolo Špičáku 50 km Kratochvíl Franta
Neděle 11.8. mob. 0777/601 670
Bruntál - ul. Uhlířská MTB - okolo Uhlířáku Šír Jiří
Sobota 17.8. mob. 0728/051 016
Zlaté Hory Zlatohorský Drásal Vacula David
Sobota 24.8. mob. 0608/408 207
Janovice - hotel U Zámku MTB - Čerťák 40 km Mosler Roman
Sobota 31.8. mob. 0777/696 888
Vápenná - O.Ú. okolo Vápenné 50 km Kubíček Bořek
Sobota 7.9. tel. 0645/ 439 085
Světlá Hora cena ELAPU 50 km Vojtíšek Pavel
Sobota 21.9. tel. 0646/737 150 Z podkladů pořadatelů

Jesenický šnekJAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 26. července
Uzávěrka pro řádné vydání je v pátek 19. července do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

14/2002



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2002

19

VÝROBA OKEN A DVEŘÍ

Pfiijme do pracovního pomûru
na 2-smûnn˘ provoz

Nástup moÏn˘ ihned

Adresa spoleãnosti:
Karde s.r.o., 8. kvûtna 1191, R˘mafiov

Kontaktní osoba:
Ing. Kováã Stanislav

Telefon:
0647 - 230 511, 0647 - 230 518

Není cvičení jako cvičení. I senioři mohou cvi-
čit, a to pod vedením Lidušky Smýkalové, kte-
rá několik let připravuje cvičení pro seniory,
nikoliv v tělocvičně, ale v Domě s pečovatel-
skou službou. Naši dříve narození občané mo-
hou s Liduškou Smýkalovou nejen cvičit, ale

také prostřednic-
tvím besedy získat
nejrůznější infor-
mace a rady, jak
nejlépe prožít pod-
zim svého života
s úsměvem na tváři,
aby je radost prová-
zela každý den. 
Za to velké díky.

Jindra Bičíková

Také senioři
cvičí pro zdraví

KČT Břidličná pořádá ve dnech 4.7. - 7.7.2002
turistický zájezd na Polské Bieščady - poloni-
ny, území na pomezí hranic Polska s Ukrajinou
a Slovenskem pro středně zdatné turisty.
Odjezd ve čtvrtek večer 4.7.2002 ve 20.00 ho-
din z Břidličné
Návrat v neděli 7.7.2002 v nočních hodinách
přes Duklu
Ubytování v kempu ve vlastních stanech za 5
zlotých (osoba, noc) + poplatek za stan nebo
na lůžkách v kempu za 12 zlotých (osoba, noc)
Cena: 700 Kč a asi 50 zlotých
Stravování z vlastních zásob
(Přihlášky: L. Horňáčková 0732 / 903 202)
S sebou nutný platný pas a cestovní pojištění

Turisté jedou do Polska

Při zahájení cvičení jógy v odboru Sport pro
všechny byli jeho aktéři pod palbou kritiky, že se
pouští do něčeho neověřeného. Od té doby již u-
plynula pěkná řádka let a jóga se cvičí i v jiných tě-

l o v ý -
chovných
jednotách
a dnes je
to zcela
b ě ž n é
c v i č e n í .
P r v n í m
c v i č i t e -

lem byl Ing. Jarda Přecechtěl, který věděl, co chce
a snažil se, aby cvičenci pochopili, že cvičení jógy
je založeno na správném dýchání a může je cvičit
každý sám. Přitom si jedinec kontroluje a sleduje,
jak cviky ovládá. Cvičení udržují pevnost a pruž-
nost svalů, páteře a pohyblivost kloubů. Důležitým
aspektem je pevná vůle cvičenců. Jedná se o velmi

citlivé cvičení, které se neobejde bez potřebného
soustředění.
Po odchodu Jardy Přecechtěla nastoupila na jeho mís-
to Anežka Velecká, která pro příznivce jógy vykonala
velký kus práce, nejen jako cvičitelka s velkým „C“,
ale i jako člověk se zájmem o anatomii a bylinky.
Anežka působí na cvičeních jako velká osobnost.
Sama je nemocná, a jak sama říká, cvičení, vůle a ví-
ra, kterou dává jiným, jí pomáhá. Cvičení jógy probí-
há každé úterý v tělocvičně při naprostém tichu.
Anežce Velecké pomáhá cvičitelka Marie Boxanová,
která vede rovněž samostatné cvičení pro seniory
v pondělí.
TJ Jiskra odbor Sport pro všechny chce zachovat
cvičení 2x týdně i v příštím cvičebním roce, také
z toho důvodu, že mnoho našich spoluobčanů má
sníženou pohyblivost, někteří chodí i s berličkami.
Našim cvičitelkám přejeme hodně zdraví a vytrva-
losti, jejich rodinám pak velký dík za toleranci
a pochopení.

Je jóga tajemným a neověřeným cvičením?



Kontakt: 069/662 6560, 0608 60 30 20

PPrrooddáámm penzion
v atraktivním místû u R˘mafiova

Kolaudace 1992, pozemek 1186 m2.
V objektu je restaurace, bar,
letní terasa, 2 salonky, garáÏ,

kanceláfi a 7 pokojÛ pro hosty.

Cena vãetnû ãásti vybavení

1111    999900000000    000000000000,,,, ----     KKKKãããã     

• měření emisí na vozidlech se zážehovým 
i vznětovým motorem (i s řízeným 
katalickým systémem)

• příprava a vyřízení technické kontroly 
na vozidlech

• běžné opravy všech vozidel, geometrie náprav
• seřizování motorů
• drobné opravy karosérií
• výměny veškerých olejových náplní 

a filtrů včetně likvidace upotřebených
• servis a prodej pneu (na přání plnění dusíkem)
• prodej motorové nafty a benzínu Natural 95

Prodejní doba:
Po – So 06.00 – 18.00 hodin

telefon: 0647/28 30 32
mobil: 0602-75 21 38

Hornoměstská 11, Rýmařov
te./fax 0647/21 21 17, mobil 0602-74 42 26

Praãky, myãkyPraãky, myãky
v supertfiídû Av supertfiídû AAA
(nejmen‰í moÏná(nejmen‰í moÏná

energetická nároãnost)energetická nároãnost)

Praãky  Praãky  nerezová vana i buben nerezová vana i buben 
ve stfiíbrném provedení (i nerezov˘ plá‰È)ve stfiíbrném provedení (i nerezov˘ plá‰È)

Ceny jiÏ
Ceny jiÏ

od 9. 990 Kã

od 9. 990 Kã

Vysoká kvalita
Vysoká kvalita

za pfiijatelnou cenu
za pfiijatelnou cenu


