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Aktuálně z města

Rada projednala stav zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva

Dvanácté zasedání rady města Rýmařova se uskutečnilo v pondělí 26. května
a radní na něm přijali šestatřicet usnesení, z toho dvanáct mělo charakter do-
poručení pro jednání zastupitelstva města.
Rada projednávala majetkové a bytové záležitosti, jmenovala 

MUDr. Bohumila Servuse členem hospodářské komise a pověřila starostu,
místostarostu a Ing. Kalu jednat s krnovskými zastupiteli ve věci společného
postupu při vytváření sítě nemocnic v Moravskoslezském kraji.

Je zpracován krizový plán území Rýmařova, jehož
přílohou bude dílčí plán města Břidličná, kterému
to bylo uloženo ze zákona č. 240/2000 Sb. Pro za-
bezpečení těchto úkolů byla počátkem roku 2003
zřízena starostou města Bezpečnostní rada města
Rýmařova. Bezpečnostní rada bude navrhovat
způsob ochrany obyvatelstva a trvale sledovat stav,
technické zabezpečení a akceschopnost monitoro-
vacích, informačních a spojovacích systémů 
na území města. S územními orgány HZS a ÚVS
jsou v současné době projednávána havarijní a kri-
zová opatření, včetně určení konkrétních věcných
prostředků a vykonávání pracovních povinností
a výpomocí. U právnických a fyzických osob jsou
určena motorová vozidla, jeřáby, cisterny a další
prostředky pro zabezpečení nutných služeb při ře-
šení krizových situací. Pro tyto účely je rovněž ur-

čováno personální zabezpečení, jako je zdravotní
a obslužný personál.
Nezbytnou součástí krizového řízení je zabezpeče-
ní varování a vyrozumění obyvatelstva. Na území
města Rýmařova a jeho (Edrovice, Harrachov,
Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské) je insta-
lován městský rozhlas. V návaznosti na povodně
z roku 1997 byla v roce 2000 zahájena rekon-
strukce městského rozhlasu. Podél povodí
Podolského potoka od Janovic až po Jamartice by-
lo nainstalováno deset hnízd s reproduktory. V dal-
ších letech bylo na území města instalováno dal-
ších 15 rozhlasových hnízd.
V současné době dojde k přemístění bezdrátové roz-
hlasové ústředny z budovy na náměstí Svobody 5 
na budovu na náměstí Míru 1. Další modernizace
městského rozhlasu bude pokračovat až v roce 2004.

Součástí civilní ochrany obyvatelstva je i zabezpe-
čení obyvatelstva osobními prostředky civilní 
ochrany. Povinností města je zajistit ochranné
masky pro věkovou kategorii 18 měsíců až 15 let,
pro občany ve zdravotních a sociálních zařízeních
a pro pracovníky městského úřadu. V současné do-
bě se jedná asi o 1730 ochranných masek.
Na území města Rýmařova je ve školských zaříze-
ních vybudováno 6 skladů civilní ochrany s mas-
kami, které nejsou však již použitelné; o dalším
postupu rozhodne HZS Bruntál.

Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištění ci-
vilní ochrany obyvatelstva a doporučila řešit vyba-
vení a skladování materiálu civilní ochrany jedno-
tlivce v souladu s rozhodnutím HZS Bruntál nebo
pokyny Krajského úřadu v Ostravě. JiKo

Stav zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), zajišťují orgány obce
připravenost na řešení krizových situací nebo na mimořádné události.
Obecní úřad za účelem připravenosti na řešení krizových situací a mimořádných událostí zejména:
- zpracovává krizový plán obce
- podílí se na zajištění veřejného pořádku
- podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem
- zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozící nebezpečím
- hospodaří s materiálem civilní ochrany, atd.

Chceme do Evropské unie?
Měli bychom svůj souhlas vyjádřit v referendu

Informace pro oprávněné občany

o způsobu hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii, které se koná ve dnech 13. a 14. června 2003

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii (dále jen „referendum“) vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 116/2003 Sb. 
dne 28. dubna 2003 v návaznosti na podepsání smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v Aténách dne 16. dubna 2003. 

Uvedená smlouva bude přístupna k nahlédnutí každému na obecních úřadech, které jsou matričními úřady, a to nejpozději od 23. května 2003.

Referendum se koná ve dvou dnech:

v pátek dne 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 14. června 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze v místnostech
pro hlasování na území České republiky.

Podmínky provádění referenda včetně hlasování 
upravuje zákon č. 114/2003 Sb., o provádění refe-
renda o přistoupení České republiky k Evropské 
unii a o změně některých zákonů (zákon o prová-
dění referenda).
Právo hlasovat v referendu má každý občan České
republiky, který alespoň 14. června 2003 dosáhne
věku 18 let (dále jen „oprávněný občan“).
Hlasování v referendu se nemohou účastnit opráv-
nění občané, kteří jsou zbaveni způsobilosti
k právním úkonům, dále kteří mají zvláštním zá-
konem stanovené omezení osobní svobody z dů-
vodu ochrany zdraví lidu nebo kteří vykonávají
službu vojáka z povolání v zahraničí.

Místnost pro hlasování

Oprávnění občané jsou o době a místě konání re-

ferenda v obci informováni oznámením starosty
obce nejpozději 29. května 2003. Hlasování probí-
há ve stálých volebních okrscích zřízených podle
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
V místnosti pro hlasování bude na viditelném mís-
tě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem
„vzor“.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Oprávněný občan po příchodu do místnosti pro
hlasování prokáže okrskové komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky.
Oprávněný občan obdrží od okrskové komise hla-
sovací lístek a prázdnou úřední obálku.
Oprávněný občan, který není zapsán ve výpisu 
ze stálého seznamu oprávněných občanů, může
v referendu hlasovat za podmínky, že prokáže tr-
valý pobyt v územním obvodu daného okrsku.

Oprávněný občan, u něhož je ve výpise ze stálého
seznamu oprávněných občanů poznámka, že je za-
psán ve zvláštním seznamu oprávněných občanů
(např. na základě jeho žádosti o zápis do zvláštní-
ho seznamu oprávněných občanů z důvodu pobytu
v nemocnici), okrsková komise tuto poznámku
zruší a umožní oprávněnému občanovi hlasovat
pouze za podmínky, prokáže-li se, že v okrsku, kde
je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu opráv-
něných občanů, nehlasoval a že byl tento zápis
zrušen,

Hlasovací lístek
Na hlasovacím lístku jsou uvedeny dny hlasování
o referendu, otázka pro referendum: „Souhlasíte
s tím, aby se Česká republika stala podle smlou-
vy o přistoupení České republiky k Evropské unii
členským státem Evropské unie?“, v levé části
slovo „ANO“, v pravé části slovo „NE“ a vedle kaž-
dého z těchto slov rámeček. Zároveň je na hlasova-
cím lístku uvedeno poučení o způsobu hlasování.
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Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku
vstoupí oprávněný občan do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru 
oprávněný občan hlasovací lístek předepsaným
způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.
Odpověď na otázku vyznačí oprávněný občan na
hlasovacím lístku tak, že ji v příslušném rámečku
označí křížkem. Křížek může být vyznačen:
1. z rohu do rohu jako ve sportce, nebo
2. ze strany na stranu jako plus.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlaso-

vacích lístků vloží oprávněný občan úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí 
do hlasovací schránky.
Každý oprávněný občan hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. V prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s oprávněným občanem, a to
ani člen okrskové komise. S oprávněným obča-
nem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu anebo nemůže z jiných důvo-
dů číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
oprávněný občan, nikoliv však člen okrskové ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit

do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku
vložit do hlasovací schránky.

Hlasování do přenosné
hlasovací schránky

Oprávněný občan může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
konání referenda okrskovou komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to pouze
v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsko-
vá komise zřízena. V takovém případě okrsková
komise vyšle k oprávněnému občanu 2 své členy
s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou
a hlasovacím lístkem.

OZNÁMENÍ
o dni a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii ve městě Rýmařov

Podle §17, písm. a) zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů,

oznamuji
1.    Provedení referenda o přistoupení ČR k Evropské unii se v Rýmařově uskuteční:

dne 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 14. června 2003 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2.    Místem konání hlasování o přistoupení České republiky k Evropské unii je:

3.   Oprávněný občan je povinen při hlasování prokázat okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem

4.    Oprávněný občan, který se dostaví do místnosti pro hlasování s hlasovacím průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové komisi..
5.    K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v hlasovací místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
6.    Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.
7.    Hlasovací lístek bude každému oprávněnému občanovi předám k úpravě až v hlasovací místnosti. Ing. Petr Klouda, starosta města Rýmařova
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Problematika hospodaření s byty z pohledu nové ředitelky organizace Byterm s.r.o.
Od 1. dubna letošního roku se ujala vedení organizace Byterm, s.r.o. na zákla-
dě výběrového řízení nová ředitelka Ing. Lenka Lachnitová namísto dosavadní-
ho ředitele Jiřího Mrázka, který odešel do starobního důchodu. Pro většinu na-
šich spoluobčanů zůstává otázkou, zda se služby v rámci bydlení v obecních by-
tech nástupem nové ředitelky změní k lepšímu, nebo se kompetentní úředníci

budou neustále vymlouvat na žalostný nedostatek finančních prostředků.
Na problematiku spojenou s užíváním bytového fondu ve správě města
Rýmařova, opravami, úpravami, rozpočtem pro bytový fond, zvyšování nájem-
ného v souvislosti s posílením finančních prostředků na opravy a na problema-
tiku neplatičů, jsme se zeptali nové ředitelky Ing. Lenky Lachnitové.

Paní ředitelko, ve vedoucí funkci
Bytermu s.r.o. jste teprve krátkou
dobu, od 1. dubna letošního roku,
mohla byste se v krátkosti našim
čtenářům představit? Kde jste pra-
covala dříve a jaký obor jste vystu-
dovala?
Jak už jistě občané města Rýmařova
zaregistrovali z předchozích vydání
Rýmařovského horizontu, byla jsem
vybrána na základě výběrového říze-
ní do funkce ředitele příspěvkové or-
ganizace Byterm Rýmařov. Mé jmé-
no je Lenka Lachnitová, jsem rodač-
ka z Rýmařova a vystudovala jsem
vysokou školu ekonomického směru.
Pracovala jsem v Kovohutích
Břidličná (v současné době nese ná-
zev AL Invest Břidličná, a.s.). Byla
jsem zaměstnaná na pozici marketin-
gový specialista, dále v oddělení zá-
sobování a jak už jste se zmínil, 
od 1. dubna zastávám funkci ředitel-
ky Bytermu.
Vaše záliby a koníčky?
Snažím se občas jezdit na kole, pra-
videlně chodím cvičit, hraji squash,
čtu, ráda chodím do kina. Za kultu-
rou vyjíždím za hranice města. Kino
navštěvuji například v Bruntále nebo
Krnově, za squashem nebo na bow-
ling jedu do Opavy nebo Bruntálu.
Něco v našem městě zkrátka člověk
nenajde, ale věřím tomu, že město
nemůže dělat zázraky, protože 
by to bylo na úkor jiných záležitostí.
Domníváte se, že kulturní a sportov-
ní vyžití v Rýmařově je na nižší
úrovni?
V posledních letech se pro rozvoj
kultury a sportu v našem městě udě-
lalo hodně, ale přece jen mladí lidé
mají problém najít to, co je jim 
blízké. Na věkovou kategorii 
od 18 do 25 let se podle mého názo-
ru moc nepamatuje.
Hospodaření Bytermu s.r.o. z hle-
diska oprav bytového fondu nebylo
v minulosti podle tvrzení některých
nájemníků vždy optimální. Pokud
budeme konkrétní, můžeme se na-
příklad zmínit o dlouhodobě neřeše-
ných vlhkých a plesnivých bytech,
prosakování vody ze střech, velkých
únicích tepla mezi panely nebo
značně starých, nevyhovujících
a ztrouchnivělých oknech. Vše
je pochopitelně závislé na potřeb-
ných finančních prostředcích.
Změní se situace podle vašeho názo-
ru k lepšímu nebo se budeme neustá-
le vymlouvat na nedostatek financí?
Netroufám si hodnotit práci mého
předchůdce za uplynulé období. 
Je to poměrně krátká doba na to, 
abych se obeznámila se všemi stíž-
nostmi občanů a s průběhem řešení.
Vím, že každá stížnost řešena je, 

že se na ni odpovídá a v rámci mož-
ností, které měl dosavadní ředitel
přede mnou, byla snaha ji vždy řešit.
To, zda byla vyřešena k úplné spoko-
jenosti nájemníka, nemohu posoudit.
Musím potvrdit, za tu krátkou dobu,
co jsem ve funkci, že někteří z ná-
jemníků nejsou spokojeni s žádným
řešením. Na druhé straně jsou nájem-
níci, kteří dokáží slyšet a pochopit,
že existují momentální problémy,
přes které se konkrétní stížnost nedá
vyřešit ihned k jejich úplné spokoje-
nosti. To, že zde existuje dlouhodo-
bější dluh vůči nájemníkům a vůči
bytovému fondu, je pravda. Je to do
jisté míry dáno stářím domů, jejichž
věkový průměr činí 45 let, což 
je dlouhá doba. Ten, kdo je vlastní-
kem novostavby, mi dá jistě za prav-
du, že prvních pět let je doba, kdy
se s domem nemusí prakticky nic dě-
lat. Po pěti letech přichází první 
opravy. Začnete od sklepa, přejdete
ke střeše a nastane věčný kolotoč.
U nás to platí dvojnásob. Nikdy ne-
nastane doba, kdy bychom si mohli
říct tak, a teď je ideální stav, všechno
je opraveno a můžeme finanční pro-
středky vynakládat na vylepšování
bydlení. V současné chvíli se musíme
snažit udržet bytový fond ve stavu 
obyvatelnosti natolik, aby občané
měli zajištěn určitý komfort bydlení.
Pokud se jedná o plísně a pronikání
vlhkosti, je to opět dáno stářím domů.
Tady se musí sáhnout k opravám zá-
sadnějšího charakteru, které by za-
plísnění odstranilo na delší dobu, 
ne na dva až tři roky. To ovšem zna-
mená opravy řádově několikanásob-
ně větší než v současnosti provádíme.
Tady se ovšem dá oponovat v tom,
že ne všechny domy jsou staré. Jsou
to například domy panelové posta-
vené v dřívějších dobách špatnou
technologií, kdy nebylo pohlíženo
na klimatické vlivy daného regionu,
stavěly se rovné střechy namísto
sedlových a podobně. Jak se pohlíží
z hlediska oprav na takovéto domy?
V tom s vámi musím samozřejmě
souhlasit. Panelové domy v žádném
případě nevyhovují našim klimatic-
kým podmínkám. Snažíme se pro-
blém řešit postupně. V minulém roce
byly v rámci dotačního řízení opra-
veny fasády na Pivovarské ulici.
V současné době se snažíme řešit
další domy. Například na ulici
Dukelské se uskutečnila kompletní
výměna oken, která vyřešila nejpal-
čivější problémy. Pro opravy panelo-
vých domů na ulicích Dukelská,
Větrná, Pivovarská a Příkopy se sna-
žíme získat dotace z ministerstva pro
místní rozvoj. Dotace, pokud ji zís-
káme, by mohla představovat finanč-

ní prostředky ve výši 40 % celko-
vých nákladů. Požadavek byl vzne-
sen na 7 mil. Kč a dotace by tedy či-
nila 2,8 mil. Kč, zbytek by muselo 
uhradit město z rozpočtu. Počítalo 
by se přitom s opravami střešních
plášťů, balkónů a lodžií.
S termofasádou v rámci této proza-
tím fiktivní dotace by se asi počítat
nedalo?
V rámci této dotace ne. Dotace jsou
vázány na účel, na který jsou posky-
továny, a pokud jsme nežádali dotace
na termofasády, nemůžeme ji obdr-
žet. Samozřejmě při vyhlašování dal-
ších dotačních titulů v budoucnu 
se budeme snažit získat dotaci 
i na termofasády panelových domů.
Nedá se uvažovat alespoň o částeč-
ném zmírnění příčin úniku tepla
a prostupnosti chladu a vlhka pro-
střednictvím zaspárování panelů
v nejkritičtějších domech?
Pokud to situace vyžaduje, tak i ta-
kové řešení je možné. Je to řešení,
které má několikaletou účinnost,
zmírní následky, o kterých jste hovo-
řil, ovšem není trvalé. Proti termofa-
sádám je to technologie, která není
finančně náročná, abychom ji ne-
mohli provést na domech, které vy-
kazují závažné vady.
Kdo a co rozhoduje o tom, které
opravy domů na jaké ulici se budou
v daném kalendářním roce prová-
dět?
Rozhoduje o tom především závaž-
nost a havarijní stav domů, opakova-
né stížnosti nájemníků a na základě
těchto prověřených skutečností dále
rozhodne organizace Byterm.
V současné době mohou naši spolu-
občané vidět na některých místech
provádění oprav domů ve správě
Bytermu. O které domy se v součas-
nosti jedná?
Dokončuje se oprava domu na třídě
Hrdinů číslo 24. V první fázi byla
provedena výměna oken a oprava

střechy, teď momentálně probíhá 
oprava fasády. Myslím, že tento dům
se zařadí mezi další, za které se ne-
bude muset naše město stydět. Další
dům, na kterém byly v současné do-
bě zahájeny práce, je na ulici
Radniční číslo 13, kde bude provede-
na výměna oken a oprava fasády.
Uvažuje město o navýšení nájemné-
ho v obecních bytech nebo v nebyto-
vých prostorách?
V současné době je výše nájemného
pro byt I. kategorie 15,23 Kč/m2.
Zatím nevíme kdy a v jaké výši bude
nájemné změněno. Vše závisí 
na tom, zda bude schválen vládní ná-
vrh zákona o nájemném z bytů.
Ovšem je fakt, že předchozí ředitel
vycházel při tvorbě plánu na tento
rok z navýšení nájmu o 7%, takže
pokud k němu nedojde nebo bude
nižší, tak nám tyto peníze budou
chybět. O zvyšování nájemného
v žádném případě nerozhoduje
Byterm, tuto záležitost řeší zastupi-
telstvo města. Abychom mohli pro-
vádět potřebné opravy a renovace
bytového fondu, je nájemné z našeho
pohledu nízké. Ale je nám jasné, že
v současné době a v situaci v jaké se
nachází město a jeho nájemníci stát-
ních bytů, je nájemné v tuto chvíli
optimální. Při extrémním zvýšení ná-
jemného bychom se totiž mohli do-
stat do situace, kdy by nám vzrostl
počet dlužníků. V současnosti evidu-
je naše organizace finanční dluh 
na nájemném ve výši asi 3,5 mil. ko-
run. Vzhledem k tomu, že soudy za-
čínají pracovat pružněji, budeme mít
několik možností, jak dlužné částky
vymáhat. Nabízí se možnost dohody
na splátkovém kalendáři, krajním ře-
šením je vystěhování a exekuce ma-
jetku. Proti dlužníkům budeme po-
stupovat velmi tvrdě, protože finanč-
ní prostředky nám potom chybí a do-
plácí na to jenom ti, kteří si své po-
vinnosti v rámci řádné úhrady ná-

rozhovor
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jemného plní. Kvůli neplatičům pak
nemáme na to, abychom řádným ná-
jemníkům třeba vyměnili některé za-
řizovací předměty.
Co patří mezi zařizovací předměty?
Které zařizovací předměty v obec-
ních bytech nájemník hradí a které
ne?
Zařizovací předměty hrazené nájem-
níkem jsou ty, které se promítají 
do výše nájmu, například kuchyňská
linka, sporák, vařič, průtokový ohří-
vač vody, bojler. Zařizovací předmě-
ty, které nájemník nehradí, jsou va-
na, WC, umyvadlo a vodovodní bate-
rie.
Pokud soud rozhodne o vystěhování
neplatiče, má tento nárok na náhrad-

ní byt, například nižší kategorie?
Nedá se jednoznačně říct ano ani ne.
Záleží na jednotlivém případu. Jsou
případy, kdy dotyčný nájemník ne-
má v žádném případě nárok na ná-
hradní ubytování, druhá možnost 
je umístění v holobytech, ty máme
v Edrovicích a v případě, že se jedná
o rodinu s dětmi, tam jsme povinni
jim zajistit náhradní bydlení. Není
tedy jednoznačné, že jdou lidé vždy
na ulici. Nemůžeme také umisťovat
neplatiče do holobytů jiných měst.
Takovou možnost má jen odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví po do-
hodě s tamním obecním nebo měst-
ským úřadem.
Můžete se zmínit v krátkosti o své vi-

zi alespoň v horizontu letošního ro-
ku?
Pro mě je velmi důležité, abych 
se obeznámila se všemi problémy,
které souvisí s bytovým fondem.
O nejpalčivějších problémech vím.
S lidmi, kterých se to týká, jsem již
hovořila. Zastavují mě i na ulici a ře-
šíme tyto problémy společně. Chtěla
bych, aby se podařilo zrealizovat
plán, který je předurčen pro tento
rok. Podle mého názoru byl posta-
ven hodně odvážným způsobem.
Samozřejmě do budoucna se bude-
me snažit vytvořit komplexnější
koncepci pro opravu bytového fon-
du. Chtěla bych, aby byli spokojeni
všichni nájemníci, nejen ti, kteří

k nám chodí pravidelně. Přála bych
si, aby i ta mlčící většina občanů
v obecních bytech, která řádně platí
nájemné, je bezkonfliktní a doufá,
že jednou i na ni přijde řada, byla
spokojena se svým bydlením.
Vzhledem k tomu, že jsem patriotka,
doufám, že bude Rýmařov jen
vzkvétat. Také proto jsem usilovala
o toto místo, protože mi záleží, jak
Rýmařov vypadá a chci, aby odsud
lidé neutíkali, ale naopak, aby 
se k nám rádi vraceli. Turisté, kteří
zde tráví dovolenou nebo i ti, kteří
jen projíždí, když jedou v zimě na
hory, aby si řekli - to je krásné měs-
to, tady by bylo příjemné bydlet.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Představujeme nového ředitele Městských služeb Rýmařov, s.r.o.
Stejně jako u organizace Byterm Rýmařov, také
v organizaci Mětských služeb Rýmařov, s.r.o. do-
šlo k pohybu na vedoucím místě jednatele. Místo
dosavadního ředitele Ing. Petra Kloudy, současné-
ho starosty města Rýmařova, na základě výběrové-
ho řízení uspěl Ing. Martin Vala. Bude mít stejně
dobrou pozici v této funkci jako jeho předchůdce?
Jakou má představu o další koncepci této organi-
zace? Proč se hromadí před branou recyklačního
dvora hromady odpadu? Proč není udržován měst-
ský hřbitov a není posečená tráva mezi hroby? 
Na otázky, na které neznají občané odpověď, jsme
se zeptali nového jednatele organizace Městských
služeb, s.r.o., Ing. Martina Valy.

Uspěl jste, pane řediteli, na základě výběrového
řízení pro vedoucí funkci organizace Městských
služeb s.r.o. Tuto řídící funkci zastáváte
od 1. dubna letošního roku. Můžete našim čtená-
řům říci něco o sobě? Jaký obor jste vystudoval,
kde jste předtím pracoval a jaké jsou vaše koníč-
ky a záliby?
Vystudoval jsem vysokou školu strojní 
na Vysokém učení technickém v Brně, obor leta-
dlová technika. Nejdelší má pracovní kariéra 
se odehrávala ve firmě Pragoclima Praha, kde jsem
pracoval v letech 1993-2000, nejdříve na postu ob-
chodního zástupce, a potom na funkci obchodního
ředitele. Z rodinných důvodů jsem se vrátil 
do Rýmařova a pracoval jsem jako obchodně tech-
nický ředitel ve strojírně Stelon ve Velké Štáhli
až do mého nástupu na současné místo. K mým
největším zálibám patří sport - cyklistika, lyžová-
ní. Jsem ženatý a mám dvě děti.
Vaším předchůdcem byl Petr Klouda, nynější sta-
rosta města Rýmařova, který se podstatnou mě-
rou, alespoň podle tvrzení mnohých spoluobča-
nů, zasloužil o zvelebení města a také o podstatné
snížení zadluženosti organizace z let minulých.
Vnímáte tento fakt jako velkou výzvu v následo-
vání jeho započaté práce?
Laťka je nasazena hodně vysoko, určitě je to velká
výzva, a hůř se přebírá funkce po někom, kdo byl
velmi úspěšný, než po někom, komu se dejme to-
mu nedařilo, a byl eventuálně i z těchto důvodů
odvolán.
Můžete ve stručnosti říci, jaké rámcové úkoly má-
te v letošním roce před sebou a z čeho budou pří-
padné investice financovány?
Základním úkolem a přáním majitele, což 
je v podstatě město Rýmařov, je to, aby skončilo
oddlužování společnosti. Jak už jste předeslal, tím-
to směrem se úspěšně vydal Ing. Klouda. Pokud
by hospodaření bylo na loňské úrovni, tak by dluh
mohl být srovnán. Oddlužení však ztíží nutné in-
vestice, které společnost určitým způsobem zatíží.

Jedna z investic, kterou již schválila rada města, 
je záměr odkupu pozemků v lokalitě mezi býva-
lým Geologickým průzkumem a halami STS
Jamartice pod bývalou skládkou. Rada přijala 
usnesení, ve kterém dala Městským službám 
za úkol pozemky zakoupit jednak z důvodu těžby
jílu, který se používá na rekultivaci skládky, jed-
nak jako manipulační prostor či překladiště odpa-
dů před jeho vývozem na skládku, a pochopitelně
by se nabízela i možnost přestěhování recyklační-
ho dvora sem. Půjde tedy o výhodnou investici. 
Co se týče dokončení kanalizace, na této akci 
se naše organizace spolupodílí nepatrnou měrou.
Je to akce města, které ji zadalo ve výběrovém ří-
zení firmám, které se na ní podílí. Pro tyto firmy
děláme na jejich objednávku určité dílčí úkoly, čiš-
tění ulic, skládkování přebytečné zeminy a podob-
ně. Chtěli bychom se podílet na budování domov-
ních kanalizačních přípojek, to znamená od nemo-
vitostí občanů k vodovodnímu řadu. Další úkoly,
které plní Městské služby, bych nazval paušálními.
Hlavním zákazníkem je město, a jedná se o pravi-
delné každoroční služby jako například svoz odpa-
du, údržba veřejné zeleně, čištění ulic, které se mi-
mochodem protáhlo kvůli dlouhému zimnímu ob-
dobí, správa a údržba kanalizací a čistíren odpad-
ních vod. Z větších akcí střediska veřejné zeleně
bych jmenoval rekonstrukci parku v nemocnici
a zvelebení lokality Hrádku naproti hotelu
Excelent. Ze stavebních činností bych jmenoval
výstavby chodníku na ulici Okružní, kolem Domu
zdraví v místech vyšlapané pěšiny a na třídě
Hrdinů po výstavbě inženýrských sítí. Chtěli by-
chom se zúčastnit výběrového řízení na vodovod
v Jamarticích. Vybudování vodovodu je ovšem
podmíněno přidělením státní dotace. V případě ús-
pěchu by se akce měla uskutečnit v měsících čer-
venec až říjen a naše organizace by touto akcí by-
la po uvedené měsíce plně vytížena.
Zaznamenali jsme stížnost, že není udržován
městský hřbitov? Stěžovatel tvrdil, že není dosta-
tečně udržovaná zeleň, místy je vysoká neposeče-
ná tráva, plevel a kopřivy. Chcete se k tomu vy-
jádřit?
Ihned po vašem upozornění jsme s provozním
mistrem panem Musilem zajeli zjistit skutečnou
situaci. V danou chvíli jsou posekány hlavní hřbi-
tovní cesty. Vzhledem k tomu, že máme novou ši-
rokou sekačku, která se na menší pěšiny nedosta-
ne, a ostatní stroje plní své povinnosti podle har-
monogramu daných městem Rýmařov, ihned, jak
to situace dovolí, nastoupí zaměstnanci s motoro-
vými kosami, aby dokosili zarostlé zbytky. Do ter-
mínu vydání vašich novin, to znamená do 6. červ-
na, by problematika úpravy zeleně na městském
hřbitově měla být v pořádku. Ovšem místa mezi

jednotlivými náhrobky a vlastní náhrobky nejsou
již v kompetenci městských služeb, ale majitelů
hrobů. Do těchto míst se nedostaneme bohužel
s žádnou technikou a ani nemáme oprávnění do je-
jich úprav a vzhledu zasahovat.
Jaké máte dosavadní zkušenosti se zaměstnanci
přijatými na veřejně prospěšné práce a se za-
městnanci, kteří u vás vykonávají alternativní
trest - podle informací by zde měli pracovat dva -
pokud se nemýlím? Kolik zaměstnanců na VPP
v současné době zaměstnáváte a kolik jste jich
už museli propustit pro špatnou pracovní morálku?
Na veřejně prospěšné práce jsme přijali celkem 
15 uchazečů, z toho jednomu byla dána výpověď
v průběhu měsíce dubna. Mezi těmito zaměstnan-
ci se najdou lidé, kteří jsou schopni a ochotni plnit
dané úkoly, ale stejně tak se mezi nimi najdou li-
dé, kteří práci přijmou jen z toho důvodu, aby ne-
přišli o podporu z důvodu odmítnutí místa. Jsou 
ochotni sem přijít, pár dnů odpracovat, a potom 
odejít na pracovní neschopnost. Tím v podstatě
splní podmínky pro to, aby nepřišli o podporu. 
Co se týče alternativních trestů, byli u nás zaměst-
naní opravdu dva tito pracovníci. V této době jed-
nomu z nich pro nedostavení se na pracoviště byl
tento alternativní trest ukončen a zbytek trestu 
si odpyká asi úplně někde jinde, a druhý pracovník
nastoupil v průběhu měsíce května, pracoval dva
dny a od té doby se zde neukázal, ale má řádné 
omluvy.
V současné době je hodně diskutována proble-
matika recyklačního dvora. Jedná se o problém,
který se dotýká především občanů, kteří žijí poblíž
v rodinných domcích. V minulosti byl recyklační
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dvůr otevřen stále a lidé, kteří chtěli odvést nepo-
třebný materiál včetně nebezpečného odpadu, tak
mohli učinit kdykoliv i mimo provozní dobu.
Vyhláška města Rýmařova to však zakazuje,
a proto se po provozní době brána „recykláku“
zavírá. Pravidelně se však stává, že kontejner
za sníženým plotem se brzy naplní a lidé nechá-
vají odpad před bránou recyklačního dvora, což
pochopitelně způsobuje hromadění odpadu
na veřejné komunikaci a nedůstojné bydlení na-
šich spoluobčanů v okolí tohoto místa. Máme in-
formaci o tom, že k této problematice již proběhla
patřičná jednání na rýmařovské radnici. Můžete
k této problematice podat konkrétnější informa-
ci? Recyklační dvůr leží na parcele dosud vedené
na Katastrálním úřadě údajně jako dětské hřiště
mezi dvěma pstruhovými potoky. Na ploše se na-
chází nebezpečné látky a chemikálie, staré oleje
a vazelíny ze stavebních strojů umístěných v are-
álu. Jak se díváte na tento problém vy?
Je to problém, který řešíme od mého nástupu 
do funkce. Obecně závazná vyhláška města
Rýmařova číslo 68/01 nezakazuje otevření recyk-
lačního dvora nonstop, ale zakazují to platné legis-
lativní zákony našeho státu. Každé zařízení po-
dobného typu musí mít provozní řád. Podmínkou,
aby odbor životního prostředí a zemědělství kraj-
ského úřadu provoz takového zařízení povolil, 
je existence provozního řádu a jeho dodržování.
Součástí provozního řádu je ujednání, že recyklač-
ní dvůr musí být zabezpečen proti vstupu cizích o-
sob mimo provozní dobu. Z toho důvodu jsem jej
nechal zavřít. Vyhláška města v tom směru hovoří
jasně, že provozní hodiny jsou stanoveny na dobu
od pondělí do pátku od 9.30 do 17.30 hodin.
Jedním z dalších důvodů uzavření bylo to, 
že spousta odpadu, který by v recyklačním dvoře
ani končit neměl, se tam shromažďuje právě v do-
bě mimo přítomnosti obsluhy. Efekt našeho opat-
ření byl ten, že k úbytku odpadu došlo nepatrně.
Opatření zřejmě odradilo ty slušnější občany, kteří
si nedovolili házet odpad přes plot nebo jej měli
kam vyvézt. V horším případě lidé přelézali oplo-
cení, poškozovali je nebo svůj odpad zanechávali

před branou recyklačního dvora, což pochopitelně
velice nelibě nesli občané. V jednom případě byla
podána na radnici stížnost. Osobně se domnívám,
že vyhláška sice definuje poslání recyklačního
dvora, ale bohužel zaostává kontrola a případné
sankcionování nedodržování této vyhlášky. To, že
občané odkládají odpad mimo recyklační dvůr, 
je naprosto v rozporu jak se zákony republiky, tak
i městskou vyhláškou. Odpad je možno uložit 
do určených prostor, což prostory kolem recyklač-
ního dvora určitě nejsou. Neznám případ, že by 
za takovéto jednání dostal někdo pokutu. Přitom,
když někdo přijede s vozíkem, tak jej nevyloží 
za dvě minuty. Vyhláška také jasně říká, kdo má
pravomoc udělovat sankce. My to bohužel nejsme.
A někteří občané to vědí moc dobře. Jejich aro-
gance roste s pocitem beztrestnosti, a to i vůči obs-
luhujícímu personálu „recykláku“, který odmítne
přijmout odpad, který sem nepatří. Takoví občané
se dožadují složení odpadu, často jsou velice agre-
sivní, odpad složí na zem a my nemáme na ně pá-
ky.
Provádět kontroly přináleží podle zmiňované vy-
hlášky členům městské policie, pracovníkům od-
boru životního prostředí a dalším oprávněným or-
gánům státní správy činných v oblasti nakládání
s odpady - Česká inspekce životního prostředí. Jen
za první čtyři měsíce letošního roku jsme vyvezli
z recyklačního dvora 163,1 tun směsného komu-
nálního odpadu. Kdyby tento odpad měli občané
uložit za poplatek na skládce, museli by zaplatit té-
měř 148 tis. Kč a dále jsme vyvezli 63,2 tuny sta-
vební sutě, což by na poplatcích činilo 35,5 tis. Kč.
Požádal jsem radu města o pomoc s řešením této
situace. Zpracoval jsem k tomuto problému zprávu
z toho důvodu, že vyřešení problému přesahuje mé
pravomoce. Navrhuji ve zprávě dvě opatření.
Jednak posílit kontrolní činnost, jednak zvážit roz-
šíření provozní doby na recyklačním dvoře za asi-
stence obsluhujícího personálu. Ovšem toto 
je o penězích a o zvážení, zda pak nebudou chybět
někde jinde. K úvaze jsem předložil i řešení příči-
ny, proč existuje tento odpad, kde má kořeny vyš-
ší produkce odpadu než je objem jeho placeného

vývozu a on se nám pak nezpoplatněn shromažďu-
je na recyklačním dvoře eventuálně na černých
skládkách - to už je však věc úpravy městské vy-
hlášky, nalezení mechanismu, jak donutit občany
objednat si takovou četnost svozu odpadu, jaká od-
povídá jejich potřebě a ne jejich ekonomickým
představám a výhodnosti .
Můžete v krátkosti informovat veřejnost o sou-
časných pracích prováděných organizací Městské
služby Rýmařov s.r.o. a o krátkodobé vizi do bu-
doucna?
V současnosti probíhá úprava zeleně v souladu
s plánem, provádíme první sečení, jak jsem se již
zmiňoval, upravujeme park v nemocnici a lokalitu
Hrádek, úklid probíhal i kolem janovického zám-
ku. Stavební středisko provádí výstavbu chodníků
a probíhají některé akce pro sportovní středisko 
TJ Jiskry Rýmařov. Uskuteční se úprava mostku
v Jamarticích, úprava kolem mostku v lokalitě
U Lomu. Na ulici Revoluční se dokončila obnova
protihlukové stěny, kterou zničila vichřice.
Prováděly se opravy komunikací, které jsou 
ve správě města, technologií zástřiku. Je potřeba
rozlišit, zda komunikace je města nebo patří pod
Správu a údržbu silnic Bruntál. Mnoho občanů
nám telefonuje, proč ta či ona komunikace není 
opravena, a my jim musíme vysvětlovat, že zrovna
dotyčná silnice není našim majetkem, ale je státu.
Podle posledních informací by se měla nejkritič-
tější státní komunikace, tj. ulice Bartákova, začít
opravovat v červenci, a my se na opravě budeme
podílet opravami chodníků a obrubníků. Středisko
veřejného osvětlení vedle běžných poruch odstra-
ňuje poruchy vzniklé v souvislosti s výstavbou ka-
nalizace. Nové osvětlení bychom měli začít budo-
vat ve spolupráci ze Severomoravskou energetikou
v lokalitě Na Stráni, prozatím jen natažením kabe-
lu, protože v současné době nám rozpočtové mož-
nosti nedovolí víc. Máme v plánu zlepšení koupá-
ní v Edrovickém rybníku tím, že by se v místech
vstupu do rybníku navezly drobné říční valounky
a v okolí vpusti, kde se nanáší bahno, by mělo do-
jít k jeho odebrání.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Nechte se napojit na veřejnou
kanalizaci jejím správcem!

Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Palackého 11, 795 01 Rýmařov

nabízí

napojení vaší nemovitosti 
na nově budovaný kanalizační řád

v rozsahu:

- vyvezení stávající jímky
- provedení zemních prací
- položení rozvodů a jejich propojení
- zasypání a odvoz přebytečné zeminy

Cenová nabídka bude zpracována 
na základě projektu a prohlídky 

p. Antonínem Urbánkem
tel.: 554 212 517, mobil: 737 241 053

Ing. Martin Vala, jednatel společnosti Městské služby, s.r.o.

Chodník na třídě Hrdinů bude
celkově zrekonstruován

V roce 2002 v rámci
stavby Průmyslová
zóna Rýmařov byla
v tomto chodníku
provedena výměna
vodovodního řadu.
Projekt stavby a její
rozpočet předpoklá-
dal pouze zapravení
výkopu s ponecháním
původního povrchu -
asfaltu. Vzhledem
k tomu, že po prove-
dení výkopu a přípra-
vě na jeho zapravení
(výkop zasáhl více
než 50% chodníku
a navíc je tento 
ve špatném stavu) by-
lo zjištěno, že by ta-
kovýto postup nebyl
účelný, rozhodlo ve-
dení města provést je-
ho celkovou rekon-
strukci. Budou osaze-
ny nové obrubníky
a zadláždění žulovou
mozaikou. JiKo
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Budou někteří naši spoluobčané žít i nadále na skládce smetí?
Současná situace s provozováním recyklačního
dvora ve městě Rýmařově se stala z pohledu obča-
nů žijících v jeho blízkosti již neúnosnou. 
O co jde? Provozní doba recyklačního dvora je sta-
novena na dobu od pondělí do pátku od 9.30 
do 17.30 hodin. Po této době již občané města ne-
mají možnost odpad určený k separaci, nebez-
pečný, objemný a stavební odpad nebo odpad ze
zeleně do recyklačního dvora vyvézt. Stalo se pra-
vidlem, že v poslední době se kontejner umístěný za
sníženým plotem, naplní až po okraj také odpadem,
který do recyklačního dvora v žádném případě ne-
patří. Zejména o víkendu neukáznění či lhostejní
spoluobčané své „smetí“ nechávají před branou „re-
cykláku“ na veřejné komunikaci. Stačí pak už jen
déšť nebo vítr a okolo žijící obyvatelé mají pak vel-
ký problém nejen s úklidem, ale také s tím, aby se

případné nebezpečné látky ve spojitosti s vodou ne-
dostaly na jejich zahrádky nebo k obydlí. Lidé, kte-
ří zanechají po sobě doslova spoušť v podobě ne-
patřičného a někdy i nebezpečného odpadu na ve-
řejné komunikaci, si neuvědomují, že porušují
Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova
č.68/01 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů vznikajících na území města
Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem. Nemluvě pak o dětech, které mají k tako-
vým odpadům volný přístup. Na základě těchto sku-
tečností se někteří občané rozhodli situaci okamžitě
řešit a napsali dopis nejen rýmařovské radnici, ale
také České inspekci životního prostředí v Ostravě.
Jejich záměrem je také celou problematiku mediali-
zovat prostřednictvím televize v případě, že se pro-

blém nebude urychleně řešit.
Uveřejňujeme dopis jednoho z rýmařovských ob-
čanů zaslaný České inspekci životního prostředí,
konkrétně panu Ing. Drabinovi.  JiKo

Doslovná citace dopisu: Odpověď starosty

Vážený pane Ing. Drabino,

píši Vám tento dopis, jelikož jsme krajně nespokojeni s recyklačním dvorem na Palackého 
ulici v Rýmařově. Jedná se o jeho umístění. Jednali jsme o této věci se starostou Rýmařova
Ing. Kloudou. V emailovém dopise jsem uvedl, co se nám nelíbí. Recyklační dvůr (dále jen
RD) je umístěn v řadové zástavbě rodinných domů na naší ulici. Vznikl před několika lety
z usnesení tehdejšího zastupitelstva na pozemku, který je na katastrálním úřadě stále veden
jako dětské hřiště. Situace je katastrofální v tom, že se z RD časem stalo smetiště. Lidé zde
vozí téměř vše, co se dá, odpady se netřídí, o víkendu je RD zavřený a smetí se kupí před bra-
nou. Na jaře jsem po odtání sněhu nasbíral několik kbelíků smetí, odpadu, které nalétalo sil-
ným větrem na můj pozemek i pozemky sousedů. Neustále, dodnes, jsme nuceni sbírat ne-
pořádek poletující po okolí. Lidé zde vozí nebezpečné odpady (baterie, oleje apod.), nechá-
vají to ležet před branou, následně zaprší a problém je na světě. My máme zahrady jen přes
silnici, takže odpady ohrožují nejen ovoce, zeleninu, ale také naše děti, které denně musí cho-
dit kolem. Také máme nádherný výhled na kupící se smetí, které poletuje a hromadí se všu-
de okolo. Navíc RD je umístěn mezi dvěma potoky, které jsou vedeny jako pstruhové. 
To, co jsem Vám teď popsal, jsem napsal také starostovi města, jeho odpověď Vám zasílám
jako přílohu. Z dopisu je patrné, že „brzdou“ všeho jsou někteří zastupitelé a odbor životní-
ho prostředí v Rýmařově. Z našeho hlediska nemá tento recyklační dvůr na současném mís-
tě co dělat, ohrožuje občany, děti, půdu a vodstvo v jeho okolí. Proto se na Vás obracíme, a-
byste tuto situaci řádně prošetřili u Vás na odborech odpadů a vod, pomohli nám tento re-
cyklační dvůr odstranit z naší zástavby a přemístit na jiné, vhodnější místo na okraji města,
kde by nikoho a nic neohrožoval a byl řádně zabezpečen proti únikům všech nebezpečných
odpadů. Radoslav Vrobel, Rýmařov

Vážený pane,

souhlasím s Vaším názorem na stav v recyklačním dvoře 
na Palackého ulici i s výčtem nedostatků, které popisujete.
Situace je i podle mého názoru neúnosná. Za největšího viní-
ka zhoršení stavu považuji nedostatky v městské vyhlášce
o odpadech a nedostatečné obsazení pracovníky služeb. 
Na pozici jednatele Městských služeb a nyní starosty, jsem jed-
nal o možnostech změny vyhlášky, ale Rada města mě nevy-
slyšela a přehlasovala. Váš dopis mi, doufám, pomůže přesvěd-
čit i ostatní zastupitele o nutnostech změn v městské vyhlášce.
Pro dosažení okamžité nápravy jsem inicioval schůzku s ředi-
telem Městských služeb Rýmařov, s.r.o., Ing. Martinem Valou,
vedoucím odboru ŽP RNDr. Františkem Čermákem a místos-
tarostou města Ing. Pavlem Kolářem. Na výše uvedené schůz-
ce jsme se shodli, že kontrolami svozových nádob a zvýšeným
úsilím v recyklačním dvoře udržíme do konce roku stávající
stav a po vyhodnocení kontrol připravíme změnu místní obec-
ně závazné vyhlášky o odpadech. Cílem je pro mě recyklační
dvůr s nepřetržitou obsluhou, týdenní svoz veškerých popelnic
a odvoz odpadů od podnikatelů přímo na smetiště. Se změnou
místa recyklačního dvora však zatím nemůžeme počítat, pro-
tože nemáme k dispozici vhodnou parcelu.

Ing. Petr Klouda, starosta města

Jak dál s odpady?
Systém nakládání s odpady zahrnu-
jící jejich recyklaci jsme v našem
městě jako jedni z prvních zavedli
již bezmála před 10 lety. Jeho sou-
částí se již v té době stal recyklační
dvůr, jako jedna z možností pro ob-
čany k odložení nebezpečných, dále
využitelných (papír, plasty, kovy,
sklo) a objemných odpadů. V žád-
ném případě však nikdy nebyl a ne-
ní určen k odkládání veškerého ne-
tříděného komunálního odpadu, ne-
ní to alternativa k černým skládkám.
Součástí systému je od samotného
začátku též myšlenka, že výše plat-
by za likvidaci odpadu by se měla ří-
dit jeho množstvím, tedy kdo využí-
vá ekologické vytápění a kdo dů-
sledně separuje, měl by platit méně.
Bohužel, praxe v poslední době uka-
zuje, že tyto dvě součásti systému 
se díky neukázněnosti či nepochope-
ní některých občanů, dostávají do
rozporu, jehož výsledkem je neutě-
šená situace na recyklačním dvoře,
který si někteří občané pletou s čer-
nou skládkou.
Řada občanů se totiž zaváže důsled-
ně separovat a při splnění registrační
povinnosti dané vyhláškou v souvis-

losti s místním poplatkem za odpady
uvedou, že budou odpady důsledně
separovat včetně odpadu biologické-
ho. Na základě toho získají maximál-
ní, 40% slevu z místního poplatku.
Poté však svůj závazek neplní, nese-
parují a protože jim potom vývoz
popelnice 1x měsíčně nestačí, vyvá-
žejí svůj komunální odpad na recyk-
lační dvůr, přičemž to provádí ze-
jména v období, kdy je tento zavře-
ný. Před recyklačním dvorem tak
vzniká v podstatě černá skládka a na
nedisciplinovanost těchto občanů
doplácíme všichni, a to nejen nepři-
jatelným zhoršením životního pro-
středí v okolí recyklačního dvora,
ale i finančně, neboť i likvidaci toho-
to odpadu (a jedná se o několik kon-
tejnerů týdně) je nutno zaplatit.
Vím, že většina občanů, kteří se za-
vázali důsledně separovat, tak zod-
povědně činí, a skutečně více než
jednu popelnici měsíčně nenaplní
a chovají se zcela ekologicky.
Myslím si proto, že by bylo vhodné
systém ekonomické stimulace k se-
parování zachovat. Nedojde-li však
v nejbližší době k nápravě, budeme
muset situaci řešit. Upozorňuji proto

občany, kteří se zavázali separovat
a zvolili tedy četnost svozu 1x mě-
síčně, že budeme provádět namátko-
vé kontroly obsahu jejich popelnic
a v případě zjištění nedodržení vy-
hlášky (přítomnost biologického od-
padu) budou vyvozovány důsledky.
Městská policie bude dále provádět
kontroly na recyklačním dvoře a ob-
čané, kteří sem budou vyvážet zbyt-
kový, neroztříděný komunální od-
pad, budou taktéž postihováni.
Pokud tato opatření nebudou účinná,
budeme muset přehodnotit systém
místních poplatků a slevu za separo-
vání zrušit.
Věřím, že však tuto situaci pochopí-
te a že dojde k nápravě. Ti z nás, kte-
ří svůj odpad neoprávněně přivážejí
na recyklační dvůr (nebo nedej-bože
na nějakou černou skládku), musí
přehodnotit svoje chování a možnos-
ti, nahlásit na MěÚ změnu skuteč-
ností rozhodných pro vyměření
místního poplatku, přejít na jeho
vyšší sazbu a mít tak možnost zba-
vovat se svého odpadu zákonným
způsobem - využíváním vyšší frek-
vence svozu.
Naše město je jedno z nemnoha

těch, kde to se separací odpadu mys-
líme vážně. Vytvořený systém odpa-
dového hospodářství dává každému
občanu možnost zbavit se zákonným
a nezávadným způsobem jakékoliv
složky domovního odpadu. Též
systém slev umožňuje každému zvo-
lit si variantu odpovídající jeho tech-
nickým možnostem a ochotě pro se-
paraci něco udělat. Pokud však bude
chtít někdo systém zneužívat, 
to znamená nedodržovat podmínky
spojené s využíváním slevy, a záro-
veň neudělat nic pro redukci množ-
ství svých odpadů, musí počítat
s tím, že takovéto chování bude
v souladu s platnými obecně závaz-
nými vyhláškami po zásluze posti-
hováno.
Chtěl bych při této příležitosti též
požádat občany, aby k tomuto pro-
blému nebyli lhostejní a v případě
zjištění nedodržování vyhlášek upo-
zornili pracovníky odboru ŽPaV
MěÚ. V případě, že se totiž situaci
nepodaří vyřešit, doplatí na to po
zrušení slev zejména ti zodpovědní,
separující občané.  

RNDr. František Čermák,
odbor životního prostředí

Foto: Radoslav Vrobel
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Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Také vzhled a úprava okolí nemocnice pomáhají k dobré pohodě pacientů
Jedním s velkých kladů naší nemoc-
nice je i to, že je umístěna v klidném
a zdravém prostředí, mimo město
a rušné komunikace, uprostřed blaho-
dárně působící zeleně. Když se však
na toto prostředí podíváme kriticky,
nutně dojdeme k závěru, že zdaleka
ne všechno je ve stavu, který by nás
mohl naplňovat uspokojením.
Bohužel nemáme k dispozici pro
srovnání fotografie areálu z předvá-
lečné doby, kdy zahrada a park
vzkvétaly pod péčí řádových sester,
které pěstovaly zeleninu v zelinářské
části mezi hlavní budovou a dnešním
dětským pavilonem a pečovaly 
o ovocné stromy, jisté ale je, že sou-
časný stav svědčí o dlouholeté „nepé-
či“ o areál, podobně jako tomu bylo
i v případě mnohých dalších „zele-
ných ploch“ a parků ve městě.
Dopadlo to často tak, že různé stromy
- amatérsky i jinak vysazované nebo
náletové - rostly doslova jako v lese,
ale do krásy skutečného lesa mají ta-
to místa hodně daleko a většinou vů-
bec nesplňují představy odborníků
ani občanů o tom, jak by měl vypadat
park, který by skutečně byl místem
pohody a odpočinku. Park za nemoc-
nicí je toho typickým příkladem.
Možná, že byl původně vysazen s ně-
jakou koncepcí, ale desítky let bez
odborné péče způsobily, že park byl
„přerostlý“, hustý, chybí plochy
s nejnižším, ale také zejména s keřo-
vým patrem a celkově park působil
pochmurným dojmem. Lavičky 
na posezení jsou umístěny v místech,
která ne vždy poskytují ten hřejivý
pocit z pobytu „na sluníčku“, s pěk-
ným výhledem na svět ...

Zimní námrazy a ze-
jména pak poslední
vichřice v říjnu mi-
nulého roku těžce
zasáhly právě zadní
část Flemmichovy
zahrady a park v are-
álu nemocnice, řada
stromů padla, odkryl
se sice výhled na ho-
ry, ale zároveň 
se území také otevře-
lo západním a seve-
rozápadním větrům,
které po svém „roz-
běhu“ od Janovic
a Edrovic prudce 
útočí na západní o-
kraje Rýmařova.
Kromě odolnějších
listnatých stromů
zbylo na okraji
Flemmichovy zahra-
dy sousedícím s are-
álem nemocnice pár
vytáhlých smrků,
které mohutným ná-
porům větru budou
jen těžko odolávat ...
V samotném areálu nemocnice padlo
celkem 38 stromů, mnoho z nich by-
lo ve špatném stavu, jako zápalky
však byly zlomeny i některé zdravé
a mohutné smrky.

Všechno špatné je k něčemu dobré,
se říká, a možná to platí i v případě
areálu nemocnice. Již delší dobu exi-
stuje představa o úpravách, ne vždy
byla vůle potřebná k realizaci a ze-
jména také chyběly peníze. V po-
sledních letech se však daří postupně

zlepšovat stav
parků a veřejné
zeleně ve městě
pod vedením od-
borníků a došlo
i na areál nemoc-
nice. Počítá se
s tím, že soubor
stromů bude
ozdraven, pro-
světlen a upraven
tak, aby zde záro-
veň mohly existo-
vat různé ozdob-
né keře, členící
celý areál na růz-
ná zákoutí s kvě-
tinovou výzdo-
bou a lavičkami
k příjemnému po-
sezení.
Nebude to hned,
Městské služby
však již úpravu a-
reálu nemocnice
zahájily. Byly od-
straněny stromy,
které byly ve špa-
tném stavu nebo
byly nadbytečné
a omezovaly stro-

my jiné, byly vysazeny nové stromky
a ozdobné keře před stravovacím pa-
vilonem a před hlavní budovou, 
je upravován trávník, podle návrhu
zahradního architekta přispějí 
k úpravě ploch také velké kameny
a valounový štěrk, budou umístěny
lavičky. Bývalá fontána je, bohužel,
v takovém stavu, že její oprava 
a uvedení do provozu by si vyžádaly
neúměrné prostředky, na jejím místě
budou květiny a keře. Postupně
se celý areál změní ve skutečný
park.

Součástí areálu jsou ovšem také na-
př. oplocení (s dokončením se počítá
v letošním roce), ale také vnitřní ko-
munikace a je jistě namístě jmenovat
především i chodník, po kterém 
se kolem budovy bývalého hostince
„Zur Stadt Wien“ vstupuje do areálu
nemocnice. Svého času tolik propa-

govaná zámková dlažba se do našich
klimatických poměrů příliš nehodí,
rozpadá se, k výraznému zhoršení
stavu chodníku přispělo i pokládání
kabelu pro stravovací pavilon.
Chodník je nutno udělat znovu, nej-
lépe z žulových kostek, které samy
o sobě vydrží stovky let, ale hlavně
také umožní údržbu a případné opra-
vy chodníku v případě jeho poškoze-
ní. Nejde sice o příliš velkou plochu,
ale kdyby bylo jenom to. Dosud ne-
bylo možné odstranit všechny ná-
sledky kruté zimy 2001-2 (zatékání
střechou do budovy interny a do pro-
stor operačních sálů), zcela nezbytná
je rekonstrukce železných schodů do
budovy laboratoře a oddělení léčby
bolesti atd. a finanční prostředky
jsou omezené. Nicméně, oprava
vstupního chodníku do nemocnice
již byla zahájena a v době vydání
těchto novin již bude nový chodník
sloužit návštěvníkům nemocnice.

Problémem je i přístupová komuni-
kace k dětskému oddělení. Její kon-
strukce sice zvládne provoz sanitek,
ale není schopna se vyrovnat s jízda-
mi těžkých kamionů. Řešení jsou
zřejmě dvě - rekonstrukce stávající
komunikace (se vším všudy), nebo
důsledná realizace původního zámě-
ru, podle kterého se zásobování stra-
vovacího pavilonu mělo zajišťovat 
po Nerudově ulici a jejím pokračová-
ní. Manipulační plocha u pavilonu je
připravena, takže snad už opravdu
„jen“ ty peníze. Tak jako i v řadě 
ostatních případů, nějaké řešení se
bude muset najít, i za cenu různých
kompromisů a omezení někde jinde.
Společným zájmem jak vedení města
tak vedení nemocnice je zachování je-
jího provozu pro občany Rýmařovska
a v rámci této snahy je nutné hledat
cesty k tomu, aby i vnější prostředí
svým vzhledem přispívalo k pohodě
pacientů i návštěvníků nemocnice
a k jejímu dobrému jménu. 

Ing. Miloslav Marek,
Nemocnice Rýmařov

Foto: Ing. Miloslav Marek

Foto: Ing. Miloslav Marek



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2003

9

Víkend a alkohol
za volantem

Z pátku 16. na sobotu 17. května
proběhla dopravně bezpečnostní
akce, a policisté v ní pokračovali
i v neděli 18. května.  Podařilo 
se jim zadržet rekordní počet pod-
napilých řidičů, celkem devatenáct!
Nejvíce hřešila čtyřiapadesátiletá
řidička Felicie v Malé Morávce.
Policisté ji naměřili 1,21 promile
alkoholu. Dva řidiči se odmítli pod-
robit zkouškám a odběrům, u všech
budou přestupky vyřešeny na pří-
slušných městských či obecních 
úřadech (se sankcí uložení pokuty
až 20 000,- Kč či zákazu řízení mo-
torových vozidel). Nejvíce případů
bylo zaznamenáno přímo
v Bruntále - osm řidičů a tři v Malé
Morávce. Nejen, že letos
k 29.5.2003 došlo již k třicítce do-
pravních nehod, při kterých byl
zjištěn u účastníků alkohol, ale tři-
cetiprocentní nárůst byl zazname-
nán i v oblasti kontrol požívání al-
koholu u řidičů.
Zatímco za prvních pět měsíců loň-
ského roku odhalili tento přestupek
policisté u celkem 170 řidičů, letos
je to již 223 řidičů. Výjimkami ne-
byly u řidičů ani hodnoty nad dvě
promile alkoholu v krvi, při kterých
je již bezpečné řízení vozidla téměř
vyloučeno. Nejčastěji požívali al-
kohol muži - řidiči osobních moto-
rových vozidel.

Osmnáctiletý mladík
narazil s vypůjčeným

vozem své matky
do popelářského vozu

Teprve 18letý řidič vozidla Peugeot
106 se zřejmě v sobotu 17. května
nevěnoval plně řízení při projíždění
mírné pravotočivé zatáčky
v Ondřejově a na poslední chvíli
před sebou spatřil stojící popelářský
vůz. Do něj mladý řidič i přes snahu
zabránit střetu, čelně zezadu narazil.
Na Peugeotu došlo k zdeformování
přední kapoty a předního nárazníku.
Popelářský vůz poškozen nebyl.
Požití alkoholu bylo u řidičů vylou-
čeno. Mladík na matčině Peugetu
způsobil škodu za 20 000 Kč, poli-
cisté mu za přestupek uložili bloko-
vou pokutu.

Policejní rada zahájil
trestní stíhání pro loupež

v Rýmařově
V úterý 20.5.2003 byl policejním
radou SKPV Bruntál z loupeže ob-
viněn 28letý muž z Ostravy, který
je v současné době ve výkonu tres-
tu odnětí svobody. Jeho 16letý spo-
lupachatel z Rýmařova byl pro tuto
loupež stíhán již od loňského roku.

Skutku se podle obvinění dopustili
společně 6. listopadu kolem jedena-
dvacáté hodiny v Rýmařově na uli-
ci Okružní. Tenkrát zde přepadli
šestapadesátiletého invalidního dů-
chodce. Nejdříve ho povalili 
na chodník, starší z pachatelů mu
klekl na záda a odcizil z kapsy kal-
hot peněženku s částkou 1.800 Kč.
Peníze si pak obvinění rozdělili
a použili pro vlastní potřebu.

Ukradli stavební materiál
určený pro silnici mezi
Valšovem a Břidličnou

V době od 23.5. - 26.5.2003 odcizil
zatím neznámý pachatel ze stavby
silnice Valšov -Břidličná uložený
stavební materiál - žulové krajníky
v celkové délce 18 m a žulové kost-
ky o celkové váze 2 tuny a dále je-
den betonový žlab. Způsobená ško-
da dosáhla 10 500 Kč.

Liazka smetla škodovku
ze silnice

Ve středu 28. května po třinácté ho-
dině 38letý řidič liazky s přívěsem
nerespektoval dopravní značku zá-
kaz předjíždění a podélnou souvis-
lou čáru a začal v klesání u Malé
Štáhle předjíždět nákladní vozidlo
Škoda 706 dvaašedesátiletého řidiče
z Moravskoslezského Kočova. Řidič
náklaďáku při předjíždění zachytil
škodovku zadní pravou částí vleku.
Ta následně vyjela vpravo mimo vo-
zovku do příkopu a odtud zpět 
na komunikaci, kde se převrátila 
na pravý bok. Při dopravní nehodě
došlo ke zranění řidiče škodovky
s dosud neupřesněnou dobou léčení.
Požití alkoholických nápojů u obou
řidičů bylo vyloučeno dechovou
zkouškou. Celková škoda na obou
vozidlech dosáhla 133 000 Kč.
V důsledku nehody musela být ko-
munikace uzavřena v obou směrech
mezi 14.00 - 16.00 hodinou.
K dopravní nehodě, ke které jsme
v minulém vydání uveřejnili foto-
grafii, se váže následující text.
Jednalo se totiž o podobnou neho-
du, ovšem před obcí Stará Ves.

Nedal přednost liazce
Ve středu 30. dubna krátce před
patnáctou hodinou 60 letý řidič 
Š-105 s přívěsným vozíkem při
vjíždění na komunikaci z místa le-
žícího mimo silnici nedal přednost
v jízdě nákladnímu vozidlu Liaz ři-
diče z Opavska. Došlo ke vzájem-
nému střetu mezi oběma vozidly.
Celková hmotná škoda dosáhla 
25 000 Kč. Ke zranění osob nedo-
šlo a požití alkoholu bylo u obou 
účastníku vyloučeno.  
Mgr. Lucie Krašteničová,
tisková mluvčí Policie ČR Bruntál

Dvě desítky diváků tleskaly Taliance
V pondělí 26. května se v předsálí
Střediska volného času konal koncert
místního dechového orchestru
Talianka. Jeho příznivci se zde schá-
zejí pravidelně každé poslední pon-
dělí v měsíci a ani toto pondělí neby-
lo výjimkou. Sešly se zde dvě desít-
ky příznivců dechové hudby a jistě
nelitovaly času, který zde strávily.
Panovala příjemná nálada. Největší
obdiv si ale zaslouží kapelník Josef

Talian, který více než hodinu a půl
dirigoval orchestr s obrovským pře-
hledem. A to má, považte, dvaaosm-
desát let. Jediné, co možná Taliance
chybí, je mužský hlas. Jinak to bylo
povedené vystoupení, a diváci také
každou skladbu odměnili bouřlivým
potleskem. Další vystoupení pro své
příznivce chystají 30. června 
od 18.00 hodin opět v předsálí
Střediska volného času. ChOli

V neděli 18.května se uskutečnila v Jiříkově okrsková soutěž družstev dobro-
volných hasičů. Soutěže se zúčastnila družstva mužů z Břidličné, Huzové,
Ryžoviště, Jiříkova 1 a Jiříkova 2 a družstva žen z Huzové a Břidličné.
Svou připravenost potvrdila také dvě družstva dětí z Ryžoviště.
Organizátorům přálo pěkné počasí, které přispělo k dobré pohodě účastníkům
soutěže. Dobrovolní hasiči se umístili v následujícím pořadí:

Muži: Ženy:
1. Břidličná 1. Huzová
2. Jiříkov 2 2. Břidličná
3. Huzová
4. Jiříkov 1
5. Ryžoviště

Po vyhlášení výsledků soutěže bylo panu Aloisi Verešovi předáno čestné
uznání za dlouholetou činnost ve Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově.

Bohumil Hrnčíř, starosta obce

Dobrovolní hasiči soutěžili v Jiříkově

Foto: Bohumil Hrnčíř
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Informace pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny
Existuje mezistátní smlouva o bezplatné lékařské péči se Slovenskem?

Jaké doklady musím předložit v případě ošetření na Slovensku?

Při ošetření na Slovensku je nutné předložit průkaz totožnosti (cestovní pas,občanský průkaz) a průkaz zdravotní pojišťovny, u které je občan pojištěn.

A co cestovní zdravotní připojištění?

Pro cestu na Slovensko je možno se i zdravotně připojistit.Výhody cestovní-
ho zdravotního připojištění jsou :
• Pomoc asistenční služby při vyhledávání zdravotnického zařízení spolu 

s poskytnutím potřebných informací

• Využití služeb asistence v kteroukoliv denní a noční dobu a kalendářní den
• Operativní postup při vyřizování a likvidaci pojistných událostí
• Zabezpečení převozu tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěného 

na Slovensku a úhrada nákladů spojených s tímto převozem.  VZP ČR Bruntál

Dnem 1.dubna 2001 vstoupila v platnost smlouva o poskytování a úhradě
zdravotní péče mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Od tohoto data si náklady za nutnou a neodkladnou zdravotní péči vyúčtují
slovenské zdravotnické zařízení, které péči poskytlo, s příslušnou zdravotní
pojišťovnou v ČR, u které je občan ČR pojištěn.
Pokud jde o léky předepsané slovenským zdravotnickým zařízením, ty uhradí
občan ČR na Slovensku v plné výši, a po předložení potvrzeného receptu

a dokladu o úhradě mu je jeho zdravotní pojišťovna v ČR proplatí.
Od 1.června 2003 se zavádí při ošetření na Slovensku spoluúčast českých ob-
čanů, která bude účtována při ambulantním ošetření a za recept 20 SK, v pří-
padě hospitalizace 50 SK/den a za při převozu sanitním vozem 2 SK/km.
Spoluúčast nebudou hradit pouze těhotné ženy, děti do 6 let věku a pacienti
s chronickým onemocněním.

Zamyšlení Z tvorby mladých

Dívám se dokola

Unavené oči si na zelené barvě odpočinou. Kolik odstínů je teď
k vidění! Májové deště umyly a vykoupaly naše město, přeháň-
ky vyčistily a „vymyly“ i taková nemalebná místa, kam se pra-
covníci městských služeb nedostali.
Tráva, keříky, stromky - to vše je svěže zelené, často milosrdně
zakryje i nepořádek z letošního předjaří, z loňska, předloňska.
Naše oči, ty citlivé a bystré kamery, však registrují náhle závěje
papírů od pamlsků, nanuků, cigaretových nedopalků i plasto-
vých lahví. Včera uklizená plocha je k nepoznání. Je to smutný
pohled. Na náměstí se na nás smutně dívají dřevěné stylové ná-
doby s dřevinami. Spousta vysazených keříčků a rostlinek zmi-
zela. V noci. Někomu se rostlinky líbily a ony se nedovedou brá-
nit! Dělají tedy radost jednomu neomalenému zloději, byly však
určeny nám všem.
A je tu nový nešvar. Žvýkačky, ty tahače plomb z našich zubů,
putují po vyžvýkaní na chodník, na dlaždičky, na asfalt. Zkuste
se někdy podívat na naše kropenaté chodníky.
Odpadkových košů je všude dost, pokusme se využívat jich 
co nejvíce. To platí především pro děti: Na hřišti u školky na u-
lici 1. máje také!
V nedávném televizním zpravodajském pořadu Report nás, obča-
ny Rýmařova, pochválili, že se nám daří lépe než jinde separovat
odpad. Pochvala potěší. Ať je jí víc a v nejrůznějších oblastech.
Snažme se v nadcházejícím létě zlepšit pořádek na ulicích,
zkrátka všude. Vždyť: „Na dobrém pořádku vše záleží.“ (Jan
Ámos Komenský) Si

Básnické prvotiny

Smůla

Dnes se mi smůla lepí na paty -
na mapě nenašla jsem Karpaty,
pak týrala se se slovíčky,
dnes nemám nárok na jedničky!

V matice došlo na zlá slova,
vaz láme věta Cosinova.
Vy nechápete, co mi je?
- Mučí mě strašná chemie!

S fyzikou dřu se do setmění,
však elektřina pro mě není.
A v češtině mi vytřel zrak,
pan Cyrano de Bergerac.

Tak dost už naříkání, smutku,
vrhám se na mapu a vskutku!
Už nacházím zas Karpaty,
vzduch jedničkou je nasátý...

Matika, vzorce, chemie,
prosím Vás, co to pro mne je?
Pan Cyrano je příliš starý!
A nezvládnout ho? - Láry, fáry!

A věřte, že víc neláká,
než prostý život študáka,
co nechce se mu do latiny
a nenávidí Balzaca.

Zuzka, literární klub Prima

Proč?

Proč ses mi, verši, už zase nepoved?
Proč v srdci jed, však na jazyku med
mívá teď hodně lidí?
Proč se z duše nenávidí?
Proč mám se smát, když je mi k pláči?
Proč stín jak duch večerem kráčí?
Proč mám říct ANO, když chci říct NE?
Proč všechno živé zahyne?
Proč pes je kamarádem člověka?
Proč myš ženu až k smrti vyleká?
Proč kůra starých stromů popraská
a proč je PROČ naivní otázka?

Já vím, hloupé otázky, ale já se ptám
PROČ???

Mirka, literární klub Prima

Středisko Diakonie ČCE v Rýmařově slaví deset let existence
Desáté výročí vzniku střediska Diakonie Rýmařov si připomenou 20. červ-
na nejen zaměstnanci, ale také všichni klienti a přátelé této veřejnosti pro-
spěšné organizace, která nese velkou tíhu zodpovědnosti v rámci nezištné
pomoci seniorům.
V počátcích využívalo v Rýmařově a blízkém okolí ošetřovatelskou a pečo-
vatelskou službu padesát seniorů. Postupem času překročil počet spokoje-
ných klientů dokonce tři stovky, které jsou z více než třiceti měst a obcí v re-
gionu. Pracovnice Diakonie zajišťují péči starším spoluobčanům v jejich do-
mácím prostředí, což působí pozitivně hlavně na jejich psychiku. Úklid, do-
voz obědů a nákupů, koupání, podávání léků, to vše a mnohé další služby
vykonávají pro seniory zaměstnanci Diakonie Rýmařov každý den s velkou
láskou. Dalším faktorem, který blahodárně působí na tyto často vážně ne-
mocné lidi, je přístup, s jakým se k nim ošetřovatelky chovají. Pro každého
mají vlídné slovo, vyslechnou nejrůznější problémy a pokud je to v jejich si-
lách rády také pomohou. O péči rozhoduje ošetřující lékař a tak není určena
výhradně jen pro seniory, kterých je ale převážná většina. Všechny pracov-
nice mají kvalifikaci zdravotních sester, a proto mohou při svých návštěvách
zároveň aplikovat injekce, převazovat rány po úrazech či operacích a po-
dobně. „V Bruntále například zabezpečujeme pouze ošetřovatelskou službu,
neboť ta klasická, spojená s dovozem obědů, je zde zajištěna,“ vysvětluje
Marcela Staňková, ředitelka střediska. Diakonie organizuje nejrůznější ak-

ce, jakými jsou například dny zdraví, posezení seniorů, připravuje otevření
stacionáře v nepoužívané mateřské škole v Rýmařově a realizuje výstavbu
domova odpočinku v Dolní Moravici.
Oslavy, jak už bylo předesláno, se uskuteční v pátek 20. června v koncert-
ním sále Základní umělecké školy na Divadelní ulici s následujícím progra-
mem:
9.30 - 9.40 Zahájení (M. Staňková)
9.40 - 10.30 Bohoslužba (M. Vavrečka)
10.30 - 10.45 Slavnostní slib představenstva střediska
10.45 - 11.00 Jak vznikla organizace (L. Vavrečková)
11.00 - 11.30 Informace o současné situaci střediska (M. Staňková)
11.30 - 12.00 Diskuze
12.00 - 13.00 Prohlídka střediska (činnost střediska dokumentována 

na fotografiích)
14.30 - 15.00 Vystoupení sboru Zvoneček
15.00 - 15.20 Vystoupení dětí z MŠ 1. máje
15.20 - 16.00 Vystoupení žáků ZUŠ Rýmařov
16.00 - 16.30 Vystoupení alternativní rockové skupiny Siberija
16.30 - 17.00 Vystoupení Chrámového sboru u sv. Michaela v Rýmařově
18.00 Společný večer u táboráku - opékání selete v penzionu Relaxa 

ve Žďárském Potoce JiKo
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Kulturní okénko města Rýmařova

Citát: Láska má mnoho společného s pohádkou, manželství naproti to-
mu s realistickým příběhem. H. Fielding

Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narození dítěte

Helena Továrková ........................................................................... Rýmařov
Jiří Bosák ........................................................................................ Rýmařov
Michal Hajzner ............................................................................... Rýmařov

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

Antonie Langerová - Rýmařov ............................................................ 81 let
Růžena Zábranská - Rýmařov ............................................................. 81 let
Marie Straková - Rýmařov .................................................................. 82 let
Ludmila Žváčková - Rýmařov ............................................................. 82 let
Marie Podhajská - Jamartice .............................................................. 83 let
Antonín Šebík - Rýmařov .................................................................... 83 let
Emilie Blablová - Rýmařov ................................................................. 84 let
Anna Horáková - Rýmařov ................................................................. 84 let

Matrika MěÚ Rýmařov

Krásné výročí
V polovině května oslavili 60. výročí své svatby 

manželé Emilie a Josef Burgetovi z Rýmařova.

Za tu dobu se dělili o své starosti a radosti násobili. 
Upřímně blahopřejeme, hodně zdraví do dalších let! 

Komise pro společenské záležitosti, Květa Sicová

Pranostiky na měsíc červen
1) Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
2) Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
3) Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
4) V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
5) Hřmívá-li v červnu, zvede se obilí.
6) V červnu-li víc sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
7) Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Červen (latinsky iunius) je název šestého měsíce roku. V staročeských spisech
se červnem nazýval měsíc sedmý (latinsky iulius), měsíc šestý se pak ozna-
čoval jako malý červen; později byl odlišen tím, že k názvu měsíce sedmého
byla připojena přípona -ec (červenec).
Jméno červen se vysvětlovalo různě, počínaje červenáním jahod a ovoce
v tomto měsíci, přes červy, kteří tohoto měsíce působí škody na stromech 
a ovoci, a konče červeností růže šípkové, která v této době nejbujněji kvete.
Ačkoliv původ pojmenování června není dodnes zcela jistý, nejpravděpodob-
něji souvisí s hmyzem červcem, který se v minulosti užíval k barvení látek.

7.-29.6. Muzeum Celostátní výstava barevné fotografie
„O cenu Karla Schinzela“
Pořádá SVČ Rýmařov ve spolupráci s MěÚ Rý-
mařov pod záštitou Moravsko-slezského kraje

,

10.6. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory

11.6. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ

13.6. 13.00 SVČ Poslední zvonění v klubu

14.6. 15.00 SVČ Procházka pohádkami
akce nejen ke Dni dětí pro děti a rodiče

17.6. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory

21.6.-22.6. SVČ Soustředění TS Freeze dance

24.6. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory

27.6. 13.00 SVČ Počítače dětem - počítačové hry, Internet
předprázdninová akce pro děti

30.6. 18.00 SVČ Talianka - koncertní vystoupení

6.6.1938 nar. MIROSLAV BARTÁK, grafik, kreslíř, karikaturista 
- 65. výr. nar.

6.6.1938 nar. VLADIMÍR JIRÁNEK, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, 
tvůrce animovaných filmů - 65. výr. nar.

8.6.1893 nar. MARIE PUJMANOVÁ, prozaička a básnířka
(zemř. 19.5.1958) - 110. výr. nar.

8.6. Světový den oceánů, vyhlášen na Konferenci o životním
prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992

9.6.1843 nar. BERTHA VON SUTTNER, roz. hraběnka Kinská, spi-
sovatelka, první nositelka Nobelovy ceny za mír (zemř.
21.6.1914) - 160. výr. nar.

9.6.1913 nar. MARCIA DAVENPORTOVÁ, americká prozaička
a publicistka (zemř. 15.1.1996) - 90. výr. nar.

10.6.1963 zemř. v Tišnově, okr. Brno-venkov, KAREL KAPOUN, bá-
sník a publicista (nar. 31.10.1902 v Dubňanech, okr. Hodonín)
- 40. výr. úmrtí

12.6.1878 nar. JAMES OLIVER CURWOOD, americký romanopisec, 
autor dobrodružných románů (zemř. 13.8.1927) - 125. výr. nar.

13.6.1893 nar. DOROTHY LEIGH SAYERSOVÁ, anglická autorka de-
tektivních románů a povídek, dramatička a esejistka (zemř.
17.12.1957) - 110. výr. nar.

13.6.1953 nar. IVA PROCHÁZKOVÁ, autorka próz pro děti a dramatič-
ka - 50. výr. nar.

14.6.1798 nar. FRANTIŠEK PALACKÝ, politik a historik
(zemř. 26.5.1876) - 205. výr. nar.

15.6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
16.6.1863 zemř. LUDWIG FÖRSTER, rakouský architekt, spoluvytvářel

novodobou podobu Brna (nar. 8.10.1797) - 140. výr. úmrtí
17.6. Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha, slaví

se od r. 1995 na podnět OSN
19.6.1623 nar. BLAISE PASCAL, francouzský přírodovědec a filozof

(zemř. 19.8.1662) - 380. výr. nar.
20.6. Mezinárodní den uprchlíků, vyhlášen v roce 2001 k 50. vý-

ročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN)

Program SVČ
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Po odchodu Berkově se začal zajímat
o svůj ztenčený severomoravský ma-
jetek stárnoucí král Vladislav II.
(1456-1516), syn Ludvík (1506-1526)
byl teprve chlapcem. Po dlouhých le-
tech od roku 1398 se opět vrací čeští
panovníci na panství, jež sloužívalo
víc než století jako zástava za četné
dluhy a odměna či vyznamenání pro
věrné přes sto let, avšak obvykle niko-
li na delší dobu. Stálé střídání majitelů
často bránilo možnému rozvoji a ome-
zovalo možnosti dlouhodobých pro-
jektů. Nyní přišla naděje na obrat
k lepšímu a posílení samosprávy měs-
ta, jež se dosud mnohdy zmítala mezi
protichůdnými požadavky či skupina-
mi. Než radost byla poněkud předčas-
ná a přímá správa koruny trvala pouhé
čtyři roky (1512-1516). Uvedená doba
je pokryta prameny jen velmi nedosta-
tečně a převody držby natolik nejasný-
mi, že dokonce ani nevíme, zda prolu-
ka mezi Václavem Berkou a Petrem 
ze Žerotína nebyla poněkud kratší. 
Je zcela evidentní, že král nemohl
svou moc vykonávat přímo, a že tedy
majetek na čas spravoval určený hejt-
man. A jsme u další záhady - neznáme
žádné jméno nejspíše drobnějšího šle-
chtice, který zde na krátkou dobu pa-
novníka zastupoval.
Vladislav II. Jagellonský, osobně jistě
dobrý a morální člověk, ale bez pa-
novnických vlastností potřebných
v tehdejší složité době, byl zvolen čes-
kým králem na přání Jiřího
z Poděbrad, který neviděl ve svých sy-
nech ani jediného schopného zastat
tak důležitý úkol. Zároveň se tím po-
koušeli představitelé českého králov-
ství zabránit Matyáši Korvínovi, drží-
címu nepokojnou Moravu již od roku

1468, v ovládnutí i druhé části země.
Silný polsko -litevský stát, který se ča-
sem rozkládal od Baltu až téměř
k Černému moři, byl odhodlán krýt
českým zemím záda na seve-
ru. Královský princ,
teprve patnáctiletý 
urostlý mladík klidné
a mírné povahy, pod-
stoupil 1471 slavnou
korunovaci v Praze.
Pocházel ze starého
rodu litevských knížat
a byl synem krále
Kazimíra, otce čtyř
králů (českého a tří pol-
ských). Hlavním úkolem no-
vého panovníka bylo smířit koneč-
ně české husitství s římským katolic-
tvím po předchozích střídavě úspěš-
ných či neúspěšných pokusech a spo-
jit rozdělenou zemi. Ocitl se v prostře-
dí, jež bylo pro něj nepochopitelné.
Dva králové, dvě česká vojska, ba do-
konce ne všechna města v Čechách
byla ochotna mu holdovat, neboť 
se přidržela Matyáše, a v zemi krvavé
srážky. Královský otec jej sice vybavil
vojáky i penězi, ale ty byly kulaté
a královské pokladny se dlouho nedr-
žely a s nimi se vypařili též žoldnéři.
Vladislav tak byl vydán na milost
a nemilost složitému daňovému systé-
mu i českým stavům.
Netrvalo dlouho a král Bene - Dobře,
neboť ve své dobrosrdečnosti ochotně
sliboval, ale plnit nakonec nemohl, 
se topil v dluzích. Však také mocní
velmožové u dvora mu s ironickým 
úsměškem říkávali: „Ty jsi náš král
a my jsme tvoji páni.“ Vše směřovalo
ke stavovskému státu, kde panovník
mohl jen kličkovat mezi džunglí privi-

legií a práv svých vazalů. Zůstal kato-
líkem, ale dokázal pochopit i stranu
druhou. Roku 1485 se mu konečně
podařilo dojednat v Kutné Hoře plod-

ný náboženský smír a dosažené
dohody prosadit a obhájit.

Ukázal se být neobyčej-
ně tolerantním i k židov-
ským obcím a dokázal 
je ochránit před pogro-
my, nenávistí i domácí
závistí. Přestože mnozí
historikové vyčítají králi
málo ctižádosti a potřeb-
né agresivity při vyřizo-
vání choulostivých věcí,

nelze popřít jak významnou
roli ve státě sehrála jeho schopnost

kompromisu. Dokázal v několika jed-
náních uzavřít mír s Matyášem,
a uklidnit tak konečně tristní situaci
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
Teprve smrtí bezdětného Matyáše ro-
ku 1490 se ujal vlády i na Moravě
a přijal korunu Uherskou. Ač je to pa-
radox, ale jeho dobré vlastnosti se na-
konec obracely vždy proti němu.
Kdysi ohromný královský majetek 
se pozvolna rozpadal a stavovská obec
nakonec ovládla i kutnohorskou min-
covnu, nejvýznamnější pramen příjmů
královské pokladny. Situace zchudlé-
ho panovníka došla až tak daleko, 
že pokud chtěl královský kuchař na-
koupit pro dvůr maso, musel donést
potvrzenku s vlastnoručním podpisem
krále - permanentního dlužníka.
Panovník po sobě zanechal smutné
listy s prosbami o koupi bot a oděvů
pro své úředníky, ba dokonce potřeb-
ný kožich svému sekretáři, neboť přes
dřevěné ostění a kožené tapety se v ka-
menných zdech Pražského hradu příliš

teplo nedrželo, splácel několik let.
Mocný český král se tak stal postupně
vládcem zcela bezmocným. Vynucené
Vladislavské zřízení zemské z r. 1500
neslo sice jeho jméno, ale ani zrnko
králova vlivu. Šlechta zřízením vyhna-
la královská města ze zemských sně-
mů, omezila jejich výrobní monopol
a vyvolala tvrdé spory na okraji ob-
čanské války. Až po smrti panovníka
roku 1517 došlo k jistému zklidnění
Svatováclavskou smlouvou. Posle-
dním diplomatickým aktem krále je
smlouva o společném nápadu, jež uzá-
konila právo Habsburků ucházet se
o pražský trůn v případě vymření čes-
kých Jagellonců i opačně a ve svých
důsledcích změnila běh českých dějin.
Jediným kladným důsledkem smlou-
vy se stala dvě na svou dobu nezvykle
šťastná manželství obou Vladi-
slavových dětí Anny Jagellonské
s Ferdinandem Habsburským a doslo-
va idylické spojení mladičkého
Ludvíka s Marií Habsburskou, dcerou
španělského krále Filipa I. 22. červen-
ce 1515, které se později vyvinulo
v obdivuhodné pouto, jež nepřervala
ani tragická smrt velmi nadějného
a statečného krále Ludvíka v bažinách
u Moháče, když se octl s českými sbo-
ry a minimální podporou maďarských
bandérií v defensivě při rozhodující
bitvě s ohromnou přesilou Turků.
Děsivá moháčská porážka otevřela sil-
ným a fanatickým muslimům cestu 
do Maďarska i do Evropy, přinesla
hrůzné utrpení, smrt statisícům i hlu-
boké vyčerpání. Přiváděla křesťany na
pokraj katastrofy po dvě stě let.
Ukrutná okupace Balkánu skončila kr-
vavými vzpourami až v průběhu 19.
století. Mgr. Jiří Karel

Jagellonské intermezzo na panství rabštejnském

Z historie

Vystupte na svůj Mount Everest
... a vzdejte hold prvnímu dobyvateli
Everestu Edmundovi Hillarymu, kte-
rý před 50 lety - 29. května 1953 spo-
lu se šerpou Tenzingem Norgayem
stanul na střeše světa.
Do oslav tohoto výročí se zapojili 
po svém také skauti v celé ČR, když
o víkendu 24. a 25. května zdolávali
vybrané vrcholy kopců a hor.
Rýmařovští skauti vystoupili v nedě-
li 25. května na Zlatý kopec u Vrbna
v pěti desetičlenných expedičních
družstvech. Navázaní na jisticích la-
nech, vybaveni mapami a buzolami
a velkým odhodláním stanuli po ně-
kolika hodinách na hoře, aby zde
vztyčili vlastnoručně vyrobenou ex-
pediční vlajku. Celou tuto terénní hru
dokreslilo i nápadité Divadlo na laně
a také řada informací o historii výstu-
pů na Everest.
Tato akce byla součástí dvoudenního
programu 11. setkání skautských od-
dílů okresu Bruntál. Doplnila hlavní
program Setkání - soutěž družstev 
ve skautské všestrannosti Svojsíkův
závod. Náročnou trať a úkoly nejlépe
zvládly po více než čtyřech hodinách

rýmařovské skautky - Včelky, svěřen-
kyně Liby Šimkové. Podařilo se jim
tak obhájit první místo z loňského ro-
ku, kdy soutěžily ještě jako mladší -
světlušky.
Krásnou akci podtrhlo i slunečné po-
časí, večerní program u táboráku a ta-
ké - konečně spaní ve stanech. Loy

Taneční kurz
Milí studenti a studentky,

nabízíme vám jedinečnou
příležitost naučit se společenskému
tanci i chování pod odborným vedením
tanečního mistra Pavla Měrky.

Kurz začíná:  18. září 2003
cena:  650,- Kč (13 lekcí, závěrečná kolona)

místo:  sál SVČ Rýmařov
čas:  17.30 - 20.30 hodin, čtvrtek

Přihlášky odevzdejte v SVČ Rýmařov
do 25. června 2003.

Kurz je nutné zaplatit nejpozději do 18. září 2003

Středisko volného času
Rýmařov

Foto: Alois Šimko (Loy)
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Městská knihovna

Akce hradu Sovinec

Program :
Pohádka pro děti Jak Zuzanka malovala v 11.00; 12.00; 14.00; 15.00

09.10 - 09.20 Slavnostní otevření hradu - Hradní posádka
09.20 - 09.40 Škola šermu a pásmo soubojů nevážně - ADOREA
09.40 - 10.00 Od hradu ke hradu - divadelní soubor MAGNET
10.00 - 10.10 Průvod účinkujících a dětí hradem 
10.10 - 10.25 Švihadla a dovednost s bičem - VAGABUNDUS
10.25 - 10.50 Cestou z války - SAMOTÁŘI
10.50 - 11.10 Pohádka z dávné minulosti - MEČE BLESKY
11.10 - 11.35 Po nás potopa - M.C.E.
11.35 - 12.00 Začaruji Vás v prase nebo krysu! - KOUZELNÍK WINCENT
12.00 - 12.15 Dobývání hradu - veršovaná hra skupiny ADOREA
12.15 - 12.35 O lakomé Barce - divadelní soubor MAGNET
12.35 - 12.50 Dovednost šermířská Italsko Sasská - ADOREA
12.50 - 13.10 Kejklířské žonglování - KEJKLÍŘ VLČEK
13.10 - 13.35 Osudy zlodějské tlupy Svojanovského - SAMOTÁŘI
13.35 - 13.55 Pohádka z dávné minulosti - MEČE BLESKY
13.55 - 14.20 Pásmo soubojů na hole, dýky, sekery a meče - M.C.E.
14.20 - 14.45 Čendo, co nám vyčaruješ? - KOUZELNÍK ČENDA
14.45 - 15.00 Škola šermu a pásmo soubojů nevážně - ADOREA
15.00 - 15.20 MYŠÍ ZÁVODY, kejkle a hry dětské - VAGABUNDUS
15.20 - 15.45 Cestou z války - SAMOTÁŘI
15.45 - 16.40 O hloupém Honzovi - pohádka divadelního souboru MAGNET
16.40 - 16.55 Dobytí hradu - veršovaná hra skupiny ADOREA
16.55 - 17.10 Poslední křížová výprava rytíře Herna - MEČE BLESKY
17.10 - 17.35 Po nás potopa - M.C.E.
17.35 - 18.00 S kouzelníkem na rozloučenou - KOUZELNÍK WINCENT
18.00 - 18.20 Ohňová show a kejklířský kolektiv VAGABUNDUS
18.20 - 18.40 Ohňová show s Akádou -

upoutávka na další akci, která bude 5. a 6.7. 

od 19.00 - Putování pohádkovým hradem - večerní prohlídky 
(rezervace vstupenek v pokladně)

Program:

Pondělí 14.7.

Sraz: 7.30 u SVČ
Návrat: 15.00 u SVČ

Úterý 15. 7.

Sraz: 7.15 u SVČ 
Návrat: 17.00 u SVČ

Středa 16. 7.

Sraz: 7.30 u SVČ
Návrat: 17.00 u SVČ

Čtvrtek 17. 7.

Sraz: 7.00 u SVČ
Návrat: 18.00 u SVČ

Pátek 18. 7.
Sraz: 9.30 u SVČ
Návrat: 17.00 u SVČ

Příměstský letní tábor SVČ
ve dnech 14. - 18. 7. 2003

(hrad, jeskyně, jezírko, rozhledny, zámek, příroda)
(od 10 let - turisticky náročnější)

Rýmařov - Žďárský Potok (BUS) - Alfrédka
- Anenská huť (BUS) - Rýmařov

Cena BUS 24 Kč, svačinu a oběd s sebou + pití nebo
peníze na oběd (možno na Anenské huti). Poplatek
SVČ 20 Kč.

Rýmařov - zámek Jánský vrch - Čertovy kazatel-
ny - Jeskyně Na Pomezí - Rýmařov

Cena zájezdu: 105 Kč. Vstupné na zámek (2 okruhy
50 a 15 Kč dospělí, 35 a 10 Kč senioři a studenti, 25
a 5 Kč děti do 15 let) a do jeskyně (60 Kč dospělí, 50
Kč studenti a senioři, 30 Kč děti) si každý účastník
hradí sám. Svačiny a pití s sebou, v Javorníku mož-
nost oběda v zámecké restauraci nebo ve městě.

Rýmařov - Biskupská kupa - Rejvíz - Mechové
jezírko - Zlatý chlum - Jeseník - Rýmařov

Cena zájezdu 88 Kč. Vstupné na rozhledny (15 Kč
dospělí, 10 Kč senioři a studenti, 5 Kč děti)
a Mechové jezírko (taktéž) si hradí každý účastník
sám. Svačiny a pití totéž, co u předešlého dne.
Možnost oběda na Noskově chatě (Rejvíz).
Biskupská kupa se nachází v hraničním pásmu, prů-
kazy totožnosti mějte s sebou.

Rýmařov - Babiččino údolí - 
Ratibořice - Rýmařov

Cena zájezdu 200 Kč. Vstupné: Česká Skalice:
Barunčina škola (14 Kč dospělí, 10 Kč senioři a stu-
denti, 8 Kč děti), Muzeum B. Němcové a textilní mu-
zeum (30 Kč dospělí, 20 Kč studenti a senioři, 14 Kč
děti). Zámek Ratibořice (50 Kč dospělí, 25 Kč stu-
denti, senioři i děti), Mlýn (10 Kč dospělí, 5 Kč stu-
denti, senioři a děti - tato vstupenka platí i pro Staré
Bělidlo), Mandl - technická památka: pouze 5 Kč
všichni. Svačiny a pití s sebou. Možnost oběda na trase.

Rýmařov (BUS) - Sovinec - Rýmařov (pěšky)
BUS 15 Kč. Vstupné na hrad (30 Kč dospělí, 15 Kč
ostatní). Svačiny a pití s sebou. Možnost oběda
v hradní restauraci. Poplatek SVČ: 20 Kč.

Pokyny platící pro každý den:
Pevné boty, brýle a čepici proti slunci, pláštěnka,

triko a ponožky na převlečení. V průběhu prohlídek vypnout mobil.

Přihlásit se můžete i na jednotlivé dny spolu
se sourozencem, rodiči, babičkou i dědečkem.

Cena zájezdu platí při plně obsazeném autobuse
(čím méně přihlášených, tím vyšší cena).

Platbu i přihlášky odevzdat nejpozději 25. 6. 2003!
Tábor vede: p. Matějová, tel. 554 211 410

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

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená

Městská knihovna upozorňuje návštěvníky
na změnu provozní doby o letních prázdninách:

V době od 30.června do 11. července bude knihovna uzavřena.

Od 14. července do 29. srpna bude půjčovní doba knihovny následující:
Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 16.00 hodin

Ve středu a v sobotu bude knihovna zavřená
Vedení městské knihovny

Hrad SOVINEC
ve spolupráci

s kejklířským kolektivem Vagabundus
srdečně zve na Dětský den,
který proběhne ve dnech

7. a 8. 6. 2003 
pod názvem

Omyl velkého mága

Foto: Ing. Miloslav Marek
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Kam na výlet

Velká kotlina
Jedno z nejhezčích míst v Hrubém Jeseníku 
je na jaře Velká kotlina, která je součástí národní
přírodní rezervace Praděd a v této době je její ná-
vštěva nejzajímavější.
Z Rýmařova pojedeme autobusem na Hvězdu, kde
přestoupíme na kyvadlovou dopravu na Ovčárnu.
Zájemci o výhledy z Pradědu si mohou tuto nároč-
nou trasu prodloužit o 4,5 km výstupem na Praděd,
odkud se vrátí na Ovčárnu stejnou cestou. 
Od Ovčárny vlevo nahoru a do Velké kotliny nás
povede modrá značka, která míjí Petrovy kameny
a na hřebenu nás přivede k nástupu na naučnou
stezku do Velké kotliny. Z hřebenu nad Velkou kot-
linou jsou krásné výhledy jak k Pradědu s údolím
Bílé Opavy a na Vrbensko, tak i jihovýchodním
směrem na Bruntálsko a Rýmařovsko. Velká kotli-
na je právem nazývána botanickou zahradou
Jeseníků.
V období, kdy zmizí sníh, zde rozkvétá nedaleko
od sebe spousta rostlin teplomilných i rostlin tund-
ry, prolínají se zde prvky horské květeny s květe-
nou nížinnou, i květena prameništní s květenou

holí. Žije zde množství zajímavých živočichů, pře-
devším z ptačí říše, ale dnes zde již neuvidíme
kamzíky. Nad prudkými skalnatými srázy v závě-
ru kotle pramení řeka Moravice.
Rezervací se smí procházet pouze po turisticky
značených cestách, volný vstup do terénu a trhání
květin jsou přísně zakázány. Po značené cestě se-
stupujeme tzv. Slezskou cestou do Karlova a dále
po ní můžeme pokračovat až k vlakové či autobu-
sové zastávce v Malé Morávce. Ve všední dny 

je do Rýmařova přímé autobusové spojení
i z Karlova.
Zdatnější turisté mohou z Karlova od hotelu
Praděd vpravo nahoru dojít po žluté značce (ta ne-
křižuje značku modrou) přes Novou Ves na auto-
bus do Staré Vsi.
Vzdálenosti: Ovčárna - Karlov - Malá Morávka
(zastávka)10,5 km
Karlov (hotel Praděd) - Nová Ves - Stará Ves
(ČSAD) 12 km

Za Klub českých turistů Hana Kašparová

Těšíme se na vaši návštěvu

POZOR!
Ve středu 18.6. 2003 bude bazén
z technických důvodů uzavřen.

Každou sobotu v době od 13.00 - 14.00 hodin mají pojištěnci VZP vstup
ZDARMA po předložení kartičky pojištěnce s OP. Také zdravotní pojiš-
ťovna Metal-Alianz upozorňuje své klienty, že každou sobotu od 15.00 do
16.00 hodin mají vstup na krytý bazén v Břidličné ZDARMA po předlo-
žení karty pojištěnce.

Vstup pouze 

s koupacími čepicemi!

Změna provozní doby vyhrazena

Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod.,

děti - 15 Kč/1 hod. 

Teplota bazénu - 30°C (malý),

26°C (velký),

teplota vzduchu 29°C

Otevírací doba
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

Bazén v Břidličné

7. 6. - 8. 6. 20.00
Zločin je extrémní sport
(Francie, Británie, Kanada 2002)

Kamarádi Slim, Otis, Frank a jejich kamarádka Alex mají v životě jedinou vá-
šeň: rychlost. Na snowboardu i na bruslích se mění v partu, která vyznává ma-
ximální riziko. Jejich heslem je rychlost a drzá odvaha. Proč své schopnosti
neuplatnit k vlastním obohacení a zábavě jako bankovní lupiči?  

Mládeži od 12 let přístupný

14. 6. - 15. 6. 20.00
Láska s výstrahou

(USA 2002)

Příběh muže, který našel dívku svých snů, ale nikdo ho před ní nevaroval.
Charismatický spolumajitel prosperující realitní společnosti George Wade
(Hugh Grant) hledá nového šéfa svých právních poradců. Narazí na adeptku
Lucy (Sandra Bullock), která je nejen půvabná, ale i nevídaně inteligentní. 

Mládeži od 12 let přístupný

21. 6. - 22. 6. 20.00
Kůže anděla
(Francie 2002)

Neuvěřitelně všímavá režie Vincenta Pereze. Angela opustí svou malou vesnici,
aby pracovala v provinčním městě. Stráví noc s mužem, který tudy projíždí. Jejich
životy se ubírají dále rozdílnými cestami, ale oba jsou onou nocí poznamenáni.
Náhoda a ruka osudu je vede k dalšímu setkání. Mládeži od 15 let přístupný

28. 6. - 29. 6. 20.00
Pupendo
(ČR 2003)

Nová celovečerní filmová
komedie Jana Hřebejka
a Petra Jarchovského inspi-
rovaná povídkami Petra
Švabacha. Film Pupendo 
je vyprávěn způsobem pří-
buzným Pelíškům, v hořce
komické groteskní nadsáz-
ce. Jedná se o sled vygrado-
vaných komediálních scén
ze života v reálném socialis-
mu.         Mládeži přístupný

zve
společně s Městským úřadem

a Střediskem volného času v Rýmařově
pod záštitou Moravskoslezského kraje
na tradiční výstavu barevné fotografie

„O CENU
KARLA SCHINZELA“

s celostátní účastí profesionálních a amatérských fotografů

7. - 29. června 2003
Muzeum Rýmařov

Po - So 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Ne 13.00 - 16.00 hod.

29. června ve 14.00 hodin se uskuteční derniéra
se slavnostním vyhodnocením vítězných snímků.

Galerie Octopus a SVČ Rýmařov

Městské muzeum a galerie Octopus
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Zpravodajství města Břidličná

Rada města na svých jednáních v mě-
síci dubnu a květnu přijala 69 usnese-
ní. V měsíci květnu také zasedalo pra-
covní zastupitelstvo města.

Jedním z důležitých usnesení pro ob-
čany v Břidličné je jistě usnesení týka-
jící se majetkoprávního vypořádání
mezi městem a VaK Bruntál a.s. Při
rekonstrukci čistírny odpadních vod
na Jesenické ulici společnost 
VaK Bruntál a.s. přispěla na provedení
díla částkou 3.827.836,70 Kč. V době
před rekonstrukcí byla uzavřena mezi
městem Břidličná a společností VaK
Bruntál smlouva o sdružení prostředků
na tuto rekonstrukci. Nyní však VaK
požaduje tuto částku zpět a celá záleži-
tost je v rukou právníků, kteří připra-
vují návrh smlouvy na finanční vypo-
řádání mezi oběma subjekty. K tomuto
rada města přijala na svém zasedání
dne 15.04.03 toto usnesení:
Rada města vzala na vědomí informa-
ce o jednání s VaK a.s. Bruntál a uklo-
žila starostovi předložit konečný ná-
vrh smlouvy o majetkoprávním vy-
rovnání na ČOV v Břidličné.
Rada vzala na vědomí informace sta-
rosty o podání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje - oblast kultury. Zklamáním pro
radní byl fakt, že město neuspělo a vý-
sledek ve výběrovém řízení na udělení
dotací Moravskoslezského kraje v ob-
lasti kultury na rok 2003 - projekt
Oživení lidové zábavy byl negativní.
Radní však nehodili flintu do žita 
a uložili starostovi, aby v případě mož-
nosti, město požádalo znovu o dotaci.
Dalším zklamáním pro město byla od-
pověď Státního fondu životního pro-
středí ČR na žádost města o uvolnění
pozastávky dotace na akci Břidličná -
kanalizace a rekonstrukce ČOV, kde
Ing. Andrej Mudray - ředitel SFŽO
ČR uvádí: vzhledem k nesplnění ter-
mínu dokončení stavby a termínu 
uvedení stavby do trvalého provozu
Fond pozastávku dotace ve výši 
1.481.000 Kč nemůže vyplatit. Opět
se s tímto město nesmířilo a uložilo
starostovi, aby znovu projednal tuto
záležitost na SFŽP ČR a pokud bude
stanovisko SFŽP stejné, rada doporu-
čila, aby se město obrátilo s žádostí
o uvolnění pozastávky na MŽP Praha.
Neúspěšné jednání bylo také s akcio-
vou společností AL INVEST
Břidličná. Město mělo zájem odkoupit
budovu bývalého učiliště a přebudovat
ji na dům s pečovatelskou službou.
AL INVEST Břidličná, a.s. nabídl
odprodej za cenu 12.680.000 Kč.
Rada uložila starostovi aby informo-
val vedení AL INVEST Břidličná,
a.s., že navrhovaná cena je pro město
nepřijatelná, a že by město mělo zá-
jem o odkoupení budovy pouze v pří-
padě, že prodejní cena nebude vyšší
než 3 mil. Kč.
Usnesení 195/12 jistě potěší fotbalisty
z Břidličné, neboť r ada města doporu-

čila ZM ke schválení přiznání účelové
dotace z rozpočtu města pro TJ KoB
ve výši 80.000 Kč a to:
- 30.000 Kč na částečnou úhradu pro-
nájmu krytého bazénu v Břidličné,
- 50.000 Kč na úhradu faktur za do-
pravné ( autobus ) pro oddíl kopané.
Dále pak rada schválila opravu oplo-
cení fotbalového hřiště v Břidličné 
na náklady města v částce 10.000 Kč.
Také pomalu a jistě dochází na nepla-
tiče v městských bytech. Rada města
přivolila k výpovědi z nájmu bytů na
základě OZ § 711 odst.(1) písm. d) dle
seznamu předloženého Správou domů
s.r.o.Břidličná.
Občané Břidličné si dozajista povšim-
li, že vstupní schodiště na MěÚ 
a na poštu je ve špatném až havarijním
stavu. Rada města rozhodla o opravě
a v současné době se tato oprava pro-
vádí. Dále rada odsouhlasila položení
žlabů na svod dešťové vody na ulici
Dlouhé.
Rada vzala na vědomí a schválila ře-
šení situace v technickém stavu měst-
ské dešťové kanalizace v části od šach-
ty na pozemku manželů Medkových,
přes městské pozemky až do řeky
Moravice, kde není potřebný spád
a průtočnost na náklady města.
Rada města uložila tajemnici, aby pro-
střednictvím odboru výstavby zaslala
majitelům rodinných domků výzvu
k prokázání, jakým způsobem likvidu-
jí odpadní vody - splašky ze svých do-

mácností.
Kolem kanaliza-
ce v Břidličné je
stále živo a její
dokončení je pri-
oritou města. 
Že funkční měst-
ská kanalizace je
potřebná, je patr-
no i z havárie na
vlakovém nádra-
ží, kde dešťovou
kanalizací proté-
kají splašky až na
koleje. Rada ten-
to fakt vzala na vědomí a přijala k to-
mu toto usnesení:
- rada města zváží finanční možnosti
pro řešení odkanalizování splaškové
kanalizace v rámci stavby kanalizace
a rekonstrukce ČOV. Jedná se o pro-
dloužení stoky DA a cca 50 m, tj. do
šachty č. 22. Tímto krokem bude vy-
řešena složitá situace napojení 
na splaškovou kanalizaci pro objekty:
Pivnice Na Kopečku, Penzion Eliška,
RD Benešových, RCH Zimolových.
- rada města ukládá starostovi, 
aby předložil návrh smlouvy o dílo
mezi městem a prováděcí firmou.
Jistě nejpodstatnější záležitostí pro
občany v našem městě je cena vodné-
ho a stočného. Obyvatelé našeho
města platí jednu z nejvyšších cen 
za vodu a od 01.06.2003 budou platit
o polovinu více za stočné. Oznámení

o ceně stočného od BRVOSU zaslané
starostovi nemůže nechat jeho ani za-
stupitele klidné. Město činí veškeré
kroky k tomu, aby se cena snížila.
Starosta města zaslal jednateli společ-
nosti BRVOS nesouhlasný dopis, 
ve kterém uvádí, že náklady uváděné
ve smlouvě jsou nezdůvodněné.
Rovněž jednatel společnosti MOS
s.r.o., která v dubnu letošního roku
převzala čistírnu odpadních vod, 
je postupem BRVOSU pobouřen a to
především zdůvodněním zdražení
stočného. Pokud občany zajímají po-
drobnosti kolem vzniklého sporu,
starosta předložil návrh radě města,
že připraví schůzku pro občany, 
na které bude zodpovídat veškeré do-
tazy a vysvětlovat tuto problematiku.
Schůzka by se měla uskutečnit do
konce měsíce června ve velké zase-
dací síni Městského úřadu v Břidli-
čné.
Na závěr bych chtěla informovat ob-
čany, že v současné době probíhají
dvě výběrová řízení, a to na obsazení
funkce ředitelky Mateřské školy
v Břidličné a na obsazení funkce ředi-
tele - ředitelky Základní školy
v Břidličné. Přeji dětem i rodičům,
aby výběrová komise měla šťastnou
volbu.
Závěrem bych chtěla pozvat jménem
starosty všechny občany na zasedání
zastupitelstva města, které se bude ko-
nat dne 17.06.2003 v 15.00 hodin 
na MěÚ ve velké zasedací místnosti.  

Jaroslava Charvátová

Stručně z jednání rady města

Po dlouhé době ...
S určitými obavami jsem domlouval
s vedením ochotnického divadelního
souboru Mahen z Rýmařova, aby se
nám představili v Břidličné se svým
představením „Peklo v hotelu
Westminster“. Tyto obavy se týkaly
návštěvnosti, se kterou na podobných
kulturních akcích nebyly v Břidličné
zrovna nejlepší zkušenosti. A navíc
zde byla několikaletá pauza, kdy nám
jaksi kultura z Břidličné zmizela.
V pondělí 26. května se ukázalo, 
že tyto obavy byly liché. Téměř 
200 diváků bylo spokojeno jednak
s hrou plnou komických zápletek,
jednak také s hereckými výkony rý-

mařovského souboru Mahen, který
má dlouholetou tradici. Bylo opravdu
radost sledovat herecké umění pana
Jiřího Konečného, ale i všech ostat-
ních. Dlouhotrvající potlesk byl jistě
jejich zaslouženou odměnou.
Zájem diváků potvrdil správnost
mých cílů v organizované kultuře
v Břidličné - v hledání nenáročných,
spíše lidových forem, které přinesou
nejen dobrou zábavu, ale budou také
příležitostí pro různé místní a okolní
amatérské soubory a kroužky, aby 
se veřejně prezentovaly s tím, co do-
vedou. PhDr. Miroslav Glacner,

předseda městské kulturní komise
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Studenti Gymnázia Rýmařov složili s úspěchem zkoušku dospělosti
V průběhu měsíce května a začátkem
června skládali studenti na středních
odborných školách a gymnáziích 
po celé naší zemi maturitní zkoušky.
Nejinak tomu bylo i na rýmařov-
ském gymnáziu, kde maturity probí-
haly od pondělí 19. do čtvrtku 
22. května. Šestadvacet studentů po-
sledního ročníku si prověřilo své vě-
domosti nabyté v průběhu studia
před maturitní komisí. Vzhledem
k tomu, že škola klade na studenty
velké nároky v průběhu studia a tím
se jim snaží připravit pevnou půdu
pro rozjezd k dalšímu náročnému
vysokoškolskému studiu, maturitu
zvládli téměř všichni, kromě jedné
studentky, která si ji zopakuje na

podzim. Pro vedení gymnázia
a všechny profesory je to velké zado-
stiučinění, vždyť získat mladé lidi
pro studium v době, kdy populační
růst stagnuje, připravit studenty kva-
litně pro další studia nebo do života,
je velmi odpovědná a náročná práce.
V pátek 23. května bylo úspěšným
maturantům, a byli mezi nimi i tako-
ví, kteří studovali s vyznamenáním,
předáno na slavnostním shromáždě-
ní v koncertním sále základní umě-
lecké školy maturitní vysvědčení.
Jak řekla ředitelka gymnázia 
PhDr. Emilie Zavadilová, středo-
školská studia jsou obecně považo-
vána za jedno z nejšťastnějších ob-
dobí v životě člověka. Připomenula,

že studenti vyu-
žili všech příle-
žitostí, které jim
škola dokáza-
la nabídnout, 
a to ku prospě-
chu svému
i k prospěchu
školy. „Jsou
mezi vámi i ta-
koví, kteří si už
teď uvědomují,
že mohli udělat
víc, a také určitě

někteří, kteří
jste jen rádi,
že už máte
v tomto okamži-
ku pokoj od u-
čení“, řekla ře-
ditelka. Někteří
ze studentů ma-
turitního roční-
ku mají přijetí
na vysokou
školu v kapse,
jiní budou přija-
ti bez přijíma-
cích zkoušek,
a na některé přijímačky teprve čeka-
jí. „Nenechejte vyhasnout svá sou-
časná přátelství, nezapomeňte
na nás, budeme rádi, když nás nav-
štívíte a podělíte se o své nové zážit-
ky“, doplnila Emilie Zavadilová
a připomněla studentům mimo jiné
pravidlo šťastného návratu při moto-
ristických výletech, obzvlášť, pro ty,
kteří vlastní nový řidičský průkaz.
V závěru vyzdvihla potřebu důvěry
v rodiče. „Není pregnantnějšího vy-
jádření vztahu, kterému všichni, jak
tu jsme, vděčíme za to, čím jsme, než
staré přikázání „Cti otce svého
a matku svou, abys dlouho živ byl
a dobře ti bylo na zemi.“ Až budete

stát před důležitými rozhodnutími,
až vás život bude nutit ke kompromi-
sům, vzpomeňte si na své rodiče,
na svou školu, na moudrost věků,
abyste vybrali hodnotu trvalou,“
uvedla ředitelka rýmařovského
gymnázia PhDr. Zavadilová. S latin-
ským citátem Audaces fortuna iuvat
(odvážnému štěstí přeje), blahopřá-
ním k úspěšnému završení studia
a přáním hodně síly a vytrvalosti
k realizování vysněných plánů se ře-
ditelka se studenty rozloučila. 
Úspěšní maturanti obdrželi z rukou
třídní profesorky Mgr. Evy
Durmanové a starosty města Ing. Petra
Kloudy maturitní vysvědčení. JiKo

Zeptali jsme se ředitelky Gymnázia Rýmařov, PhDr. Emilie Zavadilové
Jak se díváte, paní ředitelko, v současnosti na pro-
blematiku gymnázií, a konkrétně v čem spatřujete
koncepci rozvoje Gymnázia v Rýmařově?
Vzhledem k tomu, že ubývá žáků nejen v Rýmařově,
ale také na  velkých gymnáziích, a začínáme to po-
ciťovat především u populačních ročníků od příštího
školního roku, kdy se počet žáků snižuje, můj názor
je, že rýmařovské školství by mělo být jeden celek
s jednotnou koncepcí. Je to otázka spolupráce všech
v rámci města.
Máte na mysli jakousi integraci škol regionu
Rýmařovska, kdy by v rámci spolupráce jednotli-
vých škol existoval určitý výběr žáků pro další pří-
padná studia? Dalo by se v takovém případě uva-
žovat i o lepších podmínkách pro čerpání dotačních
titulů z Evropské unie na školství?
Děkuji vám za velmi dobrou otázku, pane šéfredak-
tore. Ano, i když existují rozdílní zřizovatelé, vámi
zmíněná spolupráce uvnitř města by byla velmi pro-
spěšná. Za dobu mého působení na gymnáziu jsem
občas měla pocit, že jsme zrníčkem mezi mlýnský-
mi kameny. Gymnázium nesmí být nevděčníkem,
představitelé města je vždycky podporovali proti
ohrožení zvenčí a odvrátili hrozící optimalizace.
Poslední roky jsme velmi dobře vycházeli s oběma
základními školami. Ale situace se komplikuje ne-
dostatkem žáků a živelnost by nyní byla chybou pro
městské školství.
Na jedné straně kdekoliv se ve městě setká organi-
zovaná skupinka lidí, určitě polovina z nich jsou ab-
solventi gymnázia, kteří hrají v životě tohoto města
velice významnou úlohu, počínaje radnicí a konče
firmami. A pokud tito lidé nejsou sami absolventy,
tak většina z nich má na gymnáziu své děti.
Gymnázium se stalo nedílnou součástí našeho měs-
ta, a takto by mělo být k němu přistupováno. Byli
bychom také velmi rádi, kdybychom měli aspoň ob-
čas zástupce ve školské radě, kde se projednávají zá-
ležitosti týkající se mateřských a základních škol, ale
už ne záležitosti týkající se gymnázia, nebo obráce-
ně, aby zástupce školské rady města byl v radě gym-

názia, kterou by bylo dobré založit. Současná situa-
ce gymnázia je v tomto okamžiku tak stabilní, jak
nikdy nebyla. Příští školní rok budeme začínat 
s 333 studenty a 25 členným sborem s lepším apro-
bačním složením než kdy jindy. Gymnázium není
ohroženo zvenčí, ale mohlo by se stát, že za situace
nemilosrdného konkurenčního boje o žáky mezi jed-
notlivými školami by ohroženo být mohlo tak říkajíc
zevnitř, a to je druhá strana věci.. Proto jsem velmi rá-
da, že o této záležitosti mohu prostřednictvím vašeho
časopisu rýmařovskou veřejnost informovat a děkuji
vám, pane šéfredaktore, za tuto příležitost. Co se tý-
če evropské spolupráce, účastníme se akcí pořáda-
ných městem a určitě máme v této oblasti reservy.
Zřizovatelem gymnázia je krajský úřad, můžete být
konkrétnější - v čem byste spatřovala pomoc, kte-
rou by mohlo poskytnout město Rýmařov?
Je to velmi choulostivá otázka. V příštích letech ta-
dy bude v páté třídě asi 80 dětí a právě o ně by-
chom se měli nějakým způsobem se základními
školami podělit. Každá škola má určitou danou or-
ganizaci v rámci odborné kvalifikované pracovní
síly a snaží se, aby byla v tom směru stabilní, ji-
nými slovy škola si své děti hlídá ve svém život-
ním zájmu. Naskýtá se však otázka, zda zájem
školy se vždy beze zbytku kryje se zájmem dětí 
a zájmem města. Pochopitelně, že teď hovořím 
ve prospěch gymnázia, ale mám za to, že zájem
gymnázia se s těmito zájmy kryje. Domnívám se,
že situace, kdy se snaží základní školy konkurovat
gymnáziu, není zcela v pořádku. Vůbec bych ne-
chtěla, aby to bylo bráno jako nějaká nadřazenost
gymnázia. Opak je pravdou, úkol základních škol
je obtížnější, řekla bych, že daleko obtížnější,
a platový rozdíl považuji za velkou nespravedl-
nost.Jestliže už osmileté gymnázium existuje, mě-
lo by pracovat s dětmi, které jsou pro studium zra-
lé. Kdo se ale bude věnovat dětem, které jsou při
stejném nadání znevýhodněny málo inspirativním
rodinným prostředím, nebude-li to dělat dobrá zá-
kladní škola?! Mohli bychom se dotknout demo-

kratičnosti osmi-
letých gymnázií.
Dalo by se mož-
ná říci, že demo-
kratická nejsou.
Ale pokud jed-
nou existují, tak
je to výhoda, kte-
rou určitý typ ro-
din přivítá, a já
bych si přála, aby
těch rodin tady
v Rýmařově bylo
co nejvíce.
Všichni víme, že vnitrozemská gymnázia mají ně-
kolikanásobný zájem o studium na osmiletém 
oboru a jak velké jsou jejich nároky na žáky. A ti
se jednou s našimi dětmi setkají jako konkurenti!
A pomoc města Rýmařova? Město Rýmařov je zři-
zovatel svých škol a jeho dlouhodobý vzdělávací
záměr určitě stanoví, jaké chce dát svým dětem
vzdělání a proč, co očekává od svých škol. A já 
usiluji o to, aby součástí tohoto záměru byly 
i úkoly pro gymnázium. To je právě problém,
o kterém jsem v poslední době jednala se staro-
stou, s městskou radou, se školskou komisí, s ve-
doucí odboru školství a také starostou města
Břidličná, kde je další velká základní škola této
oblasti. Byla bych velmi ráda, kdybychom vytvo-
řili systém spolupráce, koncepční řešení, které by
například mohla koordinovat zmiňovaná školská
rada. Může pochopitelně padnout námitka, že
město není naším zřizovatelem. Ovšem gymnázi-
um  musí reagovat na potřeby města a bez spolu-
práce se základními školami a městským úřadem
by nemohlo vůbec existovat.
Jaký mají podle vás názor na osmileté gymnázium
učitelé základních škol?
Studovaly a studují u nás děti kolegů ze základních
škol. Vzhledem k tomu, že nám je svěří, domnívám
se, že jejich názor je kladný. Ale myslím, že je i vel-
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mi silný pocit konkurence, a to nejen ve vztahu ke gymnáziu,
ale i mezi základními školami, což podle mého názoru je po-
zůstatek minulých dob a je to škoda.
Máte informace o tom, jak pohlíží na problematiku osmile-
tého gymnázia rodiče dětí?
Jsou případy, kdy je dítě nadané a splňovalo by veškeré po-
žadavky ke studiu, ovšem stává se velmi často, že rodiče do-
statečně nedocení význam osmiletého studia ani nadání dítě-
te a přes jeho výborný prospěch zájem o osmileté gymnázi-
um nemají.  Tam, kde dítě z jakýchkoliv důvodů neinspiruje
ke studiu rodina, by měla pomoci základní škola. To je právě
ten obtížný a nevděčný úkol základní školy, táhnout děti do-
předu k vyššímu vzdělání. Pokud má dítě pozitivní motivaci
již na základní škole, snadno samo v budoucnu pochopí, že
bez maturity a bez dalšího vzdělání jej čeká existence pro-
blematičtější.
Setkala jste se již, paní ředitelko, s takovým názorem rodi-
čů, který hlásá, proč má jít dítě studovat na gymnázium,
když po absolvování studia nebude stejně odborně zaměře-
no a nutně musí jít na vysokou školu? Co když se sociální
situace v rodině změní a na vysokou rodina mít nebude, po-
případě se rozmyslí dotyčný mladý maturant a na další stu-
dia už nebude mít chuť nebo odvahu?
S takovým názorem jsem se pochopitelně setkala a domní-
vám se, že je poplatný ještě minulým dobám, kdy nejvíce
pracovních míst vznikalo v sekundárním sektoru, čili v prů-
myslu, kde bylo potřeba středních odborníků. Dnes je situa-
ce poněkud jiná. Nejvíce míst vzniká ve sféře terciální, tedy
v administrativě, obchodu, dopravě, školství, zdravotnictví,
přepestré oblasti trávení volného času a ve sféře kvarterní -
v oblasti práce s informacemi. Studenti, kteří se rozhodli ne-
pokračovat v dalším studiu, si nacházejí v převážné většině
uplatnění zde, umí na slušné úrovni pracovat s počítačem,
mají znalosti ze všeobecně vzdělávacích společenských i pří-
rodovědných předmětů, umí světový jazyk a jsou zaměstna-
telnější. Všeobecné vzdělání je to nejlepší, co může mladý
člověk pro svůj životní start získat. Gymnázium patří ke ško-
lám, jejichž absolventi jsou v evidenci úřadů práce v mizivém
počtu. A nejdou všichni studovat na vysoké školy.
Specializace se celosvětově posouvá až po maturitě. Přichází
se na to, že na specializaci pro dítě v patnácti letech je příliš
brzy a zejména, že v podstatě uzavírá volnou cestu k výběru
jakékoli vysoké školy v tom smyslu, že nedává požadovaný
rozsah vědomostí k přijímacím zkouškám na VŠ ani ve stu-
dovaném oboru. Snahu o částečnou nápravu tohoto stavu 
je vidět, k programu odborných škol se přidávají všeobecně
vzdělávací předměty a říká se tomu lyceum.
Jak ale dítě v patnácti letech může vědět, zda po úspěšném
absolvování gymnázia půjde studovat vysokou školu?
Nejen v l5 letech, oni to vědí už děti a jejich rodiče v páté tří-
dě. Součástí přijímacího řízení na gymnázium je také rozho-
vor s rodiči budoucích studentů. Kladli jsme rovněž otázku,
proč si vybrali pro své dítě zrovna studium na gymnáziu
a zda mají v plánu, aby jejich potomek šel v budoucnu stu-
dovat vysokou školu. Téměř všichni rodiče a děti odpovědě-

li, že v případě úspěšného studia uvažují o dalším studiu 
na vysoké škole.
Nemyslíte si, že názory dětí jsou v některých případech pře-
vzaté od jejich rodičů? Může se také jednat o ctižádost ně-
kterých rodičů dokázat svému okolí, čeho jsem nedosáhl já
ve svém životě, dokáže můj syn nebo dcera?
Jistě, jedná se o rodiny, které vedou děti k tomu, že vzdělání
je v životě na prvním místě. Může se také jednat o rodiče, kte-
ří chtějí, aby jejich potomci jednou převzali rodinnou firmu.
Jak říkáte, je problém, když některý z rodičů má na své dítě
nepřiměřené nároky. Pokud taková situace nastane, snažíme
se ji řešit ve spolupráci s rodiči, aby na dítě nebyly kladeny
nároky větší, než by bylo schopno zvládnout.
Co dělat, když se čerstvý maturant gymnázia rozhodne dále
nepokračovat ve studiu na vysoké škole? Zkrátka si řekne,
že studia má plné zuby a zkusí například podnikat v něja-
kém jemu blízkém oboru. Jak z takové situace? Má šanci
nějakého uplatnění?
Maturita, i když třeba se součtem známek trochu vyšším, dává
stále několik možností. Mladý člověk, který se rozhodne do-
časně nepokračovat ve studiu, si obvykle najde práci ve svém
okolí, na základě známostí či za přispění příbuzenstva a zná-
mých. Někteří zvolí au pair - pracují nějaký čas v zahraničí,
zdokonalí se v jazyku, získají zkušenosti. Existuji seriozní 
agentury, které pobyt zajistí, ať už ve státech Evropské unie ne-
bo v zámoří. Ve většině případů je ale pokušení studovat velmi
silné, po takové přestávce absolventi zkoušejí znovu, když ne
vysoké školy, tak vyšší odborné nebo bakalářské studium.
Jak vidíte budoucnost rýmařovského gymnázia?
Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že se nám budou stu-
denti hlásit na vysoké školy po celém širokém spektru, které
jim naše vysoké školství nabízí, je potřeba vytvořit takové
podmínky, aby měli úspěch. Proto se naše gymnázium profi-
luje na matematiku a angličtinu. Co se týče matematiky, tak
bych chtěla říct, že hlavním důvodem této profilace je, že ma-
tematika kultivuje logické myšlení. Logický přístup se pozdě-
ji hodí jak právníkovi, tak kantorovi nebo inženýrovi, a vlast-
ně všem. A mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že je to dobrá
orientace. Beru celou věc velmi osobně a myslím si, že když
byla matematika dobrá pro mou dceru, bude dobrá i pro mé
studenty. Naši studenti se opravdu umisťují lépe a jejich per-
spektiva se rozšiřuje. Orientace na matematiku a angličtinu je
podle mého názoru dobrým předpokladem dalšího rozvoje rý-
mařovského gymnázia. Budeme se snažit  rozšířit nabídku ci-
zích jazyků. Od příštího školního roku budeme mít novou po-
čítačovou učebnu pro výuku informatiky a počítače využije-
me i v jiných předmětech. Pochopitelně to bude klást nároky
i na pedagogický sbor, proto se všichni musíme vzdělávat. 
To platí jak pro děti, tak pro nás kantory. Náročnost práce a ce-
lého uspořádání vidím v tom, abychom spolu s městem a zá-
kladními školami dali těm osmdesáti dětem v každém roční-
ku maximum, které jim můžeme v rámci možností z pohledu
vzdělání nabídnout. Aby jednou, až se budou rozhodovat, zda
v Rýmařově zůstat či odejít, zvolily první variantu.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Anketa
Jaké máte pocity

před a po maturitě?
Z o r k a
Richterová
Je mi blbě.
Jdu na
zkoušku ze
zeměpisu .
Bude to po-
slední před-
mět. Nevím, co bych vám více
řekla.

Milan Vala
Mám zdár-
ně po matu-
ritě. Cítím
se prozatím
výborně. Na
druhé straně
převládá pe-
simismus z toho, že tady končí-
me, a že budeme studovat trochu
jiné předměty, zřejmě těžší.

B a r b o r a
Lazarczy -
ková
Už mám
maturitu za
sebou. Co
dodat? No...
úleva, do-
brý. Jestli to bylo těžké?
Částečně. Jak v čem. Z volitel-
ných předmětů jsem měla biolo-
gii a informatiku. Chystám se na
pedagogickou fakultu do Ostravy.
Hodně štěstí a úspěchů v dalším
studiu i osobním životě přeje
všem redakce.

Rýmařove krásný, Rýmařove můj Svátek s Emilem
Rýmařov je mým rodným městem. Pro spoustu lidí 
je to pouze nepatrný bod na mapě. Ale co my, kteří
jsme se zde narodili, prožili tu své dětství, své první
zklamání i lásku, našli zde své přátelé, nasbírali své
zkušenosti a vzdělání. Pro nás, Rýmařováky, je město
domovem. Vidíme na něm spíše ty světlé stránky.
... Patří k nim například zimy, ty často připomínají zi-
mu na obrázcích Josefa Lady. Vše je schované pod sně-
hovou přikrývkou. Při pohledu z okna se nám občas
chce spíše zalézt do postele a nevylézat. Ale zasněžené
střechy domů, děti stavějící sněhuláka nebo jen tak po-
letující sníh nás nenechají dlouho v klidu. Stačí se jen
pořádně obléknout a můžeme vyrazit do zasněžených
ulic. A právě sníh je důvodem, proč Rýmařov navště-
vují turisté. Vypadá to někdy, jakoby sníh zasněžil
všechny starosti. ... Méně radostným obdobím je tu ja-
ro. Po dlouhé zimě tu zůstávají stopy sněhu ještě dlou-

hou dobu. V ostatních městech už lidé dávno schovali
teplé zimní oblečení na dno skříně. Tady v Rýmařově
však teplé oblečení ještě pořád potřebujeme. O to více
nás potěší, když se v trávě, na které ještě leží zbytky
sněhu, ukáží sněženky, které symbolizují příchod jara.
Každé roční období je v Rýmařově svým způsobem
krásné, nebo alespoň já je tak vnímám.
... Po absolvování gymnázia bych chtěla studovat 
na vysoké škole. Za vysokoškolským vzděláním mu-
sím ale do většího města. Nevím, jestli se sem natrva-
lo vrátím, myslím si ale, že se svým Rýmařovem budu
už navždy spojená. Vždyť přátelé, které jsem zde našla
a zážitky, které jsem tu za osmnáct let prožila, mi už ni-
kdo nemůže vzít. I kdybych žila v budoucnu v jiném
městě, troufám si říct, že Rýmařov bude vždycky pro
mne moje jednička. Vždycky se sem budu ráda vracet,
protože tu budou mé vzpomínky.  Jana Poláková

Ve čtvrtek 22. května, v den, kdy má svátek
Emil, uskutečnili studenti SSOŠ Prima, s.r.o.
v Rýmařově sbírku pro sportující handicapo-
vané děti, kterou vyhlásil Český paralympij-
ský výbor, sdružující svazy zajišťující spor-
tovní přípravu handicapovaných sportovců.
Benefiční akce na počest Emila Zátopka
proběhla pod záštitou ministryně školství
Petry Buzkové. Sbírka proběhla formou pro-
deje školní pryže, jejíž cena byla 20 Kč.
Studenti Primy pokračovali ve sbírce i v pá-
tek 23. května a celkem prodali  rýmařov-
ským občanům 600 kusů pryže.
Nejlepší dvojicí se stali studenti Kateřina
Kohutová a Jan Vrobel. Velké poděkování
patří organizátorce této akce, Mgr. Daniele
Slovákové. Vedení SSOŠ Prima

Nezbytný talisman
každé maturitní zkoušky

Na slavnostním předávání maturitních vysvědčení zazněl i úryvek z maturitní práce studentky 4. ročníku Gymnázia
Rýmařov Jany Polákové. Ten uveřejňujeme.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2003

18

Moravskoslezský kraj informuje

Odboráři vypískali hejtmana

Deset tisíc účastníků nejenom
z Ostravska, ale také Moravy, Čech
a Slovenska přijelo na odborářskou
demonstraci v centru Ostravy. Podle
odborářů šlo o největší protesty od ro-
ku 1989 a hlavním tématem byla zvy-
šující se nezaměstnanost a také při-
pravovaná vládní reforma veřejných
financí. Přestože vláda ještě plně zně-
ní této reformy nezveřejnila a proza-
tím se na veřejnost dostávají pouze
dílčí informace prostřednictvím tele-
vizních obrazovek a novinových člán-
ků, již se proti očekávanému utahová-
ní opasků zvedá nebývalá vlna odpo-
ru. Mnohem vyšší než tomu bylo po-
čátkem devadesátých let či v době 
tzv. ekonomických balíčků.
Paradoxem je, že se proti snahám so-
ciálních demokratů staví právě odbo-
ráři, historicky mající blíž spíš k levi-
covým stranám, fakticky však inklinu-
jící v současné době alespoň v oso-

bách svých lídrů spíše k pravici. 
Na tribunu vedle odborářských předá-
ků vystoupil také vládní zmocněnec
Vítězslav Zamarský. Jeho přivítání od-
boráři nebylo příliš vřelé, v porovnání
s reakcí na následujícího řečníka hejt-
mana Evžena Tošenovského je však
lze považovat téměř za přátelské.
Hejtman několikrát musel svou řeč
pro pískot a volání „hanba“ a „kdo za
to může“ přerušit. Náměstí se však do-
slova otřáslo poté, co se demonstranti
z úst jednoho z lídrů dozvěděli, že prá-
vě v parlamentu skončilo rokování
o dálnici D47, přičemž poslanci ODS
se snažili výstavbu zablokovat.
„V mnohém souhlasím s organizátory
dnešní odborářské demonstrace. 
Po mnohaletých zkušenostech k pří-
stupu Prahy k našemu regionu jsem
přesvědčen, že je nutné upozornit na
problémy regionu, aby každý minis-
terský úředník pochopil naši situaci
a snažil se ji řešit a nejen o ní mluvit,“
říká k demonstraci ostravský primátor
Aleš Zedník, s tím, že on osobně však

dnešní akci nepovažuje za protest
proti vládě, ale proti Praze, za součást
lobování za Moravskoslezský kraj 
ke zlepšení jeho stále se zhoršujících
podmínek.
„Pouze hlas ulice však tento problém

nevyřeší. Stále slyšitelný tlak mnoh-
dy oprávněně nespokojené veřejnos-
ti by se měl stát podporou vyjedná-
vajících politiků z Moravskoslez-
ského kraje,“ dodal primátor. 

Michal Kubíček

Hejtman kraje Evžen Tošenovský vystoupil na demonstraci
Vážení občané,

přišel jsem dnes na toto náměstí 
na pozvání komory odborových sva-
zů. Dobře vím, že situace s neza-
městnaností v našem kraji je velmi
vážná a vaše dnešní demonstrace je
toho konkrétním dokladem.
Přišel jsem, abych si poslechl vaše
názory a stanoviska, ale říkám ro-
vnou, že vám nepřináším žádné jed-
noduché recepty, jak situaci v krát-
kém čase změnit a zaměstnanost
zvýšit.
Základní nástroje řešení současného
stavu má totiž pouze a jedině vláda,
která řeší restrukturalizaci zdejších
hutních podniků, pořád ještě nejvíce
ovlivňujících ekonomickou situaci
kraje. Na druhou stranu je ovšem tře-
ba vzít v úvahu i skutečnost, že naše
hutní podniky těžce soupeří v nákla-
dech na výrobu s okolním světem.
Konkurence je nesmlouvavá a bohu-
žel, mají-li naše podniky vůbec pře-
žít v konkurenci, musí zápasit s pro-
duktivitou svých firem. Tak pokraču-
je i neúprosný tlak na počet pracov-
níků. Otázkou ovšem je, čím nahra-
dit zaniklá pracovní místa? Je jasné,
že žádné podniky s desítkami tisíc
zaměstnanců již v tomto kraji ne-
vzniknou a bylo by naivní myslet si,
že se Vítkovice nebo Nová huť vrátí
do svých bývalých rozměrů.
Praktické zkušenosti ze západní
Evropy i z USA dokazují, že bu-
doucnost je pouze v tzv. malých
a středních podnicích, z nichž každý
zaměstnává zhruba desítky, maxi-
málně stovky lidí. Když se ale u nás
zeptáte těchto malých podnikatelů,
co je hlavní překážkou rozvoje jejich
firem, zjistíte, že to nejsou ani nedo-

stupné bankovní úvěry ani nedosta-
tek informací, ale zdlouhavé a nepře-
hledné byrokratické postupy, založe-
né na legislativní džungli stovek zá-
konů a z nich plynoucích omezení.
Hlavní brzdou je však daňové zatíže-
ní nejen jejich zisků nutných pro dal-
ší rozvoj, ale zejména daňová zátěž,
provázející každého zaměstnance fir-
my. Aktivní podpora malého a střed-
ního podnikání je tedy otázkou zjed-
nodušení legislativy - což je opět 

úkol pro vládu a zejména parlament.
Určitě i pro nás krajské představitele
je velkou výzvou, abychom nikoho
zbytečně úředně neotravovali. Ale
hlavně je nutné radikální řešení da-
ňového systému a k tomu je třeba
hlavně politické odvahy a ochoty
upřímně ji vysvětlit lidem.
Velkým problémem pro náš kraj je
chybějící dopravní infrastruktura -
především dálnice. Ačkoliv se kraj

i jednotlivá města snaží přivést nové
investory, je - upřímně řečeno - ús-
pěšnost velmi nízká. Nejčastějším
důvodem ukončení jednání s mož-
ným investorem je špatné silniční
spojení s ostatními částmi republiky
i se světem. Dobře vím, že dálnice
D 47, o které se již tak dlouho mluví
místo toho, aby se výrazně rychleji
stavěla, není sama o sobě spásou
a záchranou - je ale nezbytnou pod-
mínkou k tomu, aby tento kraj mohl

překonat svou krizi a zdravě se roz-
víjet. Bez dálnice a dalších komuni-
kací je náš kraj jako dům bez elektři-
ny a tekoucí vody - ty samy o sobě
taky dům neoživí, ale bez nich se do
takového domu nikdy žádný nájem-
ník nenastěhuje. A i přes masivní
verbální podporu výstavby dálnice
ze strany většiny politiků v kraji 
je to však skutečně vláda, která vždy
měla a má v rukou základní nástroje

k její realizaci.
Vážení občané, náš kraj prochází
hlubokými problémy, danými jeho
historickou orientací na těžký prů-
mysl i polohou, vzdálenou od centra
a od západních hranic. Ano, důka-
zem stavu ekonomiky tohoto státu
není prosperující Praha, ale právě
náš kraj! Ten je skutečným lakmuso-
vým papírkem, ukazujícím povahu
a hloubku ekonomických problémů
České republiky.
Vím, že to, co říkám, není populární
a líbivé, protože tady mezi vámi jsou
lidé bez práce, ale i ti, jejichž pra-
covní místo je v ohrožení. Velmi
dobře chápu jak těžký osobní pro-
blém může být ztráta zaměstnání.
Nechci patřit k těm, kteří by vyvolá-
vali líbivá očekávání. Slibů a lákadel
slyšeli lidé v tomto kraji v minulých
desetiletích již mnoho.
Když jsem se rozhodoval, zda při-
jmout pozvání na tuto manifestaci,
nebylo to nijak jednoduché. Jsem ale
přesvědčen, že se hejtman v takovéto
chvíli nemůže jen tak vykroutit
a schovat se doma, když se v sídle
kraje schází tisíce občanů a je po-
zván. Jsem si dobře vědom, že má 
účast zde může spustit různé polemi-
ky vůči mé osobě. Nebojím se toho,
zažil jsem již mnohé těžké chvíle 
na půdě Ostravy a vždy jsem byl hr-
dý na to, jak lidé právě v Ostravě při-
jímají mnohé i nepříjemné věci.
Jestliže se na náměstí schází tisíce
občanů, je mou povinností i dnes 
si Vás vyslechnout a také se nebát ří-
ci vám přímo svůj názor. Věřím, že
toto setkání svolaly odbory po velmi
zralé úvaze. Takováto manifestace,
jako výraz vážné nespokojenosti, 
se přibližuje krajním způsobům jak

Demonstrace:
Vyřeší problémy hlas ulice?

Foto: archiv Krajský úřad MSK

Foto: archiv Krajský úřad MSK
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vyjádřit názor na daný stav, kdy již
jiné prostředky selhávají. Rozhod-
nutí o svolání shromáždění je ale
pouze věcí odborů a nejsem přesvěd-
čen, že řešení dnes najdeme na ná-
městích.
Na tomto náměstí, stejně jako 
na mnohých jiných, se v listopadu
před třinácti a půl lety hovořilo o těž-
kých chvílích, které nás v budoucích
letech čekají, zjednodušeně o tzv. uta-
hování opasků; obávám se však, 
že po vyprchání revolučního nadšení
jsme si v osobním životě místo utaho-
vání opasků navykli spíš užívat vol-
nosti života a žít na dluh budoucích
generací - což bylo také logické, pro-
tože po předchozích čtyřiceti letech
mnoha omezení a front na všechno
možné jsme byli náhle zaplaveni zbo-

žím všeho druhu a ohromnými mož-
nostmi otevřeného světa. Jak se uka-
zuje, tak nás ty utažené opasky oprav-
du neminou, jen to nyní bude asi slo-
žitější a bolestnější.
Jsem však přesvědčen, že tento kraj
má do budoucna všechny předpoklady
pro svůj úspěšný rozvoj - má vysokou
koncentraci obyvatel, tradiční průmy-
slová centra i krásnou přírodu, po do-
končení dálnice D-47 bude mít i kva-
litní silniční spojení, ale zejména
a hlavně má ohromné bohatství zdej-
ších lidí: pracovitých a tvrdých, zvy-
klých na to, že nic není zadarmo. Vím,
že byste raději chtěli slyšet nějaké ry-
chlé řešení, ale takové neexistuje.
Skutečně záleží na nás samotných.
A úlohou politické reprezentace je vy-
tvořit takové prostředí, které by nám

dalo více možností aktivně bojovat
o svůj úspěch v životě a vzít na sebe
i trochu více rizika za svůj život.
Čekají nás těžké roky, ale jsem pře-
svědčen, že to zvládneme, stejně jako
to zvládly podobné průmyslové regio-
ny třeba v Anglii, v Německu nebo 
ve Francii. Jediné, co je zapotřebí, 
je sjednocení priorit, které vidíme ja-
ko podmínky nezbytné pro překonání
těžké situace a pro nastartování roz-
voje. Politické reprezentace, současná
i budoucí vlády si musí uvědomit, 
že je zbytečné nadějně hovořit o mili-
ardách pro kraj, ale je nutné zodpověd-
ně, promyšleně a hlavně rychle a jed-
noznačně rozhodovat o konkrétních
projektech, vycházejících z detailní
znalosti reality. Tyto projekty známe
a na mnohých se shodujeme i s před-

staviteli odborů. Opětovně bych zde 
opakoval: dálnice, silnice R 48, letiště,
oživení opuštěných průmyslových are-
álů, turistické příležitosti. Za všemi tě-
mito projekty se totiž skrývají pracov-
ní místa a šance pro lidi.
Raději tvrdou a otevřenou realitu než
alibistické sliby - to Vám doporučuji
jako heslo pro vaše požadavky. 
Já se jím jako hejtman kraje budu vů-
či vám velmi rád řídit.
Vážení občané, věřím, že dnešní hlas
z Ostravy vláda i parlament pochopí
správně jako výzvu o vážnosti situa-
ce a nutnosti zásadních rozhodnutí
ve věcech, které tíží tento region.
Řešení zdejších problémů pak bez-
pochyby napomůže i celé republice.

Ing. Evžen Tošenovský,
hejtman Moravskoslezského kraje

Palba, která stála za to 
aneb YLO a VRRM U Hrozna

V sobotu 24.05.2003 se v restauraci
„U Hrozna“ v Edrovicích u Rýmařova
odehrála bezesporu největší rýmařov-
ská kulturní událost letošního roku.
Aleš Hnát a Roman Karel zorganizo-
vali koncert dvou skvělých skupin,
které mají významné místo na české
alternativní hudební scéně. YLO -
Africký slon z Vyškova, který zahrál
jako první, některé posluchače přiko-
val k židlím, a některé roztančil hned
prvními takty nemilosrdného nářezu
jdoucího hluboko pod kůži až k ner-
vům. YLO je prostě divoký slon, který
se nedá spoutat do ohrad komerční
hudby. Umí postihnout to podstatné
svou vlastní sloní řečí zpěváka
(Břetislav „Jim“ Jelínek), pulsující ba-
sovou palbou (Jiří Florus), bicími, kte-
ré drží těžký rytmus splašeného stáda
(Vlastimil Trlica), kytarou oscilující
mezi filigránsky jemnými vyhrávkami
až po výraz rozlehlý jako savana a klá-
vesami evokujícími staré dobré rocko-
vé časy (Ivo Cedivoda). YLO je kape-
la, kterou si musíte poslechnout něko-
likrát za sebou, protože vám to nedá.
A pokud jste je ještě nikdy předtím ne-
slyšeli, nevíte, co vám chybí.
Po krátké přestávce pro ozvučení další
kapely VRRM, která již jednou
„U Hrozna“ v jiném složení hrála, 
se na publikum otevřela stavidla síly,
odvazu, vnitřní svobody a radosti
z muziky. VRRM vyvrátil brány nám
známého hudebního rozměru a na léta-
jícím koberci energie přítomné vystře-
lil do dimenzí, kde nohy samy tančí
pod stolem a člověk se snaží tu sílu vy-
cházející z mistrovsky odehraných ná-
strojů vstřebat svými otevřenými ústy,
překvapením vykulenýma očima a tře-
ba i celým tělem, po němž zároveň bě-
hají mrazivé a teplé vlny vyvolané toli-
ka emocemi najednou. VRRM je na-
prostý a všemu se vymykající feno-
mén. Zapomeňte na všechno, co jste
kdy předtím slyšeli. Zapomeňte na to,

že hudba je zaškatulkované a probáda-
né umění, a naslouchejte příběhům
hraným na stříbrný okraj bicích jako 
na nádoby dobra i zla (Miloš
Dvořáček). Nechte se vést až za okraj
vlastního já kytarou ne hranou, ale ko-
uzlenou (Venca Václavek). Pojídejte
hořkosladké tóny saxofonu z plných
plic (Marcel Bárta). To všechno naser-
vírované na temně vyleštěném fono-
voxovém základu zlověstném jako čer-
né slunce (Ivan Acher).
Po celé řadě přídavků, kdy VRRM
bylo tleskajícími fanoušky téměř od-
souzeno k doživotnímu hraní
„U Hrozna“, nastoupili ti, ve kterých
tyto dvě kapely probudily spícího
draka hudby, k jamování. Na podiu 
se vystřídala celá plejáda místních
i přespolních hráčů i rádoby hráčů,
aby měli svých patnáct minut slávy,
a přispěli tak k obecnému veselí nebo
potlesku. Poděkování za zdar a ne-
konfliktní průběh koncertu patří také
personálu restaurace, který hrdinně
vytrval až do bílého rána, a splnil tak
plán výčepu piva na tři roky dopředu.
Výtěžek ze vstupného a prodeje piva
bude věnován Dětskému domovu
v Janovicích. Ještě pár takových kon-
certů, a Rýmařov bude figurovat 
na hudební mapě České republiky ja-
ko sice malá, ale obsahem bohatá teč-
ka. Koncert těchto skupin by se ne-
mohl uskutečnit bez laskavého fi-
nančního přispění sponzorů: restau-
race U Hrozna - L. Dřevo, Stansped -
S. Juřena, Izolpa - P. Pech, DKS - 
P. Köhler a J. Straka, Farrao - 
J. Karel, KSI - Filtertechnik, s.r.o. 
A. Heinisch, Vodoinstalace - topení 
J. Procháska a J. Vavroušek, Nábytek
E.Icha a firma ZIGI Ivana Sigmunda,
která zajistila profesionální ozvučení
koncertu. Výše jmenovaným patří 
ocenění za podporu kulturního života
v Rýmařově. 

Miroslav Václavek, Šumperk

Důchodci v Rýmařově
Nejen pro přirozené stárnutí se město
Rýmařov stává městem důchodců.
Především neustálý pokles místních
pracovních příležitostí nutí mladé lidi
odcházet za prací. Mobilita pracov-
ních sil se ovšem netýká jen
Rýmařova, ale jde o současný celoev-
ropský a celosvětový trend. Podle
statistik odchází z venkova a menších
měst denně 1 až 1,5 milionů lidí 
za prací, především do velkých center.
Naopak penzisté z velkých aglomera-
cí hledají klidnější a levnější místa
(viz problémy veřejných financí) pro
své dožití. Vítána jsou místa ve zdra-
vějším prostředí, ale dopravně do-
stupná, se zajištěnou zdravotní a soci-
ální péčí a ostatními službami.
To dává určité šance i Rýmařovu.
Rýmařov nejsou totiž lázně, památ-
ková rezervace, ani atraktivní horské
středisko s možností přilákat boha-
tou, či střední klientelu. Iluze, 
že město bude především žít z ce-

stovního ruchu, se ukázaly být oprav-
du jen a jen iluzemi.
Bohužel, město se neuváženě zbavo-
valo uzavíraných školek a jeslí a nyní
uvažuje i o prodeji školy v Janovicích
a dalších objektů.
Přitom Rýmařov nemá ani slibovaný
domov důchodců, nepočítá s dosta-
tečným počtem menších bytů pro své
stárnoucí občany. Není zde ani Klub
důchodců či jiná místnost, kde 
by se alespoň v zimě mohli důchodci
scházet. Není zde denní stacionář -
tedy taková „školka“ pro důchodce.
Nepořádá se „univerzita či akade-
mie“ třetího věku. Natož, aby se uva-
žovalo o možnostech nabídky jiným
důchodcům. I po zvýšení věkové hra-
nice pro odchod do důchodu bude po-
čet penzistů rychle stoupat a s tím
i množství peněz, které budou utrácet
a tady platí, nemusí zrovna pršet, sta-
čí když bude, trvale a hodně, kapat. 

Kukliš Jiří, Janovice

Na II. ZŠ sbírali žáci papír
Po mnoho let je na II. základní škole prováděn sběr starého papíru. Také v le-
tošním roce se značná část žáků prohýbala pod tíhou balíků papíru, které při-
nášela do své školní budovy. Mnohdy museli vypomoci rodiče či známí.
Osobní auta, vozíky, přívěsné vozíky, to vše bylo zcela plné. A konečný vý-
sledek? Více než deset tun, to mluví samo za sebe. Je opět možné jen a jen po-
chválit celý pedagogický sbor, jakož i vedení školy za správné vedení svých
žáků ve snaze chránit naše lesy.  Radoslav Měřínský, Rýmařov

Foto: Radoslav Měřínský



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2003

20

Absolventské koncerty v základní umělecké škole
Celkem třikrát měl možnost zaplněný koncertní
sál rýmařovské základní umělecké školy se pře-
svědčit, jak prudce stoupá úrověň výuky a jaké vý-
razné talenty mají možnost rý-
mařovští učitelé rozvíjet. Při po-
sledních žákovských koncertech,
jež rýmařovská ZUŠ pořádala, 
se představili ti, kteří měli 
tu ohromnou trpělivost a dokon-
čili většinou sedmiletou docház-
ku a završili tak studium prvního
stupně. To, že v hledišti seděli
kromě rodičů absolventů také ostatní zájemci
o kvalitní prezentaci uměleckých oborů, svědčí
o tom, jak prudce stoupá prestiž ZUŠ a zájem
o výuku v ní.
Během těchto absolventských koncertů se veřej-

nosti prezentovaly téměř všechny obory naší ško-
ly - hudebníci, výtvarnice, divadelnice. Žáci učite-
lů Jurečka, Štreitové, Sedláčkové, Mácové,

Györgyové, Kohoutkové,
Jablončíkové a Hradilové ukáza-
li, že tolik let do ZUŠ nechodili
zbytečně a že mají co ukázat
a čím se pochlubit.
Je skutečně potěšitelné, jaký zá-
jem o kvalitní kulturu lze vysle-
dovat mezi mladými lidmi.
Potvrzuje to především to, 

že snažení nás, učitelů, není marné, že obvyklé
stížnosti na „zkaženou“ mládež často střílí zcela
vedle a že dobré vystoupení může docela dobře
konkurovat televiznímu seriálu či potulování po
náměstí. Mgr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ

Zeptali jsme se za vás
V poslední době se objevily stížnosti na velký hluk,
který se ozývá ze Střediska volného času Rýmařov,
kde ve Studentském klubu zkoušejí rockové kape-
ly. Oslovili jsme ředitelku SVČ Marcelu Pavlovou
a požádali ji, aby se k danému problému vyjádřila.
„Přišla za mnou jedna paní, které mne slušně po-
žádala, zda by se s hlukem nedalo něco udělat.
Slíbila jsem jí, že se v tomto směru pokusím něco u-
dělat. Hned jsem také vše sdělila vedoucímu
Studentského klubu a ten omezil zkoušky, snaží
se odhlučnit místnost, ve které se zkouší, takže
si myslím, že se snažíme dělat maximum pro zlep-
šení situace,“ vysvětluje ředitelka SVČ Marcela
Pavlová. Dále se zmínila o skutečnosti, že v době,
kdy rockové skupiny mladých zkoušejí, není rušen
noční klid. A pokud se někomu zdá, že hudba 
je příliš hlasitá a že překračuje povolenou hranici,
je pro, aby se tato hladina nechala změřit. „Je ško-
da, že jsme museli právě před blížícími se vystou-
peními, ať již mluvíme o Iuvenales či koncertu
v polském Ozimku, zkoušky omezit,“ shodli se čle-
nové klubu. Dalším problémem je, že se kvůli růz-
ným akcím a neustálým výprodejům textilu musí
jak klub, tak i zkušebna neustále stěhovat. Kdyby

mohly být zkoušky v sále, byla by situace vyřešena
ale SVČ musí v dnešní nelehké době získávat pro-
středky, jak se dá.
Větší problém vidíme spíše v tom, jak se chová 
v okolí kulturního domu mládež čekající na auto-
bus, která zde kouří, pije alkoholické nápoje apod.
O to by se ale měla zajímat spíše městská policie
a také rodiče. I v této věci se snaží Středisko vol-
ného času něco dělat. Například domovník odhání
kuřáky neustále, ale je to takový marný boj s větr-
nými mlýny
„Musíme si uvědomit, že SVČ je zde v prvé řadě
pro to, aby sem mohly přijít děti, mladí, senioři
a věnovat se zde svým koníčkům. Doba je trochu
odlišná, a tak bychom měli být k mladým tolerant-
nější. Když zde byla Česká školní inspekce, ptala
se nás právě na spontánní činnost mládeže,
a co v tomto směru děláme. Podle mého je skvělé,
že se nám podařilo přitáhnout sem mladé lidi
a že se ve svém volném čase věnují něčemu jinému
než kouření, vysedávání v hospodách či dokonce
braní drog,“ shrnula celou věc ředitelka SVČ.
Studentský klub je otevřen pro každého, může 
se přijít podívat a sám se přesvědčit o „nekalých“

věcech, které se zde údajně provádějí.
Samozřejmě klub přivítá jakoukoliv pomoc a ra-
du pro zkvalitnění činnosti. Pozn. redakce: Při
návštěvě klubu jsme na vlastní oči viděli, jak
osmnáctiletí mladíci hráli hru Člověče, nezlob 
se a pili při tom mléko. ChOli

Koutek rýmařovských sahadžajogínů

Motto: Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme. (Autor neznámý)

Zlepšeme si pohyblivost
Další průpravná cvičení:
Sada cviků, které jsou uvedeny 
pod tímto názvem, je zaměřena přede-
vším na zlepšení pohyblivosti kloubů.
Je to vlastně prevence proti kloubním
onemocněním, využívá se i při jejich
léčbě a rehabilitaci. V některých přípa-
dech se tato cvičení doporučují též při
celkovém oslabení organismu jako
možnost nenáročného a postupného
získávání kondice. Doporučují se u ně-
kterých neurologických onemocnění,
jako je například částečné ochrnutí
končetin, či špatná koordinace pohybu.
Je vždy nutné vycházet z individuál-
ních dispozic cvičence.
Procvičování nohou (prstů, kotníků,
kolen).
Provádí se buď ve vzpřímeném sedu
s uvolněnýma nohama, ale je i mož-
nost u slabších cvičenců takto cvičit
vleže. Pohyby jsou pomalé, cvičí 
se v návaznosti na dech a jeho vzorec
pro začátečníky může být 4:4, to je 

na čtyři doby nádech a na čtyři doby
výdech. „Doba“ je přibližně jedna vte-
řina. Zdatnější cvičenci si osvojí de-
chový vzorec 8:8. Každý cvik je dobré
opakovat 7-10x podle zdatnosti a mezi
jednotlivými cviky zařadit krátký od-
počinek k relaxaci a hlavně na uvědo-
mování si pocitů. Při zavřených očích
je možné „vnitřní zrak“ poslat do pro-
cvičované části a tím napomoci pohy-
bu - to se zvláště týká oslabených, 
či ochrnutých končetin.
1. Základní sed (lze i ležet). V nádechu
roztáhnout prsty nohou do vějíře, 
ve výdechu sevřít dle možností co nej-
pevněji (pozor na křeče).
2. V nádechu špičky prstů protlačit do-
předu, ve výdechu k sobě. Chodidla
současně, potom střídavě.
3. Nohy jsou od sebe na šíři dvou cho-
didel. V nádechu nasměrovat špičky
prstů co nejvíce ven, ve výdechu 
se přetáčí špičky dovnitř. Potom lze
pokračovat kroužky dovnitř, ven, obě

nohy současně, či jednotlivě.
4. Levá noha volně leží, pravou pokr-
čit, uchopit rukama na stehně pod ko-
lenem a vynést nad podložku. V této
poloze se točí, houpá, kývá v kotníku
i v koleni. Potom se nohy vymění
a cvičí levá noha. U tohoto cviku je již
dobré sedět.
5. Pokrčí se obě nohy a předchozí cvi-
čení se provádí oběma současně. 
Je to cvik i na trénování rovnováhy.
6. Opět základní sed s rukama opřený-
ma vzadu za tělem a střídavě se s ná-
dechem propíná svalstvo celých dol-
ních končetin, s výdechem uvolnění.
Během cvičení se soustředit na celé
nohy. Hodně důležité je propnout pod-
kolení.
7. Procvičování kyčelních kloubů 
se provádí vleže na zádech a celá nata-
žená noha se protáčí ve velkém kruhu
na jednu stranu, potom na druhou. Totéž
potom cvičí druhá noha a zdatnější za-
řadí i cviky oběma nohama současně.

Sestavu ukončíme relaxací vleže a pří-
padnou únavu z nohou odstraníme
prodýcháním a svou pozorností. 
Je dobré aspoň „něco“ udělat pro své
nohy každý den, neboť je každý bude
potřebovat po celý život. VeLa

Ilustrační foto - (Jaroslav Slavičínský)
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Sport

Medvědi potrápili prvoligové hráče
Ve dnech 24. - 25. června se v areálu zimního stadiónu HC Uničov uskutečnil
velký florbalový turnaj. Mužstvo rýmařovských Medvědů se do turnaje přihlá-
silo rovněž. Cíle byly skromné. Za úspěch v těžké konkurenci by se považoval
postup do druhého dne, do něhož postupovaly čtyři nejlepší týmy ze základních
skupin. To se nakonec Rýmařovanům podařilo, a tak se na zimním stadiónu
představili i v neděli. Postup se jevil nereálným a Medvědi si chtěli „jen“ zahrát
s lepšími týmy, mnohdy posílenými prvoligovými hráči. Ale nakonec se skupi-
na zamotala tak, že Medvědi postoupili z druhého místa mezi nejlepších osm tý-
mů, což bylo pro pořadatele obrovské překvapení. A možná právě proto 
pro ně skončila cesta ve čtvrtfinále, do něhož nastoupili bezprostředně po skon-
čení posledního utkání ve skupině. Čtvrtfinálový los svedl rýmařovské proti
bezkonkurenčně nejsilnějšímu týmu Chmelařů, který byl tvořen prvoligovými
hráči, dokonce se zde představili dva hráči Tatranu Střešovice, kteří letos vyhráli
první florbalovou ligu. Rýmařovští začali tradičně, spoléhali na bezchybnou de-
fenzivní hru a rychlé protiútoky. Tato hra nesla v počátku ovoce. Stav po polo-
čase byl 2:1 pro Medvědy a pomalu se schylovalo k dalšímu překvapení, jímž
by vyřazení Chmelařů bezpochyby bylo. Ale ve druhém poločase jakoby
Medvědům docházely síly, neplnili taktické pokyny a Chmelařům se tak poda-
řilo obrátit skóre na 2:3 v neprospěch Rýmařovaků. Ti otevřeli hru se snahou
vyrovnat. Diváci, kteří byli v hale, sledovali závěr zápasu se zatajeným dechem.
Rýmařovští dokonce nastřelili horní tyč branky ale v zápětí z rychlého útoku in-
kasovali počtvrté a do konce zápasu se skóre již nezměnilo. I tak sklidil florba-
lový oddíl SK Medvědi Rýmařov za svůj výkon potlesk a skončil na krásném
5. - 8. místě. Jejich čtvrtfinálový soupeř dokráčel až do finále a i tady zvítězil.
Medvědi tak před blížícím se začátkem sezóny potvrdili dobrou formu a může-
me jen s napětím čekat, jak se jim vstup do ní povede.
Medvědi nastoupili v sestavě: Michal Polčák, Michal Šopík, Michal Kaláb,
Zdeněk Božák, Jan Jablončík, Jiří Vojtek, Tomáš Hnát, Zdeněk Cholek, Daniel
Jalůvka. ChOli

Pořadatelé zaznamenali
větší účast sportovců proti loňsku

V neděli 1. června se uskutečnil 7. ročník časovky na Skřítek. Závod byl za-
řazen do cyklistických seriálů Jesenický šnek a Rýmařovská tour. Za pěkné-
ho počasí se závodu zúčastnilo 118 závodníků všech věkových kategorií.
Potěšující bylo, že oproti letům minulým, startovalo více mládeže. V nej-
mladší kategorii to bylo bezmála 40 závodníků. I mezi ženami jsme zazna-
menali větší zájem o tento sport. Traťový rekord z roku 1998 i přes příznivé
podmínky odolal, ale i tak cyklisté předvedli hodnotné výkony a obsadili
v jednotlivých kategoriích následující pořadí:

Kategorie A (19 - 30 let)
1. Jiří Sokolář, Veloservis Bruntál
2. Jiří Ikonomidis, SOK Kratochvíl
3. Pawiel Jabloňský, Glywice

Kategorie B (31 - 40 let)
1. Marek Chuděj, ASPV Vápenná
2. Radek Dvořák, CSC Šumperk
3. Petr Chaloupka, SOK Kratochvíl

Kategorie C (41 - 50 let)
1. Libor Trochta, SOK Kratochvíl
2. Bořivoj Kubíček, ASPV Vápenná
3. František Kratochvíl,

SOK Kratochvíl

Kategorie D (51 let a starší)
1. Zdeněk Rak, Postřelmov
2. Milan Zyka, Favorit Brno
3. Zdeněk Vepřek, Postřelmov

Kategorie M (junioři 15 - 18 let)
1. Miroslav Smejkal, ASPV Vápenná
2. Aleš Křenek, CK Stará Ves
3. Viktor Vojtášek,

Veloservis Bruntál

Kategorie H (žáci do 15 let)
1. Antonín Sedláček, ASPV Vápenná
2. Michal Kautz, SOK Kratochvíl
3. Tomáš Konečný,

Veloservis Bruntál

Kategorie G (žákyně do 15 let)
1. Ivana Prokešová,

Veloservis Bruntál
2. Martina Moslerová
3. Michaela Pavelová,

SOK Kratochvíl

Kategorie Ž (ženy)
1. Veronika Sedláčková,

ASPV Vápenná
2. Radka Střešinková, Rýmařov
3. Ilona Brachňáková,

Buldoci Rapotín

Již tuto sobotu 7. června pokračuje
Jesenický šnek pátým závodem
z Jeseníku na Rejvíz.

Propozice pořadatelé

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

Připravil Zdeněk Kudlák
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CYKLISTICK¯ ZÁVOD KE DNI DùTÍ
Pofiadatel: prodejna

a oddíl SK Medvûdi R˘mafiov

Datum konání: sobota 7. 6. 2003

Místo startu: tûlocviãna Gymnázia R˘mafiov

Prezentace: 8.30 - 9.00 hod. v místû startu

Start: 9.00 hod. první kategorie

Kategorie: ho‰i, dívky: rok narození:

do 5 let do 1998
6 - 7 let 97 - 96
8 - 9 let 95 - 94
10 - 11 le 93 - 92
12 - 13 let 91 - 90

První tfii místa v kategorii obdrÏí diplom 
a vûcné ceny!

Hlavní cena: JÍZDNÍ KOLO

Upozornûní: • závodníci mohou startovat jen 
v doprovodu zákonného zástupce

• kaÏd˘ závodník musí mít 
cyklistickou pfiilbu.

Mgr. Vlastislav Durman

Druhé kolo Topgal cupu 2003
V neděli 25. května pokračoval maratónem ve Vikýřovicích seriál závodů hor-
ských kol - Topgal cup 2003. Pro letošní ročník pořadatelé prodloužili trať 
na 36 km a přidali další 4 km dlouhé stoupání, které cyklisté museli absolvo-
vat hned dvakrát. Mezi 130 startujícími se ani tentokrát neztratili bikeři hájící
barvy týmu S.O.K. Kratochvíl Rýmařov. Martin Vala obsadil v kategorii
Masters C 2. místo, když za vítězným Olrichem zaostal pouze o 22 sekund.
Mezi juniory si Michal Karásek prožil maratónskou premiéru a v cíli z toho
bylo 8. místo v této věkové kategorii a dalších 9 bodů do hodnocení Topgal
cupu. V celkových výsledcích MTB maratónu s přízračným názvem Mrtvý
muž figuruje Martin Vala na 8. a Michal Karásek na 52. příčce.

Výsledky Masters C: 1. Petr Olrich, CTC Fort 1:36:52
2. Martin Vala, SOK Rýmařov 1:37:14
3. Miloš Hejtmánek, C.A.C. 1:42:17

Výsledky Junioři: 1. Vojtěch Březina, TC Desná 1:43:04
2. David Stejskal, CTC Fort 1:43:58
3. Matěj Markvart, CK Morava 1:45:23
8. Michal Karásek, SOK Rýmařov 2:00:47

Celkové výsledky MTB maratónu Mrtvý muž:

1. Jaroslav Obruča 1:24:25
2. Jan Fišar 1:28:19
3. Ondřej Horák 1:30:15
8. Martin Vala 1:37:14
52. Michal Karásek 2:00:47 Redakce

Zajištěna
profesionalita
a spolehlivost.

Zajímavé
ceny

dohodou.

Provádím veškeré účetní práce na PC
jednoduché účetnictví

i pro plátce DPH včetně mezd.

Kontakt - mobil: 732 149 611
(kdykoliv)

ITÁLIE 29. 8. - 7. 9. 2003

CVIâÍME

- 2 - 3 hodiny dennû

- s trojnásobnou finalistkou

mistrovství âR 

v aerobiku (Dance 

aerobik, Kickbox 

aerobik, Aquaerobik)

- s profi cviãitelkou

Fitness a zdravotní

tûlesné v˘chovy

(Pilates, Kalanetiku,

Streãink, Kondiãní 

cviãení)

HUBNEME

- 2 kg za t˘den

- pod dozorem dietní sestry

CVIâÍME - HUBNEME - RELAXUJEME

BliÏ‰í informace:

Po - Pá od 14.00 do 21.00 hodin
STUDIO SPORT A ZDRAVÍ, 

ÎiÏkova 31, R˘mafiov 795 01, tel. 554 212 346

RELAXUJEME
- X hodin dennû
- na pláÏi
- u víneãka
- na diskotéce aj.

A KDYÎ
NÁM

ZBYDE
âAS

budeme si hrát

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 20. 6.

Uzávěrka pro řádné vydání

je v čtvrtek 12.6. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

11/2003



NárÛst ceny povinného ruãení?
Vás se t˘kat nemusí!

·koFIN garantuje nemûnnou v˘‰i leasingov˘ch splátek po dobu trvání
leasingové smlouvy.

JestliÏe nyní vyuÏijete akce INCLUSIVE pro vozy ·koda, souãástí va‰í

mûsíãní splátky bude nejen POVINNÉ RUâENÍ, ale i POJI·TùNÍ HAVARIJNÍ, SKEL, ÚRAZU
a ZAVAZADEL.

âasy se mûní, ale va‰e platby zÛstávají stejné. Není to pfiíjemné?

Autorizovan˘ prodejce vozÛ ·KODA

Informujte se u nás o nejnovûj‰í nabídce vozÛ ·KODA. Vyzkou‰ejte Octavii 1,9TDI 130PS

a ‰estistupÀovou pfievodovku nebo Fabii s nov˘m motorem 1,4TDI 75PS nebo dokonce sportovní

Fabii RS !!!

Auto color Design s.r.o.

ADRESA: R˘mafiov, Opavská 69, TEL.: 554-230712, FAX.: 554-230717

Bruntál, Staromûstská 3, TEL: 554-715101, FAX: 554-715101

Jeseník, Lipovská 94, TEL: 584-401199, FAX: 584-411550

·koFIN



BOB SPORT
Husova 3, R˘mafiov (1. patro)

V˘prodej plavek,
fitness kompletÛ, br˘lí

Stále trvá zimní v˘prodej
slevy 20 %

• Îivotní poji‰tûní Dynamik

• Kombinované vkladové poji‰tûní Kombi

• Ostatní Ïivotní poji‰tûní a Ïivotní poji‰tûní s daÀov˘mi úlevami

• SdruÏené poji‰tûní mládeÏe

• Úrazové poji‰tûní

• DÛchodové poji‰tûní

• Poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní

• Soukromé zdravotní poji‰tûní s urãitou pracovní dávkou 

v pracovní neschopnosti nebo úrazu

• Penzijní fond âeské poji‰Èovny a.s.

• Povinné ruãení vozidel vãetnû havarijního poji‰tûní (souãasná cena vozidla)

• Odpovûdnost v obãanském Ïivotû

• Odpovûdnost z v˘konu povolání

• Poji‰tûní domácnosti

• Poji‰tûní obytn˘ch budov

• Stavební spofiení s modrou pyramidou

Josef Mikulášek - pojišťovací agent, zastupující ČP

SSjjeeddnnáávváá

ČESKÁPOJIŠŤOVNAa.s.

554 211 862 604 586 170

KONTAKT: Skalní 5, 793 42 JANOVICE U RÝMAŘOVA


