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o stavu společnosti Nemocni-
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Kulturní okénko města Rýma-
řova
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Sovinec
Okénko zahrádkáře
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rovských fotbalových utkání
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Aktuálně z města

Nemocnice v Rýmařově si 2. prosin-
ce 2002 připomene 90. výročí svého
vzniku. Všeobecná nemocnice císaře
Františka Josefa I., jak se toto zaříze-
ní v době zahájení činnosti nazývalo,
prošla za dobu své existence řadou
nejrůznějších změn. Od 1. února je
nemocnice, která se v procesu priva-
tizace stala majetkem města, spravo-
vána a provozována společností

Nemocnice s.r.o. Rýmařov. V roce
2001 došlo k navýšení základního ka-
pitálu společnosti a ke zvýšení vlast-
nického podílu města Rýmařova
z dosavadních 25 % na 40 %.
Pokračoval proces ekonomické stabi-
lizace společnosti. Nemocnice poří-
dila tři nové sanitní vozy a byly uza-
vřeny smlouvy se zdravotními pojiš-
ťovnami na zajišťování dopravní zdra-

votní služby, plně
je zajištěno praní
prádla vlastními
silami a je provo-
zován bufet - to
vše přispívá ke
zlepšení hospoda-
ření společnosti.
V personálním
obsazení došlo
k několika změ-
nám, z nich nejvý-
znamnější je vý-
měna ve funkci
primáře interního
oddělení. Dosa-
vadní dlouholetý
primář MUDr.
Miroslav Růžička
na vlastní žádost
z této funkce ode-
šel a stal se vedou-
cím oddělení ošet-
řovatelské péče,
novým primářem byl jmenován
MUDr. Petr Opletal. Od 1. ledna
2002 byla přijata dětská lékařka
MUDr. Gvozdiaková a byla pověřena
vedením dětského oddělení nemocni-
ce. Zásluhou města Rýmařova se po-
dařilo zajistit dostavbu stravovacího
pavilonu, do jeho podkroví se přestě-
hovalo i vedení a administrativa ne-

mocnice. V současné době je dokon-
čována stavba garáží a dopravního
dispečinku a zejména rekonstrukce
přízemí dětského oddělení, což 
umožní zahájení plného provozu to-
hoto oddělení od 1. 9. 2002. Pro dal-
ší úspěšné fungování nemocnice
v Rýmařově je v současných podmín-
kách přímá podpora města nezbytná.

Informace o změně rozsahu lékařské služby první pomoci
pro dospělé v Rýmařově

S účinností od 1. července 2002 byl provoz lékařské služby první pomoci
(LSPP) pro dospělé v Rýmařově omezen (pro nedostatečný počet a pře-

kračování míry únosnosti služeb sloužících lékařů).

Lékařská služba první pomoci bude zajišťována :

Pondělí - pátek v době od 15.30 hod. do 22.00 hod.
Sobota, neděle, svátek v době od 10.00 hod. do 22.00 hod.

Mimo tuto dobu bude zajištěna LSPP v Bruntále na ulici Zeyerově č.13:
Pondělí - pátek od 15.30 hod. do 7.00 hod.

V ostatní dny 24 hod.
Ing. Romana Kotalová

vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ Bruntál

Radní vzali na vědomí zprávu o stavu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov
Rada města zasedla ke svému jednání v pondělí 1. července a na programu jednání byly převážně záležitosti bytové, radní vzali dále na vědomí zprávu o sta-
vu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov a informaci Okresního úřadu Bruntál o změně rozsahu lékařské služby první pomoci v Rýmařově a schválili zásady
k udělování pamětních medailí a ostatních ocenění.

Rada města schválila zásady k udělování
pamětních medailí a ostatních ocenění

V současné době jsou v rámci města schváleny podmínky pro udělení titulu
„Zasloužilý občan města“ (dosud obdrželi F. Vychodil a J. Němec) a „Čestný
občan města“ (Mons. ThDr. F. Vaňák).
Rada města projednala a schválila zásady pro další ocenění:

A. „Pamětní medaile města
Rýmařova“
Udělení schvaluje Zastupitelstvo
města na návrh Rady města. Návrhy
RM písemně doporučují jednotlivé
komise RM.
1. Za umístění do 3. místa ve sportu
na ME a MS a za udělení cen v kul-
turních a hudebních mezinárodních
soutěžích - je-li jejich nositel občan
města.
2. Za jiné zásluhy, které schválí ZM.

B. „Klíče od bran města
Rýmařova“ za významné dílo v ob-
lastech: kultura, sport, lékařství 
apod. s přínosem pro město Rýmařov,
• nominace podávají občané či orga-
nizace působící na území města
Rýmařova,
• nominace za kalendářní rok se po-
dávají do 31.12.,
• vyhodnocení provádí komise pro
kulturu, cestovní ruch a mezinárodní
vztahy a RM,

C. „Ocenění trenérů a vedoucích
SPORTOVNÍCH organizací pro
děti a mládež v Rýmařově a pro
nejúspěšnější sportovce/družstva
za rok“

• pouze pro neprofesionální spor-
tovce,
• pouze pro trenéry a vedoucí, kte-
ří tuto činnost nevykonávají jako
hlavní pracovní poměr,
• vyhlášení se provádí vždy za ka-
lendářní rok,
• přihlášky se podávají nejpozději
do 30.11.,
• návrhy mohou podávat členové
jednotlivých oddílů či skupin, tre-
néři, spolupracovníci, vedení orga-
nizací.....,
• přihlášky vyhodnotí komise pro
výchovu a vzdělávání, ke schvále-
ní doporučí RM a ocenění bude
předáno při příležitosti výroční
schůze výkonného výboru TJ
Jiskra

Rada města vzala na vědomí informa-
ci Okresního úřadu Bruntál o změně
rozsahu lékařské služby první pomoci
(LSPP) v Rýmařově a vědoma si exi-
stence systémových nedostatků při
zajišťování LSPP ve státě, vyslovila

nesouhlas s omezením lékařské služ-
by první pomoci pro dospělé.
(Pozn. redakce: Informaci o stávají-
cím režimu lékařské služby první po-
moci z Okresního úřadu v Bruntále
uvádíme níže.)

Radní vyslovili nesouhlas s omezením lékařské
služby první pomoci pro dospělé v Rýmařově

Ze zprávy o stavu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov

Lékařská služba první pomoci
v Rýmařově bude zachována,

dochází však k omezení jejího provozu
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Rada schválila
finanční příspěvek

Již třetím rokem pořádá Středisko volného času
Rýmařov nesoutěžní přehlídku malých dechových
orchestrů a mažoretek „Matiné dechových hu-
deb“. Letos se uskuteční v sobotu 21. září 2002
před SVČ. Přehlídka je nadregionální 
za účasti orchestru a mažoretek z Ozimku (Polsko),
z Krompach (slovenský folklórní soubor), z Libiny,
z Jistebníku (okr. Nový Jičín), z Krnova a rýma-
řovských dechových orchestrů Podolanky,
Talianky a Zdenka Kalába. Záměrem přehlídky je
v dnešní hektické a přetechnizované době návrat
k folklóru, ze kterého tato hudba vychází.

Rada města schválila finanční příspěvek ve výši
10 tis. Kč na Matiné dechových hudeb.

Rada vzala na vědomí aktualizaci
Kalendáře celoměstských akcí

na II. pololetí roku 2002

Komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní
vztahy projednala kalendář celoměstských kul-
turních, společenských a sportovních akcí pro rok
2002 a jeho aktualizaci na II. pololetí roku 2002
a Rada města vzala jeho aktualizaci na vědomí.
(Redakce Rýmařovského horizontu bude veřej-
nost v jednotlivých vydáních a v dostatečném
předstihu informovat o jednotlivých akcích.)

Záležitosti bytové

Radní vyslovili souhlas s přidělením nově vybu-
dovaných bytů na ulici Opavské 45 v Janovicích
na základě nejvyšší nabídky předložené městu
k získání práva k nájmu bytu.

Hasiči obdrží neinvestiční
účelovou dotaci

Rada města vyslovila souhlas s přijetím neinves-
tiční účelové dotace od Moravskoslezského kra-
je na rok 2002 na výdaje jednotek sborů dobro-
volných hasičů JPO II ve výši 125.000 Kč.

Z podkladů MěÚ JiKo

Po dlouholetém úsilí se městu poda-
řilo získat zdroje na dobudování ka-
nalizace v levobřežní části
Rýmařova, Edrovicích a Janovicích.
Díky pochopení ministra životního
prostředí, RNDr. Kužvarta, jsme zís-
kali na tuto stavbu s náklady cca 
83 mil. Kč (dodavatelem vzešlým
z veřejné obchodní soutěže je PO-
ZEMSTAV Prostějov a.s.) dotaci 
ze Státního fondu životního prostře-
dí v nestandardní výši 80 %, zbylých
20 % + náklady na inženýrskou čin-
nost a odbočky z hlavního řadu bude
pak z úvěru hradit město.
Toto je samozřejmě dobrá zpráva,
konečně bude vyřešena nezávadná
likvidace odpadních vod v našem
městě ležícím v Chráněné krajinné
oblasti, Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod, povodí vodárenské
nádrže Kružberk.
Každá stavba a zvláště stavba tako-
véhoto pro město mimořádného
rozsahu (ve dvou letech bude posta-
veno 15,3 km kanalizace) však 
sebou přináší i řadu problémů.
Žádáme proto všechny občany o po-
chopení, bude totiž nutno „rozko-
pat“ značnou část města a i když bu-
deme na dodavatele mít přísné po-
žadavky pokud jde o rychlost vý-
stavby, zajištění náhradních vstupů
do nemovitostí a v neposlední řadě
čistotu, skutečnost, že se bude jed-
nat o razantní zásah do pokojného
stavu, je evidentní.
Kromě této zátěže, kterou budeme
muset více či méně nést všichni, zde
vznikají povinnosti zejména majite-

lům nemovitostí, kteří dosud „likvi-
dují“ odpadní vody v rozporu s plat-
nými předpisy (vypouštění, přepady
odpadních vod do vod povrchových
či podzemních).
Hovoříme zde o cca 99 % nemovi-
tostí v dosud neodkanalizovaných
částech města.
Vím, že teď řada občanů namítne, že
má jímku na vyvážení, septik atp.
Čísla a předpisy jsou však neúpro-
sné. Zkusme počítat. Čtyřčlenná ro-
dina při průměrné spotřebě vody
120 l na osobu a den vyprodukuje za
1den cca 0,5 m3 splaškových vod, za
měsíc tedy cca 15 m3. Z namátko-
vých kontrol však víme, že občané
jsou schopni doložit vyvážení jímek
max. 1x až 2x ročně, přičemž jímky
mají často kapacitu menší než 5 m3.
Kam se asi ztratí těch zbývajících
170 m3 odpadních vod z takovéto ne-
movitosti ročně?
Pokud v celém městě nebyla splaš-
ková kanalizace, stavební i vodo-
právní úřad tuto situaci více méně
toleroval, neboť by bylo těžko odů-
vodnitelné chtít po všech občanech
vyvážení veškerých odpadních vod
na čistírnu, když by náklady pro
průměrnou čtyřčlennou rodinu před-
stavovaly 1500 až 2000 Kč měsíčně
a navíc by občan musel investovat
do vybudování skutečně nepropust-
né jímky s dostatečnou kapacitou
cca 20 - 30 tis. Kč, přičemž po vy-
budování kanalizace by tato investi-
ce vešla vniveč.
Jiná situace však nastane po vybu-
dování kanalizace. Zde každému

vlastníkovi nemovitosti, kterou lze
na tuto kanalizaci technicky vzato
připojit, ze zákona vzniká povin-
nost připojit se. Pokud se člověk
chová v souladu s platnými zákony,
tak pochopí, že i když vybudování
přípojky není levná záležitost, tak
se mu tyto náklady rychle vrátí, ne-
boť zatímco stočné u nemovitostí
napojených na kanalizaci stojí
13,30 Kč/ m3, vývoz a likvidace fe-
kálním vozem přijde minimálně na
100 Kč/ m3.
Žádáme proto občany - vlastníky ne-
movitostí v místech, kde bude vybu-
dována kanalizace, aby v této věci
spolupracovali. V první etapě, tedy
ještě v tomto roce by měla být budo-
vána kanalizace v těchto lokalitách:
Revoluční, Máchova, Mlýnská,
Palackého, Květná, Národní,
Jesenická, Rudé Armády, U Lomu,
U Rybníka, Opavská (Rýmařov),
Sokolovská, Julia Fučíka. Ve druhé
etapě, tedy v roce 2003 se provede
výstavba na ulici Opavská (k.ú.
Janušov), Skalní, Krátká,
Bednářská, Růžová, Školní,
Cihlová, Zámecký park, Zámecká,
Sklepní, Panská, Hřbitovní,
Rýmařovská, Hutní. Bližší údaje po-
skytne odbor ŽpaV MěÚ.
Postupně vás navštíví projektanti
a nabídnou vám zpracování projek-
tové dokumentace kanalizační pří-
pojky. Toto je nutné udělat urychle-

ně, neboť jen v případě, že tito pro-
jektanti na základě specifických
podmínek vaší nemovitosti stanoví
projektovou dokumentací výškové
a směrové podmínky pro napojení,
bude možno při stavbě hlavního řa-
du provést na náklady města odboč-
ku z hlavního řadu a tuto vyvést mi-
mo zpevněnou komunikaci a do
vhodné hloubky (vlastní řad bude
pokládán až do 5 m).
Tam, kde majitel nemovitosti vypra-
cování projektové dokumentace od-
mítne, bude pozdější připojení ne-
movitosti (a povinnost připojit se je
nezpochybnitelná), pro tohoto maji-
tele podstatně složitější. Bude se to-
tiž připojovat ne do předem připra-
vené odbočky, ale přímo na hlavní
řad, který většinou vede ve zpevněné
komunikaci a ve značné hloubce,
a to zcela na své náklady majitele ne-
movitosti. Navíc v případě včasného
předložení projektové dokumentace
zajistí vydání stavebního povolení
přípojek město, v případě pozdějšího
napojení bude tato povinnost zcela
na vlastníkovi nemovitosti.
Věřím však, že všichni pochopí nut-
nost společně vyřešit tento mnohale-
tý problém našeho města a budou
spolupracovat tak, abychom tuto
stavbu zdárně dokončili a zlepšili
tak stav životního prostředí v našem
městě. RNDr. František Čermák

vedoucí odboru ŽPaV

Město Rýmařov získalo státní dotaci na dobudování kanalizace
Nezávadná likvidace odpadních vod v našem městě bude vyřešena

Čistička odpadních vod Rýmařov
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Hledáte práci? Volných pracovních
míst je málo. Část zaměstnavatelů
však hledá pracovníky, kteří budou
pracovat „na sebe“ - na živnostenský
list. A to i přesto, že podle zákona
o zaměstnanosti musí firma zajišťo-
vat plnění běžných úkolů svými za-
městnanci, nikoliv prostřednictvím
podnikatelů se živnostenskými listy,

neboť za podnikání nelze považovat
výdělečnou činnost nějaké osoby
v případě, že o způsobu a rozsahu je-
jí práce, o době a místě výkonu této
práce rozhoduje jiná osoba.
Co práce na živnostenský list vlastně
znamená? Každý, kdo na ni přistoupí
je vlastně sám sobě účetním, perso-
nalistou i daňovým poradcem. Musí

pamatovat na včasné zaplacení soci-
álního a zdravotního pojištění, daně
z příjmu, sledovat změny zákonů
a nese i další rizika vyplývající z pra-
covního vztahu.
Systém práce na živnostenský list je
vhodný zejména pro zaměstnavatele.
Ti se nemusí zabývat počítáním mz-
dy, placení náhrad mzdy a nemocen-
ské ani poskytováním dovolené. 
Na druhé straně musí firma dobře
zvážit, zda tito pracovníci budou do-
statečně kvalitní a vůči firmě loajální.
Výhodou pro ty, kteří chtějí pracovat
na živnostenský list, je určitá vol-
nost, ale velkou nevýhodou je nejis-
tota, zda budou mít práci. Jak pro fir-
mu, tak pro živnostníka je spoluprá-
ce na živnostenský list levnější než
zaměstnanecký poměr. Firma ušetří
na administrativě a pro živnostníka,
díky daňové optimalizaci pro níž na-
bízí podnikání na živnostenský list,
znamená mnohem větší možnosti
než zaměstnanecký poměr, to zna-
mená nižší daně či platby sociálním
a zdravotním pojišťovnám a z toho
důvodu vyšší příjmy. Co je na jednu
stranu výhodou, je naopak nevýho-
dou v okamžiku nemoci či odchodu
do důchodu. Než se lopotit s daňo-
vým přiznáním, vedením účetnictví,

placením pojistného a sledováním
neustálých změn v zákonech a naří-
zeních, živnostník platí raději účetní-
ho, a to není levné. Také daňový
systém, díky němuž řada podnikate-
lů vyšroubuje své náklady nad úro-
veň příjmů a nemá pak v podstatě co
danit, může být dvousečný. Získat
potom půjčku nebo hypotéku může
být pro živnostníka daleko složitější
než pro zaměstnance.
Podle platných předpisů může za-
městnavatel objednat u jiné firmy
a pak jí fakturovat činnost, která ne-
ní jeho podnikatelskou náplní.
Konkrétně může jít například o zadá-
ní účetních prací účetní firmě nebo
podnikateli, střežení objektu, propa-
gace, apod.
Naopak je v rozporu se zákonem,
pokud autodílna zaměstnává na živ-
nostenský list některé automechani-
ky, stavební firma zedníky apod.
Forma spolupráce na živnostenský
list se využívá zejména u obchod-
ních a zprostředkovatelských čin-
ností - pojišťovací agenti, různí pro-
dejci, ale často i překladatelé, učite-
lé, lektoři, ti kteří upřednostňují vol-
nou spolupráci před zaměstnáním.

Z podkladů
živnostenského odboru MěÚ

Města Schotten a Ozimek podepsala smlouvu
o přátelství.
(Schotten)
„S podepsáním přátelské smlouvy mezi Ozimkem
a Schottenem se pro nás již dnes uskutečňuje rozší-
ření Evropské unie na východ“, prohlásila první
městská radní Heide Fĺrschnerová v neděli v slav-
nostní hale.
Zástupci z Arca, Beloeil, Bogenu, Crosne,
Maybole, Rýmařova a Ozimku, kteří se před tím zú-
častnili cyklistické a pěší trasy partnerství v údolí
řeky Lahn, jakož i schottenští se zúčastnili slavnost-
ního aktu. Akce byla ovlivněna událostí týkající se
starosty H.O.Zimmermanna, který se na cyklistické
trase zhroutil a po opětovném oživení byl převezen
do nemocnice ve Weilburgu. Jeho se týkaly starosti
shromáždění. Robert Pitz, předsedající partnerské-
ho spolku, přivítal hosty a vyslovil naději, že se sta-
rosta po těžkém onemocnění brzy uzdraví.
První městská radní Heide Fĺrschnerová přečetla řeč
starosty, který v ní zdůrazňuje, že vztahy mezi
Schottenem a Ozimkem jsou těsně svázány
s Rýmařovem. Vyplývají z příkladného vývoje mí-

rumilovné likvidace vojenských bloků v Evropě.
Pro něj je více než samozřejmostí, že
Schotten partnerské a přátelské vztahy
rozšiřuje také do východních částí
Evropy.
Přátelské vztahy na komunální úrovni sto-
jí a padají s mezilidskými vztahy jednají-
cích aktérů na obou stranách.
„Rok 2002 je pro jeho město bohatý na
slavnosti a výročí“, poukázal starosta
Sobczak na desetileté partnerství
s Heinzbergem, pětileté partnerství
s Rýmařovem a čtyřicetileté partnerství
městských práv. „Partnerství s německým
a českým městem jakož i přátelství se
Schottenem mají pro nás zvláštní symbolický
význam, v dějinách naší obce je možno na-
cházet české a německé motivy. Do 21. století
nás vedly různé cesty.., cesta do budoucnosti
už bude společná“, doplnil starosta“.
Přimlouval se obzvlášť o zapojení mládeže.
Sobczak poděkoval rýmařovskému starostovi
za to co pro partnerství do nynějška udělal tím,

že otevřel dveře nového Salonu Evropy. Děkoval
také všem, kteří přispěli přátelské smlouvě, jakož
i schottenským za jejich vůli nazvat město Ozimek
oficiálním čestným názvem Přítel města Schotten.

Pavel Kolář, starosta Rýmařova,
o z n á m i l
svým přá-
telům, že
d n e š n í
den je do-
brým pří-
k l a d e m

pro rozšíření
EU na východ. Alain

Girard, místostarosta Crosne,
označil Evropskou unii jako prostředek proti

válce. Přátelství s Polskem směřuje do sjednocené
Evropy až po Ural.
Po oficiálním podpisu přátelské smlouvy prostřed-
nictvím první městské radní Heide Fĺrschnerové
a Andrzeje Sobczaka se přítomní zapsali do zlaté
knihy města Schotten a podepsali pozdravné posel-
ství nemocnému Zimmermannovi. Redakce RH

Aktuálně z živnostenského úřadu

Jaké jsou výhody a nevýhody práce na živnostenský list

„Dveře k novému Salonu Evropy otevřeny“
„Kreisanzeiger für Wetterau und Vogelsberg“

Převzato ze zahraničního tisku (SRN)

Rada města nabízí možnost získání bytu
na Sokolovské ulici č. 50a v Rýmařově

Byt č. 238,34 m2 bezbariérový 250 218 Kč
Byt č. 540,19 m2 261 590 Kč

Byty jsou vybaveny základním standardním vybavením mimo kuchyňského
sporáku.
Zájemce o získání bezbariérového bytu by měl splňovat podmínky, tzn. dolo-
žit lékařské vyjádření.
Termín pro úhradu ceny bytu je do 31.10.2002. Renata Tvrdcová

Z jednání Rady města

Půjčky na vybudování kanalizačních přípojek
V Rýmařovském horizontu ze dne 26.4. t.r. jsme informovali veřejnost o tom,
že město zřídilo Fond oprav a modernizace bytového fondu, ze kterého lze ob-
čany města čerpat na základě podané žádosti a po schválení Zastupitelstvem
města, výhodnou půjčku k různým stavebním pracím spojeným s bydlením.
Jelikož město zahájí v letošním roce stavbu kanalizace (informace na jiném
místě tohoto vydání RH), přijala Rada města doporučení, které předloží
Zastupitelstvu, aby přednostně byly schvalovány žádosti o půjčku na výstav-
bu kanalizačních přípojek k bytovým domům. Redakce
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Závěr školního roku je dávno minulostí a s ním i jeden měsíc prázdnin. Ale nebuďme pesimisté, vždyť děti a studenti mají před sebou pořád ještě dalších ví-
ce jak třicet dnů volna. Vraťme se však, jak jsme slíbili v předcházejícím vydání novin, k informacím z dalších školských zařízení a k tomu, jak u nich pro-
běhl uplynulý školní rok, jaký měl pro ně přínos, zda splnil jejich očekávání a jak vidí nejbližší budoucnost.
Pro informace jsme zašli na Zvláštní školu v Rýmařově za ředitelkou Ladislavou Stopkovou a na Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Rýmařov za ře-
ditelem Jiřím Žváčkem. Navštívili jsme také SSOŠ Prima.

Podle vyjádření ředitelky Ladislavy Stopkové
zahajovala zvláštní škola uplynulý školní rok
s velkými obavami vzhledem k tomu, že školská
zařízení podobného typu jakým je ZvŠ Rýmařov
přecházela k 30.9. pod Krajský úřad v Ostravě,
navíc oproti základním školám zahajovala ZvŠ
s neujasněnými počty žáků a tříd. K 1.9. měla
škola 8 tříd se 14 odděleními a 78 žáky, na kon-
ci školního roku k 30.6. se počet žáků upravil
a zvýšil na 82. Je to dáno tím, že pořád převládá
u rodičů zbytečná obava, že by mělo jejich dítě,
na které jsou v dnešní době kladeny velké náro-
ky, a některé děti je zvládají jen s velkými obtí-
žemi, přestoupit na zvláštní nebo speciální školu.
Pokud je zcela evidentní, že dítě osnovy základ-
ní školy nezvládá, mělo by vedení školy pře-
svědčit rodiče daného dítěte o tom, že by bylo
dobré, aby přestoupilo na zvláštní školu. V praxi
to spíš vypadá, že se rodiče nechají uchlácholit
tím, že se dítěti bude základní škola věnovat in-
dividuálně, což rodič bere jako záchytné stéblo.
Ovšem ve většině případů stejně situace dospěje
do stadia, že rodič nakonec přijde sám a požádá
o přeložení dítěte do zvláštní školy. Například
v bruntálské speciální škole se počty dětí neustá-
le zvyšují. Co se týče tzv. vyrovnávacích tříd na
základních školách, je úplně v pořádku, když se
dítě do takové třídy dostane v důsledku dlouho-
dobé nemoci či jakékoliv poruchy (dyslexie, dys-
grafie apod.), ovšem pokud je do takové třídy 
umístěno dítě s nižším inteligentním kvocien-
tem, zvládá učivo s prospěchem dobrým nebo
dostatečným. Pak je následně začleněno do ko-
lektivu běžné třídy, kde se mu učitel již nemůže
věnovat naplno a najednou se zjistí, že dítě „pa-
dá“ s prospěchem rapidně dolů. Začne mít pro-
blémy se soustředěním, je neurotické a všichni
se ptají proč.
Zvláštní škola vyučuje podle dvou vzdělávacích
programů a žáci jsou ve třídách integrovaní.
Často se hovoří o jakési integraci základní
a zvláštní školy, ovšem každý subjekt má v sou-
časné době dva zřizovatele - základní škola patří
pod obec a zvláštní škola pod krajský úřad.

Velký problém spatřuje ředitelka rov-
něž v tom, že žáci ZvŠ dojíždějí 
z 18 obcí, ve kterých nejsou na po-
dobnou integraci podmínky.
Zvláštní škola, ač nemá tak kvalitní
sportovní zázemí (nemá vlastní těloc-
vičnu), zaznamenala v uplynulém
školním roce řadu úspěchů, přede-
vším na poli sportovním. V okresním
kole Sportovních her mládeže -
„Lehkoatletický čtyřboj“ ve Vrbně
pod Pradědem vytvořil žák František
Zigmund rekord roku 2002 a v rámci
okresu se celkově umístil na prvním
místě. Žákyně Lucie Užíková získala
stříbro a oba pak reprezentovali školu
na oblastním kole ve Frýdku Místku,
kde Lucie vybojovala 5. místo
a František pokračoval reprezentací
v celorepublikovém kole, kde z dvaa-
čtyřiceti borců obsadil 15. příčku, což
je jistě pěkný výsledek. Škola se zú-
častňuje dalších soutěží, jako je stře-
lecká soutěž v Moravském Berouně
(4. místo), recitační soutěž nebo sou-
těž mladého cyklisty v Krnově (I. kat.
- 1. místo, II. kat. - 3. místo), soutěže
mladého zdravotníka v Bruntále (me-
zi základními školami se umístila ZvŠ
na 5. místě). Škola je dále pořadate-
lem okresní soutěže ve vybíjené. V letošním 
3. ročníku se umístilo družstvo žáků ZvŠ
Rýmařov na třetím místě. Děti školy vlastnoruč-
ně vyrábí každoročně nejrůznější výrobky a dár-
ky v rámci pracovní výuky, které věnují napří-
klad před Vánoci dětem Dětského domova
v Janovicích. Veřejnost má možnost se s výrobky
seznámit prostřednictvím nejrůznějších výstav,
například za výlohou prodejny Elektro - nábytek
Icha. Na škole funguje sociálně-zdravotní kurz,
ve kterém se dívky učí základům hospodaření
v domácnosti, vaření apod. a finanční záštitu nad
tímto kurzem drží Městský úřad Rýmařov, které-
mu touto cestou ředitelka vyslovuje velký dík.

Škola dále nabízí svým žákům zájmové aktivity
v těchto útvarech a kroužcích: střelecký, taneční,
zdravotní, dramatický, pěvecký, výtvarný, cviče-
ní aerobiku, sportovní hry a sálová kopaná.
Jak uvedla dále ředitelka zvláštní školy
Ladislava Stopková, pro příští rok bude výuka
zajištěna 100% aprobovanými pedagogy. V rám-
ci programu INDOŠ (internet do škol) budou 
do jedné učebny instalovány čtyři počítače pro
základní výuku výpočetní techniky.
Dosavadní ředitelka Ladislava Stopková odchází
na zasloužený odpočinek, na který se mimo jiné
už velmi těší, a v její funkci ji vystřídá dosavad-
ní zástupkyně Mgr. Hana Měráková. Požádali
jsme nastupující ředitelku o pár slov - jak si
představuje nadcházející nový školní rok a co 
od něj očekává.
„Bude potřeba upravit přízemí, které zcela nevy-
hovuje potřebám vozíčkářů, zejména sociální za-
řízení, které je velmi malé pro invalidní vozík.
K tomu bude však zapotřebí urovnat majetkové
poměry. Počet dětí zůstane na stejné úrovni jako
v minulém školním roce, chtěli bychom pokračo-
vat ve všech aktivitách, o kterých tady již byla řeč
a pochopitelně budeme zprostředkovávat pro děti
i aktivity, které se objeví nad rámec těch běžných.
Naplánováno je asi deset velice zajímavých besed
s odborníky pro starší děti, které se budou týkat
sociálně-patologických jevů jako je šikana, dro-
gy, AIDS, sexualita, alkohol, kouření atd. Na be-
sedu přijede z nadace Pastor Bonus pan Petr
Opletal a s ním většinou i jeden či dva klienti,
např. vyléčení narkomani či alkoholici a děti
se mohou ve volné debatě zeptat, co je zajímá.
Připravena je rovněž beseda o životním prostředí
a další zajímavé projekty“, řekla nová ředitelka
Zvláštní školy v Rýmařově Hana Měráková
o tom, jak vidí nejbližší budoucnost této školy.

Školství v Rýmařově a závěr roku II. část

Zvláštní škola Rýmařov

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Od 1. října přešlo učiliště pod
Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. K 1. září otevřelo celkem čty-
ři třídy z toho dvě třídy oboru „ku-
chař - číšník“ se zaměřením na po-
hostinství, jednu třídu oboru „opra-
vář zemědělských strojů“ a jednu tří-
du oboru „opravářské práce“.
Všechny obory jsou tříleté. Jak nám
sdělil ředitel Jiří Žváček, pro uply-
nulý školní rok bylo přijato do prv-
ních ročníků celkem asi 105 žáků.
Celkem měla škola kolem 250 žáků.
Jak dále poznamenal ředitel Žváček,
přechod pod krajský úřad nezname-
nal pro školu žádný problém, kromě
počátečních drobnějších administra-
tivních zádrhelů.

Žáci oboru kuchař - číšník pracují
v prvním a druhém ročníku ve vět-
ších jídelnách, například v RD
Rýmařov s.r.o., v nemocnici
Rýmařov, v jídelně na Základní ško-
le 1. máje nebo Kovohutích
Břidličná. Ve třetím ročníku pak žá-
ci vykonávají praxi v hotelích a po-
hostinstvích, kde je o ně velký zá-
jem a na základě informací z úřadu
práce jsou tato místa stále předmě-
tem poptávky.
U oborů opravář zemědělských stro-
jů a opravářské práce získají žáci při
studiu svářečský průkaz a řidičský
průkaz skupiny „C“. Šest žáků z de-
větadvaceti chce pokračovat v ná-
stavbě na střední škole, aby měli úpl-

né středoškolské vzdělání s maturi-
tou. Většina žáků našla uplatnění mi-
nimálně jako svářeči. Řidičský prů-
kaz získalo asi 90 % žáků. Přitom
náklady na jednoho žáka k získání
svářečského a řidičského průkazu 
se pohybují okolo 25 000 Kč a žáci
nemusí vynaložit ani korunu.
Výsledky žáků u závěrečných zkou-
šek jsou plně srovnatelné s ostatními
učilišti a někteří jedinci uspěli s mi-
mořádnými výsledky, což se proje-
vilo při konečném hodnocení, kdy 
se na vysvědčení nezřídka objevila
formulace - prospěl s vyznamenáním.
V novém školním roce, podle vyjá-
dření ředitele Žváčka, bude učiliště
otevírat tři nové třídy, jednu třídu 
oboru kuchař - číšník pro pohostin-
ství (asi 30 žáků), pro obor opravář
zemědělských strojů se počítá rov-
něž s jednou třídou o kapacitě 
30 míst a novinkou bude obor ku-
chařské práce, na který se přihlásilo
17 žáků, ten je ovšem limitován sní-
ženou kapacitou učebních míst.
„Pokud budeme hovořit o aprobova-
nosti kantorů, pro nový školní rok
dokončilo odborné vzdělání sedm
mistrů, celkově se dá tedy hovořit
o 90% aprobovanosti učitelského
sboru“, poznamenal ředitel Jiří
Žváček a dále uvedl, že v rámci vý-
uky v oboru opravář zemědělských
strojů poskytuje učiliště služby ve-
řejnosti, zejména servis nákladních
vozidel, traktorů a osobních vozidel.
Podle informací kapacita dílny
mnohdy není schopna pokrýt po-
ptávku na opravy.
Žáci učiliště dosáhli v uplynulém
školním roce významných sportov-

ních úspěchů, které jsou zásluhou
také učitele Mgr. Staňka.
Pokračovaly protidrogové semináře
na úrovni okresu, o které se zaslou-
žila protidrogová koordinátorka 
Ing. Kovaříková. Díky velké úspěš-
nosti protidrogové prevence škola
nezaznamenala žádný oficiální pří-
pad drogové závislosti. Co se týče
bezpečnosti práce vedení učiliště 
se nesetkalo, s výjimkou drobněj-
ších případů, s vážnějším úrazem.
Škola zaznamenala v roce 2001 vel-
ký úspěch v celostátní soutěži od-
borných dovedností oboru kuchař -
číšník, kdy rýmařovské učiliště
skončilo na druhém místě a v oboru
opravářské práce se umístilo dokon-
ce na místě prvním.
Učiliště je v našem městě již dosta-
tečně známé tím, že zajišťuje větši-
nu městských akcí v rámci učebního
oboru kuchař - číšník, ať už se jedná
o přípravu kvalitního občerstvení
nebo pomoc při instalaci sbírek
v městské muzeu či stěhování v ne-
mocnici v Rýmařov. Ředitel navíc
vyzdvihl velmi dobré vztahy a vzá-
jemnou pomoc se všemi školami
v našem městě. Stejně jako v jiných
školských zařízeních, i na odbor-
ném učilišti bude realizován pro-
gram „Internet do škol“ a pro školu
to znamená modernizaci stávající
zastaralé počítačové sítě a její na-
hrazení dvanácti moderními počíta-
či. Ve škole je zaměstnáno 41 pra-
covníků, z toho je 10 učitelů,
21 mistrů, zbytek tvoří administra-
tivní a personální zaměstnanci.

S řediteli rozmlouval
a rubriku připravil JiKo

Střední odborné učiliště a odborné učiliště zemědělské

V uplynulém školním roce studovalo
na naší škole v denním studiu 195 stu-
dentů a 29 studentů dálkového studia
ve dvou oborech. Veřejno-správní pro
denní studium je čtyřleté a dálkové
pětileté. Manage-ment a turismus jen
čtyřleté pro denní studium. Kladem
této školy je nižší počet studentů ve
třídách, dělená výuka v jazycích, vý-
početní technice a odborných před-
mětech v oboru cestovního ruchu.
V letošním školním roce odmaturova-
lo z 31 studentů denního studia 
24 studentů, 7 studentů čeká maturita
v září. Z celkového počtu 11 studentů
dálkového studia v prvním termínu
odmaturovalo 7. Úspěšně proběhl
i nábor prvních ročníků. Pro příští
školní rok otevírá škola tři třídy. Dvě
pro obor Veřejnosprávní a jednu pro
obor Management a turismus. Pro
podporu výuky se studenti zúčastňují
exkurzí, různých besed, které rozšiřu-
jí jejich obzor, výstav a divadel. Mezi
nejznámější exkurze patří Invex Brno,
veletrh pro pomaturitní studium -
Gaudeamus prohlídka Parlamentu
a Senátu, návštěva soudu, účast 
na jednání, beseda se začínající mla-
dou spisovatelkou Rudčenkovou,

s tiskovou mluvčí PČR, s okresním
kurátorem. Na škole pracoval aktivně
kroužek mažoretek, který vystupoval
při různých příležitostech, dále lite-
rární a dramatický. Naši studenti při-
pravili program pro 70 - 75leté senio-
ry, pro děti a mládež Halloween,
Stužkovací ples maturantů, Mikuláše
pro Dětský domov v Janovicích,
Vánoce na Primě a Prima stůl.
Nejlepší byli odměněni na závěr škol-
ního roku.
Jméno škole v mezinárodní historické
soutěži udělal Jakub Višňa, který získal
velmi pěkné 3. místo. Družstvo ve slo-
žení Pavlátková, Hornešová,
Janoštíková v republikové soutěži ce-
stovního ruchu - Svět patří nám - obsa-
dilo pěkné 6. místo. A jak jsme si ved-
li v jazykových soutěžích? P. Strouhal
v okresní soutěži v německém jazyce
4. místo a v anglickém 6. místo. 
Do okresní olympiády v ČJL (český
jazyk a literatura) se probojovala děv-
čata T. Patočková a M. Novotná.
Úspěchy sklízeli studenti i v regionální
soutěži psaní na klávesnici psacího
stroje a PC. Patočková, Dvořáková,
Stražická se dostaly do první desítky.

Mgr. Jarmila Labounková

Prima v krátkém ohlédnutí
hodnotí školní rok 2001-2002 Agroturistika a ven-

kovská turistika
jsou vyhledávanou
formou cestovního
ruchu. Rovněž v na-
šem kraji je zájem,
aby do nabídky u-
bytování a s tím
spojených služeb na
venkově vstupovali
soukromníci, kteří
chtějí své podnika-
telské aktivity u-
platnit v rámci cestovního ruchu.
Rada Moravskoslezského kraje proto
schválila podmínky datačního pro-
gramu s názvem „Podpora ubytování
na venkově“, který byl vyhlášen
k 1.7.2002. Uzávěrka podávání žá-
dosti je 31.8.2002 do 14.00 hodin.
Žádosti lze podávat osobně na poda-
telně nebo doporučenou poštou 
na adresu: 

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad

ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
Žadatel musí vlastnit podnikatelské
oprávnění v oboru ubytovatelská čin-
nost, být vlastníkem nemovitosti,
v níž vytváří nová lůžka, vytvořit mi-
nimálně čtyři nová lůžka s příslušen-

stvím a tyto hostům pronajímat ne-
jméně tři roky po poskytnutí dotace.
Dotace budou poskytnuty vybraným
žadatelům na vybudování každého
jednoho nového lůžka včetně hygie-
nického stacionáře v bytových a ro-
dinných domech a stavbách pro indi-
viduální rekreaci ve výši 15 tis. Kč,
maximálně však do výše 180 tis. Kč.
Bližší informace a potřebné formulá-
ře získáte na internetu - . nebo na od-
dělení cestovního ruchu krajského ú-
řadu u Ing. Jitky Švihelové, tel.
069/56 22 312,
e-mail: jitka.svihelova@kr-morav-
skoslezský.cz.

Odbor společenských záležitostí
MěÚ Rýmařov

Kraj nabízí podporu agroturistice
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Hrad Sovinec
Středověký hrad z počát-
ku 14. století, patří k nej-
významnějším historic-
kým památkám Moravy.
Rozsáhlý komplex bu-
dov a opevnění je rozlo-
žen nad stejnojmennou
obcí. Od dubna do října
je Sovinec otevřen pro
návštěvníky. Konají se
zde kulturní a společen-
ské programy, dobové
víkendy, lidové jarmarky
apod. Z Rýmařova auto-
busem nebo na Rešovské
vodopády po zelené
značce, dále po červené,
celkem 23 km.

Velká kotlina
Nejkrásnější partie jižních svahů Hrubého Jeseníku, přírodní rezervace.
Z Rýmařova do Karlova autobusem, po modré značce údolím Moravice na
úpatí Velké kotliny s naučnou stezkou po Vysokou holi a na Petrovy ka-
meny (11km). Zpáteční cesta hřebenovkou přes Kamzičník, Jelení hřbet,
Ztracené kameny na Skřítek (10 km) k autobusu, nebo pěšky k Ovčárně
a přes vodopády Bílé Opavy do Karlovy Studánky, odtud autobusem.

Lenka Baborovská, odbor SZ MěÚ

Tip na výlet nebo vycházku

Odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu v Rýmařově nechal
vypracovat analýzu vody v nádržích v Edrovicích, U Lomu a za vlakovým
nádražím v Rýmařově a rozbory bylo zjištěno, že voda splňuje platné pří-
slušné normy pro její kvalitu a vodní nádrže tak vyhovují z hlediska koupá-
ní ve volné přírodě. JiKo

Rýmařovské vodní nádrže
splňují hygienické normy

Z autobazaru zmizelo Audi
V noci z 27. na 28. června se do auto-
bazaru v Rýmařově vloupal neznámý
pachatel, který vysadil z pantů pravou
část kovové vstupní brány, v zadní čás-
ti areálu rozbil skleněnou výplň okna
kanceláře poškozené firmy a odcizil
klíče od osobního vozidla značky Audi
A6, turbo QUATRO. Vstupní bránu
poté za sebou opřel o zděný sloupek.
Odcizením vozidla způsobil škodu 
ve výši 650 000 Kč. Vozidlo bylo ob-
jeveno na druhý den navečer v ulici
Velkomoravské u hotelového domu
v Olomouci a bylo vráceno majiteli
autobazaru. Zloděj však spravedlnosti
stále uniká.

Zloděj se zaměřil
na výpočetní techniku

Z pondělka 1. na úterý 2. července 
se vloupal do objektu firmy Horymas
dosud neznámý pachatel. Násilí lupiče
podlehla pevná mříž i s dveřmi, za ni-
miž se nacházela počítačová sestava,
mobilní telefon a kalkulátor, které od-
cizil. Celková škoda, kterou tento zlo-
děj způsobil na majetku a odcizených
věcech, dosáhla bezmála 30 000 Kč.

Dvakrát se převrátil
s Felicií na střechu

Při projíždění levotočivé zatáčky 
na silnici č. 11 poblíž obce Jamartice
nezvládl 4. července řidič z okresu
Uherské Hradiště na mokré vozovce
v důsledku nepřiměřené rychlosti říze-
ní, vyjel mimo silnici a dvakrát 
se s vozidlem převrátil na střechu.
Naštěstí se hrůzostrašně vypadající
nehoda obešla bez zranění. Na vozidle
vznikla škoda za 150 000 Kč. Řidiči
byla na místě uložena bloková pokuta
1000 Kč.

Z parkoviště odcizil Octavii
za více jak 400 000 Kč

Z odstavného parkoviště na ulici
Národní v Rýmařově odcizil v noci 
ze 7. na 8. července neznámý pachatel
vozidlo Škoda Octavia tmavě zelené
metalízové barvy. Na vozidle chybí
spodní plastový kryt. Odcizením vo-
zidla vznikla majiteli škoda ve výši
409 000 Kč.

Letní koupání
si vyžádalo krutou daň

Padesátiletý muž ve čtvrtek 11. čer-
vence 30 minut po 16.00 hodině zřej-
mě podcenil své fyzické schopnosti
a přesto, že byl údajně dobrý plavec,
s největší pravděpodobností přehřátí,
možná i alkohol zde sehrály hlavní ro-
li a při skoku do rybníka U Lomu již
nevyplaval. Jeho přítelkyně začala ih-
ned volat o pomoc, kterou přivolal 
opodál sedící mladík. Do 13 minut od
ponoření pod hladinu utonulého vy-

táhli na břeh hasiči a ihned započali
s oživovacími pokusy do příjezdu lé-
kaře. Ten však již mohl jen konstato-
vat smrt utonutím. Policie ČR
Rýmařov šetřením nezjistila cizí zavi-
nění. Přesná příčina utonutí bude po-
tvrzena pitvou.

Pod rouškou tmy kradl
v prodejně potravin v Rudě

V noci z 15. na 16. července neznámý
pachatel rozbil okno do skladu, doslo-
va vyštípal dveře vedoucí na chodbu,
odstranil 3 visací zámky FAB z mříží
vedoucích do skladu s alkoholem
a z mříží na dveřích vedoucích do pro-
dejny, které rovněž vypáčil a pak mu
již nic nebránilo v tom, aby odcizil po-
traviny, drogistické zboží, hračky, po-
nožky a finanční hotovost 350 Kč.
Majitelce obchodu způsobil noční fan-
tom škodu v celkové výši přesahující
45 000 Kč.

Ze dvou Škodovek
toho asi moc nezbylo

V obci Malá Morávka si počíhal ne-
známý pachatel v noci z 15. na 16. čer-
vence na dvě Škodovky. První Škodu
120 L násilně otevřel a doslova bral 
na co přišel. Jeho pozornosti neunikly
potahy, rolety, lékárnička, montážní
klíče, žárovky, zadní plato s reprobed-
nami, plechový kanystr, zvedák a hyd-
raulická panenka, zadní brzdové svět-
lo, přední maska, zadní spojler, poško-
dil zadní mlhovku a z nádrže navíc od-
čerpal 20 l benzínu. Z druhé Škodovky
105 L odcizil zadní spojler, okrasné
kryty sloupků, 4 poklice, na vozidle
poškodil přední masku, spojler a zadní
kapotu a z nádrže rovněž odčerpal 
25 l naturalu. Celková škoda, kterou
poberta způsobil, se vyšplhala na více
jak 18 000 Kč.

Známé rýmařovské firmy
usvědčeny z několika

trestných činů
Hned z několika trestných činů byli
obviněni nezletilý, mladistvý a dospě-
lý T.V. (1986), U.P. (1987), D.M.
(1988) a D.M. (1975), když v průběhu
měsíce května, června a července po-
stupně odcizili různé věci a barevné
kovy z firem a dále neoprávněně pou-
žili osobní vozidlo. Jejich řádění uči-
nili přítrž až policisté OOP ČR
Rýmařov, když dopadli výtečníky při
vloupání do osobního vozidla na ulici
Národní v Rýmařově. Ti se pak na ob-
vodním oddělení přiznali k další trest-
né činnosti. Celková škoda, kterou po-
vedený čtyřlístek napáchal, dosáhla
výše 18500 Kč. Tři z těchto výtečníků
se tak dopustili trestného činu krádeže
a trestného činu neoprávněného užívá-
ní cizí věci. U nezletilce D.M. (1988)
bude trest pro nízký věk odložen.

Z podkladů OOP ČR Rýmařov JiKo
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Nad dotazy čtenářů

Pod názvem „Dialog barev“ proběhla v Rýmařově 
1. - 10.6. výstava výtvarných děl autorů z partnerských
měst. Byla uskutečněna s takovou mírou neschopnosti
a lajdáctví, že - jako jeden z vystavujících - považuji 
za nutné na to upozornit.
Předně: kdo byl pořadatelem? Na pamětním listu - gra-
ficky zcela otřesném (jako ostatně většina radniční pro-
dukce), připomínajícím úmrtní oznámení a navíc s hlou-
pou hrubkou - je razítko „Sdružení pro mezinárodní part-
nerskou spolupráci“ s adresou radnice. Pozvání k účasti
- vzácně nejapný výpotek: můžete např. vystavovat troj-
rozměrné dílo nebo plastiku, která pak bude rozlišena ja-
ko výtvarný nebo abstraktní obor! - uvádí v hlavičce
„Občanské sdružení pro mezinárodní partnerskou spolu-
práci města Rýmařova“, v textu figuruje „Spolek.“ pro
totéž. Tak co vlastně platí? Ví snad někdo, kde se tento
obskurní oddíl vzal? Je to normální, všem občanům vol-
ně přístupná instituce, nebo je to levná cestovka a ždí-
mačka různých příspěvků a dotací, sloužící uzavřené
partě starosty Koláře a jeho úředníků či kamarádů? Kdo
spolek financuje? Kdo jej zastupuje? Snad starosta, kte-
rý se vedle jeho razítka podepsal?
Ačkoliv se o akci vědělo nejméně od podzimu, vše pod-
statné se zařizovalo na poslední chvíli. Rýmařovští auto-
ři měli na podání přihlášky k účasti a přípravu prezenta-
ce v katalogu sotva pár dní, navíc s omezením počtu vy-
stavených děl ze 4 na 2. Výzvu k účasti musel formulo-
vat člověk, který o výtvarné umění nezavadil ani v tune-
lu. V katalogu jsou desítky chyb (i hrubých) a nesrovna-
lostí. Vyniká uvítací slovo starosty, stylisticky i pravo-
pisně čirá beznaděj. Kolář nám vtipně sdělí, že „galerie
Octopus má bohaté zkušenosti z (sic !) nejrůznější vý-
stavní činnosti“, což v praxi zohlední tak, že nepověří
sdružení Octopus kompletním zajištěním celé akce 
a „úkol vypracuje“ sám s odpovídajícím výsledkem.
Lidé z muzea a SVČ už toho při vší snaze moc napravit
nemohli. Vernisáž sama pak byla (s výjimkou kulturního
programu) vrcholem celkové trapnosti; spokojen mohl
být ten, kdo se přišel zadarmo najíst.
Setkání umělců? Ani náhodou! Jen další záminka ke slu-
žební (placené z našich daní) turistice papalášů.
Průzračný je případ Krompach. V delegaci měli 5 mužů,
vystavovalo však 5 žen a muž jediný. K vlastní realizaci
výstavy mám řadu konkrétních výhrad a pokud dostanu
v RH prostor rád je sdělím.
Zatím pouze konstatuji, že dotaz paní Horáčkové při po-
sledním zasedání zastupitelstva na význam partnerských
smluv pro normální občany byl zcela namístě.
Starostovy bláboly o přínosu pro děti, mládež, sport, kul-
turu atd. by rychle spláchla trocha statistiky: kdo, koli-
krát a kam vyjel jako reprezentant Rýmařova na partner-
ské akce do zahraničí. Luboš Tesař
(Redakce zveřejňuje příspěvek bez jakýchkoliv úprav a změn)

Občanské sdružení pro mezinárodní partnerskou
spolupráci města Rýmařova je oficiální název
spolku, který byl zaregistrován 15.2.1996
u Ministerstva vnitra ČR. Klade si za cíl posíle-
ní myšlenky evropského občanství a získání sta-
tutu Evropské město pro Rýmařov, zprostředko-
vává setkání občanů celé Evropy a podporuje
rozvoj vzájemných kontaktů. Členem se mohou
stát všechny fyzické či právnické osoby, které
mají trvalý pobyt či sídlo na území města
Rýmařova, mimořádně i jiné subjekty, pokud
s tím souhlasí členská schůze. Ta se koná mini-
málně jednou ročně a jsou na ni písemně zváni
všichni členové sdružení, kterých je v současné
době 42. Předsednictvo tvoří předseda - Ing.
Pavel Kolář, zástupce předsedy - Mgr. Ludmila
Pelková, a další tři členové. Hospodaří s pro-
středky vzniklými z darů a dotací, ale nevyvíjí
vlastní hospodářskou činnost a řídí se příslušný-
mi zákony. V případě zániku přechází majetek
sdružení Městu Rýmařov.
Partnerská města mají své tradiční akce, které 
se konají každoročně vždy v jiné zemi. Na pra-
covní schůzce v listopadu se vždy určí podrobný
časový harmonogram s uvedením pořadatelů jed-
notlivých událostí. V letošním roce bylo naším
přáním zorganizovat výstavu uměleckých děl.
Prvotní návrh výstavy vypracoval zkušený vý-
tvarník a grafik Roman Karel, který se účastnil již
předešlých zahraničních výstav, a to včetně po-
drobného návrhu nových panelů a jejich instalace
v prostorách velkého sálu SVČ. Plánovaná sub-
vence z Evropské unie nám však nebyla přiděle-
na a nedostali jsme ani příspěvek, který nám při-
slíbil sponzor. Nezbylo nám než realizovat výsta-
vu s minimálními finančními náklady. Proto
jsme, opět po poradě s odborníky, zvolili panely
z tzv. drátěného programu, které nám zdarma za-
půjčilo Slezské zemské muzeum v Opavě, dopl-
něné o bíle natřené stavební pletivo (zdarma po-
skytl Ferdinand Šopík, nátěr provedly
Městské služby). Shánění potřebného
vybavení bychom ale jen těžko mohli
požadovat po soukromě podnikajících
a časově značně vytížených členech
sdružení Octopus. Rozmístění panelů
a pletiv v sále a předsálí, stejně jako vý-
zdoba pódia, bylo dílem celého reali-
začního týmu. Pokud je nám známo,
všichni umělci byli spokojeni s tím, 
že přesně věděli, kam svá díla instalo-
vat, a nedocházelo tak k zbytečným
komplikacím či zmatkům. Díla míst-
ních umělců rozhodně nezapadla a mě-
la v sále důstojné místo. Nezaznamenali
jsme z jejich strany také žádnou připo-
mínku, i pan Tesař byl spokojen.

Přesto byla instalace poměrně časově náročná
a rádi jsme přivítali jakoukoli pomoc či radu.
Rádi bychom poděkovali především místnímu
výtvarnému fotografovi Zdeňku Habrovi, který
nám velmi ochotně a nezištně pomáhal nejen při
přípravě, ale i při ukončení výstavy na úkor své-
ho volného času.
Vystavovaná díla měla jistě rozdílnou úroveň,
ale nemůžeme ovlivnit, jakou práci kdo přiveze.
Nejde přece o výstavu nejlepších umělců té kte-
ré země, ale o výstavu umělců z partnerských
měst. Koneckonců, i díla, která jsme sami hod-
notili jako méně kvalitní, si našla své obdivova-
tele. A že naši výtvarníci vystavovali méně prací
než zahraniční? Ano. Je přece na místě, aby 
se domácí poněkud uskromnili a dali přednost
hostům. Zdálo se nám proto správné rozmístit
nejprve díla našich zahraničních přátel. V našem
městě a okolí je, bohudík, množství umělců, 
a abychom dali prostor všem, museli jsme počet
jejich děl omezit.
Pozvání na tuto kulturní událost bylo určeno ne-
jen vystavovatelům, ale také oficiálním zástup-
cům partnerských měst. V jakém složení delega-
ce přijely, jsme ovlivnit nemohli - Krompachy
vyslaly zástupce města, z Ozimku zase přijeli
výhradně umělci. Protože zahraniční návštěvní-
ci jsou vždy ubytováni v rodinách místních ob-
čanů, kde se také stravují, vznikají při těchto vý-
měnných pobytech prakticky jen náklady na ce-
stu. Ubytovatelé jsou pak upřednostňováni při
recipročních cestách do zahraničí.
Vzhledem k tomu, že podobná výstava ještě
v Rýmařově nebyla a s její přípravou zde nikdo
neměl zkušenosti, můžeme se zdravým sebevě-
domím konstatovat, že se nemáme za co stydět.
Usuzujeme tak i podle reakcí a názorů návštěv-
níků vernisáže, mimo jiné i velmi významných
občanů našeho města, jichž si sami vážíme.

Irma Krejčí, Leona Pleská

1.V RH č. 09/02 je pod článkem „Již
deset let poskytuje VZP své služby“
na str. 7 podepsán Ing. Pavel Kolář,
předseda správní rady okresní poboč-
ky VZP v Bruntále.
Zajímalo by mne, zda jde o další me-
louch rýmařovského starosty, nebo
jde o pouhou shodu jmen a titulů
(v tom případě se oběma pánům inže-
nýrům omlouvám).

2.V RH č. 10/02 v článku „Radnice
plní své sliby“ na str. 2 je uprostřed
věty pětkrát použit výraz „Město
Rýmařov“. V případě, že nedošlo k u-

tajenému přejmenování města po vzo-
ru Města Albrechtic, rád bych věděl,
proč a na základě čeho je uprostřed
věty velké písmeno používáno.
Děkuji za pravdivé a kvalifikované
odpovědi. Luboš Tesař

1.Usnesením Rady města
v Rýmařově ze dne 1.3.1999 byl sta-
rosta města Ing. Pavel Kolář v soula-
du s příslušnými zákony o VZP (po-
žadavek na účast obcí) navržen okre-
snímu shromáždění, jako zástupce
obcí okresu, za člena Správní rady OP
VZP Bruntál. Okresní shromáždění

dne 5.3.1999 tento návrh schválilo
včetně dalších návrhů samospráv
z města Bruntálu, města Krnova
i Břidličné. redakce

2. Vážený pane Tesaři,
máte pravdu, všichni bychom měli
ctít a dodržovat pravidla užívání naší
mateřštiny. Jde přece o součást kultur-
ního národního bohatství.
Je nám jasné, že mezi Horním
Městem a městem Břidličná je rozdíl.
Zeměpisný název a instituce není to-
též.
Jestliže však jde o právní subjekt, uží-

vají úřady, banky, notářství ... písme-
no velké. Běžně tedy Komerční ban-
ka, Union banka, katastrální úřad, mi-
nisterstva ... uvádějí Město Rýmařov.
Majitelem je Město Rýmařov, prona-
jímatelem je Město Rýmařov.
Užívají-li ho např. i v souvislosti
s Vámi zmíněnými Albrechticemi, u-
žijí spojení smlouva s Městem Město
Albrechtice.
Nevezmete-li toto naše objasnění za
své, pak už tedy vězte, že jde u nás
o vážnost, zdůraznění a snad citový
vztah. Vede nás k tomu třeba Láska
a Úcta k městu. Mgr. Květa Sicová

O kultuře aneb ryba smrdí od hlavy

Kdo nic nedělá, nic nepokazí
aneb Těžko chodit s kůží na trh v Rýmařově
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28.7. nar. JÓSEF IGNACY KRASZEWSKI, polský romanopisec, dramatik,
publicista, literární kritik a historik (zemř. 19.3.1887) - 190. výr. narození

30.7.1862 nar. BOŽENA VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, spisovatelka a politička 
(zemř. 18.3.1934) - 140. výr. narození

31.7.1927 nar. WALTER VOGT, švýcarský prozaik píšící německy 
(zemř. 29.9.1988) - 75. výr. narození

31.7.1942 nar. PETER SCHERHAUFER, slovenský divadelní režisér, divadelní
teoretik a překladatel, působil v Brně (zemř. 29.6.1999 v Brně) - 60. výr.
narození

2.8.1952 zemř. KAREL LAMAČ, filmový režisér, scenárista a herec 
(nar. 27.1.1897) - 50. výr. úmrtí

2.8.1977 zemř. VLADIMÍR NOVOTNÝ, historik umění (nar. 11.1.1901) 
- 25. výr, úmrtí

4.8.1792 nar. PERCY BYSSHE SHELLEY, anglický básník (zemř. 8.7.1822) -
210. výr. narození

4.8.1962 nar. JÁCHYM TOPOL, básník, prozaik, textař a publicista - 40. výr. na-
rození

5.8.1852 zemř. FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ, básník, jazykově-
dec, folklorista a překladatel (nar. 7.3.1799) - 150. výr. úmrtí

5.8.1947 nar. ve Vyškově BORIS HYBNER, mim, herec, režisér a scenárista - 55.
výr. narození

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

7.8.1927 nar. v Brně JIŘÍ MALÁSEK, hudební skladatel a klavírista 
(zemř. 27.9.1983) - 75. výr. narození

8.8.1922 nar. MARIE KUBÁTOVÁ, prozaička - 80. výr. narození
9.8. Mezinárodní den domorodého obyvatelstva
9.8. Den Nagasaki - výročí svržení jaderné bomby v roce 1945
11.8.1892 zemř. LADISLAV STROUPEŽNICKÝ, dramatik a prozaik

(nar. 6.1.1850) - 110. výr. úmrtí
19.8.1662 zemř. BLAISE PASCAL, francouzský matematik, fyzik a filozof 

(nar. 19.6.1623) - 340. výr. úmrtí
22.8.1922 nar. MILOŠ KOPECKÝ, herec (zemř.16.2.1996) - 80. výr. narození
23.8. Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Falešná skromnost je ta nejšikovnější ze všech lží.

N. Chamfort
Známá i neznámá výročí

Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpen začíná, co červenec končil.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

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

Taneční kurz
Milí studenti a studentky, nabízíme vám jedinečnou příležitost na-
učit se společenskému 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

Program SVČ

Pranostiky na měsíc srpen

Provoz knihovny v době školních prázdnin je následující:
• 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

Do 31. srpna jsou v městské knihovně vystaveny výtvarné práce
žáků základní umělecké školy. Kresby vytvořily děti pod vedením
paní učitelky Šárky Lupečkové. Městská knihovna

Městská knihovna

Společenská kronika
Narození dítěte

Jan Petřík ........................................................................................................... Rýmařov
Martin Bajaník .................................................................................................. Rýmařov
Tereza Greplová ................................................................................................ Rýmařov
Simona Drápalová ............................................................................................. Rýmařov
Kvido Kryštof Klawe ........................................................................................ Rýmařov

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

Miluše Dostálová - Rýmařov .................................................................................. 80 let
Růžena Furiková- Janovice .................................................................................... 80 let
Anna Hladíková - Rýmařov ................................................................................... 81 let
Marie Soukupová - Rýmařov ................................................................................. 83 let
Josef Šubčík - Rýmařov .......................................................................................... 84 let
Jindřiška Pospíšilová - Rýmařov ............................................................................ 85 let
Jaroslav Přecechtěl - Rýmařov ............................................................................... 85 let
Marie Přecechtělová - Rýmařov ............................................................................. 88 let
Ludmila Klimešová - Rýmařov .............................................................................. 89 let
Oldřich Prášil - Rýmařov ........................................................................................ 89 let

Rozloučili jsme se

Hana Strapková - Rýmařov ..................................................................................... 1959
Marie Ďurdíková - Rýmařov ................................................................................... 1922
Josef Oliva - Rýmařov ............................................................................................. 1920
Vlasta Křapová - Rýmařov ...................................................................................... 1923
Libuše Niekischová - Rýmařov ............................................................................... 1958
Eva Kubíčková - Janovice ...................................................................................... 1943
Rozalie Bršťáková - Dolní Moravice ...................................................................... 1944
Anna Kovářová - Rýmařov ...................................................................................... 1923
Jan Gič - Rýmařov .................................................................................................. 1953
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Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času
pro školní rok 2002/2003

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, kte-
ří 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 vyrobená digitálně, bez použití filmu. Je překvapivé, že se za-
bývá nejen filozoficko-etickými problémy existence klonů, ale i romantickou
stránkou tohoto fenoménu. Mládeži přístupný

3.8. - 4.8.19.30              “Ostrovní zprávy“ (Film USA 2002)
Quoyle (Kevin Spacey), se vydává po smrti své bláznivé ženy (Cate
Blanchettová) na cestu k poznání sebe sama - návratem do domu svých rodi-
čů. Bezvýznamný Newyorčan se stává důležitou osobou rybářské vesnice
a redaktorem místních novin. Režisér filmu Lasse Hallstrĺm natočil mimo ji-
né i snímky Čokoláda a Pravidla moštárny. Mládeži do 12 let nepřístupný

10.8. - 11.8.19.30          “Muž, který nebyl“ (Film USA 2001)
Každá scéna buduje tu následující, jedno překvapení za druhým exploduje
s nemilosrdnou logikou, každý záběr je vybírán s maximálním účinkem, 
enigmatická tvář B. B. Thorntona se zarývá hluboko do paměti - tomu všemu
se dohromady říká režisérská virtuozita.
Tři nominace na Zlatý Globus - (nejlepší film, nejlepší scénář, nejlepší muž-
ský herecký výkon). Cena za nejlepší režii v CANNES 2001. Cena za kame-
ru GOLDEN SATELLITE AWARDS. Mládeži do 15 let nepřístupný

24.8. - 25.8.19.30            “Kate & Leopold“ (Film USA 2001)
Kdyby se narodili ve stejném století, byl by z nich dokonalý pár. Mladý
Mountbatten je jedním z nejžádanějších ženichů v New Yorku. Kromě obdivu
dívek ho pronásleduje i zvláštní mladík. Díky němu se Leopold dostává do ča-
sové smyčky, na jejímž konci ho čeká New York dnešních dnů a především
sympatická Kate. Jejich milostný vztah je plný komických situací a překvapi-
vých momentů. Mládeži přístupný

31.8. - 1.9.19.30             “Jmenuji se Sam“ (Film USA 2002)
Sam Dawson se stal otcem a cítí se nejšťastnějším chlapem pod sluncem. Jeho
mentální vývoj se však zastavil na úrovni sedmiletého dítěte. Na výchovu
dcerky zůstal sám. Lucy nezadržitelně dospívá a pomalu začíná tátu mentálně
převyšovat. Úskalí otcovské výchovy mu pomáhá překonávat partička stejně
zaostalých kamarádů. Sam čelí nařčení, že nemůže svou dceru vychovávat
a případ končí u soudu, kde se ho ujímá zkušená právnička.
Mládeži do 12 let nepřístupný

Redakce
Rýmařov-
ského hori-
zontu sděluje
všem čtená-
řům, že pokud si
včas nestihli za-
koupit starší vydá-
ní celobarevných
historických novin -
čísla 12/2001 a 01/2002,
mohou tak učinit v sídle
redakce na adrese:
Středisko volného času,
Okružní 10, kulturní dům, za
sníženou cenu.           Redakce

17.8. - 18.8.19.30            “Hartova válka“ (Film USA 2002)
Za hrdiny mluví činy. Důstojník Hart je nedostudovaný právník, který byl
zajat při operaci v Ardenách a ocitá se v německém zajateckém táboře.
Takřka přes noc se z něj musí stát hotový právník, obhájce a také dospělý
a statečný muž, který je pověřen obhajobou jednoho z černých vojáků ob-
viněného z vraždy. Rozehrává se důmyslná hra o čas a o životy. Strhující
válečný příběh byl natočen v České republice.

Mládeži do 15 let nepřístupný

Redakce informuje

Zpracovala Šárka Adámková
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Turisté zvou do přírody Z okolních obcí
Klub českých turistů připravil pro rok 2002 sérii tu-
ristických vycházek pro seniory. Celoroční plán
musel být několikrát změněn z důvodu pro-
měnlivého počasí. V dešti a sněhu senioři
na vycházky nechodí a změny tiskem
nelze rychle zveřejňovat. Za nedodržení
plánu se omlouváme. Všechny plánované
vycházky se konaly a též i další náhradní.
Doporučujeme zájemcům o turistické vy-
cházky, nejen seniorů, sledovat skříňku KČT se-
niorů naproti horní lékárně v Rýmařově. Zde
jsou stále upřesňovány údaje o nejbližších vy-

cházkách s nejméně týdenním předstihem.
Na dvoudenní zájezd do Beskyd 25. -

26.9.2002 je rozšířený počet účastníků
a jsou ještě volná místa ve speciálním
autobusu a v ubytovně.
Záloha na zájezd je 200 Kč na ubyto-
vání ve dvou a čtyřlůžkových pokojích

v Dolní Bečvě a 300 Kč na dopravu.
Dne 25.9. - výjezd na Pustevny a snadná

pěší trasa (10 km) po hřebeni na vrchol
Radhoště a sestup do Dolní Bečvy k ubytování.
Dne 26.9. - snadná horská trasa (12 km) z Horní

Bečvy na Martiňák a Třešník.
K snadnějšímu absolvování
tras lze využít zkrácení jíz-
dou autobusem.
Přihlášky přijímá (podá i po-
třebné informace) pan Adolf
Strakoš, Pivovarská 12,
Rýmařov do 15.8.2002.
Zájem o vycházky seniorů
do okolí a oblasti Jeseníků je
značný. Vycházky do příro-
dy poskytují příjemný záži-
tek, zdravý čistý vzduch
a dobrou partu účastníků.
Můžeme též vyhovět zájmu
o kratší snadné trasy. Proto
sledujte naše informační
zprávy ve skříňce.
Za KČT seniorů Adolf Strakoš

Husitské války měly na Moravě od-
lišnou podobu než v Čechách. Boje
se zde rozdrobily na stovky lokálních
válek proti stoupencům
Zikmundovým, katolické církvi a sa-
mozřejmě velkým centrům jako byla
Olomouc, Brno, Jihlava a Znojmo.
Drobnější města se nejčastěji přiklo-
nila k husitství (Uničov, Ivančice,
Uherský Brod ad.). Moravané se ni-
kdy nezorganizovali na zemském zá-
kladě, ale vytvořili řadu seskupení,
jež se často spojovala s českými husi-
ty a svou neúnavnou válkou oslabo-
vala a tříštila síly, jež se připravovaly
ke křížovým výpravám do Čech.
Rokem 1426 počala na Moravě úplná
hegemonie kališníků, kteří se poprvé
masově objevili na straně českých
souvěrců až v bitvě u Ústí (16. 6.
1426) a přijali účast na spanilých jíz-
dách do nepřátelského zahraničí. Již
1427-8 obléhali s Čechy Zikmunda
v Bratislavě a pomáhali spřáteleným
Polákům proti řádu německých rytí-
řů, jejich stále mocnému nepříteli.
Snaha Zikmunda Lucemburského,
zvaného v Čechách „liška ryšavá,“ o-
vládnout Moravu nakonec zcela
ztroskotala.
Téměř všichni žijící páni ze Sovince
se kromě Ješka Pňovického i přes ob-
tížné postavení severní Moravy obje-
vují na polních taženích jako husitští
hejtmané spolu s doubravickým
Heraltem a na své fary dosazují kně-
ze pod obojí způsobou. Sovinec 
se stal po celou dobu husitských vá-
lek stálou hrozbou katolické

Olomouci a nesmírně důležitým
opěrným bodem husitů, jak si
stěžuje městský písař
Václav z Jihlavy
v Olomoucké knize.
Říká, že měšťané museli
nést ohromné náklady
na obranu města, které
dnem i nocí nepřetržitě
ohrožovali husité ze 13
míst, mezi nimiž jmenu-
je kromě Sovince též
Uničov, Třebovou, dolan-
skou kartuzii dobytou husit-
skými radikály a hrad
Hluboký (tj, ještě před jeho do-
bytím Zikmundem 1426). Mocný
Přerov byl od roku 1427 podobně ja-
ko Cimburk jedním z nejpevnějších
obranných bodů husitské Moravy.
Také Sovinečtí neustále napadali ne-
přátelská vojska a oslabovali je, aby
umožnili českým souvěrcům úspěš-
nou obranu země. Cena za spojenec-
tví s Čechy nebyla malá: vyvražděné
a vypálené vesnice, zchudlá šlechta,
prázdné pokladnice měst, insolventní
poddaní, velké ztráty na životech bo-
jovníků, jejich velitelů i vesničanů.
V červnu roku 1429 se sovinecké zdi
staly místem neobyčejně významné-
ho jednání pro celé království.
Sovinečtí bratři umožnili rozhovory
mezi vrchním velitelem polních voj-
sk bojovným knězem Prokopem
Holým a polským jagellonským krá-
lovským princem Zikmundem
Korybutovičem, s nímž jednal o spo-
jenectví a patrně i o jeho případné

volbě za českého krále.
Zikmund, který se o schůzce

dozvěděl, si již 24. srpna
trpce stěžoval na Zikmun-
da Korybuta jeho příbuz-
nému Vitoldovi Litev-
skému. Tehdy ještě věc
polské či litevské kandi-
datury nedozrála, to až
mnohem později, ale
jednání zajistila státu

klid na severní hranici
a přátelskému Polsku opět

potřebnou vojenskou po-
moc husitů. Roku 1431 volá

Prokop Holý své severomorav-
ské stoupence na pomoc proti křížo-
vé výpravě. Ve svém listě zve Jana
Tovačovského, Pavla a Vaňka
(Voka?) ze Sovince, Lacka 
ze Šternberka, Jana z Kravař aj.
Jejich účast v podivné bitvě
u Domažlic, která se vlastně nekona-
la, ale s konečnou platností přesvěd-
čila Zikmunda, prchajícího papežské-
ho legáta Cesariniho a celou římskou
církev, že násilím se nelze s husity
dohodnout, je známá.
Začala zdlouhavá jednání na základě
soudce chebského, tj. hledání smíru
na základě výkladu vzájemných sta-
novisek podle bible, což prosazovali
husité již od Mistra Jana. Ještě roku
1432 nabízí Pavel ze Sovince
s Bořkem z Miletínka pomoc litev-
skému knížeti Svidrigajlovi proti je-
ho protivníkům, což svědčí o význa-
mu, pevném a jistě zaslouženém po-
stavení Pavla Sovineckého v husit-

ském táboře. Zbytečné prodlužování
války polními vojsky husitů však
vedlo v těžce zkoušené zemi k rozko-
lu v táboře podobojí, snaze konečně
stálé prolévání krve zastavit a těšit 
se míru a klidu. Nedařilo se, a tak do-
šlo k střetům mezi táborskými a si-
rotčími radikály na straně jedné
s pražským městským svazem
a Panskou jednotou na straně opačné,
to však již šlo mimo Moravu.
Již v březnu se rozhodli Moravané zby-
tečnou válku zastavit a s Albrechtem
Rakouským, manželem Zikmundovy
dcery Alžběty, který zastupoval svého
tchána, sjednali již 4. března 1434 po-
třebné příměří a landfrýd, tj. zemský
spolek zaručující klid a pořádek třeba
silou. Mír s radostí uvítalo celé vyčer-
pané markrabství tvořící patnáct let ná-
razník proti útokům z Rakouska i Uher
proti Čechám. Lipanské bitvy 30. květ-
na 1434 se tak již Moravané na žádné
straně nezúčastnili a neprolili krev
svých předchozích spojenců. Vok ze
Sovince, hejtman husitské přerovské
posádky od 30. let, se Zikmundovi
poddal teprve 1436, když král odpřísá-
hl na kompaktáta svobodu vyznání
podobojí s dalšími pražskými artikuly
a uznal znova jeho houfcům v Přerově
právo na kalich. Přesto králi Přerov vy-
dal až o rok později snad z nedůvěry
k lstivému Lucemburkovi. 
Co scházelo, aby Vok skončil na šibe-
nici jako 6. října 1437 Jan Roháč
z Dubé po dobytí sirotčího Sionu 
ve východních Čechách.

Mgr. Jiří Karel

Páni z Huzové a na Sovinci (6)
Z historie

Slavnosti rytíře Kobylky
Tradiční Sovinecký jarmark

17.-18.8.2002
Ukázky starodávných řemesel.

Dobová kuchyně a cvičená zvířata.
Divadlo, kejklíři, sokolníci a šermíři.

V sobotu navíc noční program
a Country bál s ohňovou show.

Dobová tržnice.

Akce roku.
Správa hradu



Informování, oznamování a upozor-
ňování, to jsou činnosti, na kterých
je založena komunikace mezi lidmi.
K největším mediím, které podáva-
jí informace, jako je televize a rá-
dio, nepochybně v obcích patří i o-
becní rozhlas.
V Rýmařově je v provozu městský
drátový rozhlas asi od roku 1948.
O rok později byl vybudován
v Janovicích a Janušově a v roce
1951 byl instalován v Ondřejově
a Jamarticích. Ve Stránském byl
rozhlas instalován v roce 1960.
V devadesátých letech byl ovšem
drátový rozhlas ve všech částech
zrušen. Ze starého drátového roz-
hlasu byla zachována pouze část
v Rýmařově. Zde je rozhlas nain-
stalován na náměstí Míru, náměstí
Svobody, na ulici Hornoměstské,
Sokolovské, Větrné, Pivovarské,
Havlíčkově, Revoluční a na třídě
Hrdinů.
V roce 1998 ukončila akciová spo-
lečnost TELECOM provoz měst-
ského rozhlasu a kupní smlouvou
jej prodala Městu Rýmařov.

Již povodně v roce 1997 nám uká-
zaly, že je současná informovanost
občanů pomocí rozhlasu nedostaču-
jící. V roce 2000 byla zahájena prv-
ní etapa modernizace rozhlasu 
ve městě a jeho přilehlých částech.
Bylo provedeno měření signálu pro
bezdrátový rozhlas. Při tomto měře-
ní bylo doporučeno instalovat na ce-
lém území města i s přilehlými část-
mi 65 ks přijímačů s reproduktory.
Toto množství nahrazuje i stávající
nevyhovující drátový rozhlas.
Předpokládané náklady na celou
modernizaci městského rozhlasu
dosáhnou částky 1 mil. 500 tis.Kč.
Byla zakoupena nová bezdrátová
rozhlasová ústředna, která je umís-
těna v budově na náměstí Svobody
5. V roce 2001 bylo instalováno
v povodí Podolského potoka 10 ks
ozvučovacích přijímačů s reproduk-
tory. Tři jsou umístěny v Janovicích,
jeden v Edrovicích, dva
v Jamarticích a čtyři v Rýmařově.
V souladu s vyhláškou Ministerstva
financí č. 40/2001 Sb., podalo měs-
to Rýmařov žádost o dotaci na za-

bezpečení výstavby koncových prv-
ků varování a vyrozumění na území
Rýmařova. Vzhledem k tomu, 
že pro rok 2002 žádost nebyla přija-
ta, byla předložena nová na rok
2003 a to na částku 600 tis.Kč. V le-
tošním roce bude město z rozpočto-
vých prostředků instalovat na území
města 15 ks přijímačů s reprodukto-
ry v hodnotě cca 300 tis. Kč.
Bezdrátový městský rozhlas se bu-
de moci dát připojit do Jednotného

systému varování a vyrozumění.
V tomto systému v současné době
na území města Rýmařova pracuje
ekonomická „mluvící“ siréna.
Bezpečnostní rada a krizový štáb
bude moci informovat kteroukoliv
část města nebo kteroukoliv přileh-
lou část o blížícím se nebezpečí či
pohromě. Bude opět možné prová-
dět rozhlasové hlášení ve kterékoliv
přilehlé části. Zdeněk Kudlák

vedoucí odboru vnitřních věcí
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Městské muzeum v Rýmařově připravilo
v Galerii Octopus na období od 9. července
do 25. srpna letošního roku dvě nesporně zají-
mavé výstavy. První z nich je poctou našemu
nejznámějšímu výtvarníkovi a jednomu z nej-
významnějších evropských sochařů, Olbramu

Zoubkovi. Vedle vysoce invenčních kovových
plastik z osmdesátých a devadesátých let s ne-
zaměnitelným rukopisem umělce se můžete se-
známit s podstatně méně známou technikou sle-
potisku. Vzniká záměrným vtlačováním tvarů,
někdy i částí kovových sošek do navlhčeného

ručního papíru. Ten po vyschnu-
tí zachovává upravenou podobu.
Uvedená technika nezůstává nic
dlužna vytvarníkovu smyslu pro
trojrozměrnost, neboť se jedná
o velmi originální nízký reliéf,
který nejednou ještě zvýrazňu-
je typickými patinami, mezi ni-
miž převažuje bronzování, méně
časté jsou především jeho oblí-
bené modré. Náměty vychází ze
známé mistrovy imaginace a me-
zi slepotisky i sochami je jasná
a přímá souvislost.

V autorových tématech i tvaro-
sloví je cítit názvuky úžasného
a dosud nepřekonaného antické-
ho umění v celé jeho šíři od str-
nulosti raných řeckých prací po
helénistickou rozmařilost, ale
nevyhýbá se ani raně středověké-
mu křesťanskému umění, jež čer-
pá nadále z klasické minulosti.
Výstava v komorním prostředí
menšího sálku není jen nevel-
kým výběrem z autorovy dílny,
ale zdařilo se tentokrát uvést vět-
ší množství prací na malém pro-
storu, aniž by se zdál být přepl-
něný. Galerie dává tentokrát na-
hlédnout do dílny velkého mistra
a člověka, který je neobyčejně
vážen doma a dokonale repre-
zentuje svou zemi v cizině.
Také další výstava patrně zaujme
zájemce o techniku i historii čs.

letectví. Dotýká se stejně obdivuhodné jako
hořké historie čs. letectví v letech 1939-1950.
Pod názvem Letadla československých pilotů
nabízíme nelétající modely slavných vojen-
ských strojů z druhé světové války, na nichž há-
jili na různých frontách čest našeho státu sta-
teční lidé, a dokresluje složitou situaci našeho
letectva v prvních pěti poválečných letech.
Chceme též znovu upozornit na letce, kteří pře-
žili kruté souboje, vlny chladného oceánu či
plameny hořících strojů, jimž však vlast nedo-
kázala zajistit ani tu příslovečnou trafiku, 
ba některým vzala vedle cti i život, pokud ne-
zvolili zavčas další emigraci.

Výstava sice nenabízí všechny typy letadel for-
mou modelů (soustředit všechny je nad síly čes-
kých modelářů i možnosti našeho muzea), ale
snaží se alespoň zjednodušeně uvést většinu le-
tounů, za jejichž kniply sedávali čeští a sloven-
ští piloti v uvedených letech. Zvláštní pozor-
nost je též věnována neobyčejně mnohotvárné-
mu strojovému parku našich letišť po válce.
Výstava se zároveň nevyhýbá ani kapitole
vzdušných sil slovenského státu, neboť pěkná
řádka jejich pilotů létala na předválečných stro-
jích nebo vystudovala na čs. předválečných uči-
lištích a akademiích. Nejeden z nich pak přešel
na stranu spojenců. Zároveň je výstava doplně-
na přehlednými historickými a technickými in-
formacemi i autentickými dobovými dokumen-
ty, z nichž jistě zaujme originál zápisu z výsle-
chu tří slovenských letců, kteří za dramatických
okolností přeletěli k Britům v Řecku a později
se stali příslušníky čs. zahraničních ozbroje-
ných sil či zpráva o tom, že tisíce britských
bombardérů budou mstít nacistický sadismus
v Lidicích.
Výstava navazuje na starší instalaci, kterou
jsme uvedli již před několika lety, jež se dotý-
kala vývoje čs. letectví v letech 1912 - 1938
a setkala se tehdy s velikým zájmem. 

Galerie Octopus

Dvě letní výstavy v muzeu
Městské muzeum

Městský rozhlas - důležitý článek přinášející informace občanům

Termíny plavání pro veřejnost od 1. do 31. srpna:

Bazén v Břidličné

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

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

Změna provozní doby vyhrazena
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V článku „Vážený pane starosto“ jsme
si mohli přečíst některé kritické připo-
mínky k činnosti města.
Rád bych je ještě doplnil otázkou, proč
nemáme všichni v Rýmařově možnost
příjmu PRIMY?

Kultura samozřejmě není jen sedět
u televize a vybírat pořady, ale ve měs-
tě, kde je kultury málo, kde občané ne-
jsou tak bohatí, aby si např. čtyřčlenná
rodina mohla dovolit zaplatit 4 x 200
Kč za koncert nebo jiné vystoupení
v Šumperku, už toho na výběr mnoho
není. Proč např. Stará Ves nebo Malá
Štáhle má PRIMU i s vlastním zpravo-
dajstvím?
Po zrušení rozhlasu po drátě se občané
z krajových částí města nedozví nic
z toho, co vysílá místní rozhlas. Tato
síť se dále nerozšiřovala proto, že ji
právě PRIMA měla nahradit.
Zdůvodnění, že už snad není frekven-
ce pro místní vysílání, nemůže uspo-

kojit, protože vždycky to tak nebylo.
Ani zdůvodnění, že nejsou finanční
prostředky nikoho neuspokojí. Možná
méně zahraničních cest představitelů
města by nějakou korunu přineslo.
O prospěšnosti těchto cest by se dalo
s úspěchem pochybovat. O tom, jak
má vypadat město, se můžeme pře-
svědčit i v nejbližším okolí - např.
v Krnově nebo ze vzdálenějších míst
např. v Bystřici pod Hostýnem. Tím
nechci zpochybnit kulturní spolupráci,
je to ale velmi slabý obsah zahranič-
ních cest. Jde o to, co konkrétního 
ke zlepšení města to v dalších oblas-
tech přineslo.
Možná si to ani neuvědomujete, ale
i taková zdánlivá maličkost jako je
PRIMA a kultura vůbec, může být jed-
ním z důvodů, proč mladí lidé nemají
o bydlení v Rýmařově zájem a utíkají
do vnitrozemí (mimo nedostatek pra-
covních příležitostí - pro které město
také nic neudělalo, nízké mzdy, téměř
žádná perspektiva o možné zlepšení).
Myslím si, že není dobré, když se ob-
čané města dovídají z článků těchto
novin převážně jen co se podařilo, ale
na druhé straně chybí vlastní kritika to-
ho, co se nepodařilo a co pro zlepšení
město udělá.
Vysílání PRIMY je jen jeden z mnoha
dalších problémů, které nás občany
trápí. Mgr. Jiří Babík

(Redakce zveřejňuje příspěvek bez
jakýchkoliv úprav a změn)

Starosta informujeProč nemáme v Rýmařově možnost všichni
přijímat televizní vysílání PRIMY? Vážení občané,

díky některým názorům občanů
města reaguji na různé dotazy 
či připomínky. „Díky“ neuvádím
nikterak ironicky, neboť vždy se re-
aguje přesněji na konkrétní názor,
kritiku či dotaz, kterých mohou být
ze strany občanů desítky. Pro mě je
to jasná výzva k tomu, abych 
se snažil vysvětlovat různé záleži-
tosti nebo alespoň o nich informo-
val. Je to otevřený způsob komuni-
kace s občany, ve srovnání se zcela
neuchopitelnými fámami a pomlu-
vami.
Předně chci připomenout, že velmi
široká škála témat o potřebách na-
šeho města byla opakovaně několi-
krát a při různých příležitostech
diskutována v orgánech města.
Všichni občané musí vědět, 
že srovnání priorit potřeb, jejich
naléhavosti pro město, je věcí dis-
kuze a následného rozhodnutí.
Pochopitelně i téma vysílání Primy
a s tím spojeného lokálního vysílá-
ní nezůstalo stranou zájmu. Velmi
intenzivně se MěÚ, konkrétně pan
místostarosta, tímto tématem zabý-
val a prověřoval situaci možného
řešení. Vyhodnocení posbíraných
informací a z toho vyplývajících
alternativních řešení pro dosažení
vysílání Primy v Rýmařově nezís-
kalo, a to nejen z důvodu finanč-
ních, podporu rady města. Prostě
míra nutné angažovanosti města
v celém projektu by byla natolik
náročná, že by evidentně utrpěly ji-
né priority, které si zastupitelstvo
vytýčilo ve svých každoročních
rozpočtových plánech. Jedná 
se o priority, které město zabezpe-
čovat musí, které mu především
přísluší a kde není prostor pro sou-
kromé podnikání. Přijatý byl však
záměr, a ten je postupně již realizo-
ván, rozšíření a obnovení bezdráto-
vého pouličního rozhlasu.
Město Rýmařov si nechalo při spo-
luúčasti představitelů místních fi-
rem i zástupců obcí z celého
Rýmařovského regionu zpracovat

v listopadu r. 2000 Institutem roz-
voje podnikání pod záštitou
Business Development Institute,
Ltd. „Strategii rozvoje podnikání
na Rýmařovsku“. Zřejmě bude
vhodné s některými částmi tohoto
dokumentu seznámit naši veřejnost
v některém z dalších vydání těchto
novin. Již nyní ale konstatuji, 
že mezi základními rozvojovými
prioritami nic o nutnosti rozšířit
televizní vysílání o Primu nestojí.
Ano, jsou samozřejmě i věci, které
se městu nepodařily a jsou dosta-
tečně známy. Každý z nás by jistě
chtěl ještě něco navíc. Jsou však ta-
ké věci, které se neuskutečnily ne
proto, že by se nepodařily, ale pro-
to, že nebyly v tomto volebním ob-
dobí zastupitelstvem vybrány 
k uskutečnění.
Služební cesty představitelů města
do zahraničí se konají, nikdo nemá
důvod nic skrývat. Děje se tak sa-
mozřejmě v souvislosti s pozváním
našich zahraničních partnerů, zpra-
vidla při příležitosti nějaké událos-
ti či prezentační akce. Vždy se jed-
ná o delegaci několika osob, kte-
rým jsou hrazeny náklady pobytu
z velmi podstatné části hostiteli.
Tuto skutečnost je možné si kdyko-
liv ověřit. Ročně se uskuteční 
do západní Evropy 3 - 4 cesty.
Osobně se domnívám a věřím, 
že i zastupitelstva tohoto města
schvalovala uzavření partnerských
smluv se zahraničím s plným vědo-
mím toho, že prezentovat naši zemi
v zahraničí není záležitost pouze
vysoké zahraniční politiky státu,
ale je to i věcí právě na úrovni ko-
munální. Naše město, Češi i obyva-
telé Rýmařova, kteří se již zapojili
do mezinárodních vztahů s našimi
partnery, výrazně přispěli k tomu,
že jsme si jako občané této země
získali oblibu i respekt. Kdo podpo-
ruje vstup naší země do EU, ten
zcela jistě pochopí, že udržování
zahraničních vztahů Rýmařova má
svůj smysl.

Ing. Pavel Kolář, starosta města

Několikaletá a zcela oprávněná kritika veřejnosti na stav komunikace na
Bartákově ulici pomine. Jedná se o státní silnici v péči Správy a údržby sil-
nic Bruntál. Dlouholetý a v podstatě přetrvávající nedostatek finančních pro-
středků státu na údržbu silnic II. a III. třídy se podepsal na vozovkách v ce-
lém okrese, v němž nebyly v minulosti prováděny opravy silnic ani do té mí-
ry, aby se stav udržoval. Stav se zhoršoval i na těch cestách, které byly z hle-
diska dopravní obslužnosti nejvýznamnější. Nelze se divit, že i přes opako-
vané naléhání ze strany města nebylo možné se správcem komunikací po-
hnout a přimět jej k zásadní rekonstrukci vozovky na Bartákově ulici.
V Rýmařově se začala postupně měnit situace na státních vozovkách až obno-

vou povrchu na Revo-luč-
ní ulici a pro letošní rok
se podařilo vyjednat a na-
lézt podporu u ředitele
SÚS Bruntál pro uskuteč-
nění rozsáhlé opravy a již
zmíněné silnice na Bar-
tákově ulici. Věřím, 
že oprava, která bude za-
hájena v září t.r. splní oče-
kávání široké veřejnosti
a přispěje zásadním způ-
sobem ke zlepšení vzhle-
du města.
Protože však stát má na
území Rýmařova i další
vozovky, budou rozsá-
hlé opravy pokračovat
i v příštím roce. Další zá-
sadnější údržbou by v r.
2003 měla projít i silnice
v Edrovicích.

Ing. Pavel Kolář,
starosta města

Silnice na ulici Bartákově v novém



Na počátku byla myšlenka, nápad.
Vyhlédl se vhodný objekt - nevyužitá
stará fara v Dolní Moravici, tu i s po-
zemkem zakoupila Diakonie Rýmařov
a mohlo se začít s budováním Domova
odpočinku ve stáří (DOS). Projekt při-
tom počítá s dvaatřiceti místy. Tak ně-
jak by se dalo v kostce na úvod shrnout
počátek projektu výstavby DOSu.
Vzhledem k tomu, že Diakonie je ne-
ziskovou organizaci musí spoléhat na
pomoc druhých. Ta přichází od obcí,
různých organizací, podnikatelských
subjektů a dalších. Na projektu se bu-
dou podílet finančně, odbornou radou
a pomocí, podporou na veřejnosti, da-
rem materiálu nebo poskytnutím pra-
covních sil Městský úřad Rýmařov, 
obecní úřady rýmařovského regionu,
Česko-německý fond budoucnosti,
Shromáždění Němců v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, instituce
samosprávy a veřejné správy, Nadace
Civilia, Farní sbor ČCE Rýmařov,
Farní sbor Římskokatolické církve
Rýmařov, zdravotní pojišťovny, podni-
katelé působící na Rýmařovsku, posla-
nec Jiří Hofman, senátor Rostislav
Harazim, Mgr. Jindřich Štreit a ředitel
Moravskoslezského ústavu sociálních
analýz Milan Lipner.
Pomoc nabídla i Mezinárodní organi-
zace IBO, která je členem
„Coordinating Committee for
International Voluntary Service“ při 
UNESCO a u jejíhož zrodu stál vlám-
ský řádový kněz P. Werenfried van
Straaten, který pojal myšlenku, huma-
nitární pomoc realizovat také formou
výstavby obydlí pro lidi bez přístřeší.
Během padesátileté existence IBO by-
lo vysláno statisíce dobrovolníků na
pomoc při výstavbě nebo opravách
charitativních a sakrálních objektů, 
obydlí pro chudé a mnohočetné rodiny,
pro minoritní vrstvy obyvatelstva a při
výstavbě dalších bohulibých staveb.
Ing. arch. Martin Tomeček, koordinátor
IBO (Internationaler Bauorden -
Mezinárodní stavební úřad) po dohodě
s Diakonií Rýmařov vyslal na čtrnácti-
denní počáteční stavební výpomoc

Domova odpočinku ve stáří šest dobro-
volníků (4 Holanďani a 2 Rakušani).
Mezi mladými lidmi je i pedagožka
z Holandska, která se hravě domluví
pěti světovými jazyky, částečně i čín-
sky, nebo například studentka dětské
psychologie či hudební skladatelka,
která doslova miluje hru na hudební ná-
stroje. V tomto směru vyšel vstříc mla-
dým lidem ředitel Základní umělecké
školy v Rýmařově Mgr. Jiří Taufer
a zapůjčil „muzikantům“ pro volné
chvíle zobcovou flétnu a akordeon.
Hudební skladatelka Veronika si mohla
také vyzkoušet hru na varhany v koste-
le sv. Michaela, po dohodě s farářem
Stanislavem Kotlářem.
Tito lidé pracují zdarma, pouze za stra-
vu, ubytování a možnost kulturního
poznání. Stravu a ubytování jim po-
skytují organizátoři projektu a je potře-
ba říci, že si „českou kuchyni“, kterou
jim připravují dobrovolnice Diakonie
Rýmařov Marie Piňosová, Alena
Weidlová a Anna Hrazdilová ve svém
volném čase, mladí dobrovolníci po-
chvalují. Jak poznamenal mladý a štíh-
lý student Douwe z Amsterodamu:
„Po české kuchyni přijedu domů pěkně
baculatej.“ Na otázku, co se jim nejví-
ce na pracovní výpomoci líbí, odpově-
děl opět Douwe s velkou dávkou hu-
moru: „Nejlepší na tom všem je to,
že to tady můžeme všechno rozbít.“
I když dobrovolníci pracují zdarma,
není to žádné sebeobětování. Naopak!
V jednotlivých skupinách se sejdou li-
dé z několika států a národností, kteří
se vzájemně obohatí novými zkuše-
nostmi a jazykovými vědomostmi.
Každému se naskýtá ohromná příleži-
tost, osvojit si ještě navíc nové řemesl-
né dovednosti. Diakonie pro „naše
dobrovolníky“ připravila několik výle-
tů do okolí - na Praděd (zkušeného
průvodce jim bude dělat pan Josef
Hroch), na pouť do Horního Města, na
hrad Sovinec a Rešovské vodopády 
apod. Mezinárodní organizace IBO
klade velký důraz na to, aby se skupi-
na cítila spolu dobře a bez problémů
spolu vycházela.
Mezinárodní organizace IBO přijímá

mladé lidi, ale také lidi středního věku
do svých řad dobrovolných pracovníků
neustále. Jde o brigády po celé ČR, ale
také do zahraničí. V případě zájmu
o dobrovolnou pomoc u nás nebo na-
příklad i ve Španělsku ještě v tomto ro-
ce se mohou zájemci urychleně obrátit
se svou žádostí nebo pro informace na
e-mail: 
Nosnou myšlenkou, vedoucí Diakonii
Rýmařov k vybudování Domova od-
počinku ve stáří (DOS) v Dolní
Moravici, je poskytnout klientovi pro-
stor pro naplnění jeho sociálních po-
třeb v prostředí společenství jemu rov-

ných lidí (tj. lidí s podobnými problé-
my, ale i zájmy) a tím vyřešení jeho
palčivých problémů jako je osamělost,
apatie, pocit zbytečnosti, strach z oko-
lí i jiných lidí, vnitřní uzavřenost, ne-
činnost, ale i obyčejná touha po vzá-
jemném sdílení. Tomuto cíli budou
podřízeny i konkrétní programy s při-
hlédnutím k momentálním potřebám
klientů.
Diakonie se bude snažit zajistit jednot-
livcům i skupinám důstojné stáří dosa-
žením tělesného, duševního a sociální-
ho zdraví, pohody a souladu s jejich
prostředím. Bude podporovat sobě-
stačnost člověka v péči o sebe sama,
zaměří se na rozvoj jeho soběstačnosti
a podporu zdraví, jež zahrnuje zlepšo-
vání způsobu života a další sociální
a osobní faktory vedoucí ke zdraví
a samostatnosti. Mezi cíle patří i snaha

o zmírnění utrpení nevyléčitelně ne-
mocného člověka. V DOSu se počítá
i s 11 místy pro klienty trpící demencí
či Alzheimerovou chorobou.
V DOSu vznikne multietnické a multi-
kulturní prostředí, neboť v něm budou
společně žít Češi i Němci. Alespoň
částečně tak dojde k obnovení soužití,
které bylo v minulosti (i přes dílčí pro-
blémy) nejen v našem regionu obou-
stranně inspirující a obohacující.
Němečtí klienti budou mít vyhrazenu
místnost pro své aktivity i pro možná
setkávání s členy svých rodin, které ži-
jí v SRN. K dispozici jim bude také

knihovna s německými a českými kni-
hami, v obou jazycích budou pochopi-
telně vysluhovány i bohoslužby. Pro
mobilnější klienty chce Diakonie pořá-
dat i poznávací výlety a exkurze po ce-
lé ČR, případně i zájezdy do SRN.
Vedení Diakonie doufá, že projekt na-
pomůže nelehkému procesu vzájem-
ného usmíření obou národů a stane 
se inspirací pro všechny, kteří se na
něm chtějí aktivně podílet.
DOS bude poskytovat svým klientům
zejména ubytovací služby, hrazenou
zdravotní péči vlastními zaměstnanci,
ošetřovatelskou péči, program sociál-
ní aktivizace, poradenství, sociálně-
právní pomoc a věcnou pomoc.
Diakonie Rýmařov chce, aby toto zaří-
zení bylo otevřeno vůči vnější a vnitř-
ní komunitě a s ní i propojeno spole-
čensko kulturními aktivitami. JiKo
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Zahraniční studenti přiložili nezištně ruku k dílu při výstavbě
„Domova odpočinku ve stáří“

V rýmařovském regionu vznikne důstojné multietnické a multikulturní prostředí, kde budou společně žít Češi i Němci
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Pod patronací Města Rýmařova a staro-
sty Ing. Pavla Koláře se 22. června konal
ve Středisku volného času 19. ročník 
okresního Dne zdravotně postižených
občanů. Účelem těchto již tradičních set-
kání je vzájemné porovnání vědomostí
ze sociálněprávní tématiky, stanov
Sdružení zdravotně postižených (SZDP)
a dopravních testů. Součástí každého
ročníku jsou sportovně branné hry.
Z pohledu SZDP je velmi důležité, aby
handicapovaní spoluobčané měli tako-
vé znalosti, které by jim pomohly 
při vyřizování různých sociálních dá-
vek, příspěvku na vozidlo, individuální-
ho příspěvku na dopravu, zdravotních
pomůcek nebo žádosti o osobního asi-
stenta, blízkou osobu či při žádostech
o rekondiční a rehabilitační pobyty.
Základní organizace SZDP v Rýmařově
má 86 členů a zabezpečuje výše uvede-
né záležitosti i pro neregistrované zdra-
votně postižené občany. Zajišťuje je-
denkrát měsíčně sociálně právní pora-
denský den a právní poradnu přes cent-
rum služeb zdravotně postižených
z Bruntálu.
Okresní orgán SZDP pak zajišťuje na-
víc rekondiční pobyty všech zdravotně
postižených občanů, pořádá besedy
o zdraví s lékařem, dále se sociologem,
právníkem a rovněž specifické přednáš-
ky, jejichž účelem je, jak se se svým po-
stižením naučit žít.
Sdružení zdravotně postižených se dělí
na jednotlivé svazy - Tělesně postiže-
ných, civilizačních chorob, zrakově po-
stižených, mentálně postižených a men-
tálně postižených dětí.

Okresního dne zdravotně postižených
se zúčastnilo sedmadvacet družstev
bruntálského okresu z obcí Krnov,
Bruntál, Města Albrechtic, Dvorců,
Vrbna p. Prad., Horního Benešova,
Rýmařova, a dvě družstva z Břevence,
z olomouckého okresu. Každé družstvo
mělo 4 členy.
U vědomostních testů stejně jako
u branné hry obdržela jednotlivá druž-
stva určitý počet bodů, samostatně pak
byli vyhodnoceni jednotlivci, dále byly
předány ceny útěchy poslednímu druž-
stvu, jednotlivci a vozíčkářce.
V letošním 19. ročníku si prvenství od-
neslo družstvo z Horního Benešova I.
(2783 body) v těsném závěsu za ním
skončilo družstvo Horního Města II.
(2759 bodů) a třetí příčku obsadilo
družstvo z Lichnova II (2716 bodů).
V kategorii jednotlivců zlatou příčku
obsadil Švéda z Horního Města II. (742
bodů), na druhém místě skončil
Strnadel z Horního Města I. (735 bo-
dů), na bronzovém stupínku stanul
Konečný z Horního Benešova I. (719
bodů).
Sdružení zdravotně postižených obča-
nů by chtělo touto cestou poděkovat
sponzorům, kteří se podíleli svými fi-
nančními nebo věcnými dary na dů-
stojném průběhu celé akce. Jedná 
se o tyto firmy: Icha - Nábytek, Kotrla
Elektro, Bernátek Elektro - drogerie,
Dulaj potraviny, Juračka - galanterie,
Moninec - alobal, Sigmundová - ZIGI,
Železná - drogerie, Čušková - železář-
ství, firma Horymas a Městský úřad
Rýmařov. JiKo

Okresní Den zdravotně postižených občanů prověřil
znalosti a fyzickou připravenost

V minulém roce vyšel krátký článek
o opravě věže farního kostela a jejím
financování. Zůstal dluh asi 200 tisíc
korun, který je již zaplacen.
V těchto dnech začíná další etapa 
opravy a to fasáda poloviny chrámo-
vé lodi. Finanční prostředky na do-
končení celé opravy zatím nejsou.
Bylo získáno asi 300 tisíc korun ze
zahraničí a 200 tisíc korun přispívá
farnost. Pokud se dílo podaří, bude

chybět jen „kousek“, aby byl kostel
ve vzorném pořádku.
Kaple V Lipkách potřebuje novou fa-
sádu a místní fara generální opravu.
Proto je veliká škoda, že ten, které-
mu se v tak krátké době tyto opravy
a jejich finanční zajištění podařilo 
uskutečnit - odchází.
Pan farář Stanislav Kotlář je přeložen
na faru do Nového Bohumína. Jeho
budovatelské úsilí nám bude chybět.

Jistě zůstane zapsán i v městské kro-
nice. Tato přeložení jsou v dnešní
době u mladých duchovních běžnou
praxí a neděje se to pro jejich ne-
schopnost případně pro nějaké provi-
nění.
Opouští farnost, která pod
jeho vedením dobře pro-
spívala. Farníci si ho velmi
vážili pro jeho schopnosti
profesní i lidské.
Spolupracoval s různými
organizacemi, školami,
městským úřadem, mu-
zeem, Diakonií, nemocni-
cemi atd. Pořádal pro věří-
cí i nevěřící zájezdy 
na poutě, do divadla i za-
hraničí. Z titulu svého úřa-
du, za uplynulých šest let,
rozmlouval jistě se stovka-
mi různých lidí. Byli to vě-
řící, nevěřící, chytří, hloupí,
mladí, staří, zdraví, umírají-
cí, šťastní, nešťastní atd.
Jistě se nezavděčil lidem
všem. Toto povolání - po-
slání, je velmi těžké a větši-
na lidí o tom ví málo.
Pan farář Stanislav Kotlář

je schopný, mladý a jistě ve svém
dalším životě mnoho dokáže. My 
se s ním, ač neradi, musíme rozlou-
čit. Přejme mu na novém pracovišti
hodně úspěchů. Marie Piňosová

Na dokončení opravy kostela sv. Michaela budou zřejmě chybět prostředky
Farář Stanislav Kotlář byl přeložen do Nového Bohumína
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O víkendu 22. - 23. června uspořádala
Novoapoštolská církev Den mládeže
rodiny a dětí u příležitosti 10. výročí
působení v Rýmařově. V sobotu cír-
kev zorganizovala výlet do Karlovy
Studánky a na Praděd. Od 18.00 hodin
se pak uskutečnilo setkání farníků
církve, na kterém se představil decho-
vý orchestr Taliánka řízený kapelní-
kem Josefem Taliánem. Přítomné při-
vítali v úvodu slavnostního podvečera
zástupce vídeňského biskupa - starší
oblasti pan Fritz Stübler a starosta
města Rýmařova Ing. Pavel Kolář.
Program jubilejního setkání pokračo-
val druhý den slavnostní nedělní bo-
hoslužbou v malém sále Střediska
volného času. Je potřeba říci, 
že Novoapoštolská církev si během
svého desetiletého působení v Rýmařově získala značnou obec stálých farní-
ků. Pravidelné bohoslužby se konají každou 2. a 4. sobotu v měsíci v 16.00
hodin v modlitebně Novoapoštolské církve v Rýmařově na náměstí Míru č. 29 
v I. poschodí. Jak nám sdělili představitelé církve, každý je na bohoslužbě sr-
dečně vítán. Jubilejní setkání a koncert byly plně ve finanční režii
Novoapoštolské církve. JiKo

Jak na plíseň okurkovou?

Novoapoštolská církev si připomenula
10. výročí působení v Rýmařově

Podle sdělení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje bylo na základě zjišťovacího řízení provedeného
podle § 7 ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, konstatováno, že záměr výstavby Penny Marketu v Rýmařově ne-
bude dále posuzován podle výše zmíněného zákona. Závěr zjišťovacího řízení
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách apod.

Z podkladů ŽpaV MěÚ Rýmařov

Výstavba Penny Marketu nebude posuzována
z hlediska vlivů na životní prostředí

Choroboplodné houby se šíří výtrusy (sporami). Jsou roznášeny větrem, vodou,
hmyzem a jinými živočichy, nebo se šíří mechanicky při obdělávání půdy nebo 
při manipulaci s rostlinami. Většina hub tvoří dva i více typů výtrusů, z nichž ně-
které jsou velmi odolné.k nepříznivým podmínkám.
Houby mohou na rostlinách vyvolat celou škálu příznaků, od známých a nápad-
ných moučnatých povlaků padlí, nahnědlých kupek rzivých výtrusů, prášivých
povlaků plísně šedé a různých skvrnitostí a hnilob.
Některé houby jsou úzce specializovány jen na jeden druh rostliny, jiné napadají
několik druhů rostlin.

Prvním předpokladem úspěšné ochrany je prevence napadení. Ani nejvzácnější
přípravky a sebepečlivěji provedená ošetření nemohou napravit to, co jsme zavi-
nili nevhodným pěstováním.

K základním pravidlům prevence houbových chorob patří:
1. množit jen zdravé rostliny, vysévat osvědčené semena šlechtitelských firem,
2. dodržovat při pěstování jednotlivých druhů rostlin jejich charakteristické poža-
davky (zkušenost potvrdila, že bezvadně ošetřované kultury mnohem méně trpí
chorobami, a když se onemocnění vyskytne, lze je snáze zdolat),
3. zajistit dostatek světla a přiměřenou teplotu, volit vhodné stanoviště (doporu-
čuje se předem uvážit, zda se vybrané druhy rostlin na zvolené stanoviště oprav-
du hodí),
4. střídat kultivační plochy,
5. vyvarovat se jednostranného hnojení dusíkem, který podporuje vznik měkkých
pletiv, prodlužuje vegetační dobu a snižuje odolnost (draslík ve většině případů
naopak odolnost zvyšuje).
6. snižovat vlhkost v okolí rostlin (větším sponem, volbou vzdušného stanoviště,
nepřestřikováním nadzemních částí rostlin), dobrým větráním, (raději po větru, ví-
tr přináší plísně),
7. udržovat čistotu na záhonech, v pařeništích apod. Zbytky nemocných rostlin ne-
dávat do kompostu, ale pálit.
Většina fungicidů působí účinně jen tehdy, je-li na rostliny dopravena včas, tj. dří-
ve, než choroboplodná houba stačí vytvořit množství spor a druhotná ohniska in-
fekce.

Plíseň okurková se vyznačuje na plně vyvinutých listech světle zelenými až žlu-
tozelenými, žilnatinou ohraničenými skvrnami. Na spodní straně skvrn za přízni-
vého počasí (dusno), je šedofialový až šedý porost houby. Počet skvrn narůstá,
spojují se a zasychají, dochází k rozpadu pletiv mezi hlavními nervy. Silně posti-
žené listy usychají, rostliny hynou.
Na naše území se houba šíří každoročně postupně vzdušnými proudy z teplejších
oblastí, kde přezimuje. Šíří se za deštivého počasí a pokud trvají rosy (ovlhčení lis-
tů). Optimální teplota je 15 - 20°C, pro klíčení spor a infekci 22 - 25°C a pro vý-
voj v rostlině 22 - 26°C.
Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna opatření, která zabraňují
ovlhčení nebo zkracují dobu ovlhčení listů (větrání - po větru, spodní závlaha,
vertikální vedení) a zajišťují rychlou regeneraci rostlin (přihnojení) a využití tole-
rantních odrůd. Josef Kužela
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SPORT

Termínová listina mistrovských fotbalových utkání TJ Jiskra Rýmařov

Jesenický šnek - VIII. ročník

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 Šíř 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
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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.

JAK VYJDE

Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 30. srpna 2002

Uzávěrka pro řádné vydání je v pátek 23 srpna do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!15/2002

Triatlonový klub DuKo
pořádá

8. ročník DuKo TRIATLONU
Přihlášky: písemně nebo faxem do 6.8.2002 

na adresu: Durman Vlastislav, 
Bartákova 25, 795 01 Rýmařov
Fax: 0647 / 211 873 po 18.00 hod.

Občerstvení: po doběhu obdrží každý účast-
ník občerstvení na trase bude
zřízena občerstvovací stanice

Upozornění!
- přihláška v místě startu bude navýšena 

o 50 Kč startovného
- pro vybavení závodníků a průběh závodu 

platí pravidla TRIATLONU ČSTT
- drafting je povolen ve všech kategoriích
- nezletilí mohou startovat pouze v doprovo-  

du zákonného zástupce
- každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

Srdečně zvou pořadatelé

Muži veteráni štafety: 900 m plavání, 
41 km kolo, 8 km běh

Dorost, ženy: 500 m plavání, 20 km kolo, 
4 km běh

Žactvo:100 m plavání, 5 km kolo, 1500 m běh

Kategorie:
Mladší žáci a žačky 10 - 12 let 1990 - 1992
Starší žáci a žačky 13 - 14 let 1989 - 1988
Dorost 15 - 18 let 1987 - 1984
Ženy 19 let a st. 1983 a dříve
Muži 19 - 39 let 1983 - 1963
Veteráni 40 - 44 let 1962 - 1958

45 - 49 let 1957 - 1953
50 let a st. 1952 a dříve

Štafety 19 let a st. 1983 a dříve

Start: 10.30 hod. žactvo
11.00 hod. dorost, ženy, štafety
11.30 hod. muži, veteráni

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

Datum konání:
sobota 10. srpna 2002

Místo startu:
Rýmařov, Edrovický rybník

Prezentace:
9.00 - 10.00 v místě startu

Délky trvání:
1. úsek plavání, 2. kolo, 3. běh

Skautské středisko v Rýmařově
zve na

5.ročník

IndianaJones
Westernové soutěže:
ovládání biče a lasa

hod tomahavkem a nožem

v sobotu 10.8.2002 od 10.00 hodin
doprovodný program:

soutěže pro děti
střelba z luku

hod šipkami a šplh na laně
jízda na koni

v 19.00 hodin Country bál a ohňová show
Srdečně zve Skautské středisko Na Stráni

Sbor dobrovolných hasičů
co nejsrdečněji zve na

XXXV. ročník

MEMORIÁLU JANA SUKA
v soutěži hasičských družstvech a běh jednotlivců

sobota 10.8.2002 ve 14.00 hodin
v prostoru zahrady HEDVY (Sokolovská ul.)

od 17.00 - 24.00 hodin taneční zábava
k poslechu a tanci hraje skupina ROTOR

celodenní vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma
bohaté občerstvení

Příjemné pobavení přejí hasiči!
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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

spolehlivou paní
na úklid v R˘mafiovû
na poloviãní úvazek

Tel.: 0646/ 743 162
mobil: 0605-28 34 33

Nově otevřená prodejna

na tř. Hrdinů (bývalá Ladea)

Tû‰ímeTû‰íme sese

nana Va‰iVa‰i náv‰tûvu!
náv‰tûvu!

KKoonnffeekkccee

MMóóddaa pprroo ppllnnooššttííhhlléé

ZZaakkáázzkkoovvéé kkrreejjččoovvssttvvíí

OOrriiggiinnáállnníí mmooddeellyy

SSttřřiihhoovváá sslluužžbbaa

PO - PÁ  8 - 12  13.30 - 17

SO  9 - 11.30

Soukromá firma
hledá

Cirkus bude
Po červencové návštěvě cirkusu Andres

zavítá do Rýmařova známý cirkus Berousek

Do rýmařovské zahrady Hedvy přijede ve dnech 16. - 18.
srpna Národní cirkus Originál Berousek z Prahy. 90 kusů
exotických zvířat (lamy, zebry, indický slon, koně, opice,

medvědi, velbloudi a další). Velký cirkusový zvěřinec. 

Na cirkusové představení srdečně zve vedení cirkusu



Husova 10 (vedle hodinářství Štolfa)

(nejlevnější v Rýmařově)

OBALY NA SEŠITY
A5 - 1,50 Kč    A4 - 2 Kč

(PRESENT)

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     

Jesenická 28, Rýmařov, mobil: 0602/ 511 664


