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Rada města stanovila rozdělení
pravomocí v Městském úřadu
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starosty
Volební kandidátky stran
a sdružení
Aktuálně z rýmařovské nemoc-
nice
Policejní zápisník
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kterému učarovaly děti“
Školy informují
Kulturní okénko města
Rýmařova
Naše listárna: „Zamyšlení nad
Prohlášením politických stran“
(aj.)
Sport - Fotbalový servis TJ
Jiskra
Výsledky družstev TJ Jiskra
Rýmařov v kuželkách
Rodeo-cross aj.
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Aktuálně z města

Rada města stanovila rozdělení pravomocí v Městském úřadu
Rada města Rýmařova zasedla v pondělí 7. října 
k 81. jednání a přijala celkem 28 usnesení, z toho jed-
no bylo doporučením pro jednání Zastupitelstva města.

Radní vzali na vědomí zprávu o stavu majetku měs-
ta za rok 2001 do 30.9. 2002 a za období 1999 - 2000.
Hmotný investiční majetek (HIM) je v účetnictví měs-
ta evidován v původních pořizovacích nebo nabývacích
cenách.
Přehled údajů o počátečním stavu, metodických změ-
nách v zařazení předmětů, o přírůstcích a úbytcích bě-
hem roku 2001 a do 30.9.2002 je uveden v tabulce.
Údaje jsou v Kč.

Chata Evženka, která je ve vlastnictví
města Rýmařov, se nachází v přírodní
rezervaci Pod Jelení studánkou v blíz-
kosti chaty Alfrédka. Do března letoš-
ního roku byl přívod el. energie 
na chatu Evženka zajištěn el. vedením
z chaty Alfrédka. Od chvíle, kdy cha-
ta Alfrédka vyhořela, není na chatu
Evženka zajištěn přívod el. energie. 
Po dohodě se zástupci SME se jako
nejvýhodnější řešení této situace uká-

zalo zbudování vlastní sloupové trafo-
stanice. Náklady města v předpokláda-
né výši 350 000 Kč se snižují o 40 %
(spoluúčast SME) a dále o 30 % (spo-
luúčast dalšího zájemce o připojení).
Rada města schválila podání návrhu
na zahájení územního řízení ve věci
vydání územního rozhodnutí o umís-
tění sloupového transformátoru elek-
trické energie v k.ú. Žďárský Potok
v obci Stará Ves.

§ 4 vyhlášky Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR 
č. 35/1992 Sb., o mateřských ško-
lách, v platném znění stanoví, že:
• třída MŠ se naplňuje do 20 dětí
smyslově, tělesně a duševně zralých
starších 3 let (město jako zřizovatel
vyžaduje využití stavební kapacity,
která je vyšší než tento limit),
• do jedné třídy mohou být zařazeny
2 děti ve věku od dvou do tří let, při-
čemž celkový počet dětí ve třídě ne-
přesáhne 15 (kladen důraz na ztíže-
nou práci učitelek),
• do jedné třídy mohou být zařazeny
2 postižené děti, přičemž celkový
počet dětí ve třídě nepřesáhne 12 (lo-

gopedická třída na Revoluční 30
+ speciální třída na 1. máje 11),
• ředitel MŠ po projednání se zřizo-
vatelem a odborem školství, mládeže
a sportu KÚ MSK může povolit vý-
jimku z počtu dětí ve třídě
Povolení zřizovatele vyžaduje při
inspekční činnosti Česká školní in-
spekce jako povinnou dokumenta-
ci školy.
Rada města povoluje v souladu 
se zněním § 4 odst. 8 vyhlášky
MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateř-
ských školách, výjimku z počtu dětí
ve třídě ve školním roce 2002/2003
pro MŠ Revoluční 24, Revoluční 30, 
1. máje 11 a MŠ Janovice.

Výjimka z počtu dětí ve třídách MŠ byla povolena

Rada města Rýmařova podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, §102 odst. 2
písm. f) ruší odbor hospodářský s účinností od 1.1.2003 a stanovuje rozděle-
ní pravomocí v Městském úřadu v Rýmařově, schvaluje k 1.1.2003 funkční
schéma orgánů města Rýmařova, nově zřizuje odbor stavebního úřadu, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor finanční a oddělení péče o děti
a mládež na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Funkční schéma orgánů města Rýmařova - úprava

Rada města podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102
odst. 2 písm. g) odvolala Ing.
Martina Ondru z funkce vedoucího
hospodářského odboru MěÚ
Rýmařov k 1.1.2003 z důvodu zru-
šení tohoto odboru a jmenovala Ing.
Martina Ondru do funkce vedoucího
odboru finančního MěÚ Rýmařov
s účinností od 1.1.2003.
Rada města podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102
odst. 2 písm. g) jmenovala Ing.
Svatavu Wetterovou do funkce ve-

doucí odboru stavebního úřadu MěÚ
Rýmařov s účinností od 1.1.2003.
Rada města podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102
odst. 2 písm. g) jmenovala Zdeňka
Trojana do funkce vedoucího odbo-
ru dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Rýmařov s účinností 
od 1.1.2003.
Rada města podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102
odst. 2 písm. g) jmenovala 
Mgr. Marka Bernáta do funkce vedou-
cího kanceláře starosty k 1.11.2002.

Jmenování do funkcí

V souvislosti s reformou veřejné správy a s tím spojenou úpravou organizač-
ní struktury úřadu, která byla schválena usnesením rady města, je z hlediska
naplnění usnesení dalším krokem uzavření dohod o přechodu práv a povin-
ností z pracovněprávních vztahů, jejíž součástí je sjednání místa výkonu prá-
ce. Těmito místy jsou:
• budova v Rýmařově na náměstí Míru 1 (starosta, místostarosta, tajemník,
kancelář starosty, odbor finanční, odbor vnitřních věcí, odbor školství a kul-
tury)

• budova v Rýmařově na náměstí Svobody č. 5 (odbor stavebního úřadu, od-
bor životního prostředí a výstavby, Městská policie)
• budova v Rýmařově na ulici 8. května č. 48 (odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor živnostenského 
úřadu)
Rada města umístění výše zmiňovaných správních a dopravně správních 
agend od 1.1.2003 v budovách v Rýmařově schválila.

Z materiálů Rady města připravil a zpracoval Mgr. Jiří Konečný

Reforma veřejné správy přinese sebou od 1. ledna 2003 nové agendy správní a dopravně správní

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením ze dne
19.9.2002 poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí Moravskoslezského kraje na rok 2002.
K tomuto účelu slouží smlouva mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským
krajem o poskytnutí výše zmíněné dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů města ve výši 202 200 Kč ve formě přípěvku na věcné vybavení, které
zůstane majetkem obce.

Moravskoslezský kraj poskytne dotaci
na udržení jednotek sboru dobrovolných
hasičů města formou věcného vybavení

Majetkové a bytové záležitosti

Foto: Ing. Miloslav Marek
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Poučení pro občany

Oznámení
o dni a místě konání voleb do Zastupitelstva města Rýmařova

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

oznamuji
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 17. října 2002 Ing. Pavel Kolář
starosta města Rýmařova

Volby do zastupitelstva města
Vážení spoluobčané,
v předchozím čísle Rýmařovského horizontu jsme Vás informovali o způsobu
hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listo-
padu 2002. Pro zdárný průběh hlasování je nutné některé informace upřesnit.
Voleb do Zastupitelstva města Rýmařova se účastní sedm politických stran,
hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů. Hlasovací lístek, který obdržíte je
velikosti formátu A3 a je oboustranně potištěn. Informace o způsobu hlasová-
ní obdržíte v obálce s hlasovacím lístkem.
Ne každý občan je ovšem plně seznámen se všemi možnostmi volby zastupi-
telstva města. Jak již bylo uvedeno, hlasovací lístek obsahuje sedm kandidát-
ních listin s 21kandidáty.
Každý volič může hlasovací lístek upravit následovně:

1)  označit křížkem obdélníček před jménem vybraného kandidáta - tím-

to způsobem můžete označit nejvíce 21 kandidátů z celého hlasovacího líst-
ku. Hlasovací lístek bude platný i v tom případě, pokud křížkem označíte
menší počet obdélníčků před kandidáty než je 21. Hlas je platný, není pouze
využita možnost volby celého složení nového zastupitelstva.
2)  označit křížkem čtvereček pouze před jednou politickou stranou, hnu-
tím nebo sdružením. Tím dáváte svůj hlas všem kandidátům uvedeným 
na seznamu této jediné politické strany, hnutí nebo sdružení.
3)  kombinace předešlých dvou způsobů. Označíte křížkem obdélníčky před
jednotlivými kandidáty a součastně i čtvereček u libovolné strany. Zde
ovšem musíte počítat s tím, že součet uvedených kandidátů je 21. Takže když
označíte například 10 jednotlivých kandidátů ze šesti kandidátních listin, tak
u kandidátní listiny označené politické strany jste dali svůj hlas pouze prvním
11 kandidátům. Pokud označíte i kandidáty u vybrané strany, hnutí nebo
sdružení, bude hlasovací lístek platný, ale na úpravu nebude přihlíženo.
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Město Rýmařov
v souladu s pravidly pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádosti

o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku Města Rýmařova v souladu s čl.E odst.g)

nabízí

k pronájmu byt č. 3 na ulici Opavská č. 45 v Janovicích

formou vydraženého práva nájmu.

Jedná se o nově rekonstruovaný byt I. kategorie o velikosti 3+1 o výměře 70.91 m2.

Vyvolávací částka je stanovena na 107.996,- Kč
Prohlídka bytu je možná po předchozí dohodě u provozní pracovnice Bytermu Rýmařov.

Písemné žádosti podávejte do 30.10.2002 do 13.30 hodin na Městský úřad v Rýmařově v zalepené obálce s údaji o žadateli a nabízené částce.

Účast zájemce na vydražení práva nájmu je podmíněna doložením prokazatelných dokladů o nevlastnění volného bytu, domu, ubytovny
nebo že nepronajímá bytový prostor nebo zrušený bytový prostor na podnikatelskou činnost. Ing. Pavel Kolář

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

vyhlašuje

dle usnesení Rady města ze dne 1.7.2002 č. 1873/76/02 a)

Ocenění trenérů/cvičitelů, nejúspěšnějších sportovců/družstev
a vedoucích sportovních organizací

pro děti a mládež
pro rok 2002

Kritéria pro posuzování za kalendářní rok 2002

Hlasovací lístek bude hodnocen jako neplatný:
a)   bude-li křížkem označeno více než 21 kandidátů
b)   bude-li křížkem označena více než 1 politická strana, hnutí nebo sdružení
c)   bude-li označení volby provedeno jiným způsobem než křížek v obdélníčku před jménem kandidáta nebo politické strany, hnutí nebo sdružení
d)   nebude-li hlasovací lístek označen vůbec
e)   bude-li jiným způsobem znehodnocen (lístek bude roztržený, bude do věj nějak vpisováno nebo škrtáno)

Hlasovací lístky mohou být samozřejmě upraveny již před vstupem do volební místnosti. Po odebrání se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, takto upravený
lístek vložíte do úřední obálky, kterou obdržíte od členů okrskové volební komise a poté obálku vhodíte do volební urny. Pokud si hlasovací lístek z jakýchkoliv dů-
vodů nepřinesete do volební místnosti s sebou, obdržíte u volební komise hlasovací lístek nový a v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků provedete úpravu.

Nominace mohou podávat občané či organizace působící na území města Rýmařova. Návrhy za kalendářní rok 2002 se podávají písemně do 31.12.2002 na po-
datelně Městského úřadu nebo poštou. Vyhodnocení provádí komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy a Rada města a předání proběhne při nej-
bližší slavnostní příležitosti. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru společenských záležitostí MěÚ Rýmařov, nám. Míru
1, Rýmařov, tel. 554 254 111. Lenka Baborovská, MěÚ

dále

vyhlašuje
dle usnesení Rady města ze dne 1.7.2002 č. 1873/76/02/a)

nominace na
Klíče od bran města Rýmařova

pro rok 2002
za významné dílo v oblastech: kultura, sport, lékařství apod. s přínosem pro město Rýmařov

•  Pouze pro neprofesionální sportovce.
•  Pouze pro trenéry a vedoucí cvičitele, kteří tuto činnost nevykonávají jako hlavní pracovní poměr.
•  Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ Rýmařov nebo poštou, nejpozději do 29.11.2002.
•  Návrhy mohou podávat členové jednotlivých oddílů či skupin, trenéři, spolupracovníci, vedení organizací,...
•  Přihlášky vyhodnotí Komise pro výchovu a vzdělávání, ke schválení doporučí Radě města a ocenění bude předáno při příležitosti výroční schůze

výkonného výboru TJ Jiskra.
•  Návrhy na ocenění se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru Společenských záležitostí MěÚ Rýmařov,  nám. Míru 1,

Rýmařov, tel. 554 254 111.
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Veřejnost se neustále zají-
má o výstavbu Penny
Marketu v Rýmařově,
a proto sděluji podstatnou
informaci. V současnosti,
jak již někdo mohl zpozo-
rovat, proběhla ze strany
investora stavby na základě
platného rozhodnutí sta-
vebního úřadu demolice
starých budov na místě,
kde se výstavba uskuteční.
Tímto místem je v souladu
s územním plánem poze-

mek na levé straně při vý-
jezdu z Rýmařova směrem
na Janovice.
V současnosti je již vydáno
územní rozhodnutí a dále
probíhá stavební řízení
k povolení výstavby pro-
dejny. Ze strany investora
jsou shromážděna všechna
nezbytná stanoviska účast-
níků stavebního řízení včet-
ně podmínek, které si sta-
novilo před zahájením stav-
by město (napojení na ka-

nalizaci, vybudování doda-
tečných chodníků, architek-
tonické řešení). Výstavba
se uskuteční a dokončení
stavby investor plánuje po-
čátkem příštího roku.
Stavba je natolik připrave-
na, že ji nyní mohou ovliv-
nit pouze vlivy ze strany in-
vestora, nikoliv město a už
vůbec ne volební programy
pro komunální volby.

Ing. Pavel Kolář,
starosta města

Od pondělí 14. října začal
odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví fungovat v nových
prostorách na ulici 8. května
č. 48 (bývalá budova montáží
RD). Jedná se o součást pří-
pravy k tomu, aby k 1. lednu
2003 byl chod městského 
úřadu zajištěn po přechodu
z okresního úřadu v Bruntále.
V těchto nových prostorách
bude dále pracovat odbor živ-

nostenského úřadu a nově
vzniklý odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství. K těm-
to přesunům z dosavadního
působiště (náměstí Svobody)
dochází již teď, aby se v těch-
to uvolněných prostorách
provedly stavební opravy 
a úpravy, umožňující násled-
né přemístění odboru životní-
ho prostředí a výstavby a sta-
vebního úřadu. (JiKo)

Sociální odbor MěÚ pracuje
v nových prostorách

Informace o Penny marketu v Rýmařově

Přehled získaných dotací městem nad rámec obvyklého rozpočtu v letech 1999 - 2002

Zhodnocení úvěrové situace města za 1999 - 2002

Zastupitelstvo města projednalo dne 19.9. 2002 dokument, který hodnotí prá-
vě končící volební období. Jedná se o zprávu, v níž jsou porovnávány cíle sprá-
vy města vytýčené zastupitelstvem na začátku volebního období se skutečnos-
tí dosaženou po čtyřech letech. Hodnotící zpráva obsahuje 31 stran a naše re-
dakce vám přináší ve zkrácené formě nejpodstatnější části.

Dokument byl všemi zastupiteli přítomnými na jednání bez připomínek
schválen. K bezproblémovému odsouhlasení zřejmě došlo proto, že všichni za-
stupitelé byli v průběhu celého období prostřednictvím komisí i průběžných
zpráv určených pro jednotlivá jednání zastupitelstva s řešenou problematikou
města seznamováni a měli možnost vznášet své návrhy a připomínky.

Hodnocení volebního období 1999-2002

V průběhu let 1999 - 2001 byly rozpo-
čtové prostředky města doplněny ná-
vratnými prostředky z bankovních úvě-
rů v menším rozsahu než v předchozím
volebním období. Byl přijat pouze je-
den střednědobý úvěr v roce 2000 
od ČSOB v původní výši 3 000 tis. Kč
k pokrytí potřeb při financování půd-
ních bytových vestaveb.
V roce 2002 v souvislosti s rozpracová-
ním několika investičních akcí s dotací

ze SR a s požadovanou spoluúčastí
města na jejich financování je schvále-
no, případně předjednáno, přijetí těchto
nových úvěrů:
a)od ČMHB, a.s. je smluvně zajištěn
dlouhodobý hypotéční úvěr ve výši 
2 800 tis. Kč pro financování akce vý-
stavby bytového domu na Sokolovské
ulici.
b)v souvislosti se získáním dotace 
od SFŽP ČR na zřízení městské splaš-

kové kanalizace byl schválen dlouho-
dobý úvěr na pokrytí spoluúčasti města
na financování této stavby ve výši 
20 000 tis. Kč.

Počátkem roku 1999 vykazovalo měs-
to zůstatek nesplacených úvěrů, přija-
tých v minulém období, v celkové výši
34 500 tis. Kč. Tyto úvěry byly v pře-
vážné výši splaceny v období 1999 -
2002. Ke konci roku 2002 z nich zůsta-

nou nesplaceny dva úvěry v úhrnu 
8 760 tis. Kč, takže z nich bylo splace-
no v letech 1999 - 2002  celkem 
25 740 tis. Kč. 
Kromě toho zůstane ke konci roku
2002 nesplacen i úvěr od ČSOB z roku
2000 a to se zůstatkem 1 950 tis. Kč.
Celkem tedy z přijatých a vyčerpaných
úvěrů zůstanou ke konci roku 2002 ne-
vyrovnány 3 úvěry v celkové částce ne-
splacené jistiny 10 710 tis. Kč.

Školství tělocvična, školní jídelna 1 715 tis. Kč
Zdravotnictví nemocnice 20 806
Životní prostředí péče o krajinu, rybník U lomu, 2 340

dostavba kanalizace 63 764
Výstavba bytů domy, byty

a inženýrské sítě pro rod. domky 17 500
Sociální věci 8 nových bytů s pečovatel. službou 3 700
Hospodářský rozvoj inženýrské sítě pro průmyslovou zónu 7 146

C E L K E M 116.971.000,- Kč

Objem získaných dotací představuje absolutní špičku v okrese.

Školství, mládež, tělovýchova a sport
Investice, údržba, modernizace a vybavenost stávajících školských zařízení - podpora výchovně vzdělávacího procesu:
-  Nákladem 6 300 000,— Kč byla provedena plynofikace, stavební úpravy a rekonstrukce technologického zařízení kuchyně ZŠ 1. máje 32, z toho 715 tis. ob-

drželo město dotaci od MŠMT ČR,

-  kotelny škol, předškolních a školských zařízení byly postupně plynofikovány, napojeny na dálkové topení nebo proběhla rekonstrukce kotlů na pevná paliva,
tzn., že v současné době jsou všechny provozuschopné, bez nároků na opravy rozsáhlejšího charakteru. Kromě kotelen na Jelínkově 1, 3 a Revoluční 24 jsou
všechny ostatní v dlouhodobém pronájmu fy TEPLO Rýmařov (1.ZŠ, SVČ + kino, tř. Hrdinů 48, MŠ Revoluční 30, 1. máje 11), ve školních objektech
v Janovicích jsou topidla na elektrickou energii,

-  ve všech školách, předškolních a školských zařízeních probíhala běžná údržba, kterou si tyto právní subjekty zajišťují vlastním jménem a na vlastní náklady
v rámci přiděleného finančního příspěvku města, včetně zapojování příspěvků od rodičů a vlastních příjmů z hospodářské činnosti (např. rekonstrukce regu-
lace ÚT a komín jako odvod spalin z kuchyně ZŠ 1. máje 32, vybudování 60m běžecké dráhy s tartanovým povrchem a dvou doskočišť + GO vodoinstalace
v hlavní budově ZŠ Jelínkova 1, oprava fasády, dřevěného obložení interiérů velkého sálu, stropních podhledů a elektroinstalace předsálí SVČ, rekonstrukce
sociálního zařízení v objektu kina, apod.).

-  ve školním roce 2000/2001 byl ZŠ Jelínkova 1 udělen statut sportovní třídy se zaměřením na běžecké lyžování s přidruženým fotbalem. 

Podpora talentovaných žáků a studentů:
V rámci Zásad programu rozvoje výchovné, vzdělávací a tělovýchovné činnosti, schválených RM dne 16.12.1996 byly radou města přidělovány finanční přís-
pěvky, a to jak na jednotlivé sportovní a kulturně - společenské akce pořádané školami, školskými a kulturními zařízeními, tak i na podporu talentovaných žá-
ků a studentů, kteří se účastnili významných národních a mezinárodních soutěží.
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Kultura, cestovní ruch a informace

Podpora aktivit napomáhajících zvyšování úrovně vzdělanosti, výchovy a mimoškolní činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ se záměrem zamezení nárůstu
nežádoucích negativních jevů:
- každoročně a stále úspěšněji se do všech typů soutěží - městských, okrskových, okresních, oblastních i republikových, a to jak sportovních tak nauko-

vých, zapojují žáci obou základních škol ( zeměpisné, matematické, biologické olympiády, olympiády v chemii a fyzice, soutěže literární, ekologické, re-
citační, ve znalosti NJ, AJ, českého jazyka, soutěže dopravní, v obsluze PC, přespolní běh, Vánoční laťka, atletika, košíková, odbíjená, šachy, gymnasti-
ka, florbal a další),

-  na rýmařovských mateřských, základních, speciálních i středních školách probíhala výuka nepovinných předmětů a řada zájmových kroužků (např. výuka
němčiny, angličtiny, francouzštiny, logopedie, keramika, aerobik, florbal, basketbal, dramatické a pěvecké kroužky, apod.),

-  školy ve městě organizují prostřednictvím svým, SVČ, samosprávných i státních institucí výchovnou, vzdělávací a poznávací přednáškovou činnost se za-
měřením na různé oblasti společenského a kulturního života, školní vlastivědné výlety, exkurze, vzájemná setkání, apod. (např. ZvŠ - sociálně zdravotní
kurz pro žákyně školy, gymnázium - rozvoj partnerských vztahů mezi studenty evropských měst, apod.),

-  obě ZŠ spolu s SVČ organizují pro děti prázdninovou zimní a letní činnost (výměnné letní pobytové tábory, letní tábor LITTNER na Jižní Moravě 
a další),

-  aktivity, napomáhající zvyšování úrovně vzdělanosti a výchovy, jsou městem podporovány jednak v rámci každoročně přidělovaných a schvalovaných přís-
pěvků na provoz a činnost škol a školských zařízení, jednak prostřednictvím uplatněných žádostí v rámci Zásad programu rozvoje výchovné, vzdělávací 
a tělovýchovné činnosti (např.ZUŠ - soutěž „Zpívá celá rodina“, koncert učitelů, SVČ - nesoutěžní přehlídka dětských tanečních souborů z okresů Bruntál,
Jeseník, Olomouc a Přerov „Roztančený květen“, „Rýmařovská rolnička - přehlídka dětských divadelních souborů a další),

-  všechny školy realizují výchovně vzdělávací akce v rámci minimálního preventivního programu sociální prevence a prevence kriminality.

Podpora aktivit institucí, organizací, sdružení a spolků, garantujících využití volného času dětí a mládeže:
Městem jsou na základě schválených Zásad finančně podporovány organizace, spolky a sdružení pečující o plnohodnotné využívání volného času dětí
a mládeže:

-  JUNÁK - svaz skautů a skautek - podpora činnosti oddílu jehož členská základna představuje cca 100 dětí, o které se bez nároků na odměnu stará 22 do-
spělých, 

-  OS pro ekologickou výchovu Dobromysl - 10 kmenových členů a 25 příznivců připravuje programy na „Setkání pro děti a mládež“ s tématikou ochrany
přírody,

-  Gymnázium, které od roku 2000 pořádá „ IUVENALES“ spojené se zábavným a sportovním programem pro žáky gymnázia a základních škol, 

-  Městská knihovna - organizuje vědomostní a výtvarné soutěže - průměrná účast představuje cca 30 dětí na jednu akci,

MO Českého rybářského svazu, v evidenci cca 100 členů z řad dětí a mládeže, pro které jsou připravovány nejen rybářské soutěže, ale také akce zaměřené
na ekologickou výchovu (brigády, přednášky, odborná literatura, exkurze).

Podpora rozvoje mimoškolní tělesné výchovy a sportu:
RM usnesením číslo 1024/43/00 ze dne 18.12.2000 schválila pravidla programů podpory sportu v Rýmařově. Pravidla v bodech I. - VI. obsahují zásady 
pro podávání žádostí na podporu sportovní reprezentace, sportovních talentů, sportovních tříd, městského programu rozvoje sportu pro všechny, sportu zdra-
votně postižených a dotace na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení (mimo investice).

Pro využití volného času dětí a mládeže již slouží víceúčelové hřiště na Jesenické ulici, hřiště v Janovicích a na ulici 1. máje. Do října 2002 bude dokonče-
na 1. etapa skate areálu na Palackého ulici v přední části recyklačního dvora. I pro tento záměr byl uplatněn projekt u Krajského úřadu MSK, dotace však ne-
byla poskytnuta pro nedostatek finančních prostředků. Zpracována je studie víceúčelového sportoviště na sídlišti Příkopy, a to jak v místě „pod hradbami“,
tak směrem k ulici Bartákově. Kromě toho je průběžně opravováno a udržováno stávající vybavení na veřejně přístupných sportovištích v sídlištích Dukelská,
Větrná, rovněž tak zahradní vybavení jednotlivých mateřských škol a sportovní vybavení hřišť základních škol.

Údržbu a dobudovávání sportovních zařízení město finančně podpořilo např. poskytnutím dotace:
-  oddílu LH TJ Jiskra na dobudování šaten zimního stadionu,
-  LO TJ na pořízení staveništního dřevěného objektu v zahradě Hedvy,  který slouží jako sklad sportovních potřeb a šatny,
-  FO TJ na nákup strojního sekacího zařízení pro údržbu fotbalového stadionu,
-  na investici v lyžařském areálu v Hornoměstské zatáčce,
-  na úpravu a údržbu lyžařských tratí.

Obnova a udržování kulturně historických památek a významných objektů
Na území Rýmařova, včetně přidružených obcí, se nachází 17 objektů zapsaných ve státním seznamu kulturně historických památek na jejichž opravách,
údržbě a restaurování se město každoročně podílí nezanedbatelnou částkou ze svého rozpočtu. Pozornost je věnována i dalším architektonicky zajímavým
stavbám, např. malým kostelíkům, kapličkám, božím mukám, modlitebnám i jednotlivým domům.
Na základě usnesení vlády České republiky z roku 1992 o Programu regenerace památkových rezervací a městských památkových zón byly zahájeny pří-
pravné práce a prohlašování dalších památkově chráněných území v rámci ČR je odsunuto až na rok 2004 včetně Rýmařova.
V roce 1999 město zajistilo drobné opravy morového sloupu se sochou Panny Marie a sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí Míru  celkovým nákla-
dem 58 000,— Kč. Provedena byla také rozsáhlá rekonstrukce interiéru farního kostela sv. Michala na Školním náměstí. Objem 1 007 000,— Kč před-
stavuje výměnu oken v chrámové lodi, zavedení plynového topení, GO elektroinstalace, vnitřní sanační omítky, malování a nátěry, na které se město po-
dílelo částkou 50 tis. Kč.
V roce 2000 byla obnovena i fasáda na dominantní věži kostela sv. Michala. I na tuto údržbu město přispělo 50 tis. Kč. Ke zvýraznění centra, ale i vzhle-
du celého města, přispělo nasvětlení budovy radnice nákladem 100 tis. Kč. K negativním stránkám patří poškození sochy Panny Marie Immaculaty v a-
reálu janovického zámku, kterou v září 2000 hrubě otloukly tři nezletilé děti. Zámek je prozatím nadále ve vlastnictví MV ČR, které rozhodlo o přemís-
tění sochy do severní části zámku, aby se zabránilo jejímu dalšímu devastování. Byla zde uschována i kovaná jižní brána a kovový plot z východní části
ohradní zdi zámku.
V červnu 2001 proběhla generální oprava celého průčelí vchodu do obřadní síně v janovickém zámku (fasáda, zrenovovány kovové hodiny, erb a lampy).
Celková oprava činila 365 tis. Kč, vč. 100 tis. Kč dotace z OkÚ. Návazně na to pokračovaly v srpnu téhož roku opravy jižní části ohradní zdi zakonzer-
vováním a nátěrem koruny zdiva a provedení fasády jižní brány za 91 420,- Kč. Celá oprava velmi přispěla ke vzhledu objektu.

Muzeum Rýmařov
Jeho posláním je rozšiřovat intelektuální obzor občanů, vnášet do jejich podvědomí sídelní tradice, vztah k památkám a ke svému městu. Zajišťuje od-
borné posudky, poradní servis, besedy pro školy a publikační činnost historie našeho města. K 1.8.1999 dostalo do užívání nebytové prostory po městské
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policii, což je přínosné pro uložení těžkých sbírkových předmětů a odlehčení deposit v podkroví objektu. Kromě nových depositářů mohla být zřízena
konzervátorská dílna, knihovna a sklad nářadí pro archeologické práce. V roce 2000 byla v podkroví objektu otevřena nová expozice „Historie textilnic-
tví na Rýmařovsku“ (ukázka textilních výrobků z období 18. - 20. stol., které se v našem městě vyráběly a doposud vyrábí, obohacená překrásnými cír-
kevními ornáty). V roce 2002 byla dokončena a otevřena ve druhé části podkroví nová expozice „Dolování na Rýmařovsku“ (poutavá ukázka těžby rud
z období 13. - 20.století). V letošním roce jsou prováděny terénní a sadové úpravy archeologické lokality Hrádek spočívající v instalaci petrografické sbír-
ky (horniny Jesenicka), zvýraznění původních základů zemanské tvrze a pozdější tavírny zlata. Sbírkový fond Muzea Rýmařov obsahuje v současné do-
bě 49 307 jednotlivin a souborů evidovaných v přírůstkové knize, na evidenčních kartách, CD a PC.

Městská knihovna
V roce 2000 proběhla rekonstrukce dětského oddělení. O rok  později byla provedena obdobná rekonstrukce i v oddělení pro dospělé. Od roku 2001 kni-
hovna v Rýmařově úspěšně pokračuje ve vytváření informačního systému a napojení na integrovaný infosystém regionu, který buduje Regionální kni-
hovnické centrum při Muzeu Bruntál. V témže roce byl na všech PC v knihovně Rýmařov zaveden internet. Celkový knihovní fond k 30.6. 2002 činil
v MěK Rýmařov - 27 849 svazků.

Středisko volného času
Středisko volného času je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Je střediskem a centrem kulturního a společenského dění ve městě. Jeho poslá-
ním je rozvíjet kulturu ve městě, zajišťovat a realizovat aktivity dětí, mládeže i dospělých v jejich volném čase. Plní funkci výchovně vzdělávací, kultur-
ně společenskou a rekreační.
V roce 1999 RM usnesením č.229a /10/ 99 souhlasila s přestěhováním DDM na náměstí do budovy SVČ na Okružní ulici č.10. Tato změna přinesla mě-
stu výrazné úspory a také došlo k plnému využití sálů a kluboven na SVČ. V roce 2001 byla nákladem 2.651,776 korun provedena rozsáhlá oprava stře-
chy nad SVČ, která byla již v havarijním stavu. V první polovině roku 2002 byla provedena údržba předsálí a opravena část fasády na SVČ.
SVČ je i nadále provozovatelem městského kina. V roce 1999 byla na kině zahájena oprava střešního pláště, o rok později byla dokončena. V roce 2001
zde byla provedena oprava havarijního stavu promítací techniky cca 55 000 korun a oprava světel v divadelní části. Dokončena byla i dlouho očekávaná
generální oprava sociálního zařízení v celé budově kina. Městské kino promítá večerní filmy dvakrát týdně v sobotu a v neděli. Cena vstupného se opro-
ti roku 1998 zvedla o 10,- Kč. Dnes zaplatí divák za vstupenku 50,- Kč. Městské kino není využíváno jen pro promítání filmů, ale hlavně pro provozo-
vání divadel, koncertů, kulturních pořadů, školních akademií a různých akcí.

Vydané publikace k informovanosti obyvatel
Rok 1999 - nákladem 2000 tis. výtisků vydána barevná, knižní publikace „Rýmařov“, která obsahuje nejdůležitější informace z oblastí života a dění 
ve městě počínaje historií až po současnost.

Cestovní ruch
Na rozvoji cestovního ruchu se hlavně podílí město, a to v nemalé finanční účasti, vydáváním propagačních materiálů týkajících se města, propagací a re-
klamou na mezinárodních veletrzích. Veletrhu cestovního ruchu „Regiontour“ v Brně, se město Rýmařov zúčastnilo v roce 1999, 2000 a 2001 v rámci ex-
pozice okresu Bruntál, v roce 2002 v rámci expozice Moravskoslezského kraje. Rýmařov se každoročně prezentuje  v několika celorepublikových i regi-
onálních publikacích, důležité jsou i webové stránky města na internetu.
K lepší informovanosti obyvatel a především návštěvníků města slouží Městské a turistické informační středisko - MaTIS, umístěné na náměstí Míru.
MaTIS, kromě standartních služeb informačního střediska nabízí i spoustu dalších doplňkových  služeb. V zabudovaném počítači s ovládacím dotykovým
panelem je uvedeno velké množství informací a je neustále přístupný veřejnosti. Aktualizace se provádí 2x ročně.

Veřejný rozhlas
V roce 2000 byla zakoupena bezdrátová ústředna, která byla propojena se stávající drátovou ústřednou. V roce 2001 bylo instalováno 10ks ozvučovacích
přijímačů s reproduktory. V roce 2002 bylo městem instalováno 15ks přijímačů s reproduktory. Bezdrátový městský rozhlas bude možné připojit 
do Jednotného systému varování a vyrozumění. V tomto systému v současné době na území města Rýmařova pracuje elektronická „mluvící“ siréna.
Bezpečnostní rada a krizový štáb bude moci informovat kteroukoliv část města nebo kteroukoliv přilehlou část o blížícím se nebezpečí či pohromě. Bude
opět možné provádět rozhlasové hlášení ve kterékoliv přilehlé části.

Naplňování základního programu směřujícího k zachování provozu nemocni-
ce bylo dosaženo. K tomuto výsledku město přispívalo organizační, ale pře-
devším stavebně investiční podporou, jakož i podporou při údržbě majetku
města, pronajatého společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

Po dlouholeté rozestavěnosti došlo ke konečnému dokončení stavby stravova-
cího pavilonu, včetně vybudování nových administrativních prostor v podkro-
ví této budovy. Pro dokončení stavby byla získána v průběhu let 1999-2002
stoprocentní státní dotace v celkové výši 20 806 tis. Kč. Dostavbou pavilonu
byl odstraněn provizorní způsob zajišťování stravy jak pro zaměstnance ne-
mocnice, tak i především pro pacienty.

Z vlastních finančních prostředků města bylo v r. 2002 rekonstruováno první podla-
ží dětského pavilonu, čímž byla zachována, po krátkém přerušení, činnost části dět-
ského oddělení s osmi lůžky. Vynaložené náklady na tuto etapu prací činily 1 260
tis.Kč. Novorozenecká část oddělení fungovala po celou dobu bez přerušení.

Město se v průběhu zahájení stavby objektu garáží a příslušného zázemí
pro vlastní dopravní zdravotní službu nemocnice v r. 2001 (3 nové sanitní
vozy) stalo následně investorem stavby a dokončilo ji v r. 2002. Z rozpočtu
města byly uhrazeny celé náklady ve výši 1 494 tis. Kč.

Všechny investiční stavby podstatným způsobem přispěly k ekonomické
stabilitě nemocnice a tím vytvoření podmínek pro snižování současných
i budoucích provozních nákladů.

Na základě uzavřené smlouvy o nájmu majetku města pro potřeby provozu
nemocnice bylo hrazeno městu nájemné, které bylo v plné částce použito
na údržbu pronajatého majetku městem.

V r. 2001 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice
s.r.o. Rýmařov a zvýšení podílu města Rýmařova ve společnosti z 25 % 
na 40 %.

Zdravotnictví

Dům s pečovatelskou službou, rozšíření ubytovací kapacity
V roce 2000 byla v rámci nově vyhlášeného programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora výstavby DPS“, podána žádost o dotaci a to na rekonstrukci
dvou pavilonů Mateřské školy na Revoluční ul. 30 v Rýmařově. Přestavbou dvou pavilonů město získá 8 bytových jednotek, z toho 2 byty pro imobilní obča-
ny. Rozpočet byl stanoven ve výši 3 700 tis. Kč, tato částka byla také MMR poskytnuta.
Od poloviny srpna letošního roku již probíhá rekonstrukce objektu, předpoklad ukončení stavby je do 3 měsíců.

Vybudování střediska hygieny a stacionáře
K vybudování střediska hygieny byl původně vytipován objekt Mateřské školy na tř. Hrdinů č. 48 v Rýmařově. Vzhledem k vysokým nákladům na rekonstrukci,
která by vyžadovala vestavbu výtahu, bylo od záměru upuštěno.

Sociální oblast
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Kanalizace
Dokončením rekonstrukce ČOV byl vytvořen nutný předpoklad dostatečné kapacity pro napojení zbytku města (levobřežní část Rýmařova, Edrovice,
Janovice). Po projekční a inženýrské přípravě se v současné době podařilo získat výhodnou dotaci ze SFŽP ČR (výjimka ministra ŽP - dotace ve výši
80% přijatelných nákladů), veřejnou obchodní soutěží byl vybrán dodavatel, který by měl tuto cca 15,3 km dlouhou kanalizaci za cenu 82 850 tis. Kč
realizovat v letošním a příštím roce. Realizací bude splněna jedna s největších priorit, které si současné i minulá zastupitelstva vytýčila ve svých
programech.
Kanalizace pro Jamartice zůstává ve stadiu studie, řešeno dosud není ani odkanalizování Ondřejova. V těchto místních částech však nadále platí nabíd-
ka města přispět na malou domovní čistírnu až 20 tis. Kč na jednu nemovitost.

Pitná voda
Ve městě je vyřešen problém kvality pitné vody (zdroje Karlov i Stříbrné Hory plně vyhovují platné normě) i plynulosti její dodávky. Problémem
je neuspokojivý stav zapříčiněný snahou některých obcí - akcionářů Vodovodů a kanalizací Bruntál a.s. prodat akcie spojené s majoritním podílem hla-
sovacích práv na úkor obcí ostatních, včetně Rýmařova. Trvá tak situace, kdy vodovody provozuje Brvos Bruntál s.r.o., vlastněná obcemi, které se 
za cenu krátkodobého příjmu z prodeje společnosti nechtějí vzdát práva ovlivňovat už i tak vysokou cenu vodného. Vzhledem k tomu, že přes veškeré
snahy se dosud nedaří nalézt pro obě strany přijatelné řešení, trvá nebezpečí ztráty vlivu na tuto pro město bezesporu velmi důležitou sféru. Proto byla
pracovní skupinou zastupitelstva města vypracována studie, ze které vyplynulo, že lze, dokonce s příznivým dopadem na cenu vody, řešit odtržení měs-
ta od skupinového vodovodu Bruntál a vybudování vlastních zdrojů v oblasti tzv. klepáčovského zlomu. Záměr však nepokročil dále, neboť se dosud ne-
podařilo najít model jeho financování (i když byly osloveny banky i soukromý zahraniční investor).
Problémem je dále zásobování některých místních částí. V případě Jamartic, kde je situace asi nejhorší (v obdobích přísušků se ztrácí voda
ze studní, nedaří se zabezpečit její hygienickou nezávadnost), je město plně připraveno dokončit zahájenou stavbu vodovodu (napojeného na sku-
pinový vodovod Bruntál). Město proto nejprve požádalo MZe ČR o dotaci. Nepodařilo se! Neuspěli jsme ani s žádostí o financování z fondu EU SA-
PARD, žádost budeme opakovat v podzimním termínu.
V případě Ondřejova je napojení na skupinový vodovod Bruntál taktéž připraveno (projektová dokumentace, stavební povolení), i zde však reali-
zaci brání spory mezi akcionáři VaKu Bruntál a.s.
Nadále platí (a je využíváno) pro lokality, kde není veřejný vodovod, pravidla, kdy lze na vybudování či prohloubení studny poskytnout příspěvek měs-
ta do výše 10 tis. Kč.
Vzhledem k setrvávající situaci mezi akcionáři VaKu Bruntál a.s. je nutno pokračovat v přípravě na realizaci studie na vybudování vlastního zdroje.
Prioritou zůstává vyřešení zásobování Jamartic.

Vodní toky a plochy
Byla dokončena revitalizace biologického rybníka (celkové náklady 1 762 tis. Kč, z toho dotace 1 037 tis. Kč, spoluúčast města uhrazena ČRS), s vy-
užitím státní dotace (972 tis. Kč z celkových nákladů 1 164 tis. Kč) se též podařilo opravit v povodňových situacích ohrožující nádrž U Lomu. Kromě
odbahnění a celkové opravy zde byl vybudován obtok s kapacitou převádějící tzv. stoletou vodu.
Další pozitivní skutečností je vypracování Studie odtokových poměrů pro větší část Podolského potoka (ve správě Povodí Odry a.s.). Tato studie po-
soudila kapacitu koryta a v úsecích s nedostatečnou kapacitou pak variantně navrhla opatření k nápravě.
Zatímco ve vlastním Rýmařově má v téměř celém sledovaném úseku Podolský potok kapacitu min Q20 a úpravy k sanaci krátkých úseků s nižší kapa-
citou (rybníčky Mlýnská, úsek u bývalé elektrárny) jsou poměrně nenáročné (nastavení opěrných zdí), je problémem zejména extrémně nízká kapacita
koryta v Jamarticích (kapacita koryta prakticky dosahuje pouze Q1) a opatření k jejímu zvýšení jsou ve variantách na Q5 i Q20 (kterou doporučuje nor-
ma) nejen technicky i finančně velice náročné (10 - 30 mil. Kč), ale navíc předpokládají podstatný zábor příbřežních soukromých pozemků.
V úseku Podolského potoka ve správě Lesů České republiky (od mostu u „Mototechny“ výše) provedl správce rekonstrukci hrazení ve spodní části úseku
(zde má koryto kapacitu Q100), opravy hrazení v úseku přes Janovice (kde je řada úseků v havarijním stavu) však naráží na nesouhlasné stanovisko orgá-
nů ochrany přírody (na základě odvolání občanského sdružení Sojka MŽP po dvouletém!! posuzování rozhodnutí o souhlasu s opatřeními navrhovanými
správcem toku zrušilo).
Obdobně se nedaří dosáhnout zlepšení u bezejmenného pravostranného přítoku Podolského potoka v Jamarticích (u viaduktu), zde provádí dostatečná
opatření pouze město na svém majetku (rekonstrukce propustku pod viaduktem, rekonstrukce propustku u mostu), správce toku (Zemědělská vodohos-
podářská správa) se však není schopen domluvit s vlastníky sousedících pozemků a tak potok nadále často vybřežuje.
Nedaří se dosud ani prosadit skutečnou revitalizaci v minulosti často zbytečně a necitlivě upravených drobných toků (např. Krkavčí potok, Mýdlový po-
tok) i když u posledně jmenovaného na náš podnět Správa CHKOJ již přípravné kroky podniká.
Problémy přetrvávají i u provozovatelů malých vodních elektráren, kdy jednak z hlediska vlastního toku jsou povolovány příliš nízké asanační průtoky,
jednak ani tyto nízké hodnoty provozovatelé nedodržují s dopadem na život v toku i všechny jeho další funkce.
Problémem je i čistota vody, přes významné zlepšení po uvedení rekonstruované ČOV do provozu (s přehledem plní veškeré limity) stále v části
Rýmařova chybí kanalizace a velká část odpadních vod je tak likvidována nezákonným způsobem (vypouštěním do vod povrchových či podzemních).
Podolský potok je pak v profilu ústí nadále ve skupině biologických a bakteriologických ukazatelů hodnocen V., tedy nejhorší třídou znečištění ve smys-
lu platné normy (481 KTJ/ml).
Podařilo se dokončit opravu a revitalizaci všech stávajících vodních nádrží v Rýmařově. Absolutní prioritou v této oblasti zůstává řešení protipovodňo-
vé ochrany, a to zejména v místních částech (Janovice, Jamartice).

Odpady
Ve městě je od roku 1994 zaveden funkční systém sběru, separace a zneškodňování komunálního odpadu, občan má v souladu s platnou obecně závaz-
nou vyhláškou o odpadech možnost využít pro druhotné suroviny, nebezpečný a objemný odpad recyklační dvůr či mobilní svoz, pro druhotné surovi-
ny pak navíc kontejnerová hnízda, odvoz zbytkového odpadu je pak zajištěn s četností závisející na způsobu vytápění a úrovni separace.
Město jako jedno z mála při využití novelami příslušných zákonů povoleném plošném vybíráním místního poplatku za odpady zachovalo i ekonomic-
kou motivaci občanů pro ekologické vytápění i vysokou úroveň separace.
Postupně je též rozšiřován sběr biologického odpadu a jeho kompostování.
Pozitivním jevem je i skutečnost, že díky minimalizaci množství odpadů ukládaných na skládku v Malé Štáhli se podstatně prodloužila její životnost,
tu lze nyní odhadnout min. na dalších 5 let.
V této oblasti se stanovených cílů daří dosahovat, stále aktuální zůstává osvěta s cílem minimalizovat množství odpadů a zvýšit úspěšnost se-
parace.

Ovzduší
Okres Bruntál včetně našeho města náleží v rámci republiky k oblastem s dobrou imisní situací. To potvrdilo i měření oxidu siřičitého prováděné
v Rýmařově v 1. pol. 90. let, kdy ani v v jediném případě nedosáhly naměřené hodnoty zákonem stanovených přípustných limitů.
Toto je ovšem generalizující pohled a bohužel i nadále trvá v inverzních situacích, zejména v lokalitách vytápěných spalováním uhlí, neuspokojivý stav,
přičemž negativním jevem je, že i v ulicích, kde byla provedena plynofikace, vedou ekonomické důvody řadu vlastníků nemovitostí k návratu ke spa-
lování uhlí. Výjimkou není ani „energetické využívání“ komunálního odpadu a s tím spojená „výroba bojových plynů typu dioxinů atp.“.

Odbor životního prostředí a výstavby
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Zvyšující se ceny zemního plynu tak možná (tak jak se to stalo např. u státem dříve propagovaných elektrických přímotopů), kladou při neexistenci 
energetické koncepce státu otázku, zda vůbec má smysl pokračovat s plynofikací. Pokud totiž bude trend narůstání cen zemního plynu pokračovat, bu-
dou občané nadále o tento druh paliva ztrácet zájem.
Přesto se podařilo ve spolupráci se Severomoravskou plynárenskou a.s. vybudovat středotlaký plynovod mezi bývalou RS na ul. Rudé armády a Dukelskou
a tím umožnit vybudování plynové kotelny pro toto sídliště (a ukončit tak vytápění chodníku na ul. Okružní), byla vymístěna nevyhovující regulační sta-
nice na ul. Okružní,  vybudována nová regulační stanice u křižovatky této ulice s třídou Hrdinů, probíhá přemístění regulační stanice Hornoměstská.
Výstavba dílčího plynovodu je též součástí již schválené výstavby inženýrských sítí pro průmyslovou zónu Rýmařov - východ (předběžně byla městu při-
slíbena dotace), BYLA plynofikována kotelna LŠU a Městských služeb, zažádáno o dotaci máme i pro další lokality pro výstavbu RD.
Město dále vybudovalo plynovod pro lokalitu RD Na Stráni, některé dílčí plynovody si vybudovali občané na vlastní náklady (např. Slunečná,
Palackého, U potoka). Úhrada nákladů vynaložených na veřejný plynovod těmito občany a další rozšiřování plynovodní sítě je pak dle usnesení zastu-
pitelstva vázáno na získání prostředků z prodeje plynárenských zařízení z majetku města. Toto se však dosud, přes opakované nabídky a jednání 
jak s SMP a.s., tak se zprostředkujícími subjekty (posledně Plynar s.r.o.), bohužel, nepodařilo.

Ochrana přírody
Pokračovala revitalizace krajiny realizací projektů územního systému ekologické stability, a to výsadbou a následnou péčí o lokální biocentrum 
Na Stráni a dále výsadbou a následnou péčí o navazující biokoridory (celkově získána dotace ve výši 1 900 tis. Kč, vlastní prostředky pouze 63 tis. Kč).
Rekonstrukce tzv. kočárových alejí v Janovicích dosud neproběhla jednak z důvodu roztříštěnosti vlastnictví (město, LČR, SÚS), jednak z důvodu ne-
dostatku finančních prostředků na tento dotační titul.
Městu se daří postupně, a to prakticky se 100% dotací státu, realizovat prvky územního systému ekologické stability a tak postupně revitalizovat ne-
vhodnými úpravami zdevastovanou krajinu.

Veřejná zeleň
V oblasti péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství bylo kromě běžných činností (sečení, výsadba letniček, údržba vzrostlé zeleně, dosadby) věno-
váno Městskými službami zvýšené úsilí o údržbu neudržovaných, zanáletovaných ploch, a to zejména v místních částech města, u jinak těžko řešitel-
ných a exponovaných pozemků pak i na pozemcích jiných vlastníků. Byla provedena rekultivace několika ploch charakteru černé skládky - např.
Fučíkova, Husova, Nádražní). Postupně se daří též rekonstrukce dětských hřišť (Podolská, 1. máje, Janovice - Školní - zde s podstatnou pomocí míst-
ních občanů), probíhá též rekonstrukce parku Hrádek, kde je umístěna venkovní petrografická expozice muzea Rýmařov a zhotovena replika základů
původní tvrze, dokončovány jsou další parkové úpravy.
V této oblasti stále chybí na Městských službách zahradník - sadař, který by prováděl kontinuální obnovu stávající vzrostlé zeleně.

Městské lesy
Městské lesy o rozloze cca 400 ha spravuje společnost Spojené lesy s.r.o. Že se jedná o šťastný způsob řešení lze vedle stabilních, ve srovnání s jinými
správci vysoce nadprůměrných výnosů, doložit též vzrůstajícím počtem obcí, které této společnosti svěřují lesy do správy. Bylo provedeno zalesnění
plochy rekultivované skládky Rýmařov, společnost provádí výsadbu prvků územního systému ekologické stability. Pro nedořešené majetkoprávní
vztahy se dosud nedaří zalesňování dalších pozemků a srovnání hranic lesních pozemků směnou s Lesy České republiky. Za zvážení by dále stá-
lo, zda některé příměstské lesy nepřevést z lesů hospodářských na lesy zvláštního určení.
Výstavba bytů
S využitím státní dotace (320 tis. Kč na jednu bytovou jednotku) bylo v lokalitách Sokolovská 38, 40, 42, 44, Julia Sedláka 20, 22, 24, 26, 28, náměs-
tí Svobody 1, 3, 1. máje 1, 3, 5, 7  vybudováno celkem 30 podkrovních bytů. Čtyři další jsou za stejných podmínek vybudovány (nám. Míru 10, 11), 
2 bytové jednotky pak v Janovicích - Opavská 45. Do konce roku bude (opět s využitím dotace) dostavěno 12 bytů (nový bytový dům Sokolovská) 
a adaptací části mateřské školky Revoluční získáno dalších 8 bytů s pečovatelskou službou.

Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domky
V této oblasti byly se státní dotací (80 tis. Kč na jeden rodinný domek) vybudovány sítě pro 6 RD v lokalitě Na Stráni, 5 RD v Edrovicích. Projekčně
připravena je výstavba sítí v lokalitě Fučíkova, Květná - zde bude ještě v letošním roce řešeno napojení tří již rozestavěných RD na NN) a Na Stráni II
- stavba by měla být s přislíbenou státní dotací realizována v letošním roce).
Lze konstatovat, že město dle finančních možností provádí přípravu lokalit pro výstavbu RD, počet připravených a připravovaných parcel za stávající
situace (kdy stavebník v souladu s Pravidly pro podporu bydlení přispívá na výstavbu sítí min. 60 tis. Kč na 1 RD), v podstatě odpovídá poptávce, pro-
blém je, že zájemce nemá na výběr z více lokalit.

Veřejné osvětlení
Ve spolupráci s SME (investor rekonstrukce NN) bylo ná-
kladem Města zrekonstruováno veřejné osvětlení
na ul. 8. Května, Palackého, Hornoměstské. Dále bylo reali-
zováno osvětlení radnice, projekčně připraveno je osvětlení
kostela sv. Michala. Nově bylo realizováno osvětlení části
parku Hedvy, tzv. atriových domků Opavská, cesty k sauně.
Proběhla zásadní oprava zkorodovaných sloupů VO
(250 ks), při výměně svítidel se přechází na úspornější typy.
Systém VO je udržován v provozuschopném stavu, stávající roz-
počtované prostředky jsou však pro dostatečnou obměnu svítí-
cích bodů (přes narůstající tendenci) nedostatečné (rozpočtované
prostředky - cca 500 tis. ročně, skutečná potřeba odpovídající
počtu bodů a jejich životnosti by měla být alespoň dvojnásobná).

Hřbitovy
Na základě zpracované koncepce byla na rýmařovském
hřbitově realizována rozptylová loučka, byla provedena
údržba hřbitovní zdi. Bylo zrušen nepoužívaný hřbitov
v Ondřejově. Na hřbitově Janovice (část je zatravněna),
Jamartice a Stránské je tak jako na hřbitově Rýmařov pro-
váděna běžná údržba. Ve zcela nedůstojném a zdevastova-
ném stavu je hřbitov Edrovice.
Práce v této oblasti odpovídají rozpočtované částce (380 tis. Kč
v roce 2002). Pro realizaci záměrů stanovených koncepcí, re-
konstrukci střechy obřadní místnosti a rekultivaci plochy hřbi-
tova Edrovice bude nutné vyčlenit další finanční prostředky. Foto: Ing. Miloslav Marek
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K získání dalších finančních prostředků se Město snaží využít jediný dotační titul - program SAPARD, v jarním termínu naší žádosti nebylo vyhověno, další
žádost podáme v termínu podzimním.
V nejhorším stavu však v Rýmařově nejsou komunikace místní, ale některé státní, zejména Bartákova, Fučíkova. I když i zde bylo dosaženo pokroku - viz 
opravené státní komunikace tř. Hrdinů (je státní po křižovatku s Revoluční) a Revoluční, Pivovarská. Rekonstruován byl též silniční most na ul. Fučíkova.
Přes stále stoupající roční objem finančních prostředků (v roce 2002 již 6 mil. Kč) se při stávající délce MK, počtu mostů a životnosti jednotlivých kon-
strukcí jeví tato částka pro rychlé zlepšení stávajícího stavu jako nedostatečná. Město Rýmařov

Osadní výbory informují

Osadní výbor v Janovicích u Rýmařova
uspořádalo výstavu, zaměřenou na historii Janovic, Janušova a Nového Pole s názvem

PROMĚNY JANOVIC
21. - 27.10.2002

na Osadním výboru v Janovicích (pošta)

Beseda o vzniku a historii Janovic, Janušova a Nového Pole s Mgr. Jiřím Karlem se uskutečnila
22.10.2002 v 18.00 hodin na Osadním výboru v Janovicích.

Osadní výbor v Janovicích

Komunikace
Z větších akcí bylo městem realizováno:

Soupis akcí oprav komunikací, mostů a příslušenství většího rozsahu v období 1998 - 2002

pondělí a pátek
8.00 - 18.00 hodin

sobota a neděle
13.00 - 18.00
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Reforma veřejné správy je složitý
a komplexní proces všude na světě.
Provést efektivní veřejnosprávní re-
formu je jeden z největších a nejtěž-
ších úkolů, který si moderní demokra-
tická společnost vůbec může uložit.
Rovněž nutno podotknout, že se ni-
kdy nejedná a ani nemůže jednat
o proces krátkodobý, např. ve Francii
trvala poslední zásadní reforma více
než dvacet let. Ani ČR v tomto patrně
nebude žádnou výjimkou.
Pokud by se moderátor Čech v mili-
onářském klání zeptal, co je dnes
největším problémem naší reformy?
Pak správnou odpovědí je:
Financování obcí a krajů. Což nepo-
chybně potvrdí zejména lidé z komu-
nální a regionální praxe. Inu, jak už
trefně říkával velký Profesor : O pe-

níze, o ty jde, až v první řadě...
Pilířem každé reformy nikdy nebývá
jen převod zákonných kompetencí,
ale především přesun veřejných pe-
něz. Zamysleme se proto hlouběji nad
financováním krajů. Stávající způsob,
kterým se plní krajské pokladnice, ne-
ní dostatečný a k ideální vyváženosti
má opravdu ještě daleko. Je nevese-
lým faktem, že kraje v současnosti pa-
běrkují jako určité „státní příspěvkové
organizace svého druhu“.
Zjednodušeně napsáno: kraje dostaly
hodně úkolů a povinností (např.pro-
voz středních škol, silnice 2 a 3 třídy,
etc..), ale nedostatečné množství fi-
nančních prostředků na jejich realiza-
ci. Problém je však složitější.
Principálně, nejde ani tak o výši fi-
nančních prostředků - to, že si někdo

stěžuje na nedostatek peněz je v české
kotlině normální - ale především
o způsob, jakým je krajům garantován
přísun peněz. V českomoravském ša-
pitó, kde se hraje a tancuje podle not
sepsaných reformátory z vládní
ČSSD, kraje přímo nebo nepřímo zís-
kávaly miliardy formou státních dota-
cí, nicméně jejich vlastní příjmy čini-
ly pouze několik milionů. A to ne-
možno shledat pozitivním. Pokud ma-
jí územně samosprávné krajské jed-
notky plnit své zákonem stanovené 
úkoly, nejsou toho dlouhodoběji
a hlavně kvalitněji schopny bez vlast-
ních příjmů. A to příjmů v relevantní
výši, aby mohly provádět veřejnou
správu v zájmu občanů svého kraje.
Levicoví reformátoři se hojně dovolá-
vají principu subsidiarity (vlastní

podpora, pomoc, prvek svépomoci),
tolik používaného a preferovaného je-
jich kolegy z Evropské unie.
Přirozeně nic proti této zásadě, která
je mnohdy velmi užitečná. Nicméně
největším paradoxem zůstává, 
že u nás zmíněný princip v tomto 
ohledu zůstal pouze na papíře! Mějme
za to, že v praxi by se měla subsidiari-
ta více promítnout do tzv. kombinova-
ného modelu krajského financování.
To jest - část rozpočtů je plněna z cent-
ra a část z vlastní krajské úrovně.
Tomu, aby se miska vah naklonila na
hospodárnější stranu, tj k vlastnímu
regionálnímu financování, zatím sou-
časná sociálně demokratická vláda
příliš nepomohla, nicméně třeba 
po volbách se zablýská na lepší časy... 

Petr Kolman, právník a publicista

V souvislosti s právě probíhající reformou veřejné sprá-
vy, kdy se k 1. lednu 2003 kompetence okresních úřadů
přenesou na města, obce i krajské úřady, hledá Krajský
úřad Moravskoslezského kraje vhodné odborníky k vý-
konu svých činností.
Dnes pracuje na krajském úřadě 308 lidí, v roce 2003 
se počítá s 572 zaměstnanci. Z okresních úřadů je na kraj
delimitováno 221 pracovních míst. Někteří zaměstnanci
přejdou na kraj přímo z okresů, na ostatní místa jsou vy-
psána výběrová řízení, kterých je v současné době 21.
Další budou zveřejňována průběžně. Všechna naleznete
aktuálně na úřední desce i na webových stránkách v rub-
rice „Úřední deska, volná místa“. Zájemce o nabízená
místa žádáme o dodržení termínů dodání přihlášek a u-
pozorňujeme, aby v případě zájmu o více pracovních
míst zasílali přihlášky ke každému výběrovému řízení
zvlášť. Katherini Davasová, tisková mluvčí

Dějištěm prvních mezikrajských sportovních her se v ter-
mínu 18. a 19. října 2002 stal Olomoucký kraj. Soupeřilo
se ve dvou disciplínách - ve volejbalu a stolním tenisu.
A právě ve stolním tenisu Moravskoslezský kraj bodoval -
naše reprezentantka Ludmila Kupková suverénně porazi-
la všechny soupeřky a stanula na stupínku nejvyšším.
Úspěch slavila i naše smíšená dvojice Ludmila Kupková -
Eduard Strzelec ve čtyřhře stolního tenisu, která vybojovala
třetí příčku. Naopak volejbalu se příliš nedařilo - z pětičlenné
skupiny se Moravskoslezskému kraji po velkém boji nakonec
postoupit nepodařilo. Ocenění si rozdělily kraje Pardubický,
Zlínský a Karlovarský.
Atmosféra byla podle našich sportovců výborná - celý tým
Moravskoslezského kraje podával vysoké výkony a všichni 
se vzájemně patřičně povzbuzovali. K příštím mezikrajským
hrám se sportovci sjedou do kraje Karlovarského.

Katherini Davasová, tisková mluvčí

Moravskoslezský kraj získal na mezikrajských hrách pohár

K reformě české veřejné správy

Krajský úřad hledá nové odborníky

Školy informují

Občané našeho města již jistě vědí, že
máme družbu s polským městem
Ozimek, kam jezdí naši zástupci 
a vyměňují si zkušenosti ve všech 
oborech. Málo se ale ví, že již třetím
rokem jezdí zástupci SSOŠ Prima na
vědomostní soutěž do Zabkowic
Slonskich, které jsou kousek za hrani-

cemi s Jeseníkem. Také v letošním ro-
ce, 10. října, se tři studenti zúčastnili
soutěže „Znalosti o Čechách 
a Polsku“ o Pohár generálního konzu-
la, která se uskutečnila v rámci Dnů
česko-polské kultury příhraničních o-
kresů. Téma znělo „Česko - polské
pohraničí od Králík po Osoblahu. 

Za 50 minut měli studenti zvládnout
vstupní vyřazovací test, který obsaho-
val 60 otázek. A nebyly nikterak lehké
- posuďte sami, např.: „Na úbočí
Trójmorski Wierchu se nalézá rozvodí
3 moří. Která z řek odvádí vody 
do Severního moře?“ „Ve kterém sto-
letí byla vybudována současná sklář-

ská huť „Violetta“ v obci Stronie
Slaskie?“ Dokonce jsme našli i otázku 
o Rýmařovu. Soutěže se zúčastnilo 
55 soutěžících a náš Jakub Višňa ten-
tokrát do finále nepostoupil. Na příští
rok se opět těšíme a již teď připravuje-
me. Ludmila Weinerová,

uč. SSOŠ PRIMA

Sázka na odpověď
Co je štěstí?
To je život co nám věští.
Co je láska?
To je krása a životní sázka.
Co je strach?
Ten už né, to je krach.
Kdo je člověk, který trápí?
To je jen osud co má ostré drápy.
Co je lest?
To je slabost člověka, který si myslí, že má velkou pěst.
Co jsou to peníze?
Bez nich je život jako kolize.
Co je to, když si dva myslí, že jsou jeden muž a jedna žena?
Láska je krásná, ale život běží rychle a rozplývá se jako pěna.

Co je to zlost?
Tu má v sobě člověk, který srdce zlomí jako kost.
Co je to krása?
Krása není životní spása!
Co je to tvář?
V ní poznáš člověka a jeho zář.
A upřímnost co to je?
Tu už teď člověk v tvářích málo najde.
Člověče buď jen svůj, vždyť život je krásný,
tak si ho užívej a za svým si stůj.
Život je přece jen jedna velká otázka,
kterou si člověk klade stále,
tak neříkej, že je jen špatná sázka
a pozvi štěstí dále.
Neboj se, andělé ti přejí, oni ti štěstí dávají
a vždy ho pro tebe chtějí.

Veronika Papajová, žákyně 9.B,
ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov

O Polsku i trošku jinak

á

á



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2002

12

Město Rýmařov se musí stát opravdovou bránou Jeseníků.

Volte kandidáty ODS!

Představujeme Vám kandidáty Občanské demokratické strany
pro komunální volby v našem městě, Rýmařově.

Jsou to: 1. Jiří Babík, Mgr. - 58 let, technik, člen ODS
2. František Horák, Ing. - 57 let, ekonom-poradce, člen ODS
3. Josef Jelínek, Ing. - 68 let, důchodce, člen ODS
4. Dimitrios Karajannis, RNDr. - 53 let, lékárník, člen ODS
5. Jarmila Labounková, Mgr. - 60 let, učitelka, členka ODS
6. Jiří Ondrášek, Ing. - 36 let, stavební inženýr, člen ODS
7. Ivan Sigmund - 50 let, soukromý podnikatel, člen ODS
8. Roman Vepřek - 29 let, soukromý podnikatel, člen ODS
9. Jana Babíková - 58 let, ekonomka, členka ODS
10. Jan Strejček, MUDr. - 53 let, lékař, nezávislý
11. Iveta Erbenová - 39 let, soukromá podnikatelka, nezávislá
12. Jaroslava Háková - 54 let, soukromá podnikatelka, nezávislá
13. Vlasta Vicenová - 52 let, učitelka nezávislá
14. Petr Vacula - 51 let, technik, nezávislý
15. Petr Čuška - 46 let, soukromý podnikatel, nezávislý
16. Jan Elšík - 31 let, soukromý podnikatel, nezávislý
17. Petr Procháska - 34 let, technik, nezávislý
18. Hana Strnadelová - 43 let, ekonomka, nezávislá
19. Patrik Krečmer, Ing. - 30 let, stavební inženýr, nezávislý
20. Radovan Králík - 41 let, dělník, nezávislý
21. Olga Ociepková - 45 let, ekonomka, nezávislá

Nemáme žádné nesplnitelné cíle, neslibujeme nic, co nedokážeme prosadit a splnit. Chceme, aby se
z našeho města stalo město prosperující, které se nebude vylidňovat, město s rostoucí průmyslovou
výrobou, město, ve kterém bude přibývat služeb a bude se rozvíjet cestovní ruch, město, kde neza-
městnanost bude klesat a ne stoupat.

Proto budeme podporovat všechny podnikatelské aktivity.
Budeme prosazovat:

- lepší dopravní dostupnost, to je zachovat železnici, zlepšit opravy silnic a silniční dopravu
- zachování, případně rozšíření sítě škol
- budeme podporovat rozvoj kultury, aby tak, jak je vysoká úroveň činnosti kulturních zařízení, 

zejména Městského muzea a ZUŠ, se rozvíjely aktivity i v dalších zařízeních
- budeme prosazovat, aby TV PRIMU v Rýmařově mohla přijímat většina obyvatel
- chceme, aby byla zachována všechna stávající zdravotnická zařízení s cílem rozšířit je o další 

odborné ordinace tak, aby bylo výrazně sníženo dojíždění k lékařům
- chceme, aby byly v Rýmařově obnoveny pobočky, resp. pracoviště plynáren, el. rozvodných 

závodů, telekomunikací a vodáren
- budeme prosazovat zřízení samostatných úřadů nebo stálých poboček dosavadních úřadů

v Bruntále (policie, finanční úřad, event. další)
- budeme se snažit o větší podporu sportu ve městě
- budeme prosazovat další rozvoj obchodní sítě ve městě

Placená inzerce
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Vážení spoluobčané - voliči - přátelé.
V letošních posledních parlamentních volbách dosáhla ČSSD díky voličům výrazného úspěchu a opět sestavila vládu. ČSSD má za náš
okres svého poslance - ministra zemědělství a v krajském zastupitelstvu 2 zastupitele, se kterými naše organizace úzce spolupracuje.

Za dobu vlády ČSSD v letech 1998 - 2002 získalo naše město značné státní dotace pro rozvoj města:
21 mil. Kč na investiční výstavbu v nemocnici
20 mil. Kč na vybudování půdních vestaveb a tím rozšíření bytového fondu
8 mil. Kč na výstavbu 12 malometrážních bytů
7 mil. Kč na vybudování průmyslové zóny

1,3 mil. Kč na vybudování inženýrských sítí pro individuální výstavbu RD
1,8 mil. Kč na úpravu rybníků
63 mil. Kč bude činit schválená dotace na rekonstrukci a výstavbu kanalizační sítě, se

kterou bylo již v letošním roce započato

Takové pomoci se nám nedostalo za žádné vlády od roku 1989.

Letošní povodně, které postihly naši republiku, mohou ovlivňovat a omezovat plnění volebního programu ČSSD. Máme však již další
přísliby na dotace pro pokračování v realizaci investiční výstavby Rýmařova.

Co chceme:
- zastavit ekonomický a sociální úpadek města a snižující se životní úroveň občanů
- zastavit pokračující odliv mladých a schopných lidí do jiných regionů
- zajistit v řídících funkcích města kvalifikované, zodpovědné a zkušené pracovníky

Jak toho chceme dosáhnout:
- v souvislosti se změnou územně správního uspořádání ČR změnit vedení a řízení města
- do čela města zvolit odborníky, a to i na úrovni zaměstnanců MěÚ - pracovníky schopné koncepční práce a schopné zabezpečovat

zpracování rozvojových projektů
- vytvářením podmínek pro získání nových pracovních míst pomocí nových investorů ve vybudované průmyslové zóně
- řešením infrastruktury v dopravě, rekonstrukci a opravami komunikací
- podporou malého a středního podnikání, v rozvoji služeb
- maximálním využitím možností při získávání finančních prostředků z EU, pomocí při přípravě projektů dotovaných z fondů EU
- v zemědělství se orientovat na ekologicky čistou produkci, která je finančně podporována státem a EU
- vybudováním vlastního zdroje pitné vody a zamezením růstu vodného a stočného
- podporou rozvoje města v oblasti cestovního ruchu, turistiky, sportu a kultury
- zachováním existence nemocnice v Rýmařově

1. Ing. Jaroslav Kala 44 let obchodní zástupce člen ČSSD
2. Miroslav Vojáček 57 let inv. důchodce člen ČSSD
3. Ing. Boris Pavlásek 40 let podnikatel člen ČSSD
4. Mgr. Ludmila Pelková 53 let podnikatelka člen ČSSD
5. Bohumil Mořkovský 54 let technik člen ČSSD
6. Jiřina Pavlásková 58 let zdrav. sestra člen ČSSD
7. Věra Janáčová 37 let dělnice člen ČSSD
8. Josef Bernátek 52 let podnikatel NZ
9. Josef Kužela 57 let podnikatel NZ
10. Jan Dohnal 49let prac. v pohostinství člen ČSSD
11. Jaroslav Krečmer 65 let důchodce člen ČSSD
12. Mgr. Květa Sicová 62 let učitelka člen ČSSD
13. Ing. Vojtěch Hrdina 56 let podnikatel člen ČSSD
14. Marcela Poláková 24 let učitelka člen ČSSD
15. Ing. Bronislav Rožnák 32 let technik člen ČSSD
16. Miroslav Bičan 51 let řidič člen ČSSD
17. Anna Zámečníková 56 let zdrav. sestra člen ČSSD
18. Milan Syřínek 64 let důchodce člen ČSSD
19. Marie Kalandříková 52 let tajemnice člen ČSSD
20. Ing. Josef Lutz 52 let technik člen ČSSD
21. Jaroslav Nejedlý 75 let důchodce člen ČSSD

Kandidátní listina MO ČSSD do komunálních voleb

Placená inzerce

„Společně s Vámi za lepší budoucnost Rýmařova“
Volební program MO ČSSD do komunálních voleb 2002
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Chcete změnu ??
Ne !!! - nemusíme chodit k volbám

Ano ? - přijďte nás podpořit

- dokázali jsme, že se Vás chceme ptát
- dokázali jsem, že nás zajímá Váš názor
- chceme dokázat změnit tvář radnice

Chcete změnu ??

Ne?- volte koho chcete!

Ano?- volte kandidáty KDU - ČSL

- každý hlas na kandidátce získá nejdříve lídr
- každý hlas se počítá a posiluje

Chceme dát do pořádku
- práci a obsazení radnice
- zodpovědnost a chování úředníků
- chování a práci vedení města

Chceme vyjasnit
- cenu vody a hospodaření s vodou
- sporná výběrová řízení na zakázky města

Musíme
- ukončit propad města
- dát příležitost novým i mladým lidem
- najít cesty rozvoje
- naslouchat každému občanovi

- Chcete změnu??
PŘIJĎTE!

Placená inzerce
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25.10.1902 zemř. FRANK NORIS, americký romanopisec - naturalista
(nar. 5.3.1870) - 100. výr. úmrtí

25.10.1932 nar. THEODOR PIŠTĚK ml., malíř a filmový výtvarník 
- 70. výr. narození

26.10.1842 nar. VASILIJ VASILJEVIČ VEREŠČAGIN, ruský malíř
(zemř. 13.4.1904) - 160. výr. narození

26.10.1892 nar. JARMILA URBÁNKOVÁ, herečka, působila v Brně 
(zemř. 21.7.1979 v Brně) - 110. výr. narození

27.10.1917 nar. PAVEL TIGRID, vl. jm. P. Sch(e)nfeld, spisovatel, 
publicista a politik - 85. výr. narození

27.10.1927 nar. JIŘÍ MATYS, skladatel - 75. výr. narození
27.10.1932 nar. SYLVIA PLATHOVÁ, americká básnířka 

(zemř. 11.2.1963) - 70. výr. narození
28.10. Státní svátek ČR - vyhlášení samostatné Československé

republiky v roce 1918
30.10.1932 zemř. JOSEF ŠVÁB-MALOSTRANSKÝ, herec, kabaretní

komik a písničkář, průkopník českého filmu 
(nar. 16.3.1860) - 70. výr. úmrtí

30.10.1937 nar. CLAUDE LELOUCH, francouzský filmový režisér 
- 65. výr. narození

31.10. Světový den spoření
31.10.1877 nar. HELENA MALÍŘOVÁ, prozaička (zemř. 17.2.1940)

- 125. výr. narození
31.10.1902 nar. v Dubňanech, okr. Hodonín, KAREL KAPOUN, bá-

sník, redaktor brněnského rozhlasu (zemř. 10.6.1963 
v Tišnově, okr. Brno-venkov) - 100. výr. narození

1.11.1907 zemř. ALFRÉD JARRY, francouzský prozaik a dramatik,
jeden ze zakladatelů absurdního divadla (nar. 8.9.1873) 
- 95. výr. úmrtí

3.11.1927 zemř. KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD, novinář a prozaik
(nar. 21.2.1860) - 75. výr. úmrtí

4.11.1897 nar. BENJAMIN JEDLIČKA, literární historik a překla-
datel z francouzštiny a italštiny (zemř. 26.4.1967) 
- 105. výr. narození

5.11.1932 nar. MIROSLAV ČERVENKA, básník, literární teoretik, 
historik a kritik, překladatel - 70. výr. narození

5.11.1997 zemř. HELENA ŠMAHELOVÁ, prozaička, autorka knih 
pro děti a mládež (nar. 14.7.1910) - 5. výr. úmrtí

6.11.1872 nar. FRANTIŠEK BÍLEK, sochař, řezbář a grafik 
(zemř. 13.10.1941) - 130. výr. narození

7.11.1867 nar. JINDŘICH VODÁK, divadelní teoretik a literární 
kritik (zemř. 10.4.1940) - 135. výr. narození

Středisko volného času v Rýmařově
vás srdečně zve

v pátek 8.11.2002 od 19.30 hodin
na

Velkou taneční zábavu
- největší společenskou událost podzimu 2002 v sále SVČ

při příležitosti 30. výročí zpěvu s hudbou PEDAGOG

zpěvačka LUDMILA SIGMUNDOVÁ

Hrají hudby:
Taliánka
Pedagog
Dynamik

Dechová hudba Z. Kalába
Alternativa

Gusta Schenk Bruntál

Finanční výtěžek
bude věnován dětem

v kroužcích SVČ Rýmařov.
Vstupné 40,- Kč
SVČ Rýmařov

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Hloupost je cosi neochvějného. Cokoli na ni zaútočí, na ní ztros-

kotá. G. Flaubert
Známá i neznámá výročí

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
SVČ Základy kondičního cvičení

- metodické akce pro ZŠ
8.11. 19.30 SVČ 30. výročí hudby PEDAGOG

- velká taneční zábava
Hrají: Talianka, Pedagog, Dynamik,
DO Z. Kalába, Alternativa, 
Gusta Schenk Bruntál

9.11. 16.30 Kino Zlaté jezero - divadelní představení
Účinkují: K. Fialová, R. Brzobohatý, 
J. Novotný, P. Jílek, M. Peňázová, 
M. Loubal, D. Batulková

Středisko volného času Rýmařov vás srdečně zve 9.11.2002 v 16.00 hodin 
do kina na divadelní představení Ernesta Thompsona „ZLATÉ JEZERO“.
Citlivý portrét generačních vztahů je neokázalým holdem lidské soudržnosti
a lásce na celý život. Vypovídá o jemných, často nepostřehnutelných nitkách přá-
telství, o potřebě opřít se o druhého člověka. Hra nenápadně upozorňuje na jed-
nu prostou skutečnost: Všude na světě jsou nějaká Zlatá jezera a všude žijí lidé.
Hlavní hrdina, starý muž, který už skoro na život rezignoval, nás náhle zaskočí
svým příkladem. Vždycky je čas vstoupit z letargie a za život, i ten nejoby-
čejnější, se znovu začít prát. Příběh s ojedinělou partiturou pro herecké výko-
ny dokáže prolnout humor se smutkem a probouzet city opravdové a hluboké
jako je sám život.
Slávu inscenaci přineslo filmové zpracování a jeho herci: Henry Forda,
Katherine Hepburnová a Jane Fondová (Oscary za hlavní role a scénář). V pa-
řížském Theatre Montparnasse v roce 1986 vytvořil hlavní roli Jean Marais.

Program SVČ

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

Listopad je jedenáctý měsíc roku. Ve starém římském kalendáři to byl měsíc de-
vátý - november a toto pojmenování převzala v drobných obměnách většina 
evropských jazyků. Český název měsíce souvisí bezpochyby s padajícím listím.

Pranostiky na měsíc listopad

Norman Thayer Radoslav Brzobohatý
Ethel Thayerová Květa Fialová
Chelsea Dana Batulková nebo

Marcela Peňázová
Bill Ray Jan Novotný nebo

Luděk Čtvrtlík
Charlie David Vejražka nebo

Ota Sládek
Billy Ray Marian Loubal

Režie Pavel Háša
Překlad Ivo T. Havlů

Hudba Petr Mandel
Scéna Miloš Ditrich

Kostýmy Dana Pichová
Produkce Václav Hanzlíček-

Pražská divadelní agentura
(Cena vstupenky 

- 180, 145 a 110 Kč)
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Městská knihovna
V týdnu od 7. do 13. října proběhl tra-
diční celostátně vyhlašovaný Týden
knihoven. Všechny knihovny, které 
se do této akce zapojí, se snaží nabíd-
nout svým čtenářům alespoň v tomto
týdnu něco nového, jiného, zajímavé-
ho, něco, co nelze nabízet po celý rok.
Naše knihovna vyhlásila amnestii 
pro všechny dlužníky, kteří nevrátili
knihy včas: mohli tak udělat v týdnu
od 7. do 13.10. bez placení jakýchkoliv
poplatků. Této možnosti využil zane-
dbatelný počet čtenářů. Další nabíd-
kou, která zůstala téměř bez povšim-
nutí, bylo prodloužení otevírací doby
knihovny až do 19 hodin. Všechny
knihovnice předpokládaly, že čtenáři,
kteří si občas stěžují na krátkou pro-
vozní dobu knihovny budou rádi, 
že mohou našich služeb využít až 
do 19 hodin, ale nebylo tomu tak.
Dalším zpestřením v Týdnu knihoven
byla výtvarná soutěž pro děti i pro do-
spělé O nejkrásnější záložku do knihy.
Opět jsme se domnívaly, že alespoň dě-
ti budou mít chuť něco vytvořit a třeba
vyhrát pěknou cenu. Opak je pravdou,
nikdo nepřinesl ani jednu záložku.
Zdá se, že Týdne knihoven si užily je-
nom knihovnice. Všechny jsme se totiž
zúčastnily již 6. knihovnického happe-
ningu, tentokrát v Uherském Hradišti,
tato akce je vždy dokladem toho, 
že knihovníci nejsou jenom šedé myši
s očními vadami, ale že se umí dobře
bavit a rády se setkávají. V Hradišti 

na náměstí se o tom přesvědčili všich-
ni, kteří se přišli podívat na soutěž kni-
hovnických družstev. Soutěžilo se na-
příklad v nasávání tekutiny do koštýře,
nebo v určování druhu vína. Měli jsme
poznat, jestli pijeme červené nebo bílé
víno, se zavázanýma očima, jak jinak
na Slovácku. Taky se předváděly ná-
zvy knih pomocí pantomimy nebo za-
komponovávaly odborné knihovnické
termíny do lidových písní. Naše druž-
stvo, ač z nemenší knihovny, nejméně
početné a bez mužů, se umístilo 
na 3. místě. To je pěkné, že?
Večer jsme shlédly divadelní předsta-
vení, zúčastnily se besedy se spisovate-
lem Josefem Holcmanem a nechybělo
ani posezení při víně a cimbálu. Tato
setkání jsou cenná hlavně proto, 
že se můžeme podívat, jak to dělají jin-
de, vyměnit si zkušenosti s kolegyně-
mi a srovnat naši knihovnu s ostatními.
Z těchto srovnání, bez falešné skrom-
nosti, vychází rýmařovská knihovna
dobře.
Dokladem naší aktivity je také chysta-
ný koncert písničkáře Jana Buriana, 
na který vás všechny pracovnice kni-
hovny zvou ve čtvrtek 31.10.2002 
do sálu ZUŠ ve 20 hodin. Vstupné je
dobrovolné. Městská knihovna

1.11. - 2.11.         19.30     “Smradi“ (Film ČR 2002)

Film o lidech, kteří o lásce nemluví, oni ji žijí. Manželé Monika a Marek
Šírovi hledají na vesnici vstřícnější klima pro dva adoptované syny, kteří ne-
zapřou svůj romský původ a lepší vzduch pro vlastního syna trpícího astma-
tem. Jejich sen o svobodném „přirodním“ prostoru však bere za své ve chvíli,
kdy je malý František obviněn z toho, že kamenem rozbil čelní sklo u souse-
dova auta. Střídmé komorní vyprávění nabízí otevřený pohled na otázky tole-
rance, lásky a rodiny. Mládeži přístupný

9.11. - 10.11        19.30    “Mluv s ní“ (Film Španělsko 2002)

Šokující, vizuálně expresivní film o přátelství dvou mužů, kteří se seznámí 
při svých návštěvách nemocnice, kde oba docházejí za svými partnerkami,
které jsou po úrazu v klinickém spánku. Je to sugestivní vyprávění o radosti
a potěšení z vyprávění příběhů, které jsou tou nejlepší zbraní v boji proti sa-
motě a šílenství. Mládeži do 15 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 atraktivní hudby. Film o osudové bitvě  dobra a zla, člověka proti počíta-
či a živých proti zombiím. Kdo tohle peklo oživlého zla dokáže přežít? Kdo
je ten, jehož pomsta ohrožuje celé lidstvo? Mládeži do 15 let nepřístupný

Bazén v Břidličné

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

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

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

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)

Půjčovní doba knihovny:
Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená



Městské muzeum a galerie Octopus

(Výstava 14 autorů soustředěných ve volném sdružení Galerie Octopus při
městském muzeu - fotografie, op-art, grafika, sochařská díla, malby, skleněné
vitráže a koláže).
Galerie Octopus připravuje další novou výstavu autorek Šárky Ročkové 

ze Staré Vsi a Kristíny Gieslové ze Šumperku. Obdivovatelé ručně malované-
ho a rytého skla si zajisté přijdou na své, zejména také proto, že některá vy-
stavená díla budou na prodej. Vernisáž by se měla uskutečnit 2. listopadu
a výstava potrvá do 23.11. Galerie Octopus

28. září - 27. října „10 let Octopu“

Vzpomínka
Milý Stanislave Hubáčku,
tak jsi nám odešel. Byl jsi mezi prvními učiteli, kteří v září 1945, před
dlouhými padesáti sedmi roky nastoupili v nevlídném německém pohra-
ničí v Rýmařově, aby pracovali na první měšťanské škole a budovali no-
vý domov.
Ze školy jsi brzy přešel do kanceláře okresního školního inspektora
Miloše Šnyrycha v Rýmařově, po zrušení okresu na školský odbor
Okresního národního výboru v Bruntále, kde jsi sloužil do důchodu.
To už jsme se jen letmo setkávali, pozdravili, co nového, jak bylo na ho-
rách. Tys je měl tolik rád.
A Ty vždy s úsměvem v rozzářené tváři.
Pak jsem Tě vídával, jak v roli dobrého hospodáře pečuješ o kapli
V Lipkách a o přilehlý park.
A teď jsi nás opustil, osiřely hory, osiřeli přátelé a známí.
Budeš nám chybět.
Stanislave, buď sbohem! Jaroslav Němec
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Společenská kronika
Narození dítěte

Lenka Kramaříková ......................................................................... Rýmařov
Adéla Šubová ................................................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předchozího vydání našich novin oslavili 80 let a více
Anna Řeháková - Rýmařov .................................................................. 80 let
Růžena Špuláková - Rýmařov ............................................................... 82 let
Juliána Vlčková - Rýmařov ................................................................... 85 let
Františka Šulková - Janovice ................................................................ 88 let
Marie Vincourová - Rýmařov ............................................................... 88 let
Šarlota Paseková - Rýmařov ................................................................. 88 let

Rozloučili jsme se
Klára Kmeťová - Rýmařov ..................................................................... 1920
Bohumil Kobolka - Rýmařov ................................................................. 1950
František Brenkus - Janovice ................................................................ 1932

Matrika MěÚ

O zemanech z Krhovic či Kurvic,
jak je nepěkně nazval ve svých
Dějinách Rýmařovska patrně omy-
lem Ladislav Hosák, toho mnoho
nevíme. Tvrz rytířů z Krhovic vysta-
věl 9 km od Znojma nejstarší známý
příslušník rodu Hartlin někdy kolem
roku 1294 ve stejnojmenné vsi.
V 15. století pak majetek přešel 
do rodu Krabiců z Weitmile.
Krhovicové nosili velmi hezký znak
- modrou orlici s červenou pružinou
na prsou umístěnou na zlatém poli.
O Albrechtovi se dozvídáme poprvé
roku 1390 a pak ještě 1397, kdy 
se zaručil za půjčku Václavu IV. a je-
ho nejmladšímu bratru Janu
Zhořeleckému. 1411-1413 držel

v zástavě zboží úsovské, jež získal
se svou chotí Kateřinou Pluhovnou
od markarbího Jošta. Krhovičtí stáli
vždy oddaně na straně těžce zkouše-
ného krále Václava IV. i v nejhorších
dobách jeho zajetí. Král, jehož byli
i věřiteli, jim proto ochotně poskytl
možnost získat zpět své peníze 
na důchodech Rabštejnského panství.
Bezdětní moravští Lucemburkové to-
tiž mezitím vymřeli roku 1411 mark-
rabím Joštem a majetek se vrátil čes-
kému králi, jejich bratranci. 
Patrně nepříliš hodnotnou zástavu
získal zmíněný Albrecht roku 1413
a držel ji do roku 1424. Ve stejném
roce jako užší Rýmařovsko potvrdil
král léno úsovské spolu s ním i jeho

bratru Otovi, avšak již roku 1416
k nim přibyl ještě Jan z Vlašimi,
další zástavní pán. Kraj Nízkého
Jeseníku nebyl bratrům
Krhovickým nijak neznámý, vždyť
se na severní Moravě snažili uchytit
již dříve a patrně dobře věděli, co
hledají. Byly to kovy, dobytek, kdo
ví? Nevíme, jaký byl skutečný
Albrecht a nevíme nic o konkrétní-
ho kvalitě jeho správy rabštejnského
panství. Ve zmatené době platily ji-
né priority než pečlivé kronikářské
zápisy. Rýmařov se při jeho nástupu
stále ještě utápěl v chudobě způso-
bené katastrofou z roku 1405, a na-
víc od roku 1419 postihly zemi
zhoubné husitské války, které ná-

pravě starších škod jistě nijak ne-
prospívaly. Pokud však mohli
Krhovičtí bratři půjčovat panovní-
kům, museli být nesporně velice
schopnými hospodáři, a tak se asi 
se příliš nezmýlíme, pokud se bude-
me domnívat, že jejich správa
Rýmařovsku spíše prospěla.
Krhovičtí však byli jen episodou
v dějinách země. Nakonec své pan-
ství prodali a usadili se v klidněj-
ších Rakousích. Poslední zpráva
o Krhovických pochází až
z Německa roku 1564. Krhovičtí 
se však do uvedeného roku neustále
vraceli do českého prostředí pro-
střednictvím dcer, nevěst českých
šlechticů. Mgr. Jiří Karel

Rytíř Albrecht z Krhovic (Kurwitz, Gurwitz )
Z historie

Ve dnech 3. - 8. ledna 2002 proběhla 
na Rýmařovsku Tříkrálová sbírka. Cílem
Tříkrálové sbírky byla podpora charitního díla
v naší zemi, které slouží seniorům, lidem bez
domova, sociálně slabým, tělesně postiženým,
maminkám v tísni, dětem a mládeži.
V Tříkrálové sbírce se nezapomíná ani na huma-
nitární pomoc jak u nás (v prvních dnech po-
vodní byl uvolněn 1 milion Kč z Tříkrálové sbír-
ky 2002), tak v zahraničí a pamatuje se i 
na správní centra Charity, které vykonávají ko-
ordinaci a spoustu užitečné práce, jako napří-
klad v létě při povodních v Čechách.

Na Rýmařovsku se vybralo celkem
121.068,40 Kč a zpět (55% z výtěžku
Tříkrálové sbírky) se vrátilo 66.587 Kč
do Diakonie ČCE v Rýmařově.
Tato částka byla použita na zbourání přístav-
by a odvoz sutě z Domova odpočinku v Dolní
Moravici.
Zbylé peníze byly rozděleny dle předem stano-
veného vzorce na Charitu Odry, humanitární po-
moc, na činnost DCHOO a SČKCH a rozvojový
fond charitního díla.
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za vaše
štědré srdce při Tříkrálové sbírce 2002, které

jste tak široce otevřeli. Otevřeli jste jej také v lé-
tě letošního roku při katastrofických záplavách
v Čechách. Na kontě SČKCH se shromáždilo
přes 110 miliónů Kč. Tato částka je určena 
pro konkrétní pomoc našim spoluobčanům
v jednotlivých postižených obcích. A nebyly 
to jen peníze, ale také mnoho nákladních aut
materiální pomoci (cca 250 tun), které směřova-
ly na pomoc postiženým spoluobčanům.
Ještě jednou vám děkujeme za vaši štědrost 
a za projevenou důvěru k nám. Nesmírně si toho
vážíme a chceme v nastoupené spolupráci i na-
dále pokračovat.

Nyní přinášíme základní informace o Tříkrálové sbírce 2003.
Tříkrálová sbírka 2003 se uskuteční ve dnech 3. až 8. ledna 2003 a její výtěžek bude rozdělen dle následujícího rozdělovníku. Největší část bude opět
směřovat zpět do regionu, kde sbírka probíhala a kde působí Charita Odry.

50% - na předem specifikovaný projekt v místě konání sbírky
15% - na rozvoj ošetřovatelské a pečovatelské služby v regionu ve kterém působí Charita Odry
10% - na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15% - na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
5% - na činnost Sdružení České katolické Charity
5% - na režie (náklady z pořádáním Tříkrálové sbírky)

O blížící se Tříkrálové sbírce 2003 Vás budeme informovat. S přátelským pozdravem  Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

Konečné využití Tříkrálové sbírky 2002
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Se zájmem jsem si přečetl v minulém čísle RH
prohlášení, které po vzoru svých velkých stranic-
kých kolegů v Praze a okolí učinili zástupci tří po-
litických stran našeho města (pozn. red.:Ing.
Kala. MUDr. Servus a Mgr. Babík). Z celého pro-
hlášení, které není nepodobné dodatečné vládní
smlouvě, kde zástupci koaličních stran slibují po-
slušnost vládní straně výměnou za ministerská
křesla, mě zaujaly, ale ne překvapily, některé pa-
sáže. Především ta o slušném vedení kampaně,
vzájemném nenapadání se a skutečné programo-
vé soutěži dávala jistou naději, že přece jen
i v tomto městě se budeme jednou chovat slušně,
nebudeme si pro různost názorů propichovat
pneumatiky, škrábat si po kapotách aut a posílat si
chudoduché anonymy. Avšak avizovaná slušnost
byla pohřbena hned v následujícím odstavci, kde
prostřednictvím „stranických kontaktů“ je autory
prohlášení slibováno občanům prosazování zá-
jmů města, což kandidáti bez stranického průka-
zu, tedy nezávislí, činiti nemohou.
Vážení, kde berete tu jistotu, a nechci to nazvat ji-
nak, že dosáhnete něčeho víc, než jste dosáhli ny-
ní - tedy, po Vámi uváděné a slibované stranické
linii, ničeho, abychom byli k sobě upřímní. Pokud
je mi známo, členy uvedených stran jste již pěk-
nou řadu let, dva z Vás sedí neméně pěknou řadu
let v zastupitelstvu a za celou dobu mého voleb-
ního období jsem se nesetkal, a to ani v náznaku,
s Vámi zprostředkovanou pomocí, nepočítám-li
návštěvu poslance KDU-ČSL na tiskové konfe-
renci, konané v souvislosti s otázkou krajského
zařazení, kde jsem se ale naopak dověděl, že měs-
to nepotřebuje nemocnici. Bohužel tato slova ne-
zazněla od cizího člověka, jak by se dalo očeká-
vat, ale od rýmařovského lékaře a zastupitele. V té
době mu snad nešlo o procento zaměstnanosti?
Věřím, že si toto stanovisko budou zaměstnanci
nemocnice a zdravotníci pamatovat nejen do vo-
leb.
Je škoda, že jste si, pánové, tzv. nedostatků ve ve-
dení města a naší špatné komunální politiky všim-
li až těsně před volbami, kdy již asi nebudete sta-
hovat svou kandidaturu. Jistě byste na další vo-
lební období již nekandidovali, neboť minimálně
dva z Vás jste za tuto Vámi uváděnou údajnou
„devastaci“ přímo odpovědni. Byli jste totiž členy
zastupitelstva a různých komisí, včetně hospodář-
ské, kde jste mohli pracovat a konat ve prospěch
města. Jak sami přiznáváte, nekonali jste a nepra-
covali jste. Alespoň ne úspěšně. Přesto znovu
kandidujete a slibujete. Navíc se jeden z vás sna-
ží neslušně přivlastňovat úspěchy při získávání
dotací na investice za minulé Vlády. Opak je
pravdou. Jeden z vás nepodpořil v zastupitelstvu
výstavbu průmyslové zóny, ačkoliv sám hovoří
o potřebě řešit nezaměstnanost.
Byli jste při všech jednáních, lépe řečeno mě-
li jste být, v době, kdy se tvořila koncepce plá-
nu rozvoje našeho města a následně průběžně
kontrolovalo její naplňování. Byli jste přítom-
ni, mohli jste protestovat a na nebezpečí upo-
zorňovat, přinášet vlastní podnětné návrhy.
Tuto povinnost, kterou jste nyní předvolebně
objevili, nemáte jen jako členové vašich stran
až nyní, ale především jako obyvatelé našeho
města a jeho zastupitelé jste ji měli po celé vo-
lební období.
Proč představitel podepsané pravicové strany, kte-

rý je nyní na čelním místě volební kandidátky, při
plánované besedě s obyvateli a svými potenciál-
ními voliči (besedy o krajském uspořádání) přišel
na jednání nepřipraven a před dotazy občanů zba-
běle ze sálu doslova utekl? Proč další signatář
KDU-ČSL při významném jednání zastupitelstva
před rozhodujícím a veřejným hlasováním odešel
a celou hlasovací proceduru prokouřil na chodbě?
To je ta zmiňovaná odpovědnost voličům a poli-
tická kultura?
Co mně však vadí nejvíce, je skutečnost, že 
ve svém prohlášení uvádíte nepravdivé informa-
ce, ať už se to týká výrazného nárůstu nezaměst-
nanosti (nepravdivé tvrzení) nebo pasáží o úpad-
ku  kultury a sportu. Nevím, kde berete tyto
zkreslené informace, ale vzhledem k tomu, že
jste zastupitelé a čelní představitelé svých stran,
je Vaší povinností se před uveřejněním takových
prohlášení pro občany o jejich pravdivosti pře-
svědčit. Jinak tyto nepravdivé výroky mohou být
považovány za účelové a já osobně je za takové-
to považuji.
Páni signatáři, opravdu je mi líto, že jste na ty-
to alarmující signály přišli až měsíc před vol-
bami. Kdybyste byli bystřejší, mohli jste již
dávno využít svých vlivných známostí ku pro-
spěchu města. Pokud se nemýlím, dva z Vás
jste hlasovali při Zprávě o situaci v kultuře
i sportu, která byla veskrze kladná, pro přijetí
tohoto hodnocení. Co způsobilo, že jste tak ná-
hle, leč ne neočekávaně, prohlédli? Není to
vlastně velmi skromně vyjádřeno v odstavci, že
Vaším prvořadým a společným cílem je dosáh-
nout změny ve vedení města? Domnívám se, 
že to je pro vás cíl jediný a rozhodující.
Samozřejmě, že vám nejde o žádnou prosperi-
tu města, to byste se o ni snažili po celé voleb-
ní období. Každý, kdo není od dění ve městě i-
zolován ví, že si již v zákulisí dělíte funkce sta-
rosty a radních.Vzhledem k tomu, že naprosto
netoužím ani po funkci starosty ani radního,
mohu tuto úvahu psát s určitým nadhledem, 
na rozdíl od vás.
Jen bych Vám chtěl připomenout, že nastává
velmi důležité období vzniku nového regionál-
ního města Rýmařov s přechodem mnoha
správních činností z dosavadního okresního
města do města našeho. Tedy doba, na kterou
jsme prakticky všichni čekali.Toto počáteční
období jistě nebude snadné a bude vyžadovat
vedení, které komunální politice rozumí, které
opravdu má nejen známosti, ale i znalosti a kte-
ré je ochotno, ale na druhé straně i schopno, dát
ve prospěch města i část svého osobního živo-
ta. A to i při vědomí, že vděku se nelze v sou-
časné době nikdy dočkat. Pořád bude něco chy-
bět, pořád bude někdo méně spokojen, pořád
bude málo peněz na všechno, na cesty, sporto-
viště, školství, zdravotnictví. Ale to není jen
problém našeho města, stačí jen chtít vidět.
Místo mocenského pletichaření je třeba vzít ro-
zum do hrsti, aby ta zmiňovaná devastace
vskutku brzy nenastala.
Jestli bude na Hradě Petr nebo Pavel, to nám 
opravdu může být skoro jedno, ale kdo bude v če-
le města, to musíme vážit velmi pečlivě. Nebude
čas na chyby. Podle toho se nám totiž v tomto
městě bude také žít.

MUDr. Stanislav Horák

Blíží se volby do zastupitelstev měst a obcí.

Všeobecně se z různých organizací zdůrazňuje politic-
ká kultura a jaká je skutečnost:
1.V Novém Bruntálsku ze 17.9. byli čtenáři informo-

vání o dohodě mezi KSČM a ČSSD na nového sta-
rostu a další vedoucí pracovníky v Rýmařově.
Prohlašujeme, že tento článek je naprosto neprav-
divý.

2.V Rýmařovském Horizontu 17/2002 vyšlo
„Prohlášení 3 politických stran ČSSD, ČSL a ODS“,
kde za společný a prvořadý cíl považují dosažení
změn ve vedení města a do budoucna rozvoj a pro-
speritu.

Reprezentanti těchto stran nevzali na vědomí výsledek
parlamentních voleb v r. 2002 v Rýmařově, kde jsme
skončili druzí s 26,23 % platných hlasů za ČSSD
(35,94 %), ODS byla třetí (19,82 %) a Koalice KDU
- ČSL a US - DEU pouze (7,84 %) platných hlasů.

Prohlášení 3 politických stran považujeme za účelové
prohlášení i proto, že výrazným způsobem podceni-
lo kandidátky nezávislých.

Za městskou organizaci KSČM v Rýmařově prohlašu-
jeme, že KSČM se po roku 1990 nepodílela na privati-
začních skandálech, neodpovídá za nezaměstnanost ve
výši 14,83 % v Rýmařově, za nesmírně tíživou ekono-
mickou situaci ve většině rodin.
Za tyto a další vážné problémy odpovídají vládní stra-
ny, tak jak se od r. 1990 střídaly u moci.

Městská organizace KSČM v Rýmařově

Vážený pane redaktore,
chci Vám poděkovat za články o toulavých psech v mi-
nulých číslech Horizontu. Tento problém mě již delší
dobu zajímá, se zájmem sleduji, jak řeší „psí otázku“
jinde a naopak vidím bezútěšnou situaci v Rýmařově.
Bydlím na sídlišti Dukelská. Pod okny vidím dětské
hřiště, v jehož rohu se nachází popelnice na psí exkre-
menty. Každé ráno a navečer sleduji pejskaře, kterak
na hřiště a mezi domy vypouštějí své mazlíčky, aby se
pejsci vyvenčili. Dosud jsem nespatřila nikoho, kdo by
použil popelnici. Vím, že jsou světlé výjimky, těmto
děkuji.
Mám malé dítě (a nejsem sama). Když jsem s ním šla
na hřiště, pískoviště, několikrát jsem se vracela s dítě-
tem zamazaným od výkalů, do kterých stouplo či spad-
lo. (Často do nich stoupneme i my ostatní, když jdeme
po sídlišti.) Protože nemůžu majitelům psů a jejich
hromádek poděkovat osobně, chci to zkusit prostřed-
nictvím Vašeho časopisu. Mohu Vás ujistit, páni pej-
skaři, že jsem na Vás myslela po celou dobu, co jsem
čistila své dítě a jeho oblečení.
Když jsem se pokusila několik pejskařů slušně „upo-
zornit“, buď na mě nechápavě hleděli, nebo vytáhli ne-
použitý sáček, nachystaný pro případné šťouraly, popř.
mě odbyli známou frází: „Ať si to uklidí radnice, když
platím.“
My, rodiče dětí, máme smůlu, že na tomto sídlišti je
pomalu víc psů než malých dětí, tudíž zde asi platí zá-
kon silnějšího. Já jen nedokážu pochopit, proč nejdou
majitelé psů venčit zvířata o několik desítek metrů dál
do lesa, na Stráň.
Ptám se, proč hlídka policie nezkusí jet zrána či nave-
čer okolo, aby viděla, že se dětské hřiště proměnilo ve
„veřejné psí záchodky?“ Kdy už začnete pokutovat je-
dince, kteří zapomněli, že sami měli děti a kvůli vlast-
ní pohodlnosti nejsou ochotni jít dál do přírody?
Moc mě mrzí, když slyším, že se jinde začínají hýbat
ledy a v Rýmařově se neděje nic. Už se těším, až jed-
nou uslyším o prvních úspěšných krocích v našem
městě. Mgr. Pavlína Doleželová

Zamyšlení nad Prohlášením politických stran

Vážení spoluobčané!

Dočkáme se prvních
úspěšných kroků v Rýmařově?



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2002

19

Naše občanské sdružení se zrodilo před dvěma lety, kdy se skupina lidí se společnými zájmem o amatérský i profesionální sport rozhodla své
aktivity realizovat prostřednictvím občanského sdružení. Stejný kolektiv lidí se silnými kořeny k Rýmařovu nespolupracuje spolu jen uvedený krátký čas,
ale neformálně již přibližně 15 let.
Zkratka v názvu sdružení BFAA znamená „Basketbalová a florbalová asociace amatérů“. I přes svou krátkou existenci naplnilo sdružení očekávání za-
kládajících členů, kteří mají velký zájem nejenom pokračovat ve své činnosti, ale i rozšiřovat ji nad rámec úzké skupiny lidí. Z úspěšných akcí organi-
zovaných našim sdružením můžeme jmenovat pravidelné pořádání městských soutěží v košíkové a florbalu, uspořádání plesu sportovců i vybudování těs-
ných mezinárodních partnerských vztahů s obdobnými sdruženími. Všechna důležitá fakta o našem sdružení naleznete i na internetových stránkách -
Abychom mohli aktivně rozhodovat a ovlivňovat klíčové oblasti zájmu sdružení, rozhodli jsme se v letošním roce vstoupit do komunální politiky. V pří-
padě našeho úspěchu ve volbách bude našim prioritním cílem spolupodílet se na novém stylu práce při řízení města, chceme, aby v budoucnosti převlá-
dal na radnici nekonfrontační přístup, otevřenost, profesionalita a týmová spolupráce. Svými aktivitami chceme nabídnout široký prostor pro všechny tvo-
řivé lidi z Rýmařovska. S naší podporou mohou do budoucna počítat všechna občanská, profesní, sportovní, zájmová i kulturní sdružení a spolky, které
na Rýmařovsku působí, nebo která zde vzniknou. Cítíme se být zodpovědní na rozhodování o tom, zda za deset, dvacet let budou žít naše děti v příjem-
ném, moderním městě s fungujícími školskými zařízeními, infrastrukturou, sportovním a kulturním zázemím, nebo budou-li se každý den setkávat s ná-
sledky špatných rozhodnutí svých volených zástupců. Naše sdružení není sdružením negace - vše dobré a užitečné musí pokračovat, nicméně tak jako
všechno kolem nás i komunální politika se nutně musí přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám a požadavkům na změny. Poslední negativní vývoj
Rýmařovska v mnoha oblastech nutně musí vyvolat tlak na změny, které hodláme podporovat.

V některém z minulých čísel Rýmařovského horizontu jsme se mohli přečíst „Prohlášení politických stran“. S některými tvrzeními v článku
souhlasíme, nicméně v jednom bodě zásadně souhlasit nemůžeme. V „Prohlášení“ je uvedeno, že parlamentní strany „ mají daleko větší možnosti uspět
při prosazování záměrů obce oproti nezávislým“. Jsme přesvědčení o opaku. Stranické disciplíny a politikaření rozhodně nepatří do komunální politiky.
Úředníky městské správy i volené zastupitele chápeme především jako odborníky, kteří zajišťují servis a službu občanům. Zajišťování nezbytného rozvo-
je města se nesmí stát předmětem politického boje. Domníváme se, že problémy komunální politiky se musí řešit napříč politickým spektrem stran a ne-
závislí kandidáti v součinnosti s politickými stranami vytvářejí optimální prostor pro efektivní řízení města.
V letošních obecních volbách bude několik kandidátek parlamentních stran a několik tzv. nezávislých kandidátek. Jak od sebe rozlišit „nezávislé“ kandi-
dáty? Jednoduše. Stačí se podívat na záhlaví. Na některé kandidátce najdete slovo HNUTÍ, na jiné SDRUŽENÍ. Zatímco všechna hnutí jsou řádně zare-
gistrována u ministerstva vnitra jako politická hnutí a do voleb mohou po splnění daných podmínek automaticky, sdružení nezávislých kandidátů 
pro svou kandidaturu musí získat důvěru spoluobčanů, vyjádřenou stovkami podpisů (v Rýmařově - 650 podpisů). Proto se ptáme, nejsou hnutí vlastně
politické strany? Jsou „nezávislé“ hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů. Odpověď ponecháme na úvaze Vás všech.

Pokud uspějeme v blížících se volbách, budeme se chtít aktivně projevovat především v oblastech sportu a tělovýchovy, školství, zdravotnic-
tví a podnikatelství. Určitě budeme klást důraz na odpovědné hospodaření se současným majetkem a budeme podporovat zlepšení komunikace mezi rad-
nicí a občanem - chceme prosazovat takové řízení města, ve kterém si občané rozumí se svým úřadem a úřad rozumí občanům.
Vážení spoluobčané, nemáme ambice živit sebe a své rodiny politickou činností, nabízíme však tým odborně zdatných osobností, které chtějí společně
hledat řešení současných problémů města a zároveň probudit v lidech vůli rozhodovat a aktivně ovlivňovat život svůj i svých rodin.

Věříme, že získáme důvěru i u Vás, obyvatel Rýmařova a přidružených obcí našich voličů.
Za občanské sdružení BFAA OLDIES

Mgr. Pavel Nehera
Ing. Tomáš Köhler

Sdružení nezávislých kandidátů BFAA OLDIES - kandidát pro volby
do zastupitelstva města Rýmařova

Občanské sdružení BFAA OLDIES - kdo jsme, o co usilujeme?

Placená inzerce
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Placená inzerce
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Vážení spoluobčané - voliči,
KSČM a její kandidáti do Městského zastupitelstva v Rýmařově jsou připraveni spolupracovat 

se všemi, kdož se chtějí věcně, bez ideologických předsudků a bez úzce stranických a osobních zájmů po-
dílet na rozvoji města a vytváření podmínek pro spokojený život občanů Rýmařovska.
Proto Vám předkládáme tento volební program o jehož naplnění budeme společně s Vámi usilovat.

1. Budeme usilovat o trvalé zvyšování účasti občanů na samosprávě města formou fungujících osadních
výborů, občanských sdružení, klubů a spolků.

2. Společně s našimi zastupiteli budeme organizovat „Besedy s občany“.
3. Budeme usilovat o aktivní spolupráci s krajskými zastupiteli Moravskoslezského kraje a jejich osobní

účasti na besedách s občany.
4. V zastupitelstvu města budeme podporovat rozvoj podnikání, vytváření nových pracovních míst a roz-

šíření průmyslové zóny.
5. Budeme požadovat ochranu zemědělské půdy a lesů a zákazu jejich prodeje cizincům a zahraničním

podnikatelům a to i v případech české spoluúčasti.
6. Budeme požadovat komplexní péči o životní prostředí a v pravomoci pověřeného města Rýmařov i za-

jištění dodržování zákonných opatření v Chráněných krajinných oblastech a státních přírodních rezer-
vacích.

7. Ve zdravotnictví budeme usilovat o zachování nemocnice v Rýmařově a v případě nutnosti o interpe-
lace našich poslanců v parlamentu ČR.

8. Budeme požadovat posílení úlohy města při zajišťování veřejného pořádku, ochraně  života, zdraví 
a majetku občanů a fungování integrovaného záchranného systému.

9. Budeme požadovat zpracování projektu k vydatnosti vodních zdrojů v prostoru k.ú. Stará Ves a jejich
využití pro budoucí zásobování pitnou vodou města Rýmařov a okolních obcí.

10. V zájmu Rýmařova je nutné dosáhnout podstatného rozšíření všech forem turistiky a cestovního ruchu
na Rýmařovsku.

11. V bytové politice budeme vycházet ze specifických podmínek Rýmařova, vytváření podmínek zájem-
ců o výstavbu bytů.

12. Věnovat trvalou pozornost sociální problematice města, zabránit zneužívání sociálních dávek.
13. V zastupitelstvu budeme prosazovat maximálně hospodárný rozpočet s jasnými prioritami a pečlivě

kontrolovat jeho naplňování.
14. Budeme požadovat odmítnutí veškerých styků s představiteli landsmanšaftů vzhledem k platnosti de-

kretů prezidenta Beneše.

Vážení občané - voliči!
Tento stručný volební program Městské organizace KSČM v Rýmařově je otevřeným programem,

který bude doplňován o náměty a potřeby občanů.
Za Vaší aktivní účasti je splnitelný, protože záměry a cíle v něm obsažené jsou pro Rýmařov a celé

jeho okolí potřebné.

KSČM - S LIDMI PRO LIDI

Volební program Městské organizace KSČM
v Rýmařově pro volby do městského zastupitelstva

v roce 2002.

Věříme, že dáte svůj hlas kandidátům KSČM.
Placená inzerce
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Rozhovor u pracovního stolu
Opět se po delší odmlce scházíme 
se starostou města Rýmařova Ing.
Pavlem Kolářem, abychom se zamys-
leli nad právě končícím volebním ob-
dobím a získali informace o tom, jak
se podařilo splnit úkoly, které před
čtyřmi léty stály před zastupitelstvem
města.

Které volební období jste, pane sta-
rosto, ve funkci?
Končím druhé volební období.
Poslední dva roky tohoto volebního
období byly dosti náročné, ať už
z hlediska rozhodování o novém
krajském uspořádání nebo z hledis-
ka usilovné přípravy na reformu ve-
řejné správy. Co považujete za nej-
větší oříšek v tomto volebním obdo-
bí?
Především diskusi týkající se toho,
jakou podobu a postavení bude mít
tento region- Rýmařovsko - a město
Rýmařov do budoucna v oblasti sa-
mosprávy a veřejné správy.
Rýmařov se stal obcí III. stupně,
pověřenou výkonem státní správy 
na území prakticky odpovídajícím
bývalému okresu Rýmařov. To není
málo! Považuji to za jistou satisfakci,
protože je nepochybné, že v době mi-
nulé byl Rýmařov v rámci okresu
Bruntál diskriminován v řadě oblastí.
Pokud jde o rozvoj Rýmařovska
a Rýmařova, bude teď záležet v prvé
řadě na nás - pochopitelně v intencích

toho, jak jsou a budou nastaveny 
obecné ukazatele v této zemi.
Za druhou velmi důležitou záležitost
považuji to, že se dařilo naplňovat již
dlouhou dobu proklamovaný záměr
(již i minulých zastupitelstev), a to u-
zavírat etapu budování infrastruk-
turních sítí města. Pokud se podaří
ji zdárně dokončit, budou se postup-
ně otvírat možnosti k tomu, aby 
se v budoucnu začala výrazněji zlep-
šovat občanská vybavenost, ale i dal-
ší služby pro občanskou veřejnost,
které může město pro občany zajistit
nebo ovlivnit. Infrastruktura je 
nezbytná pro chod města i podnika-
telských aktivit, na druhé straně „ne-
ní vidět“ a bývá považována za sa-
mozřejmost - samozřejmostí však
zdaleka nebyla. Ve známost mimo

hranice našeho regionu již pronikla
informace o nově zřizované průmy-
slové zóně a již dnes můžeme říci, že
máme prvního zájemce o získání čás-
ti tohoto pozemku pro podnikání. Je
to první vlaštovka, ale již to, že někdo
projeví zájem, je dobrým znamením
a signálem, že budování průmyslové
zóny bylo dobrým rozhodnutím.
Můžete být, pane starosto, konkrét-
nější?
Zatím bych nerad spekuloval a uvá-
děl další podrobnosti, ještě nejsou
všechny záležitosti ujasněny.
Průmyslová zóna je budována se zá-
měrem zaměstnat co nejvíce lidí. Ne
každá poptávka po tomto území mů-
že být ze strany města akceptována,
zejména v případě, kdy někdo proje-
ví zájem o velkou část pozemku
a přitom nenabídne odpovídající po-
čet pracovních míst apod. Využití
průmyslové zóny bude jedním z důle-
žitých úkolů nového zastupitelstva.
Na začátku tohoto roku při jednom
našem rozhovoru jste si předsevzal,
že vaším cílem je přivést město
ke konci roku a vlastně ke konci vo-
lebního období do ekonomicky zdra-
vého stavu, což se vám podle výsled-
ků hospodaření, myslím, podařilo?
Vyčíslené výsledky hospodaření 
za pět let svědčí o tom, že dluhové
zatížení města se výrazným způso-
bem snížilo. Na druhé straně však
snaha o snížení dluhového zatížení
bránila  investovat v takové míře, ja-
kou bych si jako starosta představo-
val. Bylo ovšem nutné si říci, jak na-
stavit priority, protože nést na zádech
dlouhou dobu velké břemeno dluhů
je neúnosné a pro město značně dra-
hé. Prozíravější a efektivnější pro
město Rýmařov bylo zbavit se velké
finanční zátěže a to se do značné mí-
ry podařilo. Dnešní náhled na město
ze strany bank je daleko lepší než dří-
ve a město splňuje podmínky k to-
mu, aby mohlo žádat o různé dota-
ce - ministerské i jiné.
Jakým způsobem město získává stát-
ní dotace na tak velké investice, ja-
kými jsou například momentálně
probíhající dokončení kanalizace ve
městě a v místních částech nebo vy-
budování průmyslové zóny, popřípa-
dě výstavba obytného domu
na Sokolovské ulici a další? Dá
to hodně přesvědčování nebo se po-
stupuje podle předem daných regulí?
Regule jsou předem dány podle růz-
ných dotačních pravidel a titulů nejen
u jednotlivých ministerstev, ale i fon-
dů, které vlády nebo parlament zřídi-
ly - například fond rozvoje bydlení 
apod. Důležitou věcí je umět v rámci
daných pravidel včas a kvalitně zpra-
covat důvěryhodnou projektovou do-
kumentaci a umět přesvědčit přísluš-
ný orgán o potřebnosti a účelnosti
podpory, dotace apod. Zpravidla 
se dotační tituly dařilo získat. Je nut-
né ovšem říci, že bez lobování by se
některé dotační tituly do našeho měs-
ta nedostaly. Je nutné znát cesty do

parlamentu mezi poslance, mezi lidi
v orgánech rozhodujících o přidělení
dotací. Myslím, že se mi dařilo tyto
vztahy budovat, ale tyto snahy nemo-
hou nikdy skončit, lidé i vztahy 
se mění, a je třeba si udržovat přístup
a nechávat dveře pootevřené.
Když se ohlédnete zpátky za právě
končícím volebním obdobím, máte
pocit, že jste udělal pro občany vše,
co jste udělat mohl nebo si říkáte,
že to či ono se mohlo udělat lépe?
Je zde něco, co jste si předsevzal
a nepodařilo se vám to z jakéhokoliv
důvodu splnit?
Určitě se daly některé věci udělat ji-
nak a možná i lépe, to je zcela lidské
a samozřejmé. Navíc, co občan, to ji-
ná představa o tom, co je a co není
dobré, co mu je nebo není k užitku .
Mluvíme-li však o zásadních věcech,
nemám pocit, že by se něco zásadní-
ho nepodařilo. Není jiná cesta než 
umět vážit, co je v daných podmín-
kách možné a co, bohužel, možné ne-
ní, s čím je nutno počkat a co naopak
je zásadní prioritou. Starosta neroz-
hoduje ani nekoná sám. Integrovat
požadavky a představy občanů
v rámci města do všeobecně přijatel-
ného programu je úkolem zastupitel-
stva. Naše společná rozhodnutí pravi-
delně kontrolujeme, upravujeme pod-
le vývoje situace a také sledujeme,
jak jsou plněna a s jakým výsledkem.
Moje předsevzetí nemohou jít za hra-
nice možného, starosta je od toho,
aby celý chod řídil k obrazu danému
vůlí zastupitelské demokracie. A o to
jsem se vždy poctivě a s nasazením,
jakého jsem schopen, snažil.
Výsledek našeho snažení za uplynulé
volební období jsme předložili zastu-
pitelstvu na jednání dne 19. září, hod-
nocení, řádně projednané ve všech
výborech a komisích, bylo bez připo-
mínek jednomyslně schváleno a ob-
čané budou mít možnost se s jeho
podstatnou částí seznámit v Rýma-
řovském horizontu. 
Jistě, stále jsme tomuto městu hodně
dlužní, například ve stavu komunika-
cí, přístupových cest - zejména od ji-
hu. Není to naše silnice, ale její stav
je jedním z důležitých momentů, kte-
ré vnímá každý turista navštěvující
naše město. Ve volebním období roků

1995-98 činily naše výdaje na opravy
komunikací asi 6,5 mil. Kč, v tomto
volebním období to bylo více než 
17 mil. Kč, ve vztahu ke stavu komu-
nikací je to však stále málo. Za velmi
pozitivní na druhé straně považuji
dokončení stravovacího pavilonu
nemocnice, který byl jedním z ne-
chvalných pomníků minulého období
a dnes slouží nejen nemocnici, ale
i veřejnosti, využití beznadějně
chátrajícího objektu rozestavěného
objektu mlékárny k vybudování
moderního prosperujícího výrobního
podniku, opravy náměstí i dalších bu-
dov ve městě apod. Byla to řada bře-
men, která město tížila a která dnes
naopak již město „krášlí“. Nejen jako
starosta, ale i jako občan mám radost,
že se to podařilo.
Jeden pomník tady přece ještě zů-
stal, a tím je rozestavěná budova
na Husově ulici, která měla sloužit
jako banka? Co s ní?
Je namístě připomenout, že objekt
není v majetku města. Byly to aktivi-
ty soukromé, které vedly k výstavbě
a následným problémům, jež zne-
možnily dokončení stavby. Město
v současné situaci nemůže do této zá-
ležitosti vstupovat. Objekt je momen-
tálně v rukou likvidátora, na základě
výsledků soudních rozhodnutí 
se město může zajímat o to, kdo a za
jakých podmínek objekt získá a jak
celou záležitost řešit.
Někteří spoluobčané by na vašem
místě rádi viděli někoho jiného, jiní
si zase chod radnice s někým jiným
nedovedou představit. Teď budu
trochu spekulovat. Kdybyste uspěl
v hlasování a zastupitelé, které zvo-
lí voliči, vám opět dali svůj hlas, šel
byste znovu starostovat? Na začát-
ku roku jste prohlásil, že to bude
záležet na tom, jak se budou vyvíjet
vaše představy o vývoji celé řady
skutečností letošního roku a pokud
neuděláte nebetyčný průšvih. O ne-
betyčném průšvihu nevím. Jak se
tedy vyvíjely ty zmiňované skuteč-
nosti?
Těžko bych se mohl postavit před ob-
čany, pokud by za mnou zůstávaly ně-
jaké neprobádané, tajuplné či jiné sou-
kromé aktivity, které by mohly svědčit
o nepoctivém přístupu a konání.



Jak jsme vás již informovali v čísle
15/2002 Rýmařovského horizontu,
počátkem září byla v přízemí budovy
dětského pavilonu obnovena činnost
dětského oddělení nemocnice
v Rýmařově pod vedením prim.
MUDr. Tomeše-Podkujko. Byla vy-
měněna okna, zrekonstruovány veške-
ré sítě, vybudována sociální zařízení
včetně bezbariérových přístupů, ku-
chyňka, byla nově vybavena ambulan-
ce i pracoviště sester a především by-
ly zřízeny tři pokoje pro osm malých
pacientů s možností pobytu maminek.
Dětské oddělení opouští tradiční ne-
mocniční bělobu a snaží se o vytvoře-
ní příjemného barevného prostředí, 
ve kterém se děti mohou cítit jako ve
světě pohádek. Pokoje jsou vymalová-
ny modře, oranžově a žlutě, díky
sponzorům se postupně daří získávat
nové vybavení odpovídající potřebám
moderního, „přátelského“ dětského
oddělení. V souladu s touto filozofií
vznikl i nápad MUDr. Gvozdiakové

požádat o spolupráci při výzdobě od-
dělení Základní uměleckou školu
v Rýmařově, která si podobným způ-
sobem již ozdobila budovu školy 
na Divadelní ulici. Nápad byl přijat
a tak děti - v tomto případě žákyně vý-
tvarného oboru školy pod vedením u-
čitelky Martiny Kohoutkové - pomá-
hají vytvářet z dětského oddělení ba-
revný svět odpovídající dětské fanta-
zii. Chvályhodný nápad, o to chvály-
hodnější, že našel pochopení u vedení
i žáků Základní umělecké školy a je u-
skutečňován.

Jako první přišel na řadu modrý po-
koj a zásluhou žákyň z Rýmařova
i z Břidličné se proměnil v prosvětle-
ný podmořský svět s delfíny, chobot-
nicemi, mořskými koníky i pannami
a spoustou barevných rybek. Dalším
na řadě bude žlutý pokoj, ve kterém
žáci výtvarného oboru ZUŠ malým
pacientům umožní být účastníky to-
ho, co se děje v trávě.

Děti mají k dispozici hračky, knížky,
brzy bude pro ty starší i internet. .
Dětské oddělení, díky iniciativnímu
úsilí jeho vedení, obětavým a zkuše-
ným sestrám, ale i pochopení ambu-

lantních dětských lékařek, které po-
máhají zajišťovat služby, je opět plně
funkční a připraveno sloužit malým
pacientům Rýmařovska i okolí.
Ing. M. Marek, Nemocnice Rýmařov
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Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Místostarosta Ing. Kropáč, MUDr. Gvozdiaková, ředitel nemocnice prim.
MUDr. Olejník, MUDr Strnadel a vrchní sestra Zlámalová při otevření dět-
ského oddělení

Učitelka Kohoutková s dětmi při přípravě výzdoby

Dětské oddělení nemocnice hledá cesty ke zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici

V tomto směru mám svědomí čisté.
Jedním z důvodů, proč jsem se rozho-
dl kandidovat v těchto volbách, je sku-
tečnost, že bych rád dotáhl do úspěš-
ného konce některé záměry ve pro-
spěch města, kterým jsme věnovali
značné úsilí - včetně finančního ozdra-
vění města. Dalším důvodem je reali-
ta, které se nám podařilo dosáhnout
v rámci reformy veřejné správy.
Mnozí z těch, kteří se blíže zajímají
o problematiku veřejné správy právě
v tom vidí také důvod, proč doporuču-
jí moji kandidaturu. Nepovažuji to 
za důvod nepodstatný, zejména proto,
jsem si dobře vědom problémů a kom-
plikací, které nezbytně budou celou
transformaci provázet. Právě proto, že
jsem byl u jejích začátků a jsem jejím
aktivním účastníkem, se domnívám,
že bych mohl zkušenosti a znalosti,
které jsem až dosud v oblasti komu-
nální politiky a veřejné správy získal,
zúročit ve prospěch města a regionu
a pomoci zajistit potřebnou kontinuitu
dosavadního vývoje.

Jsem přesvědčen o tom, že lidé, kteří
kandidují se mnou na naší kandidát-
ce, dovedou zhodnotit moji činnost
v minulém období a že mi věří. 
To je pro mne i pobídka, abych se
souboje, jakým jsou komunální vol-
by, čestně zúčastnil. Pokud ve vol-
bách uspěji, budeme usilovat o kon-
sensuální vztahy na půdě zastupitel-
stva tak, aby město bez zbytečných
půtek a šarvátek vzkvétalo. Občané
města si to nepochybně zaslouží.
Ve středu 16. října jste byl panem
prezidentem Václavem Havlem po-
zván na Pražský hrad. Můžete čte-
nářům sdělit, o co se přesně jedna-
lo?
Jednalo se o tradiční pozvání prezi-
denta republiky starostům. Účelem
pozvání bylo slavnostní ukončení vo-
lebního období komunálních čtyř let,
které za těmi samosprávami a staro-
sty jsou. Jednalo se v podstatě o for-
mu společenského setkání a poděko-
vání ze strany prezidenta starostům
obcí a měst za čtyřleté funkční obdo-

bí. Prezident v tom směru nezapomí-
ná ani na oblast komunální politiky.
V pátek 18.10. se konal v Ostravě
Klimkovicích kongres starostů a pri-
mátorů a tématem byl „Zánik okres-
ních úřadů, převody kompetencí
a financí a souhrnný vývoj reformy
veřejné správy“. Zúčastnil jste se?
Ano, zúčastnil jsem se. Kongres byl
svolán pod hlavičkou měst a obcí.
Nebylo to první setkání v krajském
měřítku, letos se již konalo jednou.
V podstatě si starostové obcí a měst,
kterých se bude týkat od 1. ledna
2003 přechod na pověřené obce III.
typu, vyměnili zkušenosti nebo názo-
ry na to, jak je reforma připravována,
jaké jsou s tím problémy a na zákla-
dě toho případně vznesli připomínky
a náměty k ministerstvu vnitra a vlá-
dě. Vytvořila se jakási připomínková
platforma pro záležitosti související
s transformací veřejné správy.
Pokud nebudete zvolen opět do své-
ho úřadu, máte již jasnou představu
o tom, co budete dělat?

Nemám prozatím ujasněnou předsta-
vu. Nejsem v situaci, že bych si do-
předu hledal nějaké teplé místečko.
Pracovně končím volební období 
na plné obrátky v rámci možností.
Když neuspěji ve volbách, chtěl bych
si chvíli odpočinout a myslím, že něja-
ké uplatnění dokáži nalézt. V součas-
nosti prozatím nespekuluji o nějakém
vybraném místě jako takovém. Jisté
představy nebo oblasti člověk má.
Povídá se, že uvažujete o místu šéfa
nově budované potravinové prodej-
ny Penny Marketu?
Veřejnost v tomto směru mohu ubez-
pečit, že tudy cesty nevedou.
Kdybych totiž měl takové místo vy-
hlédnuté, tak bych nedával na strán-
kách těchto novin odpověď v tom
smyslu, že se budu znovu ucházet
o funkci starosty. Asi bych se choval
tak trochu sám pro sebe.
Děkuji vám za rozhovor a přeji vám,
ať se vám vyplní vaše přání.
Se starostou Ing. Pavlem Kolářem
rozmlouval Mgr. Jiří Konečný
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Žijí mezi námi

O fotografu, kterému učarovaly děti
„Musíš s tím už počítat, být připravený a v tom nejlepším to zmáčknout“, říká rýmařovský fotograf Zdeněk Habr.

Narodil se 28. března 1956
v Rýmařově, je ženatý a má dvě děti.
Samouk, fotografuje od osmi let, za-
čínal rodinnou fotografií. Černobílou
fotografii, které se věnuje především,
zpracovává výhradně sám od negati-
vů až po pozitivní výsledek.
Preferuje materiály Ilford.
Plně se věnuje fotografii od roku
1972, původně se zaměřoval na různá
témata, ale časem se začal zabývat
přírodní fotografií, zajímal se přede-
vším o živou přírodu. Od roku 1978
publikuje v různých odborných časo-
pisech (Naší přírodou, Myslivost ad.)
a monotématických brožurách zamě-
řených především na ornitologii.
Možnost práce v přírodě pak začala
v letech 1985 - 90 bohužel narušovat
získaná alergie na pyly a čas rovněž
odebírala práce pro rodinu, v té době
byl přinucen fotografování do jisté
míry omezit a vrátil se na čas kromě
dokumentační též k rodinné fotogra-
fii.
Od roku 1990 se již svému zaměření
věnuje plně a užívá převážně černobí-
lý materiál. Základními žánry, které
jsou mu nyní blízké, jsou vedle doku-
mentu reportážní snímky a portréty.
Znovu publikuje v různých odbor-
ných časopisech, účastní se soutěží
a vystavuje.
Zdeněk Habr se stal členem volného
uměleckého sdružení Octopus 
při stejnojmenné galerii. V současné
době můžeme některé z jeho fotogra-
fických prací shlédnout na výstavě 
10 let Octopu v městském muzeu, kte-
rá je otevřená od 22. září do 27. října.
Dalším předělem v jeho práci se sta-
lo též odborné ocenění v řadě amatér-
ských i profesionálních soutěžích.
A vyhrává. Vyhrává v prestižních
soutěžích jakými jsou například
Topfoto nebo v soutěži časopisu
Photo Life. A nejedná se jen tak o ně-
jaké „bramborové“ medaile, 
ale o přední místa.
Se Zdeňkem se známe tři roky, stali
se z nás kamarádi. Spojuje nás jedna
společná vášeň, fotografování. Dali
jsme si schůzku v jeho domácí pra-
covně. Na stěnách visely jeho posled-

ní, nebo nejzdařilejší fotografické
práce. Obdivoval jsem i starší fotoa-
paráty, s některými jsem začínal i já.
Svá nejlepší léta mají dávno za se-
bou. Řadí se k modelům šedesátých
a sedmdesátých let a většinou nesou
nápis „Sdělano v SSSR“. Mnozí star-
ší fotografové si jistě vzpomenou na
modely Kijev, Siluet - elektro, Zenit
se zabudovaným expozimetrem nebo
Smena a další.
Zdeňku, vzpomeneš si, kdy jsi vyfo-
tografoval svůj první obrázek?
Bylo to v roce 1966, to mi bylo 8 let.
Rodiče odešli na třídní schůzku a já
se domluvil s bráchou, že se vyfotí-
me. Pochopitelně načerno. Rodiče 
to nevěděli. Ten snímek bych tady
měl mít ještě někde schovaný. Od té
doby jsem fotografoval rodinná fota.
Během dvou let táta zjistil, že mi 
to už trochu jde, proto koupil nový
foťák - Praktiku s bohatým příslušen-
stvím, tenkrát to byla velice dobrá
mašinka, a od té chvíle jsem začal fo-
tografovat hlavně přírodu. Tenkrát 
se fotilo nejvíce na černobílý materi-
ál, barevně převážně na diapozitivy.
I ty jsem vyzkoušel. Diáky jsem poři-
zoval na turistických výletech.
Jaké bylo tvoje první významnější
ocenění?
Ani ne tak ocenění, jako můj první
snímek v novinách. To mně bylo 
asi šestnáct let, byli jsme na zájezdu
v Budapešti a já tam pořídil záběr
z termálních lázní. Po návratu jsem
snímek nabídl bruntálským novinám,
které se myslím tenkrát jmenovaly
Vpřed, a oni to otiskli. Měl jsem ten-
krát ohromnou radost. Po roce 1989
se mé fotografie objevily v Patriotu.
Fotografoval jsem zejména sport
a nejrůznější události ve městě
Rýmařově a na Rýmařovsku. Na tá-
tově Praktice jsem se naučil fotit, s ní
jsem pořizoval pěkné makro záběry,
například kobylku, mouchu nebo
motýla. Ale abych mu fotoaparát po-
řád nebral, tak jsem si koupil Zenit E.
Dál jsem pořizoval obrázky přírody,
zaměřil jsem se na ornitologii, která
se stala na dlouhá léta mým velkým
koníčkem.

Kde jsi získával zkušenosti a vědo-
mosti v oboru ornitologie?
Měl jsem dva kamarády ornitology,
pana Suchého z Valšovského Žlebu
a Mirka Krále, který se specializoval
na zpěvné ptactvo, převážně lejsky.
Kroužkoval tady po okolí ptáky a já
pochopitelně při tom nemohl chybět
s fotoaparátem. Měl jsem různě po-
stavené pozorovatelny, abych mohl
fotografovat ptactvo volné přírodě.
Na vojně jsem si potom pořídil foto-
aparát Pentacon six 6x6. Na tu dobu
velmi rád vzpomínám.
Zmínil ses, že si musel fotografování
v přírodě zanechat kvůli stupňujícím
se problémům s alergií. Co bylo dál?
Nechtěl jsem zanechat focení úplně,
tak jsem si řekl, že přejdu na něco ji-
ného. Zkoušel jsem zprvu dokumen-
tární fotografii, postupně jsem přechá-
zel do širších záběrů, až jsem se ustálil
na fotografiích dětí, u kterých jsem zů-
stal věrný až do dneška. Děti jsou vel-
mi vděčné téma. Nenadávají ti, když je
fotíš (smích). A také se cítíš v tu chvíli
mladší. Musíš se vžít do jejich dětské-
ho světa, musíš mezi ně „zapadnout“,
stát se jedním z nich, být jejich kama-
rádem, hrát si s nimi. A až si na tebe
zvyknou, pak můžeš teprve fotit. Když
totiž zamíříš na dítě objektiv fotoapa-
rátu, v tu ránu změní image. Některé
dítě ti požadovanou fotografickou scé-
nu zahraje, ale to je opravdu ojedinělý
případ, většinou se to nestane. Dítě je
bezprostřední. Chce to opravdu čas.

Právě nejlépe vycházejí u fotografova-
ných dětí momentky. Hodně záleží 
na rychlosti. Vyfotíš jednu dvě fotky
a končíš. Děti ztratí v tebe důvěru.
Začnou se stydět nebo naopak koukat
do objektivu. Ale na druhé straně jsou
zase děti, a není jich moc, které se fotí
rády. Vyloženě spolupracují.
S dětmi si určitě zažil při fotografo-
vání spoustu legrace. Vzpomeneš
si na nějakou humornou příhodu?
Těch je mnoho. Zrovna mě jedna na-
padla. To jsem děti začínal fotit.
Tenkrát jsem fotografoval 
na Jesenické ulici, položil jsem braš-
nu na zem, abych měl volné ruce.
Fotil jsem a fotil a najednou slyším
velký smích, děcka se řehtala o sto
šest, já jsem pochopitelně nevěděl,
čemu se smějí. Myslel jsem, 
že se smějí mně. A pak jsem si všim-
nul, že mi kolem fotografické brašny
chodí jeden pejsek a v pravidelných
intervalech mi ji asi pětkrát nebo
šestkrát počůral. Asi jsem si brašnu
postavil nezodpovědně do jeho rajó-
nu (směje se Zdeněk). A tak jsem si
musel koupit novou brašnu. Jindy
jsem fotografoval dvě romské děti
jak sprejovaly nějaké malůvky na sta-
rou rozbořenou zeď a záhy jsem zjis-
til, že jejich kresby se nějakým zá-
hadným způsobem ocitly také 
na mých zádech.
Když se podíváme na tvé úspěchy
a prestižní ceny, kterých si dosáhl,
nejsou neobyčejné a mnohému foto-
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grafovi by nad nimi zajásalo srdce.
Jaké si vlastně získal ceny?
Ceny jsem získal v soutěžích časopi-
sů Photo Life a časopisu Fotografie
magazín. Převážně se jednalo o foto-
aparáty. Kdybych je měl spočítat, 
tak jich bylo asi šestnáct. Jindy to byl
astronomický dalekohled, fotomate-
riál nebo bezplatné vyvolání deseti
filmů, což při dnešních cenách byla
dobrá výhra. Ceny jsem ovšem nezís-
kával jen v těchto časopisech, ale již
dříve například v Blesku, tam jsem
hodně vyhrával a i v jiných soutěžích.
Přelomovým rokem pro mě byl rok
2000, kdy jsem si řekl, teď už musím
začít naostro. Potěšující pro mne by-
lo, že například v soutěži Topfoto 
se během celého roku sešlo na 17000
fotografií nejrůznějších žánrů, z těch
porota vybírá snímky do užšího kola,
ty se pak hodnotí a první tři místa zís-
kávají ocenění, což se několikrát po-
dařilo i mně.
Zmínil ses, že jsi vyhrál šestnáct fo-
toaparátů. To se všemi potom pracu-
ješ?
Pochopitelně že ne. Některé z nich
prodám a za utržené peníze nakou-
pím potřebný fotomateriál, papíry,
filmy a další vybavení. To jsou dnes
hodně nákladné záležitosti. A vzhle-
dem k tomu, že je to pro fotografa ne-
postradatelná součást jeho výzbroje,
musí si pomáhat jak umí.
Někoho určitě napadne, zda jsou ně-
která ocenění spojena s finanční od-
měnou?
Ano, někdy také. Hodně záleží 
na tom, kdo je sponzorem soutěže.
Musíme se ještě zmínit o jedné zají-

mavosti, která nemá zdánlivě nic
společného s fotografií, ale je tvým
koníčkem, ornitologií. Máš na za-
hradě ochočenou kavku. Jak si k ní
přišel?
Jednou jsem ji našel v parku, když
vypadla z hnízda. Neuměla ještě lé-
tat. Kdybych ji tam nechal, tak by ji
sežrali psi nebo kočky. Ujal jsem 
se jí, začal ji krmit a dal ji jméno Káča.
Dnes je to miláček rodiny. Přilétne 
na zavolání na ruku. Obzvláště krkav-
covití ptáci si rychle na člověka při-
vyknou a dokonce se naučí i mluvit.
Dříve jsem měl i vránu, sovu nebo ka-
louse ušatého. Když vyrostli, tak jsem
je pak pustil do volné přírody.
A neměl jsi problém je navrátit pří-
rodě?
Dělal jsem to tak, aby zůstali divocí,
nesnažil jsem se je nějak zvlášť ocho-
čit. A vždy se to podařilo. Museli si
postupně zvykat žít samostatně.
U kavky nesmíš nechat nic volně, co
by mohla ukrást. Spravuješ například
kolo, odložíš si šroubek a už se s ním
neshledáš. Jednoduše si to Káča od-
nese do své skrýše na zahrádce.
Dokonce i klíče nebo malý kapesní
nožík. Zvykla si na nás a už tady asi
zůstane. A bude tady na tom světě dé-
le než my, protože krkavcovití se do-
žívají poměrně velmi vysokého věku
(směje se Zdeněk). Byl zaznamenán
případ, kdy se v zoologické zahradě
dožil havran devadesáti let, ale 
to jsou spíše výjimky. Ve volné příro-
dě mají své přirozené nepřátele.
Zdeňku, díky za příjemný rozhovor
a přeji mnoho dalších úspěchů
ve fotografických soutěžích, pevnou

ruku a „dobré světlo“.
Zdeněk Habr vystavoval své fotogra-
fie na společné výstavě v regionu
Rýmařovska a Bruntálska v letech
1978 - 1985 a jednalo se o přírodní
snímky. V roce 1994 se jeho fotogra-
fie objevily na výstavě Rýmařovské
hemžení v galerii Octopus a o dva
roky později (1996) na výstavě v ně-
meckém Schottenu. Lidé v objektivu
byl název další výstavy, která se u-
skutečnila v roce 2000 rovněž v rý-
mařovské galerii Octopus.
Z celostátních úspěchů jmenujme 
alespoň Čestné uznání v celostátní
soutěži O cenu Karla Schinzela
(1996), 1. místo - Topfoto v kategorii
reportáž, dokument časopisu
Fotografie - magazín, 1. místo - „Léto
budiž pochváleno“ (soutěž časopisu
Květy -2000), 1. místo - „Obec 

ve které žiji“ (soutěž časopisu Foto - vi-
deo, 2000), 2. místo - kategorie repor-
táž, dokument časopisu Photo Life
(2001), 1. místo Topfoto - kategorie re-
portáž, dokument časopisu Fotografie -
magazín (2001), 3. místo v 1. ročníku
mezinárodní soutěže Černobílá foto-
grafie (a výstava v Turnově - 2001),
Čestná cena za soubor fotografií - vý-
staviště České Budějovice (a výstava -
2001), 3. místo - Okamžiky života
v Pardubicích (a výstava - 2001), 
2. místo finále soutěže Topfoto, 2. mís-
to v kategorii reportáž, dokument časo-
pisu Photo Life (2002), 1. místo v ka-
tegorii reportáž, dokument časopisu
Fotografie - magazín Topfoto 2002,
2x 1. místo ve finále v kategorii repor-
táž, dokument časopisu Fotografie -
magazín (Topfoto 2002). 
Rozhovor vedl a rubriku připravil JiKo

Ortodoncie - příspěvek na úhradu fixního ortodontického aparátu pro děti ve věku 10 - 19 let.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zahájila projekt Ortodoncie - příspěvek na úhradu fixního ortodontického aparátu pro děti ve věku 10 - 19 let (dále FOA).
Příspěvek bude poskytován z fondu prevence a bude poskytován pojištěncům VZP ČR prostřednictvím jednotlivých okresních pojišťoven na základě předlože-
ní dokladu o zaplacení a v návaznosti na stomatologem vykázaný výkon s kódem 00982 - zahájení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodon-
tického aparátu, který odpovídá aplikaci FOA na jednu čelist.
Léčba ortodontických vad fixním aparátem je dle současné úpravy hrazena vícezdrojově. Výkon s kódem 00982 je hrazen z veřejného zdravotního pojiště-
ní jedenkrát za život na každou čelist. Pro úhradu použitého materiálu je nezbytná spoluúčast pojištěnce.
Příspěvek z Fondu prevence (dále FP) VZP ČR je určen na skutečné vynaložené náklady na materiál pro výrobu FOA a bude poskytován pojištěnci VZP ČR
ve věku 10 - 18 let + 365 dní jednorázově jedenkrát za život na každou čelist (tedy jednomu pojištěnci nejvýše dvakrát za život, pokud byly léčeny obě čelis-
ti), a to v návaznosti na výkon s kódem 00982 - Zahájení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu, který odpovídá apli-
kaci FOA na jednu čelist poté, co jej vykázal příslušné OP její smluvní ortodontista.
Výše příspěvku byla stanovena v závislosti na délce doby nepřetržitého pojištění dítěte u VZP ČR (započítává se dokončený 1 rok = dokončených 365 dní k da-
tu aplikace FOA na účtovanou čelist) takto:

a) pojištění u VZP ČR méně než 5 let 500 Kč na jednu čelist
b) pojištění u VZP ČR 5 - 10 let 700 Kč na jednu čelist
c) pojištění u VZP ČR déle než 10 let 1000 Kč na jednu čelist

Podmínky poskytnutí příspěvku

1. Pojištěnec je ke dni, kdy mu byl FOA aplikován na účtovanou čelist ve věku od dovršených 10 let do dovršení 18 let a 365 dní
2. Pojištěnec je ke dni, kdy mu byl FOA aplikován na účtovanou čelist a též k datu vyplacení příspěvku nepřetržitě pojištěncem VZP ČR a podle délky trvá-

ní pojištění spadá do jedné z výše uvedených skupin a), b), c)
3. Aplikace FOA byla provedena v období od 1.9.2002 do 31.12.2002
4. Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemně stvrdí podpisem čestné prohlášení, že

a) příspěvek dosud neobdržel od žádné OP, případně že obdržel příspěvek na FOA na jednu čelist (v tomto případě uvede, na kterou čelist, datum 
aplikace FOA a OP, která mu příspěvek poskytla, aby mohly být tyto skutečnosti ověřeny v informačním systému VZP ČR)

b) léčbu FOA, na nějž současný příspěvek požaduje, dokončí
c) po poskytnutí příspěvku zůstane nadále pojištěncem VZP ČR nejméně 1 rok.

5. Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce uplatní nárok na příspěvek za rok za rok 2002 u OP, u níž je dítě pojištěno, nejpozději do 31. ledna 2003 po před-
ložení potřebných dokladů. Které doklady bude pojišťovna potřebovat se informujte na příslušné OP VZP dle místa bydliště.

6. Předložené doklady posoudí a schválí revizní lékař - specialista v oboru stomatologie.
7. OP, u níž je pojištěnec registrován, provede kontrolu a ověření všech požadovaných skutečností a určí výši příspěvku podle daných kritérií. Výplatu přís-

pěvku pojištěnci provede pojišťovna v co nejkratším termínu.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Okresní pojišťovna Bruntál

Zubní rovnátka bude VZP hradit

Jedna z vítězných fotografií Zdeňka Habra, Dětský úsměv 
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Škodu Favorit zničil oheň
Ve čtvrtek 3.10. si řidič modrého
Favoritu při jízdě do Malé Štáhle vši-
ml kouře v motorovém prostoru, za-
stavil a spatřil šlehajícím oheň, který
se záhy rozšířil dovnitř vozidla. 
Na místo přivolal jednotku
Hasičského záchranného sboru okre-
su Bruntál. Sám se snažil oheň uhasit
pomocí dvou hasicích přístrojů.
Hasiči zdolali oheň během několika
minut. Přední část vozu včetně moto-
rového prostoru shořela, plameny
pohltily vnitřní prostor, poškozen byl
lak, kapota, přední sklo a pneumati-
ky. Celková škoda byla vyčíslena 
na 50 000 Kč.

Policie nalezla
ukradený traktor

Z prostoru staveniště za Rýmařovem
směrem na Šternberk byl v sobotu
28.9. odcizen kolový traktor zn.
Zetor firmy HYDROSPOL, spol.
s r.o. Pachatel se do něj vloupal, na-
startoval a z místa odjel. Druhý den
byl hlídkou OOP ČR Litovel traktor
nalezen v polním remízku mezi ob-
cemi Příkazy a Vojnice a předán ma-
jiteli.

Celostátně hledaný pachatel
skončil ve vazbě

Policisté OOP Rýmařov zadrželi 
ve čtvrtek 3.10. v Horním Městě ce-
lostátně hledaného B.V. (1964) na zá-
kladě souhlasu vydaného okresním
soudním zastupitelstvím v Bruntále.
Zadržený byl v poutech předveden na

rýmařovské oddělení, kde si jej pře-
vzali pracovníci 1. oddělení služby
kriminální policie a vyšetřování a po-
té putoval do vazby.

Z vozidla v Janovicích
odcizil autorádio

V úterý 15. října v odpoledních hodi-
nách se podařilo dosud neznámému
pachateli vyhnout zámek u vozidla
Škoda Felicie, která byla zaparková-
na na parkovišti v Janovicích u zám-
ku. Z vozidla odcizil autorádio zn.
Kenwood. Majiteli způsobil škodu
ve výši téměř 5 000 Kč.

Mladiství zabili ježka
Z nevinného a bezbranného ježka 
obecného si mladiství M.P. (1987)
a I.V. (1987) udělali doslova kopací
míč poté, co ve středu 2. srpna po 22.
hodině uprostřed rýmařovského ná-
městí do něj střídavě kopali až 
na vzdálenost 20 m. Ježek se při kaž-
dém kopnutí posunul o 30 cm. Když
je tato krutá a zvrhlá zábava přestala
bavit, byl již ježek mrtvý. Mladiství
tak naplnili skutkovou podstatu trest-
ného činu týrání zvířat dle ust. 
§ 203/1,2) trestního zákona. Otázkou
zůstává, zda rodiče věděli, co mla-
diství pohledávají po 22. hodině v u-
licích města, i přesto, že byla doba
prázdnin.
Vzhledem k věku mladistvých pa-
chatelů se trest krátí na polovinu, ale
i tak jim může být vyměřen trest od-
nětí svobody v délce až 6 měsíců ne-
bo trest peněžitý.

Policie obvodního oddělení ČR v Rýmařově upozorňuje řidiče motorových
vozidel, že v souvislosti s novým zákonem o přestupcích může být policistou
na místě uložena bloková pokuta do výše 5 000 Kč na základě porušení § 22
odst. 1 e). Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Přestupku se dopustí ten, kdo - e) neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem
na parkovišti vyhrazeném
pro vozidlo označené znakem O
1. Jedná se o dopravní značku,
vymezující stání pro invalidní
spoluobčany. Policie ČR nabádá
řidiče k ohleduplnosti v rýma-
řovských ulicích, kde jsou stání
takovou značkou označena.
V poslední době se rozmohl neš-
var, kdy bezohlední řidiči parku-
jí, byť na krátkou dobu na tako-
vých místech. Jedná se například
o parkoviště na náměstí Míru,
parkoviště u rýmařovské nemoc-
nice a další vyznačená stání na
sídlištích. Pokud se motorista
proviní proti výše zmíněnému
zákonu, bude Policie ČR postu-
povat podle nové platné legislati-
vy a uloží blokovou pokutu do
výše 5 000 Kč.                    JiKo

Policie upozorňuje

„Přišli jsme na hřbitov k hrobu, kde
jsou pochováni naši pozůstalí a s hrů-
zou jsme zjistili, že pěkný dominantní
cypřiš je pryč“, líčí své dojmy evident-
ně nazlobená paní z Rýmařova, která si
k nám do redakce přišla postěžovat
a nechtěla být jmenována. „Nebyli
jsme sami komu vzali něco s hrobů.
Většinou se jednalo o sazeničky květin,
malé stromečky a další zeleň, která
zkrášluje hroby. Asi to někdo potřebo-
val na zvelebení zahrádky“, zlobí 
se paní a dodává se smutkem v hlase:
„to už je moc špatné, když lidé nemají
úctu ani před mrtvými.“
Ano, opravdu je to moc smutné a zará-
žející, když chování a jednání někte-
rých jedinců vede k tak ohavnému
a sobeckému jednání jako je krádež
hřbitovní zeleně, kterou „někdo“ zasa-
dil, aby uctil památku svého blízkého.
O to je to smutnější, že takový čin při-
chází v době nastávajícího svátku
Památky zesnulých. Zajímali jsme se,
zda o této skutečnosti, že se z rýma-
řovského hřbitova ztrácí některé věci,
ví policie. Vedoucí obvodního odděle-
ní Policie České republiky
v Rýmařově Mjr. Milan Ondrašík řekl,
že policie již o případu ví a bude ve
zvýšené míře namátkově kontrolovat
oblast rýmařovského hřbitova.
Hřbitov je pro mnohé z nás místem po-
svátným, kam jdeme vzpomínat 
na pěkné chvíle strávené s našimi dra-
hými, kteří již nejsou mezi námi
a v klidu a tichu zde odpočívají.

Takové posvátné místo by nemělo být
nikdy znesvěceno, ať už nevhodným
chováním nebo výše zmiňovanými
krádežemi. Lidé by měli mít úctu a být
ohleduplní alespoň k zesnulým, když
už v mnoha případech tomu tak není
v pozemském životě.
Zvýšený ruch na silnicích kolem hřbi-
tovů ve městech spojený s neobvykle
starostlivou péčí o hroby je v těchto
dnech neklamným znamením, že 
po roce opět nastaly Dušičky. Dojemně
a magicky potom působí hřbitovy plné
květin a mihotavých plamínků.
Římskokatolický kalendář označuje 
2. listopad jako Vzpomínku na všech-
ny věrné zesnulé, protestanti tento den
slaví jako Památku zesnulých. Svátek
se dostal i do kalendáře teistického
a byl, stejně jako Vánoce či
Velikonoce, slaven také v dobách, kte-
ré církevním tradicím příliš nepřály.
Než se tento den stal církevním svát-
kem, býval prezentován slavností boha
Wodena (Ódina) - boha mrtvých.
Tehdy se v převleku za divokého koně
i v jiných maskách chodilo od domu
k domu a peklo se i zvláštní pečivo -
soulcakes. V církevním kalendáři svá-
tek tzv. Dušiček zakotvil v roce 998
z podnětu benediktýnského opata
Odilla z Cluny. Benediktýnský zvyk se
rychle rozšířil do všech křesťanských
zemí, a od té doby se slaví v osmnácti
evropských zemích 1. listopad jako
svátek Všech svatých a den poté
Dušičky. JiKo

Někdo slaví svátek Všech svatých,
jiný na hřbitově krade
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Obyvatelstvo Rýmařova, stejně jako je tomu v celé
ČR, velmi rychle stárne. Občané v produktivním vě-
ku, dlouhodobě nezaměstnaní v předdůchodovém
věku, již nyní tvoří velmi početnou skupinu místních
obyvatel.
Sociální služby.
Sociální služby, zejména pak záslužná činnost
Diakonie, jsou zaměřené na zdravotně potřebné. 
Je nejvyšší čas na vyvolání diskuse, jaké služby dů-
chodci či zdravotně postižení v Rýmařově postrádají.
Jaké nové metody péče o seniory bude nutné zavádět.
Programy pro prožití zdravého stáří.
Zcela schází programy zaměřené na samostatné dů-
stojné prožití zdravého stáří uprostřed své rodiny, 
či doma ve svém bytě.
Rýmařovsko dlouhodobě patří mezi části státu
z nejnižším počtem vysokoškoláků, středoškoláků
a náročnějších dělnických profesí. Nejen dříve na-
rození a zdravotně postižení mají proto značné po-
tíže se přizpůsobovat dnešnímu světu moderních
technologií.

Úřady a ostatní instituce v Rýmařově nedostatečně
propagují, a vytváří podmínky, k tomu, aby si lidé 
uvědomili, že je nutné se na stáří připravit. A to nejen
ekonomicky, ale soustavným vzděláváním i psychic-
ky.
Kolik jen občanů v Rýmařově má stále strach z počí-
tačů. Kolik lidí, a to nejen těch starších, s nimi stále
neumí pracovat. Neví, kde všude je v Rýmařově
možnost využití počítače, internetu, poslání e-mailu
a získání mnoha potřebných informací, které jim mo-
hou tak výrazně usnadnit samostatný život.
Kolik jen hodin důchodci zbytečně prostojí na poště
při čekání na ten svůj důchod. Neví jak výhodné 
a účelné je dnes si nechávat zasílat penzi přímo na
svůj osobní účet, mít zajištěno automatické propláce-
ní všech služeb a ostatních pohledávek a nemít pení-
ze doma.
Jak a kde všude snadno lze používat platební kartu.
Jaké jsou všechny možnosti při využití (svého) mo-
bilního telefonu. Neví si rady s přibývajícími elek-
tronickými zařízeními, jakými jsou např. elektronic-

ké samoobslužné váhy v obchodech.
Klub a zařízení pro důchodce a zdravotně posti-
žené.
Ani tak početná skupina občanů, jakými jsou dů-
chodci a zdravotně postižení, nemá v Rýmařově, 
na rozdíl např. od Bruntálu a Krnova, možnost se kde
scházet. V Rýmařově neexistuje dnes stále více roz-
šiřované zařízení, jakým je např. Život 90, či jiné po-
dobné zařízení, které by se zabývalo problematikou
důchodců.
Neexistence samostatných organizací důchodců.
V Rýmařově (opět na rozdíl od Bruntálu či Krnova)
není žádná nepolitická organizace důchodců obhaju-
jící a uplatňující oprávněné zájmy důchodců. Např.
Důchodci ČR.
Akademie třetího věku.
Ani městské úřady a instituce - Středisko volného ča-
su, Knihovna, Muzeum, Střední školy, neorganizují
jinde tolik oblíbené a hojně navštěvované akademie
třetího věku a jiné naučné a vzdělávací programy za-
měřené na seniory.   Jiří Kukliš, Janovice

Vzhledem k tomu, že obsah mého
dopisu vyvolal značný ohlas avšak
i zpochybnění současné ředitelky,
která byla v době mého odchodu
z gymnázia předsedkyní KSČ a nyní
se domnívá, že se „události staly ji-
nak“, pokládám za nutné zveřejnit
ještě pár dokreslujících faktů.
15. února 1990 jsem obdržela doku-
ment s názvem Vyjádření k rozvázá-
ní pracovního poměru s Ing. Janou
Slámovou. Kopii celého textu redak-
ci přikládám, pro širší veřejnost citu-
ji odstavec: „V roce 1984 podal její
syn přihlášku ke studiu na bohoslo-
vecké fakultě a začaly se hledat dů-

vody, jak pracovní poměr s Ing.
Slámovou ukončit. Nakonec se při-
stoupilo ke zrušení dobře zavedené-
ho odborného bloku Základy staveb-
nictví a Ing. Slámová byla více méně
donucena zrušením odborného blo-
ku, kterému vyučovala, rozvázat pra-
covní poměr dohodou. Tímto roz-
hodnutím byla postižena i škola, ale
cíle bylo dosaženo. Byl vytvořen dů-
vod k rozvázání pracovního poměru
s učitelkou, jejíž životní názor i vztah
k spoluobčanům byl vysoce humán-
ní a v souladu s ústavou, ale neza-
mlouval se některým členům KSČ.“
Ptáte se, proč po 17 letech otvírat

„skříň s kostlivcem“, proč nenechat
vše v klidu a zapomnění?
Odpovídám: „proto, aby když se ne-
změnili držitelé moci, se nemohla
podobná praktika na jiné téma zopa-
kovat.“ Vysvětlení: Nedivila bych se,
kdyby v období výchovy dle tzv. vě-
deckého materialismu, mně bylo ře-
čeno: „nemůžeš dál učit, protože po-
stoje, které zastáváš jdou napříč cí-
lům komunistické výchovy.“ Byla by
to pravda, kterou bych akceptovala
a nedošlo by k podlému řešení, kdy
vedení školy naplánovalo od násle-
dujícího školního roku výměnu sta-
vebních předmětů za strojírenské

(„vždyť to může být studentům i ro-
dičům vlastně jedno, stejně se stra-
chy nikdo neozve.“)
Jaké „pokání“ nebo aspoň omluvu 
udělali tehdejší aktéři těchto činů?
Kdo střeží, aby obdobné jednání 
se nepraktikovalo dosud? Využívá 
se demokracie k svobodné výměně
názorů nebo ještě i dnes, kdo se od-
váží něco kritizovat je „tiše“ odstra-
něn (těch způsobů je spousta, jak 
se dá kantor „zdeptat“, až se rozhod-
ne odejít sám). Dělám si zbytečné
starosti za rýmařovské gymnázium?
Můžete mně někdo dát odpověď? 

Jana Slámová

Jak jsou na tom dříve narození v Rýmařově?

Dovětek k otevřenému dopisu rýmařovskému gymnáziu

Zahrádkářská osada Lom I oslavila 30 let svého založení
Členové osady Lom I oslavili v sobotu
5. října 2002 30. výročí založení své 
osady.
Sešlo se jich 44 v sále restaurace
„U hroznu“ spolu s hosty Ing. Lad.
Daříčkem, předsedou Územní rady
z Krnova a místopředseda ZO CZŠ
Rýmařov Josefem Krčem.
Nejdříve vyslechli úryvky z knihy Karla
Čapka „Zahradníkův rok“ v podání
Mgr.Květy Sicové a poté výstižný pro-
jev Jaroslava Nejedlého, který je před-
sedou osady od jejího založení.
Předseda Územní rady Krnov 
Ing. L. Daříček předal osadě za její pří-
nos za zahrádkářskou činnost ve městě
Pamětní list republikové rady z Prahy
a Čestné uznání Územní rady Krnov

a poté Pamětní listy Republikové rady
Ing. Josefu Jelínkovi, Jaroslavu
Nejedlému a Rudolfu Dobešovi in me-
moriam.
Místopředseda ZO ČZS Rýmařov Josef
Krč, který byl též vyznamenán PL RR,
předal dalším zakládajícím členům osa-
dy Pamětní listy vydané naší základní
organizací, a to Vladimíru Pořízkovi,
Josefu Kuželovi, Zdenku Kalivodovi,
Josefu Nenutilovi s Jiřímu Sicovi.
Oba hosté popřáli osadě mnoho zdaru
do dalších let.
Po slavnostním přípitku na další úspěš-
ná léta osady účastníci oslavy povečeře-
li a při dobré zábavě poseděli a zavzpo-
mínali si na minulá léta až do uzavírací
hodiny. Jaroslav Nejedlý

Město Rýmařov, komise pro občanské záležitosti při Radě města a Středisko volného času Rýmařov uspořádalo pátek 18. října 2002 v 17 hodin Setkání 70 a 75le-
tých občanů s představiteli města Rýmařova. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Pedagog.
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Sport

Fotbalový servis TJ Jiskra Rýmařov
Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis II. kuželkářská liga:

Jiskra A porazila na domácí kuželně
TJ ČKD Blansko 12:4. Nejlépe za-
hrál K. Sigmund 896 kuželek. Tímto
vítězstvím postoupilo naše družstvo
se sedmi body na třetí místo v tabul-
ce.
Ženy prohrály v Odrách s družstvem
Optimitu 6:10 - V. Tomanová 421
poražených kuželek a v tabulce druž-
stvo kleslo na sedmé místo z deseti.
Dorostenci doma prohráli s TJ Horní
Benešov 2:6 a nejlépe se dařilo 
P. Křimské - 400 kuželek. Družstvo
je zatím na sedmém místě.
III. kuželkářská liga:
Jiskra B nejprve v dohrávaném utká-
ní z prvého kola prohrála doma
s Bižuteríí Jablonec 5:11 - L. Janáč
880 a v dalším kole opět doma remi-
zovala s vedoucím družstvem této
soutěže Startem Rychnov nad

Kněžnou 8:8 - T. Chárník 863 
a se třemi body jsou v tabulce na 10.
místě.
Oblastní přebor I. třídy:
KK Zábřeh B - Jiskra C 12:4 - 
P. Trusina 418. Družstvo je s pěti bo-
dy na osmém místě.
Jiskra D - TJ Světlá Hora 10:6 - 
F. Tušinosvský 424
Sokol Přemyslovice - Jikra D 14:2 -
J. Petřík 410.
Po šestém kole je družstvo se sedmi
body na šestém místě.
Na prvním turnaji „Mladých nadějí“,
který se uskutečnil v Olomouci
skončil Jan Sochor na 9. místě 
a v celostátním hodnocení je na 18.
místě. Dále Radim Janáč skončil 
na 17. místě. Z žákyň se nejlépe u-
místila Petra Míčková na 10. místě a
v celostátním žebříčku zatím obsadi-
la čtvrté míto. Ing. Miroslav Votruba

V sobotu 19. října začíná druhý ročník florbalové ligy, v němž se v sedmi zá-
kladních a dvou kolech play off spolu utká 7 družstev. V sobotu 28. prosince
pak bude znám vítěz 2. ročníku městské ligy ve florbalu.
Zúčastněné týmy: Oldies, Man in Black, Rebels, Fernet team, Kačeři,
Slovnaft, Future

Program turnaje: 19.10. Fernet - Slovnaft 26.10. Fulture - Oldies
Oldies - Kačeři Black - Slovnaft
Fulture - Rebels Fernet - Kačeři

2.11. Black - Future 16.11. Kačeři - Rebels 23.11. Oldies - Rebels
Rebels - Fernet Slovnaft - Future Kačeři - Future
Slovnaft - Oldies Black - Oldies Fernet - Black

30.11. Slovnaft - Kačeři 14.12. Kačeři - Black 21.12. a 28.12. Play off
Rebels - Black Oldies - Fernet
Future - Fernet Rebels - Slovnaft

Utkání se hrají vždy v 16.00, v 17.00 a v 18.00 hodin v tělocvičně gymnázia.
Více informací najdete ve vývěsce OS BFAA OLDIES naproti lékárně nebo
na webové stránce http://oldies.webpark.cz. Připravil Mgr. Pavel Nehera

Posledním celostátním turnajem tělesně po-
stižených kuželkářů skončila 19. října
v Ostravě - Hlubině série závodů započítá-
vaných do GRAND PRIX 2002. Na kužel-
kářské dvoudráze bojovalo 34 borců z osmi
oddílů celé České republiky. Poprvé v his-
torii se právě na hlubinské kuželně uskuteč-
nil také závod družstev o putovní pohár.
V jednotlivcích se nejlépe umístili v kate-
gorii LP 1 Karel Forcek (TJ Jiskra - 423
shozených kolků), který stanul na druhé
příčce za prvním Janem Šmardou (Baník
Ostrava - 426 kolků) a před Theodorem
Víchou (Meta Opava - 421 kolků). V kate-
gorii TP prokázali jednoznačnou převahu
kuželkáři z Jiskry. První místo s přehledem
vybojoval Zdeněk Dočkálek - 545 shoze-
ných kolků před klubovým kolegou Petrem
Švédíkem s 508 kolky. Třetí místo obsadil
Jan Šmíd z TJ Krnov se 463 shozenými kol-
ky.
Družstvo TJ Jiskra Rýmařov ve složení
Karel Forcek (423 kolky), Vladimír Štrbík

(363 kolky), Anna Kalasová (435 kolků)
a Zdeněk Dočkálek s 545 shozenými kolky
v Ostravě zvítězilo a stanulo na prvním
místě před družstvem Baníku Ostrava
B a družstvem Baníku Ostrava A.
Jak se umístili rýmařovští kuželkáři
v GRAND PRIX? V kategorii LP 1 skončil
na druhém místě Karel Forcek z TJ Jiskry
(61 bodů) za prvním Theodorem Víchou
(70 bodů) z Mety Opava, na třetí příčce sta-
nul Jan Šmerda (58 bodů) z Baníku
Ostrava. V kategorii LP 0 obsadil vynikají-
cí 2. místo Vladimír Štrbík (62 bodů) a ko-
nečně v kategorii TP bezkonkurenčně zvítě-
zil Zdeněk Dočkálek (75 bodů) před svým
kolegou Petrem Švédíkem (26 bodů)
a Pavlem Mikurdou (12 bodů) z Baníku
Ostrava.
Na Mistrovství České republiky, které 
se uskuteční 14. prosince v České Třebové,
se z Jiskrovců nominovali Dočkálek, Forcek,
Štrbík, Švédík a Grebenár. Nezbývá než jim
popřát hodně štěstí a pevnou ruku. JiKo

Grand prix 2002 tělesně postižených kuželkářů skončil závěrečným turnajem
Rýmařováci se nominovali na Mistrovství České republiky v Moravské Třebové

Výsledky družstev TJ Jiskra Rýmařov v kuželkách

Městská florbalová liga 2002
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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.

Protože byl zahájen cvičební rok, zeptali jsem 
se předsedkyně Sportu pro všechny, jak vypadá si-
tuace v naší tělovýchovné jednotě.
Všechny složky, které cvičí pod hlavičkou TJ Jiskra
Sport pro všechny, zahájily svoji činnost již v září
t.r. Můžeme říci, že tělocvična je zaplněna 
po všechny dny včetně pátku. Cvičí rodiče a děti,
dvě skupiny - mladší a předškolní věk, cvičí malé
mažoretky, probíhá cvičení sportovní gymnastiky,
kalanetiky, jejíž cvičitelky vyhověly přání žen
a provádí cvičení ve třech skupinách 2x týdně.
Cvičitelé aerobiku a jógy respektovali přání seniorů
a provádí cvičení i v pátek v odpoledních hodinách.
Chtěli jsme propůjčit tělocvičnu na společné cvi-
čení dorostenek a dorostenců, bohužel jsme nena-
šli nikoho schopného pro toto cvičení. Je to škoda,
neboť by to jistě stálo za to, zejména pro mladé,
kteří se nudí.

Sportovního nářadí a náčiní je dostatek a běžně 
se zajišťuje ke spokojenosti cvičitelů a trenérů.
Rýmařovskou padesátkou byl zahájen další ročník
DESETIBOJE. Za sebou má již dvě disciplíny.
Stále je však možnost se přihlásit. Potěšující je, 
že o letošní ročník je velký zájem, což dává před-
poklad k tomu, že se při sportovním klání vytvoří
výborná parta, a o to nám jde.
Pomalu připravujeme program na Mikuláše, který
se uskuteční tentokrát v tělocvičně. Dále probíhá
příprava na měsíc prosinec v trojboji ve sportovní
gymnastice, zejména pro předškolní věk ve spolu-
práci s MŠ. Věříme, že o tuto společnou akci
v předvánočním čase bude zájem a bude to dobrý
závod na jaký jsme zvyklí. Připravujeme také vá-
noční vystoupení pro rodiče.
Se zahájením sportovní činnosti můžeme být spo-
kojeni. Výbor připravuje také výroční konferenci

a zejména plán činnosti na rok 2003.
I když máme cvičitele na úrovni, přesto bychom
rádi pozvali zájemce o práci s mládeží, zejména
cvičitele nebo trenéry. Jindra Bičíková

V neděli 19. října se v Albrechticích u Rýmařova jel
již třetí závod v RODEO-CROSSU. Bohužel ani ten-
tokrát víkendové počasí nepřálo, a tak se šestnáct zá-
vodních vozů, které se postupně postavily na start,
muselo vypořádat s velmi blátivou a kluzkou tratí.
Vozy tak postupem času nebojovaly ani tak mezi 
sebou, jako se stále přibývající vodou a blátem na zá-
vodní dráze. Každé soutěžní klání má ale nakonec své
vítěze a poražené. Mezi ty šťastnější patřil s vozem
Volkswagen K. Vilímek, který se umístil na třetím
místě. Na druhé místo se probojoval P. Venský, který
usedl za volant vozu Citroen a jako první spatřil ša-
chovnicový praporek V. Kappel s vozem Volkswagen
Schirocco.
Organizátoři akce děkují všem pravidelným i novým
divákům, kterých se zde sešlo na tři stovky, za výbor-
nou závodní kulisu a jezdcům za hladký průběh celé
Rodeo-crossové soboty. Zároveň zvou všechny zá-
jemce na další závod, který by se měl uskutečnit 9.11.
nebo 16.11.2002 na stejném místě. Vše bude ovšem
záležet na stavu dráhy a na počasí. DuM

Co nového v Jiskře Rýmařov

Rodeo-cross do třetice

Fota: DuM

¨
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JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU

bude v prodeji
od 8. listopadu

Uzávěrka pro řádné vydání
jev pátek 1. listopadu do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

20/2002

Otevfieno   PO - PÁ   13.00 - 18.00

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.

Mgr. Ludmila Pelková

Tel./fax: 554 212 432, Jungmannova 5, R˘mafiov

NABÍZÍME:
• Pfiedvánoãní VídeÀ, 7.12., cena 490 Kã, odjezd

z R˘mafiova

• Pfiedvánoãní Krakow, 14.12., cena 490 Kã, odjezd

z R˘mafiova

• Silvestr v PafiíÏi, 29.12. - 1.1.2003, cena 3 990 Kã

• Silvestr v ¤ímû, 29.12. - 1.1.2003, cena 4 590 Kã

• Velk˘ v˘bûr pobytÛ na horách (Slovensko, Itálie,

Rakousko, Francie)

• Pobyty v termálních lázních (Slovensko, Maìarsko,

Slovinsko)

• Velk˘ v˘bûr pobytov˘ch a poznávacích zájezdÛ (Srí

Lanka, Egypt, JAR, Austrálie, ostrovy v Karibiku 

a dal‰í exotické zemû)

• Jízdenky na autobusové linky po celé Evropû

• Letenky a víza
Foto: Ing. Miloslav Marek



Symboly města Rýmařova

Průmyslová zóna města Rýmařova Foto: Ing. Miloslav Marek


