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Kandidáty do komunálních vo-
leb budeme volit za tři týdny
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prací u Městských služeb 
se chýlí ke konci
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telé byli potrestáni blokovými
pokutami
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100. výročí svého založení
Kulturní okénko města Rý-
mařova
Naše listárna: „Dotaz na posky-
tování služeb v rýmařovské lé-
kárně“ (aj.)
Sport - Fotbalový servis 
TJ Jiskra
První disciplína Rýmařovského
desetiboje má své vítěze
Mistrovské soutěže v kužel-
kách pokračují
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Aktuálně z města

Parlamentní volby jsou dávno minulostí, jejich
výsledky jsou všem dobře známé. Od dalších vo-
leb - obecních - nás dělí jedenadvacet dnů. V ně-
kterých místech se uskuteční také volby senátní.
Rýmařova se budou týkat ovšem jen
ty obecní. Občané budou volit své zá-
stupce do zastupitelstva a rady města.
Obecní - či komunální volby mají
proti parlamentním řadu odlišností.
Především mohou, i když i zde se vy-
chází ze systému stran, představit veřejnosti kan-
didáty skutečné, známé svými činy i podobou. Jen
minimum uchazečů, a to vesměs na vzdálených
místech, se tu skrývá za fiktivní autoritu té či oné
partaje, přičemž v podstatě zůstává anonymní.
Naopak všichni významní kandidáti stojící v čele

kandidátek jsou občané ostatním sousedům zná-
mí. Každý volič může sám posoudit, co ten či 
onen udělal pro obec, zda se snažil a bojoval v je-
jím zájmu, nebo naopak se sytil z obecního, nebo

dokonce vyvíjel činnost, která obci posloužila
v záporném slova smyslu.Volby se blíží a je třeba
začít vážit.
Podstatná část občanů pociťuje, že pro jejich kaž-
dodenní život je důležitější to, co se odehrává pří-
mo u nich v obci než tzv. velká politika.

Někteří spatřují v rozvoji komunální politiky těs-
nou souvislost s rozvojem demokracie. Veřejnost
považuje pak obecní volby za stejně důležité pro
rozvoj demokracie stejně tak, jako volby parla-

mentní. Stejné názory na význam ko-
munální politiky mají lidé různého
politického smýšlení, různého vzdělá-
ní a věku, lidé žijící v malých obcích
stejně jako obyvatelé měst.
Stoupenci volby stran jsou především

mezi levicově orientovanými voliči. Osobnosti
chtějí volit především ti voliči, kteří se definují ja-
ko politický střed. Míra spokojenosti s činností mi-
nulého zastupitelstva, zdá se, nemá na tendenci vo-
lit podle strany nebo podle osobnosti vliv. Stejně
tak věk, pohlaví ani úroveň vzdělání. JiKo

Podle §15, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

o z n a m u j i

1.  Volby do Zastupitelstva města Rýmařova se v Rýmařově uskuteční:

dne 1. listopadu 2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 2. listopadu 2002 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2.  Místem konání voleb do Zastupitelstva města Rýmařova je:

3.  Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
4.  Volič je povinen při hlasování prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni 

na území České republiky volit podle § 4 odst. 1, a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
5.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7.  Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb.

V Rýmařově dne 11. října 2002 Ing. Pavel Kolář
starosta města Rýmařova

OZNÁMENÍ
o dni a místě konání voleb do Zastupitelstva města Rýmařova

Za tři neděle budeme volit zástupce do zastupitelstva a rady města
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Informace
o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 38/2002 Sb. ze dne 30. ledna 2002.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 1. listopadu 2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 2. listopadu 2002 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb

v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Je-li na území obce zřízeno více
volebních okrsků, starosta obce uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. V oznámení
jsou uvedeny adresy volebních místností.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmoc-
něnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kan-
didáta  nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý vo-
lební okrsek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem ne-
bo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Je tedy
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou podélným razítkem o-
becního nebo městského úřadu, úřadu městského odboru nebo městské části.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvede-
ni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet
volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politic-
kých stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Pro informaci vo-
ličů o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích jsou na zadní straně této informace uvedeny jejich názvy.
Hlasovací lístek je opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího líst-
ku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební
strany.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jmé-
nem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě
jde dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud má být voleno např. 21 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 21 kandidáty a kromě toho 5 kandi-
dátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek pře-
trhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přístupné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková voleb-
ní komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Z podkladů odboru vnitřních záležitostí MěÚ Rýmařov
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Moravskoslezský kraj převezme k 1.1.2003 zřizo-
vatelské funkce ke zdravotnickým organizacím
a organizacím poskytujícím sociální služby.
(Na základě zákona č. 290/2002 Sb., se příspěvko-
vé organizace a organizační složky státu, zřizova-
né do 31.12.2002 okresními úřady, stanou příspěv-
kovými organizacemi a organizačními složkami

krajů.) Majetek, se kterými hospodaří tyto organi-
zace, přejde z vlastnictví ČR do vlastnictví krajů.
Z přehledu základních údajů vyplývá, že k 1.1.
přejde na Moravskoslezský kraj:
• ze zařízení sociálních služeb (domovy důchod-

ců, ústavy sociální péče, pěstounská zařízení, 
ústavy pro mentálně postižené aj.) 1741 zaměst-

nanců, 3405 lůžek v těchto zařízeních, 986,6
mil. Kč celkové hodnoty majetku

• ze zdravotnických zařízení (záchranné služby,
nemocnice, sanatoria, léčebné a kojenecké ústa-
vy) 8307 zaměstnanců, 5074 lůžek v těchto za-
řízeních, 3,7 mld. Kč celkové hodnoty majetku

JP

V rámci 35. ročníku filmového festivalu turistických filmů TOURFILM 2002,
který se konal ve dnech 25.-26. září 2002 v Karlových Varech, proběhl také 

1. ročník soutěže „Náš kraj
2002“. Tuto soutěž s velkým 
ohlasem připravil prestižní ča-
sopis pro odborníky cestovního
ruchu COT business
a Moravskoslezský kraj v ní
získal nejvyšší ocenění za nej-
lepší internetovou prezentaci
kraje. Předstihl tak Vysočinu
a Jihočeský kraj a přivezl brou-
šený pohár i diplom. Ostrava
však bodovala ještě jednou,
a sice v kategorii Nejlepší in-
formační centrum, kde 2. příč-
ku obsadilo Městské informač-
ní centrum Ostrava. Lepší byl
pouze Český Krumlov. 

Katherini Davasová,
tisková mluvčí

Organizace Městské služby spol. s r.o., Rýmařov
zajišťovala v letošním roce kromě běžných záleži-
tostí, jakými jsou svoz komunálního odpadu, sprá-
va hřbitova, správa veřejného osvětlení a další, také
větší množství zakázek na opravy komunikací.
Vozovky byly opravovány technologií nanášením
asfaltobetonovou směsí na ulicích ve městě
Rýmařově, ale i místních částech. V některých pří-
padech se jednalo o kratší úseky, jindy byla zakáz-
ka náročnější. Opravy komunikací se dotkly v le-
tošním roce ulic Okružní, Revoluční, Julia Sedláka,
třídy Hrdinů, Na Stráni, Žižkovy, v Janovicích 
na ulici Cihlové, v Jamarticích na prostranství u by-
tovek, v Ondřejově se jednalo o opravu kolem sep-
tiku u bytovek. Na ulici Bartákově byla položena
žulová mozaika u chodníku s propojením na ulici

Julia Sedláka. Městské služby zhotovily také za-
kázku - vybudování petrografického muzea v loka-
litě Hrádek (naproti hotelu Excelent), která je mo-
mentálně ve fázi dokončení. Na řadě je také zakáz-
ka zvýšení obrubníků a oprava chodníků 
na Bartákově ulici v rámci plánované rekonstrukce
vozovky, kterou by měla uskutečnit Správa a údrž-
ba silnic Bruntál v průběhu měsíce října.
Vzhledem k tomu, že se ve městě občas ztratí ně-
jaká ta lavička, ať už z náměstí nebo od autobuso-
vého nádraží, přistoupily Městské služby k instala-
ci prvních tří napevno umístěných laviček u moro-
vého sloupu v horní části náměstí. Postupně by 
se tímto způsobem měly ukotvit všechny volně 
umístěné lavičky ve městě.
„Do konce roku nám zbývá ještě dokončit bodové
asfaltování některých vozovek ve městě například
na ulici Dukelské, dále v Jamarticích, čeká nás sa-
mozřejmě větší zakázka a tou je již zmiňovaná
oprava chodníků na Bartákově ulici,“ sdělil nám
ke končící „letní sezóně“ ředitel městských služeb
Ing. Petr Klouda. V letošním roce prováděla orga-
nizace revize veřejného osvětlení, což by mělo
vést k jeho zkvalitnění. Byla odstraněna řada po-
ruch, zejména na kabelech uložených v zemi.
Městské služby v Rýmařově se v současné době
podílí na velkém množství zakázek v souvislosti
s budováním kanalizace. Půjde většinou o koneč-
nou úpravu povrchu po výkopech, asfaltování 
apod. Ředitel Klouda řekl, že v souvislosti s dobu-
dováním kanalizace městské služby předpokládají
výrazné zvýšení množství stočených kubíků vody,
v souvislosti s tím se dá přinejmenším čelit zvýše-
ní cen u stočného nebo dokonce očekávat pokles
jeho cen.
Do svého závěru finišují rovněž veřejně prospěšné
práce (VPP). K tomu ředitel Klouda poznamenal,
že pro letošní rok bylo náborem přijato celkem 17

uchazečů, oproti více než 40 pracovníků, které
městské služby zaměstnávaly v minulých létech.
Letos nemohla organizace výběr ani počet uchaze-
čů, v důsledku znění nového nařízení ovlivnit.
Navíc musela přispívat i na mzdu, sociální a zdra-
votní odvody pracovníků VPP.
„Tomu také odpovídaly výsledky letošních veřejně
prospěšných prací. Jednomu uchazeči jsme museli
dát v krátké době výpověď, vzhledem k jeho pra-
covní morálce, o ostatních se rovněž nedá hovořit
v superlativech. Na letošní sezóně VPP se výrazně
podepsaly dlouhodobá pracovní neschopnost a ne-
chuť k práci. Prozatím neznáme podmínky náboru
pracovních sil veřejně prospěšných prací pro příš-
tí rok. Stojí zde proti sobě dva argumenty - deficit
státního rozpočtu, nechuť dále platit tento systém
a na straně druhé stále se zvyšující nezaměstna-
nost. V minulých letech se dala nezaměstnanost
alespoň zčásti těmito veřejně prospěšnými pracemi
snížit,“ doplnil dále Petr Klouda. Veřejně prospěš-
né práce jsou v letošním roce sjednány do konce
měsíce listopadu.
Po dokončení všech zmiňovaných prací se bude
organizace Městské služby Rýmařov s.r.o. připra-
vovat na zimu. Jak uvedl ředitel Klouda, půjde
především o přípravu mechanizace na zimní údrž-
bu a držení pohotovostních služeb. Příprava je dá-
na zásahovým plánem, který je v platnosti a je ne-
měnný řadu let. Zásoba posypového materiálu 
je dostatečná ještě z minulého zimního období
a městské služby se nemusely nějak zvlášť na na-
stávající zimní sezónu předzásobit. „Někdy jsou
sněhové srážky natolik silné, že jsme rádi, když
stačíme odklízet sníh mechanizací, nemůžeme
proto používat sůl, která by v takovém případě by-
la neúčinná. Takže zásoby soli máme dostatek
z loňska, což se stává ojediněle“, řekl Petr
Klouda. (JiKo)

Jeho Excelence Craig Stapleton,
mimořádný a zplnomocněný velvy-
slanec USA, ve středu 2.10. odpo-
ledne navštívil Moravskoslezský
kraj. Po setkání s představiteli měs-
ta Ostravy a prohlídce Tatry
Kopřivnice se pan velvyslanec se-
šel na krajském úřadě s hejtmanem
Evženem Tošenovským. Při krát-
kém jednání se hovořilo především
o ekonomických otázkách našeho
kraje. Během tiskové konference se
Craig Stapleton zmínil o poselství,
které si s sebou odveze - Česká re-
publika a Moravskoslezský kraj je
vhodným místem pro zahraniční in-
vestory. Večer čekala velvyslance
prohlídka Hornického muzea a veče-
ře s radními Moravskoslezského kra-
je v harendě U Barborky.
Katherini Davasová, tisková mluvčí

Velvyslanec USA Craig Stapleton navštívil
Moravskoslezský kraj

Sezóna veřejně prospěšných prací u Městských služeb se chýlí ke konci
„Deficit státního rozpočtu a nechuť státu dále platit systém veřejně prospěšných prací stojí proti stále se zvyšující ne-
zaměstnanosti“, říká ředitel Městských služeb Ing. Petr Klouda.

Kraj převezme zařízení sociálních služeb a zdravotnictví

Moravskoslezský kraj získal 1. místo
za nejlepší internetovou prezentaci kraje

Ředitel Městských služeb Ing. Petr Klouda)
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Informace osadních výborů

Všem obyvatelům - jubilantům,
kteří oslaví 60, 65, 70 a 75 let,
je členy osadního výboru zaslá-
na gratulace poštou. Za osmde-
sáti a víceletými spoluobčany
přichází členové s gratulací o-
sobně až domů.
Jednou za čtvrtletí pořádá kul-
turní komise malé posezení
s jubilanty - seniory z místních
částí Janovic, Janušova
a Nového Pole. Děti z mateřské
školy v Janovicích zpěvem
a básněmi rozzáří obličej i duši
nejedné babičce i dědečkovi.
Atmosféra je velmi příjemná
a srdečná. Poprvé se takto čle-
nové osadního výboru a kultur-
ní komise s jubilanty sešli 26.
září, kdy bylo pozváno 11 seni-
orů.
Do dalších let přeje osadní vý-
bor a kulturní komise hodně
zdraví a vitality.

Jubilanté v místní
části Janovice

Odpolední hrátky v zámeckém parku

Úřad práce v Bruntále evidoval
k výše uvedenému datu 8 204 neza-
městnaných, na jedno volné pracov-
ní místo připadá 25 uchazečů o za-
městnání. Úřad práce však může na-
bídnout v současné době prozatím
jen 331 volných míst. Jen za první
tři dny měsíce září se přihlásilo 
do evidence jednotlivých úřadů prá-
ce 562 nových žadatelů o zaměstná-
ní. Proti loňskému roku je to nárůst
o 102 uchazeče. Téměř čtyři stovky
mladých lidí se zaregistrovalo již
v průběhu letních prázdnin. Jedná 
se především o čerstvé absolventy
škol. Některé z nich se ještě v let-
ních měsících podařilo umístit. Stále
jich však zůstává 275 neumístěných.
Z „prázdninových uchazečů“ o práci
se jedná o 33 vysokoškoláků, 
126 středoškoláků s maturitou 
a 116 učňů z učebních oborů nebo 
oborů s maturitou.
Ve zdravotnických zařízeních
v Bruntále, Krnově a Rýmařově chy-
bí celkem 28 lékařů, uplatnění mo-
hou najít v okrese i dvě desítky 
zedníků, zájem je také o kuchaře,

číšníky, servírky, ale také o šičky
a švadleny.
Pro občany se změněnou pracovní
schopností byly od počátku roku
k 31. srpnu vytvořeny pracovní pod-
mínky v nově vzniklých „chráně-
ných dílnách“, které poskytly 16 pra-
covních míst, ta byla velmi rychle
obsazena. V jednání je dalších 9 míst
v Krnově a 10 v Bruntále, do konce
roku by mělo být vytvořeno celkem
31 míst. Nicméně je to žalostně má-
lo, vždyť občanů se změněnou pra-
covní schopností je v okrese registro-
váno 1540 a dá se říci, že se jedná
o skupinu spoluobčanů, kteří hledají
zaměstnání jen velmi těžko.
Ani absolventi škol to nemají s hle-
dáním práce lehké. Pro ně má úřad
práce připraven program Absolvent,
jehož cílem je usnadnit mladým li-
dem vstup na trh práce. Jsou jim po-
skytovány informace o problémech
při hledání zaměstnání, prostřednic-
tvím programu Absolvent jsou při-
pravováni k přijímacím pohovorům.
Kursy probíhají jednou týdně for-
mou skupinového poradenství

a z prvních šestašedesáti absolventů
již třiadvacet končí evidenci u úřadu
práce a nastupují buďto do zaměstná-
ní nebo začínají samostatně podni-
kat. Dalších šest mladých lidí se při-
hlásilo do rekvalifikačních kurzů -
stáží, které trvají 12 měsíců a po do-
bu trvání jsou rekvalifikanti i nadále

v evidenci úřadu práce a navíc mo-
hou získat praxi u některého zaměst-
navatele. K 31.8. se uskutečnilo 162
rekvalifikačních kurzů proti loňským
130, o rekvalifikaci projevilo dosud
zájem 563 uchazečů proti loňským
498 a na stáže nastoupilo 56 absol-
ventů proti 21 v roce 2001. JiKo

Jako rozloučení s prázdninami pojali
v sobotu 14. září organizátoři odpoledne
plné her a soutěží.
V zámeckém parku byly připraveny
soutěže pro malé i velké sportovce.
Střílelo se šipkami na terče, cvrnkaly se
kuličky, jezdilo se na koloběžkách, sklá-

daly se papírové vlaštovky, nafukovaly
se balónky, skládaly se PUZZLE.
Největší legrace však byla u házení
kroužků na cíl o výhru „Mozartovy kou-
le“. Přenášení vařených, ale i nevaře-
ných vajec bylo také zpestřením sobot-
ního odpoledne.

Do her se s dětmi zapojili i jejich rodiče.
Škoda, že odpoledne tak rychle uteklo.
Pořadatelé, členové osadního výboru
v Janovicích, děkují všem, kteří se na
přípravě soutěžního odpoledne podíleli.

Za osadní výbor v Janovicích
Dáša Vogelová

Vyšší nezaměstnanost se projevila i v Rýmařově

Mgr. Milan Horna, ředitel úřadu práce

Tabulka uvádí statistiku nezaměstnanosti podle obcí v regionu Rýmařovska:
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Vloupal se do vozidla
Neznámý pachatel se v nočních hodinách
z 18. na 19. září vloupal do vozidla Škoda
Octavia na ulici Dukelská v Rýmařově.
Vtlačil vložku zámku do dveří, které poté
otevřel. Ve vozidle poškodil palubní des-
ku, přitom odcizil autorádio s přehráva-
čem. Poškozením zámku dveří a odcize-
ním autorádia způsobil majiteli škodu
v celkové výši 16 000 Kč.

Přišel si do chaty pro vzduchovku
Další neznámý zloděj navštívil chatu
v Tvrdkově poté, co vypáčil vchodové
dveře z verandy do chodby, a tak se dostal
dovnitř. Z chaty si odnesl vzduchovku,
několik konzerv alkohol a oblečení. Více
jak čtyři tisícovky, to je výsledná suma
škody, kterou za sebou loupeživý ná-
vštěvník zanechal.

Odcizil autorádio s cédéčkem
a dámskou kabelku s doklady

Dalšímu loupeživému nájezdu neznámé-
ho zloděje bylo vystaveno vozidlo
Peugeot Boxer odstavené u silnice č. 11
nedaleko základní školy ve Staré Vsi ve
dnech 26. - 27. září. I tady si zloděj přišel
na své. Po vloupání do vozidla odcizil au-
torádio s CD přehrávačem, dále dámskou
koženou kabelku, ve které byla drobná fi-
nanční hotovost, osobní doklady a kredit-
ní karta. Majiteli způsobil neznámý pa-
chatel škodu ve výši téměř 7 000 Kč.

Z domku si odnesl vysavač
v hodnotě 60 000 Kč

Další pachatel trestné činnosti, po kterém
usilovně pátrá Policie ČR, se vloupal v do-
bě od 13. do 27. září do objektu rekreační-
ho domu v Malé Morávce. Zloděj si přista-
vil žebřík, který našel vedle stavení, k bal-
kónu v prvním patře, rozbil skleněnou vý-
plň balkónových dveří a pak už mu nic ne-
bránilo, aby se dostal do obývacího poko-
je, odkud odcizil multifunkční vysavač
v hodnotě 60 000 Kč, dále minivěž, tele-
vizní hry a kuchyňský robot. Majitel vy-
číslil celkovou škodu na 70 000 Kč.

Desetikoruna byla předmětem
dětské loupeže

V úterý 1. října krátce po 14.00 hodině
v prostoru před restaurací na autobuso-
vém nádraží v Rýmařově zastoupili cestu
dvěma nezletilým sourozencům (6 a 9 let)
další tři nezletilci a požadovali po nich
peníze pod pohrůžkou fyzického násilí 
se slovy: „Navalte prachy nebo vám roz-
bijeme hubu!“ Děti jim vydaly deset ko-
run, které jim dali rodiče na autobus.
Tímto jednáním se tito nezletilí lupiči do-
pustili trestného činu loupeže podle § 234
(Citace zákona: 1) Kdo proti jinému užije
násilí nebo pohrůžky bezprostředního ná-
silí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude po-
trestán odnětím svobody na dvě léta až
deset let). Avšak vzhledem k nízkému vě-
ku pachatelů bude případ odložen. Někdy
si nejenom děti, ale především dospělí ne-
uvědomí, že jen ústní pohrůžka může na-
plnit skutkovou podstatu trestného činu.

Z podkladů OOP ČR Rýmařov JiKo

Fejeton

Psích povalečů ve městě relativně ubylo,
někteří jejich majitelé byli potrestáni blokovými pokutami

Oprávněné stížnosti některých našich
spoluobčanů byly zřejmě popudem
k tomu, aby odpovědní úředníci zača-
li sjednávat nápravu ve věci volného
pobíhání psů po veřejných prostran-
stvích v zastavěné části města. Snad
k tomu dopomohl i náš článek
v Rýmařovském horizontu 
č. 16/2002. Dá se snad spekulovat
o tom, že počet psích bezdomovců
a tuláků ve městě klesl. Stav pocho-
pitelně uspokojivý v žádném případě
není, tu a tam lze zahlédnout stejné
psy, dokonce od takových majitelů,

kteří během posledních pár dnů již
zaplatili blokovou pokutu. O uspoko-
jivém stavu se nedá hovořit ani 
ze strany odpovědných úředníků
a následně vykonavatelů úřední moci
- strážníků městské policie - ale k to-
mu se ještě vrátíme.
Bylo by zcela na místě, kdyby si kaž-
dý plnil své povinnosti v rámci stano-
vených vyhlášek a nařízení dané ob-
ce, od toho tady přece jsou, v opač-
ném případě se občan může domní-
vat, že nežije v Rýmařově ale
v Kocourkově.
„Až někoho pes pokouše, pak půjde
dotyčná osoba k lékařskému ošetření,
a teprve potom se bude celá záležitost
řešit.“ Ano, slyšeli jste dobře. Tento
výrok vzešel z úst nejmenovaného
odpovědného úředníka na adresu oso-
by, která ústně pronesla svou stížnost,
v daném případě upozorňující na stav
nebezpečí, které hrozí pokousáním
volně se pohybujících psů. Je to při-
nejmenším velmi podivné a zarážející
jednání. O tom, že k pokousání 
opravdu již od začátku roku došlo,
a ne k jednomu, svědčí záznamy
Městské policie v Rýmařově. V jed-
nom případě se jednalo o pokousání

psem, druhý případ byl napadení koč-
kou. Ano, opět slyšíte dobře, kočkou.
K oběma případům se městští poli-
cisté dostavili pozdě a útočící volně se
pohybující zvířata mezitím utekla.
V důsledku toho se nemohlo proká-
zat, zda tato zvířata byla očkována
proti vzteklině a oba napadení museli
podstoupit několikadenní velice bo-

lestivou vakcinaci proti vzteklině, kte-
rá se aplikuje do břicha. A to zde pro-
sím hovoříme jen o prokázaných po-
kousáních. Proč se dostavili členové
městské policie na místo pozdě? Pro
odpověď jsme si zašli rovnou do poli-
cejní kanceláře a Městská policie
v Rýmařově vydala k problematice
volného pobíhání psů písemné stano-
visko:

Stanovisko městské policie
Rýmařov k dodržování vyhlášky
města o veřejném pořádku - pro-
blematika volného pobíhání psů

Od začátku roku 2002 do dnešního
dne (4.10. redakční uzávěrka) vyřeši-
la MP Rýmařov celkem 40 přestupků
týkajících se volného pobíhání psů po
veřejném prostranství ve městě
Rýmařově.
Na pokutách bylo vybráno na místě 
2 200 Kč, některé přestupky byly ře-
šeny ve správním řízení nebo ulože-
ním jiné sankce. Je nutno si uvědo-
mit, že MP Rýmařov v počtu 2 stráž-
níků, bez služebního vozidla
a s množstvím daleko závažnějších 
úkolů vyplývajících ze zákona
553/1991 Sb., může jen velmi těžko
udělat více, než se jí letos podařilo.
S problematikou volného pobíhání
psů se dnes potýká snad každé město.
Je ovšem rozdíl v tom, jaké vynaloží
prostředky k tomu, aby tento nešvar
byl účinně potlačován. (Konec citace.)
A tady mi dovolte, abych na chvíli od-
bočil. Celkem je v Rýmařově a míst-
ních částech registrováno v současné
době 529 majitelů psů (Rýmařov -
388, Stránské - 13, Jamartice - 15,
Ondřejov 9, Janovice - 75, samostatně
je vedená ulice Julia Fučíka - 29). Za
loňský rok 2001 odevzdali registrova-
ní poplatníci do obecní kasy za psy
celkovou sumu ve výši 131 860 Kč.
Jak jsme dále zjistili, poplatky za psy
pohltí celkový rozpočet města. Tedy
jinými slovy řečeno, s žádnými extra
výdaji na řešení psí problematiky
v našem městě se zkrátka nepočítá.

Pokračujeme citací stanoviska měst-
ské policie:
Městská policie Rýmařov disponuje
odchytovými prostředky (distanční
tyč, vrhací síť, ochranné rukavice
i narkotizační set) ale co je to platné,
když nemá k dispozici žádné služeb-
ní vozidlo, které by bylo těmito pro-
středky vybaveno a bylo neustále
v pohotovosti v případě potřeby oka-
mžitého výjezdu (a to nejen k odchy-
tu zvířat). Provádět odchyt psů pěšky
a s veškerým odchytovým vybave-
ním na zádech je představa velice ú-
směvná. Nehledě na skutečnost, že se
odchycené zvíře (v případě identifi-
kace majitele podle známky) musí
odvést k majiteli (kde se vyřeší pře-

stupek na místě) nebo do útulku,
k veterinárnímu lékaři nebo do Olo-
mouce na Státní veterinární správu
(při podezření na vzteklinu). Zde 
je potřeba vozidla neoddiskutovatel-
ná. Je třeba si uvědomit, že v případě
neúspěšného odchytu zvířete, které
poranilo člověka (a je tu podezření 
na vzteklinu, která je pro člověka
smrtelná), musí občan absolvovat dé-
letrvající hospitalizaci za účelem vel-

mi bolestivé vakcinace proti vztekli-
ně. K těmto případům již v tomto ro-
ce došlo. Této nepříjemné anabázi 
by se dalo předejít odchytem zvířete
a zjištěným nálezem Státní veterinár-
ní správy v Olomouci.
Další problém, který brání masovému
odchytu volně pobíhajících psů a ko-
ček ve městě je absence útulku pro
zvířata. Není k dispozici žádný útu-
lek, kam by se dala volně odchycená
zvířata umístit. Je ale nutno si také 
uvědomit, že i v případě, kdyby se ně-
jaký jakkoliv vzdálený útulek našel,
umístění zvířat je také otázkou mimo
jiné i finanční - Městský úřad by mu-
sel hradit veškeré poplatky spojené 
se vstupní prohlídkou i pobytem zvíře-
te v útulku. A to jsou (jak máme infor-
mace od svých kolegů z větších měst)
částky skutečně nezanedbatelné.

Tolik stanovisko Městské policie
Rýmařov. A já se ptám: jak dlouho
bude občan města Rýmařova bloudit
v kruhu nezájmu o tento problém?
Poplatky se vybírají. Finance jsou
a nejsou.
A co vy, občané města Rýmařova? 
Je vám tento problém lhostejný nebo
byste byli rádi, kdyby se konečně
mlýnské kolo pohnulo kupředu.
Napište nám své názory na tuto pro-
blematiku. Rádi si je přečteme a ty
nejzajímavější otiskneme v rubrice
Naše listárna.
V minulém článku o volně pobíhají-
cích psech jsme slíbili, že uveřejníme
na fotografiích některé z nich. Pojďte
se spolu s námi podívat na pejsky,
které možná důvěrně znáte.

Těšíme se na vaše příspěvky JiKo
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11.10.1982 zemř. JEAN EFFEL, vl. jm. Francois Lejeune, francouzský 
kreslíř a karikaturista (nar. 12.2.1908) - 20. výr. úmrtí

12.10.1862 nar. MARIE HÜBNEROVÁ, herečka (zemř. 5.8.1931) - 
140. výr. narození

12.10.1917 nar. ZDENĚK URBÁNEK, prozaik, překladatel a esejista - 
85. výr. narození

14.10.1977 zemř. BING CROSBY, americký herec a zpěvák (nar. 
2.5.1904) - 25. výr. úmrtí

16.10. Světový den výživy, výročí založení organizace pro výživu 
a zemědělství v roce 1945, slaví se od roku 1981

17.10.1892 nar. OTAKAR JEREMIÁŠ, skladatel a dirigent (zemř. 
5.3.1962) - 110. výr. narození

17.10. Mezinárodní den boje proti bídě
17.10.1972 zemř. FRANTIŠEK GEL, vl. jm. F. Feigel, prozaik a publi-

cista (nar. 18.9.1901) - 30. výr. úmrtí
20.10.1947 zemř. JAROSLAV ZAORÁLEK, překladatel a jazykovědec 

(nar. 22.12.1896 v Spytihněvi, okr. Zlín) - 55. výr. úmrtí
21.10.1922 nar. PETER DEMETZ, česko-americký literární historik -

- germanista, určitou dobu žil v Brně - 80. výr. narození
23.10.1927 nar. LESZEK KOLAKOWSKI, polský prozaik, filozof, pub-

licista a překladatel - 75. výr. narození
23.10.1967 zemř. JINDŘICH JINDŘICH, skladatel a etnograf 

(nar. 5.3.1876) - 35. výr. úmrtí
24.10. Den organizace spojených národů (OSN), výročí vstupu 

Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945
24.10. Světový den informací o rozvoji, slaví se od rozhodnutí 

Valného shromáždění OSN z roku 1972

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Humor je sůl země; a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlou-

ho čerstvý. K. Čapek
Známá i neznámá výročí

11.10. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
12.10. 9.00 SVČ Cyklistický výlet po trase Slezská Harta -

Tylov
18.10. 15.00 SVČ HIP HOP diskotéka
18.10. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
19.10. 9.00 SVČ Turistická vycházka: Tajemství pánů

z Rabštejna
24.10. 18.00 předsálí Taliánka koncertní vystoupení
SVČ
24.10. 17.00 SVČ Přednáška o homeopatikách
25.10. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ
25.10. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
26.10. 9.00 SVČ Počítače pro děti
29.10. 10.00 SVČ Přírodovědný pětiboj

soutěžní program pro děti od 6 let
říjen SVČ Základy kondičního cvičení

metodické akce pro ZŠ

„Podobné nechť je léčeno podobným“, takové je krédo metody léčby - ho-
meopatie

Homeopatie se stává stále vyhledávanějším léčebným oborem. Důvodem je
nepochybně její efektivnost v prevenci chorob všeho druhu. Homeopatie do-
káže zlepšit a vyléčit i dlouhodobé choroby, které vzdorují klasické léčbě, ja-
ko jsou např. alergie, ekzémy, migrény, únavnost, chronické či opakované zá-
něty vnitřních orgánů, astma, nespavost, deprese, strach, neurózy, bolesti zad
apod. Z hlediska vedlejších negativních účinků je homeopatie naprosto bez-
pečná a je vhodná jak pro děti tak pro osoby pokročilého věku. Homeopatii
by měl provádět zkušený a vzdělaný homeopat, jen tak dosahuje maximální-
ho účinku.
Odborníka v oblasti léčebné homeopatické kosmetiky uvítáme v měsíci říjnu
v Rýmařově. Jedná se o paní Zdeňku Vlčkovou, která svým klientkám v kos-
metickém salonu v Šumperku doporučuje a aplikuje léčebnou kosmetiku při-
pravovanou ze sušených a zčásti z čerstvých bylin.
Přijměte tímto pozvání na přednášku o homeopatické léčebné kosmetice
s možností odborné konzultace, vyzkoušení přípravků. Uskuteční
se ve čtvrtek 24. října v 17 hod. v SVČ Rýmařov. Vstupné dobrovolné.

Šárka Adámková

Pozvánka na přednášku o homeopatikách

Společenská kronika
Narození dítěte

Kateřina Furiková ............................................................................ Rýmařov
Klára Gerhardová ............................................................................ Rýmařov

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

Ondřej Bučko - Rýmařov ...................................................................... 81 let
Juliana Bučková - Rýmařov .................................................................. 81 let
Emilie Mikulenčáková - Rýmařov ........................................................ 82 let
Anna Benešová - Rýmařov .................................................................... 83 let
Marie Pinďáková - Rýmařov ................................................................. 85 let
Marie Kryvdová - Rýmařov .................................................................. 90 let

Rozloučili jsme se

Ludvík Roller - Rýmařov ....................................................................... 1939
Oldřich Machálek - Rýmařov ................................................................ 1977

Program SVČ

Městská knihovna
Půjčovní doba knihovny:

Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin
So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve středu je knihovna zavřená

Vedení městské knihovny
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Zájmové kroužky Střediska volného času
pro školní rok 2002/2003

12.10. - 13.10.   19.30           “Musím tě svést“ (Film ČR 2002)

Ministryně Martina je úspěšnou političkou, ale tím pádem jí to moc neklape
doma. Její manžel se s ní hodlá rozvést, ale ona o tom nechce ani slyšet, pro-
tože se blíží volby a to by jí mohlo značně zkomplikovat situaci. Zoufalý man-
žel požádá svého přítele, aby Martinu svedl a natočil její nevěru na video.
Rozjíždí se tak kolotoč lží, intrik a manipulací, okořeněných množstvím hu-
morných situací, kdy se původní oběť nakonec stane úspěšnou vítězkou.

Mládeži do 12 let nepřístupný

26.10. - 27.10.  19.30    “Resident Evil“ (Film USA/VB/Německo 2002)

Tajný experiment, smrtící virus a fatální chyba. To je náplní filmového zpra-
cování kultovní počítačové hry Resident Evil. Film plný akce, napětí a atrak-
tivní hudby. Film o osudové bitvě  dobra a zla, člověka proti počítači a živých
proti zombiím. Kdo tohle peklo oživlého zla dokáže přežít? Kdo je ten, jehož
pomsta ohrožuje celé lidstvo? Mládeži do 15 let nepřístupný

19.10 - 20.10.   19.30       “Bůh je velký - já ne“ (Film Francie 2002)

Lehce bláznivá komedie o lidských touhách, slabostech a nedorozumění.
Úspěšná modelka Michele, v podání Audrey Tautou, u nás známé jako „Amélie
z Montmartru“, není spokojena se svým životem, ani s klukem, se kterým cho-
dí. Situaci se rozhodne řešit radikálně. Začíná její zběsilá honička za nejlepším
chlapem. To však přináší spoustu problémů, zmatků a komických nedorozu-
mění kolem jejich rodinných a náboženských tradic. Mládeži přístupný

Bazén v Břidličné

Oznamujeme návštěvníkům
krytého bazénu v Břidličné, že
provozní hodiny pro veřejnost
budou v měsíci říjnu až prosinci
2002 tyto:

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

V prosinci bude z důvodu vánoč-
ních svátků zavřeno v době od:

23.12. - 25.12.2002
30.12. - 1.1.2003

Vstup pouze s koupacími čepicemi
Změna provozní doby vyhrazena

Zpracovala Šárka Adámková

Středisko volného času Rýmařov stále přijímá nové zájemce do zájmo-
vých kroužků. Počet míst je omezen, proto neváhejte a přihlaste se!

Oznámení

Těšíme se na vaši návštěvu
(Tel.: 554 286 334; 554 286 244 v provozních hodinách

554 287 062-3 mimo provozních hodin)
Vedení bazénu v Břidličné

Vstupné: dospělí - 30 Kč/1 hod.
děti - 15 Kč/1 hod.)

Teplota bazénu: 30° C (malý)
26° C (velký)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2002

9

Již několik let trvající domácí válka
mezi Joštem, Prokopem a Janem
Soběslavem, moravskými markraba-
ty zruinovala jejich pokladny, kdysi
přetékající českým stříbrem a uher-
ským zlatem, s horlivou pomocí spo-
jenců zvenčí. Dna kovaných poklad-
nic již prosvítala, vojska nenasytná,
a kam se podívali, tam stáli nedočka-
ví a stále drzejší věřitelé a dluhy rost-
ly... Ani nejvyšší pán v zemi se však
nemohl zadlužovat do nekonečna -
hrozil zemský soud, sedající vždy
jednou v Brně a jednou v Olomouci,
a ten nehleděl na důstojnost a posta-
vení, ale na právo i v rozbouřených
dobách. Vždyť před ním stál zkrou-
šeně děd markrabat Jan
Lucemburský. Co dělat, čest byla 
uražena a ten druhý byl vždy odpor-
ný usurpátor, bylo třeba se rvát.
Jošt s Prokopem tedy sáhli stejně ja-
ko dnešní města na majetek a dávali
do zástavy věřitelům svá panství 
se všemi důchody a daněmi na dobu,
kdy si na nich umořili své pohledáv-
ky. Rýmařovsko vytrvalo jako přímé
zeměpanské zboží jen do konce 14.
století, kdy již nebylo tak výnosné
jako dříve. Prvním zástavním pánem,
ale i kletbou Rabštejnského panství
se stal Proček z Vildenberka či
Vildberka (hrad poblíž Blanska).
Patřil k velice starému panskému ro-
du Moravy, jehož erb je již znám jen
z pečeti, takže neznáme už jeho bar-
vy. Víme jen, že byl trojbarevný.
Klénotem, tj. ozdobou erbu, byl ko-
vový klobouk, obohacený
u Doubravické větve ještě rohy
a zvonečky. Příbuzní pánové
z Doubravice patřili k významným
moravským osobnostem, např.
Protiva 1293-1308 či Hron z Hrušky
a Černé hory byl od roku1305 nej-
vyšším zemský číšníkem, držet tedy
v markrabství obdobnou funkci, ja-
kou zastával i nejvýznamnější leník

císaře, český král, Říši římské.
Vyvinula se v době, kdy chránil své-
ho vládce tím, že ochutnával jeho ví-
no, a pokud se neskácel otráven k ze-
mi, mohl pít i panovník. Vazal tedy
chránil krále vlastním životem,
a proto ten význam
a postavení. Po-
chopitelně ani Hron
ani český král nejez-
dili ochutnávat víno,
funkce byla symbo-
lická. Původními ma-
jiteli Bouzova byli
doubravičtí příbuzní
předchozích: Búz z Búzo-
va (1318 - 1330) se syny
Zpytatou a Albrechtem. Již roku
1350 však drželi bohaté bouzovské
panství Vildenberkové, kteří je patr-
ně podědili. Prvním byl Půta
z Vildenberka a nástupcem Beneš
z Búzova (1350-68) a z Vildenberka
(1373-86), jeho syn ze šesti dětí
(Ješek, Půta, Proček, kněz Oldřich
a Jitka, žena Čeňka z Pirkštejna
a Sloupu). Benešův syn, tj. náš
Proček z Búzova, seděním na Lhotě
(1382-1417) měl kromě Bouzova
(1384) i Bohuslavice a Dlou-houmi-
lov. Se svými ženami Eliškou
(+1384) a Kateřinou z Boskovic
(+1406), snad sestrami, i s Bohun-
kou z Příkaz (1355 z Předboře) vyže-
nil další majetek: Vranovou, Střítež
a Lhotku, a známe jej i jako ždánic-
kého purkrabí. Sestra Eliška (1368)
se stala ženou bohatého Miloty
z Náměště. Jisté je, že nešťastně hos-
podařící Vildenberkové, kdysi bohatí
mecenáši církve a zakladatelé dolan-
ské kartuzie, začali záhy chudnout.
Už roku 1382 prodali tvrz
v Lošticích a zanedlouho i hrad
Pozořice. Přesto je evidentní, že
Proček ještě nebyl žádný chudák, ale
pořádně bohatý velmož. Jenže s jíd-
lem roste chuť, začal tedy panství

rozšiřovat, jak se dalo, tedy ne vždy
zcela podle regulí a nejspíš nevěděl
kdy přestat.
Nejlákavější příležitostí se stala jako
u jiných válka, v níž se Proček
z Vildenberka stal věřitelem a nepří-

liš spolehlivým straní-
kem markraběte
Prokopa a to se mu
mnohokrát vymstilo.
Na jeho intriky doplá-
celi i jiní, před rokem

1400 za biskupa Jana
IV. Mráze vzniklo nej-

spíš nikoli bezdůvodné
podezření, že na jeho podiv-

ných aktivitách spolupracuje
i mírovský biskupský kastelán

Bohuš z Řepové. Podezření nejspíše
nebylo zcela liché, protože Bohuš
skončil na šibenici, Vildenberk vy-
klouzl. Hospodaření a lavírování 
se však nedařilo a 1398, kdy získal
do zástavy Rabštejnské panství, mu
již nepatřil Bouzov, který musel
v tísni prodat Kunštátům, i když se
po něm ještě nadále psal. Snad dou-
fal, že jej získá zpět. Snažil se tedy
úsilovněji zacelovat ztráty pěkně
podezřelými a násilnickými způso-
by. Jenže nepřátelství Prokopa
a Jošta skončilo 1405 a Proček ani
jemu podobní již nebyli třeba v ze-
mi, kde zavládl mír. Při svém taže-
ní ke zpacifikování země tak bratři
patrně nevynechali ani zástavní ma-
jetek Pročkův: tvrz a město
Rýmařov. Bojovný, ale neúspěšný
Proček se jistě postavil na odpor.
Doplatili nepraví lidé, posádka tvr-
ze a měšťané. Asi v květnu 1405 by-
la tvrz i s městem dobyta, vydran-
cována a zapálena. Vzhledem k to-
mu, že město zůstalo nadlouho té-
měř pusté, musel být útok děsivý
a pro mnohé smrtelný.
Dodnes lze v hloubce městského jád-
ra najít do červena propálenou požár-

ní vrstvu, která odděluje bohaté měs-
to lucemburského markraběte Jana
Jindřicha a velké naděje do budouc-
nosti od úpadku a bídy počátku 15.
století a husitských válek. Žalostné
zbytky tvrze dodnes páchnoucí spále-
ništěm přeplnily hroty šípů z luků
i kuší, kamenné koule z houfnic, ba
i z tarasnice, zlomky brnění a koň-
ských postrojů, ba i hliněné kulky
a válečkovitý projektil z těžké hákov-
nice, důkazy těžkých posledních
chvil obránců a vítězství neuvěřitelné
lidské i palebné převahy. Zloba před-
stavitelů země musela být skutečně
veliká a patrně odůvodněná, vždyť si
vlastně ničili vlastní majetek. Proček
byl zajat, uvězněn a postaven před
zemský soud jako zemský škůdce.
Byl proskribován, tj. zbaven části
zbývajícího majetku, ale nakonec
soud asi přijal jeho neupřímnou 
omluvu, hluboké „pokání“ a slib, že
již nikdy nebude škodit zemi. Moc to-
ho nesplnil a roku 1410 byl proskri-
bován již potřetí, avšak na rozdíl 
od chudáka rytíře z Řepové se i tento-
krát vysmekl šikovně z oprátky nový-
mi „upřímnými“ sliby. Je až neuvěři-
telné, jak mocné musel mít přímluv-
ce, když držel rabštejnskou, třebaže
zničenou zástavu až do roku 1413.
Majetek rodu se však nadále vytrá-
cel, stále více se prodávalo i v dal-
ších větvích rodu. Ještě 1425 se set-
káváme s Pročkem z Vildenberka,
nyní zástavním pánem hradu Vraní
hora u Moravské Třebové, na straně
uherského krále Zikmunda. Avšak
ani tady Vildberkům štěstí nekvetlo,
hrad byl dobyt a rozbořen husity.
Roku 1464 žila již jediná Pročkova
dcera Kateřina z Vildberka 
a na Lhotě a vlastnila ještě
Dlouhomilov a Sádnici, pak již jaké-
koli další stopy Vildberků, kteří nejspíš
vymřeli většinou už na konci 14. stole-
tí, z historie zcela mizí. Mgr. Jiří Karel

Proklínaný Proček z Vildberka
Z historie

Městské muzeum a galerie Octopus
V sobotu 28. září se v Městském muzeu v Rýmařově 
uskutečnila vernisáž výstavy čtrnácti autorů soustředě-
ných ve volném sdružení Galerie Octopus při městském
muzeu. Právě v letošním roce slaví Octopus 10 let svého
trvání. Vernisáže se zúčastnilo téměř osmdesát návštěv-
níků. Při příležitosti otevření výstavy se představila 
ve výstavních prostorách také alternativní hudba Siberia.
Každá individuální výstavní sekvence dává nahlédnout
do jiné dílny, názoru a svérázného pojetí. Vedle
Požárových (Miloš) (Vsetín, pův. Rýmařov) vzpomínek
na op-art, najdete dokonalé grafiky jeho syna Jakuba
(Třebíč, pův. Rýmařov), absolventa pražské Vysoké 
uměleckoprůmyslové školy. Trojice sochařů Josef
Chovanec (Huzová), Ladislav Mazoch (Šternberk -
Huzová) a M. Štefek (Šternberk) obohatila výstavu oso-
bitými pracemi ze dřeva i pískovce. Luděk Adámek
(Uničov - Huzová) se vypracoval k dokonalé skleněné
vitráži. Originální surrealistické oleje Pavla Meredi
(Uničov, pův. Rýmařov) doplňují rozměrné dosud nevy-
stavované abstraktní malby Karlovy (Roman)
(Rýmařov). Nové invenční Reisnerovy (Jiří) (Rýmařov)
koláže s pracemi Luboše Tesaře (Jemnice) tvoří pře-

chod k fotografii. Vtipné snímky Štreitova žáka
Antonína Mikšíka (Paseka) střídají hravé záběry
Zdeňka Habra (Rýmařov) či vážné epické práce
Marka Zotha (Rýmařov). Čestné místo mezi ostatními
jsme zachovali nestorovi výtvarného spolku Jaroslavu
Němcovi (Rýmařov) a jeho krásné a stále svěží krajinné
fotografii.
Je velká škoda, že většina škol neprojevila letos zájem
kromě jiných ani o předešlou výstavu s dalšími nadaný-
mi výtvarníky z Rýmařovska (např. ojedinělá a invenční
batika Šárky Lupečkové, profesorky gymnázia
v Rýmařově či velmi zajímavá grafika a textilní objekty
Martiny Kohoutkové, učitelky ze ZUŠ). Nyní se nabízí
další zajímavá výstava, která má rovněž co říci
Rýmařovu a jeho školám. Prokazuje rovněž, že u nás ne-
ní jen „taková nuda“ a že i zde má své místo výtvarné 
umění. Nabízí širokou paletu žánrů, technik a stylů, je-
jichž poznání, by jistě nebylo žákům a studentům 
ke škodě (kupř. olejomalba, malba akryláty, koláž, ab-
straktní malby, surrealismus, op-art ad.). Její zaměření
nevylučuje účast žádného věkového stupně od dětí po do-
spělé. Výstava potrvá do 27. října. (Galerie Octopus)
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Dotaz na poskytování služeb v rýmařovské lékárně

V této rubrice mohou občané vyjadřovat své více či méně kritické názory či
postřehy ze života našeho města. Příspěvky občanů jsou otiskovány v plném
znění, nejsou cenzurovány a s jejich názory se redakce nemusí vždy ztotož-
ňovat. Každý pisatel je plně právně odpovědný za své názory. (Redakce)

• V č. 14 RH jsem se tázal na pří-
padné předsednictví starosty Koláře
ve správní radě okresní pobočky
VZP v Bruntále. Odpověď byla jas-
ná: ano, tuto funkci pan starosta za-
stává. Z vedlejšího článku vysvitlo,
že je rovněž předsedou Občanského
sdružení pro mezinárodní partner-
skou spolupráci města Rýmařova.
Po Rýmařově se proslýchá, že těch
funkcí je víc jak deset, což jsou
pravděpodobně zlovolné pomluvy.
Hovoří se ovšem o Teple, vodovo-
dech, redakční radě RH, Jiskře, ly-
žařích. Prosím pěkně, tak kolik do-
opravdy a jakých, pane starosto?

• Druhý dotaz se týkal výrazu
Město Rýmařov uprostřed věty.
Redakční odborníci vysvětlili, že je
to tak správně a proč. Každý, kdo
pracuje s jazykem na veřejnosti
(což je např. právě RH) by s ním
měl zacházet nejen s láskou 
a úctou, ale především s jeho dob-
rou znalostí. Je mi líto, že musím
redakční odborníky zklamat, ale
všechno je jinak. A to tak, že úplně.
Toto je stanovisko nejvyšší jazyko-
vé autority v zemi, Ústavu pro ja-
zyk český Akadamie věd ČR (které
by, kdyby ovšem chtěl, mohl RH
získat stejně snadno jako já):
V současné době se před zeměpisné
názvy měst a obcí stále častěji před-
souvají výrazy (statutární) město
a obec (město Liberec, statutární
město České Budějovice, obec

Semice). Tyto výrazy plní dvojí
funkci: buď naznačují druh (veli-
kost) územní jednotky, nebo bývají
součástí názvu obce nebo města ja-
kožto právnické osoby. V prvním
případě je lze vynechat; můžeme
sdělit: v obci Semicích došlo k ha-
várii i v Semicích došlo k havárii.
Ve druhém je podle zákona 
č. 128/2000 Sb. v záhlaví všech lis-
tin, které „jsou vyhotoveny orgány
obce a týkají se samostatné působ-
nosti obce“, jejich užití závazné.
V záhlaví listin stejně jako v adrese
je velké písmeno u prvního výrazu
pochopitelně namístě. Abychom
však psali tyto výrazy s velkým pís-
menem i ve větné souvislosti, muse-
ly by být součástí vlastního názvu.
Po konzultaci s pracovníky z odbo-
ru legislativy a práva Úřadu vlády
ČR a Ústavu státu a práva AV ČR
máme za prokazatelné, že název ob-
ce či města jakožto právnické osoby
je totožný s názvem zeměpisným.
Jmenuje-li se územní jednotka
Liberec, Zlín, Pardubice, Líbeznice,
Vysokov, vystupuje tímto jménem
i v právnických vztazích; předsunu-
té výrazy obec, město se chápou ja-
ko jména obecná, jejichž funkci 
je signalizovat druh právnické oso-
by, a proto se píšou s malým písme-
nem. S velkým písmenem píšeme
pouze Město Albrechtice, Město
Touškov a Město Libavá, kde je vý-
raz město součástí vlastního země-
pisného názvu. (Luboš Tesař)

Odpověď redakce na dotazy čtenáře:

• K prvnímu dotazu: do funkcí, které starosta zastává mimo svůj úřad, byl Ing.
Kolář vždy delegován radou nebo zastupitelstvem města Rýmařova, což je
podloženo jednotlivými usneseními, nebo jeho působení vyplývá přímo ze zá-
kona. Konkrétní informace o jednotlivých funkcích starosty může tazatel zís-
kat na sekretariátu starosty městského úřadu v úředních hodinách. Další akti-
vity starosty, například předsednictví oddílu lyžování v TJ Jiskra Rýmařov vy-
plývají z ryze soukromých zájmů a v žádném případě nemají nic společného
s úřednickými funkcemi.
• Druhý dotaz se týkal psaní velkého písmene ve slově Město Rýmařov v sou-
vislosti s právním subjektem. Jak redakci sdělili odborníci v Ústavu pro jazyk
český Akademie věd ČR v Praze, čeština je jazyk velmi bohatý a tvárný, a pro-
to není vyloučeno, že velké písmeno ve slově Město Rýmařov ve spojitosti
s právním subjektem brzo zdomácní a bude užíváno jako pravopisně správné.
V současnosti však Pravidla českého pravopisu připouštějí pouze stanovisko
Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze, potažmo pisatele, a redakce se tedy
tímto zdůvodněním bude řídit. Děkujeme za upozornění. (Redakce)

V minulém čísle tohoto periodika
jsme vás informovali o tom, že pro-
běhla výměna svislých dopravních
značek na náměstí Míru
v Rýmařově. Provedenou výměnou
došlo tak k jinému režimu v parko-
vání motorových vozidel.
Zajisté již většina řidičů zjistila, že no-
vé dopravní značky upravují povin-
nosti řidičů motorových vozidel a sou-
časně ukládají všem motoristům, kteří
si zvolili možnost parkování vozidel
v centru našeho města, že jsou povin-
ni se podle nich chovat a tyto značky
dodržovat ve smyslu ustanovení vy-
hlášky č. 99/1989 o pravidlech provo-
zu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. Jinými
slovy - za porušení povinnosti řidiče
dodržovat dopravní značky a dopravní
značení, je tento řidič posuzován tak,
jako by byl spáchán dopravní přestu-
pek a může mu být uložena pokuta
podle platného sazebníku v přestupko-
vém řízení. V pravomoci orgánů
Městské policie ČR je v případě neza-
placení pokuty možno tento přestupek
postoupit do správního řízení. Tento
postup již většinou bývá sankcionován
podstatně vyššími pokutami.
Je proto ve vašem zájmu předejít
těmto nepříjemnostem tím, že se bu-
dete podle dopravních značek jako
řidiči chovat. Znovu proto připomí-
náme, že nová dopravní značka je u-
místěna u pohostinství Centrum
a druhá u prodejny Zelenina vedle

České spořitelny, ve spodní části ná-
městí. Nově jsou určeny i parkovací
boxy pro motorová vozidla
Městského úřadu Rýmařov. Čtyři bo-
xy pro tělesně postižené motoristy
jsou vymezeny přímo u parkovacího
automatu a měly by být vždy volné.
Současně si vás dovolujeme infor-
movat o tom, že celoroční parkovací
karty pro parkování na náměstí Míru
v Rýmařově se začnou prodávat po-
čátkem měsíce prosince 2002 a bu-
dou k dostání v prodejně SHOP TA-
BÁK na náměstí. Tato karta bude
majitele opravňovat k celoročnímu
dennímu parkování za částku 
365 Kč, tedy za 1 Kč denně. Těchto
karet bude prodáváno omezené množ-
ství. Doporučujeme vám proto, abyste
se v případě zájmu o zakoupení karty
s předstihem informovali v prodejně.
Přednostně si budou moci zakoupit
celoroční parkovací kartu ti občané,
kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu na náměstí Míru v Rýmařově
a vlastní osobní motorové vozidlo
a nejsou držiteli průkazu pro tělesně
postiženou osobu - řidiče. Dále řidič
osobního vozidla, které jako služeb-
ní používá a je mu svěřeno jako slu-
žební jeho zaměstnavatelem a koneč-
ně právnické a fyzické osoby užívají-
cí na náměstí Míru v Rýmařově ne-
movitosti k podnikatelské činnosti
a jsou vlastníky osobního automobi-
lu, který k této činnosti používají. 

(JUDr. Jaroslav Henc)

Vážení motoristé - řidiči Dotazy našich pisatelů

Již jednou jsem si stěžoval
v Bruntále na OÚ odboru zdravotnic-
tví na podle mě nehorázné ceny v rý-
mařovské lékárně, ale stále se nic ne-
změnilo. Cena za léky je podle ji-
ných lékáren příliš veliká a doklad
o zaplacení nikdy nedávají.
Dne 27.9.2002 jsem si v rýmařovské
lékárně vyzvedl na předpis Goptein
a Ibalgin, za které jsem zaplatil

67,40 Kč. Zdálo se mi, že cena je ně-
jak vysoká, a tak jsem zavolal 
do bruntálské lékárny a zeptal jsem
se na cenu léků. V Bruntále za
Goptein zaplatím 9 Kč a za Ibalgin
8 Kč. Vrátil jsem se do lékárny a po-
žadoval jsem pouze doklad o zapla-
cení léků 67,40 Kč za Goptein
a Ibalgin. Lékárník mi řekl, že jsem
si měl o doklad říci hned. Po chvíli

dohadování mi peníze vrátil a bylo
mi sděleno, že už mne u něj v lékár-
ně nechce vidět.
Pan lékárník Karajannis řekl: „Pan
Ing. Barot je hajzl, protože nedodr-
žuje zákon, chce být lidumil a léky
prodává levněji, chce prodat lékárnu
za 200 milionů. A takový, jako jste
Vy, jsou v Rýmařově dva, co mě
chodí jen nasírat.“

Poslanci před časem odhlasovali, 
že trhovci musí vydávat pokladní
bloky! Nevím, proč se tak neděje
i v rýmařovské lékárně?
Hulvátské jednání pana lékárníka,
který se obohacuje na nemoci lidí, 
se mi nelíbí. V Rýmařově nemá žád-
nou konkurenci a hlavně starší lidé
nemají možnost si léky vyzvednout
jinde.  (Pavel Suchý)



Školy informují

V úterý 1. října 2002 se I. základní
škola na ulici 1. máje hemžila dovádě-
jícími dětmi z mateřských škol.
Pedagogický sbor, spolu s ředitelem
Miloslavem Horkým, připravil na
krásné podzimní odpoledne Den otev-
řených dveří doprovázený atletickým
trojbojem. Děti z rýmařovských mateř-
ských škol na ulici Revoluční a 1. má-
je nadšeně běhaly, skákaly do dálky

a snažily se o to, kdo nejdál dohodí
míčkem.
Den otevřených dveří se letos uskuteč-
nil již podruhé. Předškoláci i se svými
rodiči byli pozváni do budovy školy,
kde měli možnost prohlédnout si nové
počítačové učebny, jejíž vybavení bylo
pořízeno z nákladů Ministerstva škol-
ství v rámci programu Internet do škol
(INDOŠ). Holky i kluci nespustili oči

z pana učitele chemie, jehož ruce pro-
váděly pokusy, při kterých se děly ne-
uvěřitelné věci.
Závěrečnou prohlídkou bylo nahléd-
nutí do prvních tříd, kde již čekaly pa-
ní učitelky, které dětem rozdávaly 
omalovánky. Budoucím školákům 
se z barevně vymalované třídy moc ne-
chtělo, ale už bylo na čase se vrátit
před budovu školy, kde na ně čekaly

diplomy za jejich výkony a sladké od-
měny v podobě čokolád.
I. základní škola ve spolupráci s mateř-
skými školami zavádí výuku cizích ja-
zyků již v prvních třídách. Cizí jazyky
budou vyučovány zábavnou formou.
Pedagogický sbor základní školy 
na ulici 1. máje děkuje učitelkám a ře-
ditelkám rýmařovských mateřských
škol za příjemnou spolupráci. ZaV

Významné 100. výročí si letos při-
pomenuli současní i bývalí profeso-
ři a studenti, kteří se zúčastnili oslav
založení rýmařovského gymnázia
ve dnech 27. a 28. září. Na přípra-

vách oslav se podíleli i absolventi
a spolupracovníci gymnázia, zajiš-
ťovali kontakty se studenty a profe-
sory, kteří na gymnáziu v průběhu
uplynulých 100 let studovali a vyu-
čovali. Vedení gymnázia připravilo
pro bývalé kantory, studenty, zá-
stupce školských zařízení, zástupce
rýmařovských firem, vedení města
a další příznivce gymnázia opravdu
bohatý program. V pátek 27. září se
uskutečnil na gymnáziu Den otevře-
ných dveří a od 16.00 hodin mohli
návštěvníci shlédnout nejen histo-
rický průřez školy formou výstavy
různých dokumentů, map a prvních
maturitních vysvědčení, ale také je-
dinečnou výstavu jednoho z vý-
znamných studentů, který zde kdysi
ve školních škamnech pobýval - fo-
tografa Jindřicha Štreita.
V městském kině se v 18.00 hodin

uskutečnilo slavnostní shromáždění
s kulturním programem, ve kterém
vystoupili studenti gymnázia, žáci
základní umělecké školy, významná
přední česká flétnistka Monika
Štreitová a další. Ředitelka gymná-
zia PhDr. Emilie Zavadilová infor-
movala přítomné hosty o historii,
ale i nelehké současnosti gymnazi-
álního školství a pozdravit bývalé
i současné pedagogy a studenty při-
šli starosta města Ing. Pavel Kolář
a bývalý student Jindřich Štreit.
Pozvání na oslavy 100. výročí zalo-
žení Gymnázia v Rýmařově přijali
i bývalí studenti z nejstarších matu-
ritních ročníků 1946 - 1949 napří-
klad pan Mgr. Antonín Zaďa
Zavadil, dlouholetý kantor a vedou-
cí hudby Pedagog nebo dvaasedm-
desátiletý Ing. Miroslav Hudec, pri-
mus gymnázia, bývalý českosloven-
ský velvyslanec v Kanadě, který
stále pracuje jako podnikatel a žije

v Praze. Nejdále to měl do Rýma-
řova absolvent gymnázia, který při-
cestoval až z Norska.
V sobotu 28. září se mohli účastníci
setkání pobavit na večeru s hudbou

Alternativa, který se uskutečnil 
ve velkém sále Střediska volného
času. Škoda jen, že zástupců z nej-
mladších ročníků bylo poměrně má-
lo, vzhledem k nástupům na vysoké
školy.
Poděkování za vzornou přípravu ce-
lé akce si zaslouží nejen organizáto-
ři - pedagogové a studenti, ale rov-
něž i zástupci středního odborného
učiliště zemědělského a OU, které
prostřednictvím svých odborných
mistrových oboru kuchař číšník
a dalšího personálu připravili výteč-
né občerstvení na Den otevřených
dveří, a také všemi gurmány oceňo-
vaný guláš na sobotní večerní párty.
Velké díky patří také všem rodičům
současných studentů, kteří pomáha-
li zajišťovat chod občerstvovacích
stanovišť až do ranních hodin.
Co dodat na závěr? Snad jen to, aby
Gymnázium v Rýmařově přineslo
příštím studentům další potřebné
vědomosti a připravovalo je do ži-
vota po dalších 100 let. JiKo

Gymnázium Rýmařov oslavilo 100. výročí svého založení

Při chemických pokusech se děly neuvěřitelné věci

A jak si vedli předškoláčci ve sportovních dis-
ciplínách, to již napoví výsledková tabulka:
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Ve středu 18. září se žáci odborného učiliště v Rýmařově
zúčastnili veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních
prostředků. Sbírka měla být původně, jak tomu bylo kaž-
doročně, věnována na podporu dovybavení nové transplan-
tační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií 
ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Vzhledem k součas-
né krizové situaci v naší republice se občanské sdružení
Život dětem rozhodlo tuto sbírku věnovat dětským zaříze-
ním (školám, mateřským školám, dětským oddělením v ne-
mocnicích apod.), která byla postižena povodněmi.
Mládež nabízela našim spoluobčanům různobarevná srdíč-
ka za dobrovolný finanční obnos. I přes chladné a nepřízni-
vé počasí Srdíčkový den pomohl zapůsobit na všechny, kte-
rým není osud těchto zařízení lhostejný. Všichni, kteří 
s ochotou přispěli, si zaslouží poděkování. Dík patří i všem
žákům, kteří se podíleli na organizaci. Vždyť bez nich 
by se celková vybraná částka 18.208 Kč nedostala na po-
třebná místa. Jiří Žváček, ředitel SOUZ a OU Rýmařov

Studenti SSOŠ Prima Rýmařov strávili
víkend v soutěžním klání na hradě
Sovinci.
V rámci programu protidrogové preven-
ce pořádá hlavní partner Her -
Moravskoslezský kraj 6 víkendů plných
soutěžení a zábavy. Organizátoři si vy-
půjčili pro tato setkání mladých lidí ná-
zev kdysi tak oblíbených her televizních.
První etapa se konala 21. a 22. září 
na Sovinci, za účasti 7 družstev studentů
středních a jedné vyšší školy
z Moravskoslezského kraje. Z okresu
Bruntál soutěžilo jen družstvo Primy.
Zápolení mělo tentokrát historický pod-
text. Tak jsme zbrojili (výroba ústroje 
obránců hradu a šípů), kuchařili (pečení
„ulovené drůbeže na vlastním ohništi),
stolničili (výroba hodovacích lavic) a ut-
kali se ve válečných dovednostech (střel-
ba z dobových zbraní). Umělecké obory
vyplnily čas večerní.
Na zajímavě prožité dva dny budou jistě
vzpomínat všichni, nejen ti, kteří vyhráli.
A příští Hry? Buď v bazénu v Novém
Jičíně, nebo na zimním stadionu
v Havířově - tak se těšíme!

L. Weinerová, uč. SSOŠ Prima

Ve čtvrtek 19. září počasí přímo vybízelo ke sportovním aktivitám v přírodě. Toho využilo ve-
dení ZŠ na Jelínkově ulici 1 a zorganizovalo přespolní běh pro všechny žáky od prvních tříd 
až po deváté. Pro nižší stupeň se závody konaly již o den dříve, ale povětrnostní podmínky byly
prakticky stejné. Nebylo horko ani zima, nepršelo, zkrátka tak akorát.
Velmi příjemným překvapením byl přístup všech chlapců i děvčat k závodům. Snažili se jak nej-
lépe mohli, aby dosáhli dobrého umístění, takového, jaké odpovídalo jejich schopnostem. I ti, je-
jichž tělesné předpo-
klady nejsou pro ak-
tivní, a ještě k tomu
závodivý sport příliš
příznivé, se snažili
podle svých možností.
A v tomto směru jsou
vítězové všichni, pro-
tože překonali sami
sebe a vytrvali. V mi-
nulých letech se občas
našla skupinka zejmé-
na „pánů kluků“, kteří
trať v podstatě jen pro-
šli nebo v lepším pří-
padě bez námahy pro-
klusali. Letos jsme 
se však s tímto přístu-
pem nesetkali.

V jednotlivých kategoriích, které byly děleny podle tříd, zvítězili:

Třída Dívky Hoši
I. Markéta Křenková Sebastian Gažák
II. Denisa Škorňová Michal Turták
III. Lucie Kistanová Ivo Kobolka
IV. Klára Strapková Dominik Šašinka
V. Martina Benáková Tomáš Sitař
VI. Míša Kunzová Jaromír Pospíšil
VII. Martina Orságová Martin Furik
VIII. Michaela Pavelová Michal Kautz
IX. Kateřina Erbenová Jiří Vykoukal

Na druhém stupni ZŠ se projevila výrazná
a jednoznačná převaha žáků, kteří navštěvují
sportovní třídy jak v kategorii dívek, tak
i chlapců. Je vidět, že sem nechodí nadarmo
a na jejich sportovní zdatnosti je to znát.

Vratislav Konečný

Hry bez hranic nebyly bez násSrdíčkový den byl prospěšný
v rámci obnovy dětských zařízení

Všichni zvítězili sami nad sebou

Zleva: Petr Kmenta, Martin Sedlář, Sebastian
Gorčík
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Sport

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

Soutěže v kuželkách pokračovaly dal-
šími koly a oddíly TJ Jiskra Rýmařov
v nich zaznamenaly střídavé úspěchy.
Ve 3. kole hrála Jiskra A na domácí ku-
želně s jedním z favoritů - KK
Moravská Slavia Brno A a po vyrov-
naných výkonech celého družstva vy-
hrála 12:4. Nejlépe se dařilo 
J. Tezzelemu 896 poražených kuželek.
V dalším kole hrálo naše družstvo
v Opavě proti vedoucímu družstvu 
II. ligy a remizovalo s námi 8:8.
Nejlepším z našich hráčů byl 
M. Dědáček s výkonem 884. Po čtvr-
tém kole je Jiskra A v tabulce 
na šestém místě.
Jiskra B ve III. lize hrála doma s velice
silným družstvem SKK Náchod B ne-
rozhodně 8:8. Nejvíce kuželek shodil
J. Heblák 879. V dalším kole prohráli
naši muži na kuželně v České Třebové
s družstvem KK Vysoké Mýto 4:12.
Nejlépe se dařilo B. Bahulíkovi 906.
Naše družstvo má odehráno o zápas
méně a je na 9. místě III. ligy.
Svoji soutěž již zahájily i ženy.
Nejdříve prohrály v Vyškově s KK
Rostex Vyškov A 3:13 - V. Tomanová
440 shozených kuželek a poté porazily
na domácí kuželně družstvo HKK
Olomouc B (dříve Zora Olomouc)
14:2. V tomto utkání podala z našich
hráček nejlepší výkon M. Tillerová
431. V tabulce II. ligy jsou naše ženy
na 6. místě.
Dorostenci zahájili svoje účinkování
ve II. lize vítězstvím nad dorostenci
KC Zlín 8:0 - J. Sochor shodil 404 ku-
želek a v dalším kole prohráli
v Olomouci s HKK Olomouc 2:6.

Bylo to velice vyrovnané utkání a naši
dorostenci prohráli o 6 kuželek.
Nejlépe se opět dařilo J. Sochorovi 413
kuželek.
Krátce ještě výsledky našich družstev
v nižších soutěžích.
Jiskra C v oblastním přeboru I. třídy
vyhrála doma nad KK Šumperk
B 12:4 - M. Kovář 434 a v další kole 
opět na domácí kuželně prohrála
s SMŽ Olomouc 5:11. Nejlépe se daři-
lo P. Trusinovi 420. Družstvo je po čty-
řech kolech na 4. místě.
Jiskra D v oblastním přeboru II. třídy
vyhrála v Prostějově s Pozemstavem
Prostějov B 11:5 - V. Štrbík 431
a v dalším kole remizovala doma
s SKK Jeseník B 8:8. Naším nejlep-
ším hráčem byl M. Davidík 422 kuže-
lek. Družstvo je v tabulce zatím na 5.
místě.
O víkendu 5. a 6. října soutěže nepo-
kračují, pouze v sobotu Jiskra B ode-
hraje doma odložené utkání z prvého
kola s Bižuterií Jablonec.
Soutěže budou pokračovat až za týden
12. a 13. října. V sobotu v 9.00 hodin
nastoupí doma Jiskra A proti ČKD
Blansko A a od 14.00 hodin Jiskra
B proti družstvu Start Rychnov 
nad Kněžnou. V neděli od 9.00 hodin
budou hrát dorostenci s TJ Horní
Benešov. Ženy jedou do Oder, Ji-
skra C do Zábřehu a Jiskra D
do Přemyslovic.
Začínají i soutěže žactva. V neděli 
6. října se uskuteční první turnaj
„Mladých nadějí“ v Olomouci. Náš
oddíl na něj vysílá celkem 7 žáků a žá-
kyň. Ing. Miroslav Votruba

Připravil Zdeněk Kudlák

Mistrovské soutěže v kuželkách pokračují

•
bbyyttyy 11++33 v obytném domû

nnaa uulliiccii DDuukkeellsskkáá 55,, 779955 0011 RR˘̆mmaafifioovv,,
ddoossuudd oobbssaazzeennéé nnáájjeemmnnííkkyy

Prodejní cena jednoho bytu je 113300..000000 KKãã

•
vvoollnn˘̆ bbyytt 11++33 v obytném domû

nnaa uulliiccii DDuukkeellsskkáá 55,, 779955 0011 RR˘̆mmaafifioovv
Cena dohodou - nabídková cena 335500..000000 KKãã

Platba pfii sepsání kupní smlouvy
pfied zápisem nabyvatele do katastru nemovitostí.

pprrooddáá
ze svého bytového fondu

Hedva, a.s.
Moravská Třebová

PPooppttáávvkkyy aaddrreessuujjttee ppíísseemmnnûû nnaa::

Hedva, a.s. vedoucí úseku G¤ p. Jifií Vinkler
Brnûnská 19, 571 21 Moravská Tfiebová

• Koupíme domek v Rýmařově (i bez zahrady). Tel.: 602 750 901.

Soukromá řádková inzerce
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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, blahopfiání

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

výběrové řízení

na pozici
„úvěrový poradce“

v místě vašeho bydliště

Všeobecná stavební spořitelna
Komerční banky, a.s.

vypisuje

V případě zájmu kontaktujte:

Regionální ředitelství,
Hlavní třída 10, 787 01 Šumperk,
Tel.: 583301151, fax 583212200.

Diakonie âCE - stfiedisko v R˘mafiovû

pfiijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU

PoÏadavky:
• minimálnû 3 roky u lÛÏka
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
• kladn˘ vztah k seniorÛm
• organizaãní schopnosti
• sociální cítûní
• iniciativa
• flexibilita
• komunikaãní schopnosti

Pfiihlá‰ky s profesním Ïivotopisem
zasílejte do 31/10/2002 na adresu:

Marcela StaÀková
Diakonie âCE - stfiedisko R˘mafiov
Hornomûstská 7, 795 01 R˘mafiov

V sobotu 9. listopadu se mohou přihlásit další zájemci k účasti na Rýmařovském
desetiboji u další disciplíny - střelby ze vzduchovky, která se uskuteční od 8.00
do 11.30 hodin v malém sále Střediska volného času na Okružní ulici (Kulturní
dům). Nic není ztraceno ani po první disciplíně, které se další případní zájemci
nezúčastnili. Započítává se totiž 7 nejlepších výkonů. Neváhejte a přijďte si změ-
řit své síly s ostatními a především se pobavit. Vždyť nejde ani tak o výsledek,
ale především o to, aby člověk udělal něco pro své zdraví a užitečně strávil svůj
volný čas. (Srdečně zvou pořadatelé Rýmařovského desetiboje)

První disciplína Rýmařovského desetiboje má své vítěze
V pátek 4. října se uskutečnila na hřišti na Okružní ulici první disciplína Rýmařovského desetiboje - běh na 1000 m, které se zúčastnil překvapivě velký počet
sportovců. Mnohé borce tato jedna z nejtěžších disciplín důkladně prověřila. A jak si vedli sportovci v běhu na 1000 m můžeme vidět ve výsledkové tabulce.

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
1. Ondrášek Kamil (3:08) 1. Svedoník Josef (3:20)
2. Soviš Ivo (3:10) 2. Volek Ivo (3:29)
3. Nakládal Čestmír (3:13) 3. Lachnit Jaroslav (3:46)

Kategorie muži C (600 m): Kategorie ženy:
1. Konečný Antonín (2:32) 1. Czedronová Lenka (4:09)
2. Orlík Václav (2:47) 2. Míčková Markéta (4:11)
3. Koňařík Jan (3:25) 3. Gerhardová Staňka (4:12)

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU

bude v prodeji
od 25. října

Uzávěrka pro řádné vydání je
v pátek 18. října do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

19/2002
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PC servis R˘mafiov

• Rádi vám pomÛÏeme s v˘bûrem poãítaãové sestavy
• Dovoz aÏ do domu s pfiedvedením a instalací
• Zaruãujeme rychl˘ servis a poradenství
• PRODEJ NA SPLÁTKY
• Pfiestavby a repase poãítaãov˘ch sestav
• Zdarma instalace u nás zakoupeného softwaru
• Záruãní a pozáruãní servis
• Repase inkoustov˘ch hlav, renovace tonerÛ

do tiskáren, faxÛ a kopírek
• Servis, opravy a odblokování mobilních telefonÛ
• Prodej neblokovan˘ch mobilních telefonÛ za SUPER CENY

Prodejna: nám. Míru 2, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 - 23 04 85, fax: 554 - 23 04 86

• zfiízení nov˘ch stanic - zfiízení ISDN
• pfiemûny na ISDN - pfieloÏení stanic
• zmûny majitele - zmûny údajÛ - zmûny tarifÛ
• prodej ‰ÀÛrov˘ch a bezdrátov˘ch telefonÛ, faxÛ

multipasÛ, modemÛ, digitálních ústfieden
a drobného instalaãního materiálu

Z A S T O U P E N Í Č E S K É H O T E L E C O M U

p a r t n e r

Ke kaÏdému poãítaãi
tiskárna LEXMARK Z33 OEM*
* tiskárna neobsahuje tiskovou hlavu - nutno dokoupit

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So   8.30 - 11.00

PRODEJ BÍL̄ CH STRÁNEK NA CD
(telefonní seznam firem a bytov˘ch

stanic - 3 800 000 ãísel, pfieãíslování,
vyhledávání, tisk sestav)

DOBÍJECÍ KUPONY ZA SUPER CENY

Prodejna:

nám. Míru 17, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 - 21 23 61

604 - 302 757
608 - 462 781

e-mail: ihnatmichal@atlas.cz

• Prodej v˘poãetní techniky vãetnû pfiíslu‰enství
• Poãítaãe BARBONE - sestavy na míru
• Mobilní telefony GSM - Eurotel, T - Mobile

• Prodej odborné literatury
• Pau‰ály EUROTEL a T - Mobile
• Prodej telekomunikaãní techniky
• Prodej odborné literatury



KONTAKT:

Tel.: 554 - 211 226
Paegas: 603 - 875 995

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Pá: 9 - 12 hod. 13 - 17 hod.
So: 9 - 11 hod.

panelákové jádro před ... ... a po rekonstrukci

Ukázka jedné z našich realizací

interiéry na míru • rekonstrukce koupelen a kuchyní • výroba kuchyní a nábytku
• prodej elektrospotřebičů a koupelnových doplňků

SICHR Interier s. r. o.

OBCHODNÍ DŮM KORUNA

ELEKTRO

Kompletní servis domácích elektrospotřebičů

Sortiment zboží lze také zakoupit ve stávající prodejně
na ulici Hornoměstské 11 v Rýmařově, Tel.: 554 212 117

NÁDRAŽNÍ 26, BRUNTÁL, NAPROTI NEMOCNICI
Tel.: 554 719 088; 602 744 226

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
PRAČEK, LEDNIČEK

A EL. SPORÁKŮ
ZNAČKY

N O V Ě  O T E V Ř E N Á  P R O D E J N A

Nabízíme:

• Pračky 6 990 Kč
• Lednice 4 990 Kč
• Plynové sporáky 4 990 Kč
• Elektrické sporáky 6 990 Kč
• Kombinované sporáky 8 990 Kč
• Sklokeramické sporáky 11 990 Kč

ceny již od


