
Rýmařovská nemocnice 
se stala držitelem prestižního
titulu „Baby Friendly Hospital“

V sobotu 27. září se skutečni-
ly oslavy k 30. výročí udělení
statutu města Břidličné.

Galerie Octopus zahájila výstavu, která je věnována vý-
znamnému olomouckému krajináři Miloslavu Jemelkovi.
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ZŠ na ulici 1. máje zorganizovala sportovní odpoledne
pro budoucí prvňáčky v rámci Dne otevřených dveří.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Aktuálně z města

Zastupitelé schválili odkup pohledávky
za Sortie, s. r. o. Praha, jako zástavní

právo na Dům kultury

Rozpočtová opatření roku 2003

Zastupitelstvo města Rýmařova 
se sešlo na sedmém zasedání ve čtvr-
tek 25. září a přijalo celkem dvaase-
dmdesát usnesení. Zastupitelé přijali
usnesení týkající se rozpočtových o-
patření, vzali na vědomí předloženou
zprávu o hospodaření Bytermu
Rýmařov za rok 2002 a 1. pololetí
roku 2003. Na programu jednání byl

rozsáhlý blok majetkových záleži-
tostí, týkající se záměrů prodeje,
vlastních prodejů nemovitostí, a dal-
ší hospodářské problémy. S jednotli-
vými body usnesení z jednání zastu-
pitelstva města se mohou občané se-
známit prostřednictvím Úřední des-
ky Městského úřadu v Rýmařově,
kde jsou zveřejněny.

Zastupitelstvo města akceptovalo
a schválilo jako rozpočtová opatření
roku 2003 zvýšení objemu příjmů
rozpočtu na základě přidělených 
účelových dotací ze státního rozpo-
čtu v období od počátku letošního
roku do září 2003 v celkové částce 
+ 100 386,8 tis. Kč a současně zvý-
šení objemu rozpočtových výdajů
o stejnou částku s rozpisem podle
rozhodnutí poskytovatele dotace.
V rozhodujících případech rozpočto-
vých opatřeních, která dosud nejsou

potvrzena příslušným usnesením za-
stupitelstva města, jde o účelové do-
tace a příspěvky od státních orgánů
nebo z krajského úřadu, určené 
na akce nebo pro účely, které zastu-
pitelstvo města odsouhlasilo při
schvalování původního rozpočtu 
na rok 2003, s tím, že z hlediska me-
todiky jsou příslušné částky zahrno-
vány jako rozpočtová opatření během
roku. Jde zejména o dotace na finan-
cování nákladů spojených s přecho-
dem na reformu státní správy apod.

Byterm eviduje 131 dlužníků na nájemném z bytů a 41 z nebytových prostor
Ve zprávě o hospodaření Bytermu Rýmařov za období roku 2002 a 1. poloviny roku 2003 se uvádějí zejména ekonomické výsledky hospodaření. Jedná 
se například o výnosy a náklady na domovní a bytový majetek města, vývoj stavu pohledávek a závazků a přehled hospodaření.
Z hlediska podmínek realizace příjmů a výnosů z majetku města je Byterm řízen sazbami nájemného z bytových a nebytových prostor a z hlediska vlast-
ního hospodářského výsledku sazbou mandátní odměny. Vývoj těchto sazeb byl v období 2002 a 1. poloviny roku 2003 následující:

a) Nájemné z bytů - Poslední zvýšení nájemného se uskutečnilo k 1. 7. 2002 a tento ceník je platný dosud. Aktuální sazby nájemného v Kč/1 m2 podla-
hové plochy bytu jsou:

I. kategorie - 15,23 Kč
II. kategorie - 10,86 Kč
III. kategorie - 8,69 Kč
IV. kategorie - 6,52 Kč

Ve zprávě se uvádí, že dluhy na nájemném z bytů po lhůtě 
splatnosti přesahující 5 000 Kč eviduje Byterm v současné 
době u 131 dlužníků, z toho je:

- 43 dlužníků s dluhem do 10 tis. Kč
- 34 přes 10 tis. Kč (do 20 tis. Kč)
- 20 přes 20 tis. Kč (do 30 tis. Kč)
- 21 přes 30 tis. Kč (do 50 tis. Kč)
- 13 dlužníků s dluhem přesahujícím 50 tis. Kč.

V současné době v devětačtyřiceti případech uznali dlužníci svůj dluh a byla s nimi uzavřena dohoda o splátkách. Zažalováno bylo třiašedesát dlužníků,
z toho čtyřicet dva žalob bylo uzavřeno platebním rozkazem nebo rozsudkem o povinnosti uhradit dlužnou částku a v řízení je jednadvacet žalob. Ve třech
případech se provádí exekuce formou srážek ze mzdy a ve dvaadvaceti případech požádal Byterm soud o provedení exekuce na movitý majetek. V šesti pří-
padech bylo provedeno vystěhování dlužníka do holobytu.

b) Nájemné z nebytových prostor - k 1. 1. 2003 došlo k úpravě roční sazby za pronájem nebytových prostor o inflaci roku 2001-2002, tj. o 5,9 %. Přehled
platných sazeb v Kč ročního nájemného na 1 m2 pronajaté plochy:

Pronájem pro podnikatelskou činnost Hlavní plochy Vedlejší plochy

a) intenzivní centrum 629 Kč 440 Kč
b) centrum města (kromě intenzivního) 582 Kč 408 Kč
c) ostatní části města 408 Kč 286 Kč

Podnikání v řemeslné malovýrobě Hlavní plochy Vedlejší plochy
nebo ve službách pro město nedostatkových

a) intenzivní centrum 440 Kč 308 Kč
b) centrum města (kromě intenzivního) 408 Kč 286 Kč
c) ostatní části města 286 Kč 200 Kč

Činnost ve školství, kultuře, sportu, osvětě,
sociální, charitativní a náboženské sféře 117 Kč 82 Kč

Dluhy na nájemném z nebytových prostor po lhůtě splatnosti eviduje Byterm v současné době u 41 nájemníků. Z toho je:

- 32 dlužníků s dluhem do 50 tis. Kč (19 nájemníků dluží jednu splátku nájemného)
- 4 přes 50 tis. Kč (do 100 tis. Kč)
- 2 přes 100 tis. Kč (do 200 tis. Kč)
- 2 přes 200 tis. Kč (do 300 tis. Kč)
- 1 dlužník s dluhem přes 500 tis. Kč.

Se čtyřmi dlužníky byla uzavřena dohoda o splátkách, zažalováno bylo šest dlužníků, z toho uzavřeny platebním rozkazem jsou tři žaloby a rozsudkem 
o povinnosti uhradit dlužnou částku šest žalob, v řízení je zatím šest žalob. Za trvale nedobytné lze označit asi 60 % pohledávek. Důvodem je nemajetnost
nájemníků, úmrtí nebo jejich vyhýbání se soudu, u nebytových prostor pak především skutečnost, že se nájemník dlouhodobě nezdržuje na území ČR.

Ilustrační foto
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Město se zúčastní nedobrovolné dražby

Vodovodní řad na Marxově ulici
v Rýmařově se opraví

Na Marxově ulici je trvalým problémem zastaralé vedení vodovodního řadu
s omezeným průtokem a tlakem vody. Místním obyvatelům způsobuje situace
řadu problémů. Celá záležitost byla projednána s provozovatelem vodovodů
firmou Brvos, s. r. o., a nabízí se řešit situaci opravou v celém úseku. Investice
bude hrazena z nákladů města a je plánována na měsíc říjen letošního roku.
Potřebná částka činí 269 tis. Kč a je možno ji získat započtením nájemného
předepsaného VaK Bruntál. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na opravu
vodovodu na Marxově ulici.

Městská policie bude sloužit také v Horním Městě
Zastupitelé schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov
a obcí Horní Město o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní
policii ve smyslu právní úpravy platné od 1. ledna 2003. Náklady na činnost
obecní policie na území obce Horní Město budou hrazeny touto obcí. 

Zastupitelé schválili stažení záměru prodeje
hotelu a pivovaru Excelent z jednání

Jedním z projednávaných bodů v návrhu usnesení zastupitelstva města byl zá-
měr prodeje hotelu a pivovaru Excelent ve vlastnictví města Rýmařova. S ná-
vrhem na stažení tohoto bodu z jednání zastupitelstva vystoupil zastupitel
František Ziegler, který navrhl, aby tento záměr prodeje byl důkladně projed-
nán v příslušných komisích a poté opět vrácen k projednání radě města.
Zastupitelé jednomyslně odhlasovali návrh na stažení tohoto bodu.

Město Rýmařov ručilo za hypoteční
úvěr podnikatele pana Cimera
u Komerční banky jako zástavní ru-
čitel nemovitostmi města. Pan Cimer
neplnil řádně své závazky vůči KB
a ta hrozila, že začne uspokojovat
své pohledávky vůči němu prodejem
zastavených nemovitostí města. Aby
tomu město předešlo, získalo 
za úplatu pohledávku KB za pana
Cimera na základě smlouvy o po-
stoupení pohledávek uzavřené s KB,
a. s., dne 11. června 2003.
Postoupenou pohledávku za pana
Cimera nyní město vymáhá formou

nedobrovolné dražby nemovitostí
pana Cimera, kterými je pohledávka
zajištěna. Byla uzavřena smlouva
s dražebníkem o provedení nedobro-
volné dražby zmiňovaných nemovi-
tostí (jedná se o budovu na Husově
ulici č. 14 a dvě spojené budovy 
na náměstí Míru č. 29 a Školním ná-
městí č. 8).
Zastupitelstvo města vyslovilo sou-
hlas, aby se město Rýmařov zúčast-
nilo nedobrovolné dražby nemovi-
tostí, a pověřilo Ing. Pavla Koláře za-
stupováním města na této nedobro-
volné dražbě.

Město poskytne finanční příspěvek
Moravskoslezskému kraji

Město Rýmařov se každoročně účastní veletrhu Regiontour v Brně. Poslední
dva roky se Rýmařov prezentoval v rámci společné expozice regionálních
partnerů Moravskoslezského kraje. Zastupitelé schválili poskytnutí finančních
prostředků Moravskoslezskému kraji na prezentaci města v rámci veletrhu
Regiontour 2004 ve výši 20 000 Kč.

zeptali jsme se za vás
Proč se město Rýmařov rozhodlo k prodeji hotelu a pivovaru Excelent a proč byl stažen projednávaný bod o záměru prodeje z jednání, jsme se zeptali zastu-
pitele Františka Zieglera.

Co vás vedlo k tomu, abyste vystou-
pil s návrhem na stažení bodu o zá-
měru prodeje hotelu a pivovaru
Excelent?
Jedná se o to, zamyslet se vůbec 
nad tím, proč prodávat věc, která
stála spoustu peněz. Město do vý-
stavby investovalo kolem 20 mil. ko-
run. Pokud k tomu přidáme úroky
a penále z prodlení, vyřizování dal-
ších dodatečných úvěrů, financování
právníků a další finanční výdaje, do-
jdeme k podstatně vyšší částce.
Firma, která výstavbu hotelu a pivo-
varu realizovala, zahájila také jeho
provoz. Později objekt předala měs-
tu, které se o hotel prostřednictvím
dalšího nájemce staralo. Následně
byl hotel předán do správy měst-

ským službám, které ho obratem
pronajaly současnému vlastníkovi,
tuším za 300 tis. korun ročně.
Většina tvrdí, že provoz hotelu a pi-
vovaru je ztrátový a nikdo z jeho
provozování nic nemá. Dobře, ale 
co jsme udělali pro to, aby provoz
ztrátový nebyl? Proč například hotel
Excelent nevede firma, která má
zkušenosti v oblasti pohostinství?
Zkušená osoba - hoteliér. Otázkou
zůstává, jak dále kvalitně poskytovat
služby v oblasti pohostinství, kolik
platit za nájem, kolik půjde z nájmu
na údržbu a podobně. To jsou důle-
žité náležitosti, které by měl někdo
vyřešit a stanovit přesné mantinely.
A když si vzpomenu, jaké s tím by-
ly problémy, abychom hotel zachrá-

nili, aby nám nepropadly zástavy
a nemusel se prodat už tenkrát, do-
mnívám se, že dnes prodávat je ne-
rozumné.
Proč se podle vás město domnívá,
že provoz je ztrátový?
Protože z provozování hotelu nic ne-
má a nestojí za to se o hotel starat.
Neexistuje přehled o nájemném,
o investicích. Ano, ono to „nějak“
funguje. Městské služby hotel prona-
jaly dalšímu nájemci, tak je to dobrý.
Jsou s prodejem spojena i další rizi-
ka? Případný kupec by nemusel ho-
tel a pivovar zachovat.
Jistě, někdo se přihlásí za cenu, kte-
rá bude představovat čtvrtinovou
hodnotu investičních vkladů, neza-
platí, za dva roky zjistí, že to není to

pravé ořechové, a buďto objekt pro-
dá dál, nebo jej zruší. A jestli už jed-
nou pivovar s hotelem máme, měli
bychom dělat vše pro to, abychom 
si jej udrželi. Je to určitá dominanta
města, lidé si na něj zvykli, jezdí
sem z celé republiky, někdy i ze svě-
ta. Přijedou sem lidé z partnerských
měst, kteří by měli mít podmínky 
na úrovni. To je to, proč mě mrzí, 
že bychom jej prodávali. Po velkých
peripetiích se hotel podařilo uvést
do provozu - „tak se ho rychle zbav-
me“, to přece není logické. Nelíbí 
se mi názor některých kompetent-
ních: nic to nenese, má to dluhy, pryč
s tím. Jak jsem řekl, udělejme něco
pro to, abychom prodávat nemuseli.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo
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Aktuálně z rýmařovské nemocnice

KOJENÍ = ZDRAVÍ
Jednou ze základních potřeb dítěte
je výživa. Současná věda považuje
přirozenou výživu mateřským mlé-
kem za nejlepší.
Dítě má právo na mateřské mléko
jako jedinou potravu plně odpoví-
dající jeho potřebám. Matka a dítě
pak mají právo na odpovídající péči
před porodem i po porodu včetně
podmínek, které usnadňují kojení.
Právo na kojení je zakotveno
v Úmluvě o právech dítěte, která
u nás vstoupila v platnost zákonem
č. 104/1991 Sb., článek 24.
Kojení je součástí našeho
Národního programu podpory
zdraví. Světová zdravotnická
organizace (WHO) a UNICEF
doporučují výlučné kojení po do-
bu šesti měsíců a v kojení pokra-

čovat s postupně zaváděným pří-
krmem do dvou roků dítěte nebo
i déle.
Zdravotníci, kteří přicházejí do sty-
ku s kojící matkou a jejím dítětem,
mají odpovědnost za dodržování
Metodického doporučení pro ko-
jení pro Českou republiku.

Na podporu a prosazování kojení
vznikla pod záštitou WHO/UNICEF
v celém světě iniciativa nazvaná
Baby Friendly Hospital Iniciative
a nemocnice, které ji prosazují, zís-
kávají titul BABY FRIENDLY
HOSPITAL (nemocnice přátelská
dětem). V současné době má tento
titul asi 30 nemocnic v republice, te-
dy necelá třetina, a asi 15 tisíc ne-
mocnic na celém světě.

Motto: „Tvá výživa bude tvým lékem“ (Hippokrates).

Dnem 19. září 2003 se na základě kladného výsledku důkladného auditu stala
držitelem prestižního titulu „Baby Friendly Hospital“ i nemocnice v Rýmařově.

Naše milé maminky,
my všichni z porodnice a novoro-
zeneckého oddělení jsme rádi, 
že si ke svému porodu vybíráte prá-
vě naši nemocnici.
Veškerý personál, který přijde 
do styku s Vámi a s Vaším mimin-
kem, je připraven Vám kdykoliv po-
moci a poradit. Na našem oddělní
dodržujeme deset kroků k úspěšné-
mu kojení, naučíme Vás základní
techniku kojení, několik poloh
správného přiložení dítěte k prsu,
správné odstříkávání mléka a péči
o něj. Umíme řešit Vaše problémy
s prsy, zadržováním mléka i opoždě-

nou laktací atd. Maminka s mimin-
kem je pro nás vždy středem zájmu,
náš přístup je individuální, na zákla-
dě skutečností, dotazů maminky 
apod. S maminkami si hodně povídá-
me a jejich názory jsou pro nás pod-
nětem pro další zlepšení naší práce.
Při propouštění domů dostanou
všechny maminky kontakt na nás
i na naši laktační poradkyni Janu
Tarcalovou s tím, že se na nás mo-
hou obrátit kdykoliv, budou-li mít
doma jakékoliv potíže.
Kolektiv lékařů a sester porodnice

a novorozeneckého oddělení
Nemocnice Rýmařov Z dětského oddělení Foto: Miloslav Marek

Z rýmařovské porodnice Foto: Miloslav Marek

Střípky z historie kojení
Po celou dobu vývoje člověka od jeho po-
čátků bylo mateřské mléko považováno 
za nenahraditelné, kojící matka měla mít
hojnost mléka. Svědčí o tom již archeologic-
ké nálezy z doby kamenné, jako např. plasti-
ka Věstonické venuše coby bohyně hojnosti
a plodnosti. Bohyní matkou starého Egypta
byla Isis, která byla připodobňována ke krá-
vě dávající mléko stromu života a trůnu fara-
ónů. Ve starověkém Řecku byla bohyní hoj-
nosti Artemis z Efezu, obdařená mnohočet-
nými prsy po celém těle. I řecká mytologie
připisuje mateřskému mléku bohyň zázrač-
nou moc (nejvyšší vládce Olympu Zeus 
ve snaze získat nesmrtelnost pro svého ne-
manželského syna Herákla jej přiložil k prsu
spící manželky Héry), pozadu nezůstali ani
staří Římané se svojí legendou o dvojčatech
Romulovi a Removi, kteří byli odkojeni 
vlčicí, jejímž mateřským mlékem získali bo-
jovné vlastnosti dravého zvířete.
Ze zachovaných literárních pramenů Indů,
Peršanů, Egypťanů, Řeků a Římanů se však
dovídáme, že ne všechny matky své děti ko-
jily. Především zámožné matky z patricij-
ských rodin nekojily své děti z obavy, že ko-
jením ztratí pevné poprsí, a byl tedy zave-
den systém kojných. Pro jejich výběr vypra-

coval nejznámější gynekolog starověku
Soranos z Efezu ve 2. století před Kristem
neobyčejně přísná kriteria. Vypracoval i po-
kyny pro lékaře a porodní báby, z nichž
mnohé jsou jako doporučení pro kojící mat-
ky platné dodnes. Dobré kojné - otrokyně -
byly vysoce váženy. Nicméně např. Tacitus
(55-120 n. l.) brojil proti kojným a prohla-
šoval, že „každé dítě má být kojeno 
v ochranné náruči své matky, nikoli služeb-
nou či kojnou“.
Ve smyslu tohoto doporučení pokračovali
i středověcí myslitelé. V tomto období bylo
kojení emočně spjato s křesťanskou nábo-
ženskou ideologií, jejímž symbolem se stala
křesťanská madona s dítětem. Středověká
madona se však zásadně liší od prehistoric-
ké matky-bohyně. Její mateřství je zahaleno
oparem posvátnosti, líbeznosti, čistoty,
a proto i zobrazení kojící madony z té doby
jsou cudná až prudérní. Renesance odhalila
ňadra, aby je obdivovala, proti tomu však
ostře vystoupila nejen církev, ale i řada uče-
ných. Tak např. francouzský kněz Olivier
Maillard na konci 14. století ujišťoval ženy
odhalující své poprsí, že budou pověšeny
v pekle za své „nestoudné bradavky“. I náš
církevní reformátor Jan Hus (1369-1415) Jan Gossaert, Madona s dítětem (16. století)
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energicky odsuzoval „pomocí podpěr odhalená
ňadra v hluboce vystřižených šatech“. Urozené
dámy renesance, podřízené ideálu doby, svá ňad-
ra zahalovaly průsvitným závojem, a aby jim za-
chovaly dívčí pel, své děti podobně jako ve sta-
rověku přenechávaly kojným. Tento systém byl
ovšem ostře napadán humanistickými praktický-
mi lékaři, kněžími, kazateli a dalšími mravokár-
ci celé Evropy. Učitel národů Jan Amos
Komenský považoval odstavování dítěte od
vlastní matky a výživu cizím mlékem „proti
Bohu škodlivé, dítkám škodlivé i matkám sa-
mým“. Avšak nikdo v té době neudělal pro po-
pularizaci kojení větší kampaň proti kojným než
osvícenec filozof J. J. Rousseau, který ve svém
díle dokazoval, že kojení připoutává matku pev-
něji k dítěti a rodině a poskytuje tak základnu
pro společenskou obrodu.
Do 16. století bylo zaměstnávání kojných výsa-
dou aristokracie, v 17. století zachvátila tato
konvence i buržoazii. V 18. století bylo posíláno
na venkov ke kojení a výchově v rodinách 
asi 50 % pařížských dětí. V roce 1780 např. byla
pouhá desetina kojenců ve vlastních rodinách. 
V posledních letech 18. století se ve znamení

francouzské revoluce stal návrat ke kojení pří-
mo kultem. Matky, které odmítaly kojit své po-
tomky, byly považovány za osoby sociálně pod-
vratné.
Významnou roli v tehdejších dobách sehrávaly
nalezince, ve kterých chudé opuštěné dívky
mohly anonymně odložit své dítě. V nich mohly
zdravé svobodné matky působit jako pomocnice
a kojné nejen pro vlastní dítě, ale i pro děti odlo-
žené. Jen děti kojené nejméně jeden rok měly
šanci přežít. Ostatní děti, živené zvířecím mlé-
kem, většinou během prvního roku umíraly.
Nejčastěji byly používány kozy (případně osli-
ce), k jejichž strukům byli kojenci přikládáni.
V 19. století udávalo Evropě tón britské impéri-
um, jehož vrcholným vzorem rodinné a občanské
ctnosti byla královna Viktorie, její milovaný
manžel a jejich devět dětí. Byla uctívána jen pr-
sa mateřská a kojení vlastní matkou.
Na základě Pasteurova objevu, že ohřevem mlé-
ka na správnou teplotu a následným zchlazením
se stává mléko méně závadným, došlo k prudké-
mu rozvoji umělé výživy a kojení začalo opět u-
stupovat, krmení z láhve se stalo takřka módou,
zvláště u dobře situovaných občanů. 

Jiný byl samozřejmě celý vývoj u „prostého li-
du“, kde kojení bylo přirozenou součástí běžné-
ho koloběhu života.
K prudkému poklesu kojených novorozenců
v našich poměrech došlo až v druhé polovině 
20. století, kdy se začal uplatňovat systém sjed-
noceného zdravotnictví, včetně ústavního po-
rodnictví, které ve snaze, aby si matka po poro-
du odpočinula, oddělilo dle západních vzorů
matku od novorozence. Symbolem porodnic-
kých oddělení se stal speciální pojízdný novoro-
zenecký vozík, ve kterém bylo 6-12 i více novo-
rozenců převáženo z novorozeneckého oddělení
na oddělní šestinedělí šestkrát denně ke kojení.
Dítě tak strávilo se svojí matkou maximálně tři
hodiny za den. Pochopitelně se laktace nemohla
řádně rozvinout, a tak mnozí novorozenci od-
cházeli do domácí péče s dokrmem umělou vý-
živou se všemi negativy, která tento systém při-
nášel. 
Výsledky zkoumání posledních desítek let jed-
noznačně vedou k návratu k přirozenému způso-
bu výživy novorozenců - ke kojení.

Za použití článku Doc. MUDr. D. Šráčkové
(Mamita, č. 1/2002), zpracoval Ing. M. Marek

Dnem 1. října 2003 byla v rámci Nemocnice Rýmařov otevřena dětská ambulance, která bude sloužit všem
dětským pacientům Rýmařovska. Ambulance je umístěna v zadní části budovy u vjezdu do nemocnice 

a lékařka MUDr. Tatiana Gvozdiaková vám a vašim malým pacientům bude k dispozici v následující době:

pondělí 9 - 11 hodin,
úterý 13 - 16 hodin,

středa 9 - 11 hodin, prevence (očkování, preventivní prohlídky) 12 - 14 hodin,
čtvrtek a pátek 8 - 10 hodin.

Rádi vás v naší ambulanci přivítáme.
Jenom pro úplnost připomínáme, že lékařská služba první pomoci pro děti funguje na dětském oddělení

nemocnice v Rýmařově ve všední dny od 15,30 hod. do 7,00 hod. a v sobotu a v neděli nepřetržitě.

Vedení nemocnice vychází vstříc potře-
bám zaměstnaných žen a rozšiřuje ordi-
nační hodiny gynekologické ambulance
gynekologicko-porodního oddělení 
nemocnice. Ambulanci bude možné
dvakrát týdně navštívit i odpoledne, 
a to v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 17
hodin. Ing. M. Marek

V nemocnici v Rýmařově zahájila činnost dětská ambulance Rozšíření ordinačních
hodin v gynekologické

ambulanci

oznámení

Ve čtvrtek 23. října bude po celý
den uzavřena pošta v Rýmařově.
Důvodem je výměna programu
operačního systému v počítačo-
vé síti. O den dříve, tedy ve stře-
du 22. října, bude provozní doba
pouze upravena. Otevřeno bude
od 8.00 do 12.00 hodin a od
13.00 do 16.00 hodin. V pátek
24. října již bude provoz na poš-
tě fungovat bez omezení. JiKo

Pošta bude jeden
den mimo provoz

V hotelu Excelent jednali o lehkoatletické dráze
Ve čtvrtek 18. září se uskutečnilo 
za účasti zástupců odboru Sport pro
všechny, základní školy, zastupitelstva
a sportovců jednání na téma absence
lehkoatletické dráhy v Rýmařově.
Přítomní se shodli v konstatování ne-
dostatečného zázemí pro rekreační tě-
lovýchovu a hledali optimální výcho-
disko, jak tento problém vyřešit.
Zástupci rýmařovských sportovců pro-
hlásili, že tradiční Rýmařovský deseti-

boj nachází stále více příznivců a v sou-
časné době se do sportovní činnosti za-
pojuje více jak šest desítek nad-
šenců z řad dobrovolných sportovních
činovníků. Bylo by tedy zcela na mís-
tě, aby zázemí pro tréninky sportovců
bylo bráno vážně a přistoupilo se ko-
nečně k vyřešení tohoto vleklého pro-
blému.
Předsedkyně odboru Sport pro všech-
ny Jindra Bičíková uvedla, že pro spor-

tovce se vždycky řešení našlo, chce to
jen pevnou vůli a velké odhodlání.
Řešení se nakonec opravdu našlo.
Přítomní se shodli, že ideálním místem
pro vybudování cca 250 m dlouhého
lehkoatletického oválu je zahrada
v bezprostřední blízkosti Základní
školy na ulici 1. máje. Vypracování
projektu však brání fakt, že právě zmí-
něné okolí školy je podle výpisu z ka-
tastru částečně majetkem Geo-

logického průzkumu, který je v likvi-
daci. Pozemek bude proto nutno vy-
koupit. 
Po vyřešení tohoto problému by už
prakticky nic nebránilo tomu, aby se
zahájily přípravy k budování atletické-
ho oválu. Pokud by patronát nad leh-
koatletickým zázemím převzaly zá-
kladní školy, pak by bylo možné také
požádat o příslušnou dotaci na jeho
vybudování. JiKo

Pochvala a poděkování hudbě Pedagog
Protože jsem rodilý Rýmařovák,
který trávil svá dětská i studentská
léta v tomto krásném podhorském

městě, pozval jsem si na svatební
veselí své dcery hudbu Střediska
volného času z Rýmařova, skupinu

Pedagog. Tuto hudbu znám ze
svých studentských let, strávených
v Rýmařově. Hrávala nám na ple-
sech a stužkovacích večerech
Gymnázia Rýmařov. Byl jsem pří-
jemně překvapen, že má stále stej-
nou kvalitu, že jejich muzikantský
„kumšt“ je stále na stejně vynikající
úrovni. Téměř stovka svatebčanů
byla přímo nadšena průběhem sva-
tební veselice. Zpěvák pan Karásek
snad nebere na vědomí čas a zpívá
stejně kvalitně jako před půl stole-
tím. Paní zpěvačka Sigmundová se
může směle řadit mezi hvězdy po-
pulární hudby a mnohé i předčí.
Mohu na závěr nejen poděkovat
hudbě Pedagog, ale současně i po-
tvrdit, že jsem hrdý na svůj původ
z města, kde mají tak vynikající
hudbu. RNDr. Josef Holzmann

Foto: RNDr. Josef Holzmann
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událost
Železniční trať Valšov - Rýmařov oslavila 125 let

V sobotu 27. října se uskutečnily 
na vlakovém nádraží v Rýmařově 
oslavy ke 125. výročí vzniku želez-
niční trati Valšov - Rýmařov. Oslav
se zúčastnili zástupci města, předsta-
vitelé Českých drah a pozvaní hosté,
mezi kterými byli i čelní představite-
lé našich partnerských měst, polské-
ho Ozimku a slovenských Krom-
pach. Starosta města Petr Klouda 

ve svém projevu připomenul v krát-
kosti historii trati a význam železni-
ce pro region Rýmařovska.
„Železnici vzrostla konkurence v sil-
niční dopravě, dráhy marně čekají
na svou transformaci a oddlužení,
čekají na nové vymezení místa toho
kterého způsobu dopravy - novou
koncepci kraje a státu. Náš přístup

k dopravě komplikuje reforma veřej-
né správy - zánik okresních měst,
vznik krajů a pověřených obcí.
Ministři dopravy a vedení Českých

drah varují - neprosperující a nevyu-
žité trati zrušíme, musíme šetřit, neu-
držíme celou dopravní síť, správu
ztrátových tratí ať převezmou obce,
budou-li na to mít. Asi nikdy
za 125 let nebyla existence železnice
do Rýmařova tak ohrožena jako dnes.
Je jedním z pilířů, které drží město
i region. Jsem přesvědčen, že vydrží
a že bude dobře sloužit ještě mnoho

let,“ zdůraznil starosta a dodal, 
že v současné době bereme železnič-
ní napojení regionu a města jako sa-
mozřejmost. Vstup do Evropské unie
přinese s vysokou pravděpodobností
nové možnosti domácímu průmyslu
a turistice. Zesílí vliv ekologického
přístupu řešení dopravy a železnice
patří k těm nejšetrnějších ke svému

okolí a krajině. Na závěr vyslovil Petr
Klouda přání, aby železnice do Rý-
mařova ještě dlouho a dobře sloužila
a přinášela nám užitek.

Na vlakovém nádraží se v kulturním
programu vystřídala dechovka
s mažoretkami. Divácky atraktivní
byl pochopitelně příjezd historic-
kých vlaků. Krátce před půl jede-
náctou se objevila parní lokomotiva
s typovým označením 464 202 s his-
torickými osobními vozy. V roce

1955 byly ve Škodovce v Plzni vy-
robeny pouze dva prototypy této lo-
komotivy. Dalším historickým vla-
kem, který přijel na rýmařovské vla-
kové nádraží, byl motorový vůz 
s označením M 131 101 z kopřiv-
nické Tatry, jehož výroba se datuje
rokem 1948. Přítomní měli možnost
nahlédnout nejen do historických
vagónů, ale také do strojovny parní
lokomotivy. Historické mašinky lá-
kaly především děti, které všetečně
prozkoumávaly každý detail.
Program oslav 125. výročí trati
Valšov - Rýmařov pokračoval

i v odpoledních hodinách, kdy 
se parní mašina vydala na svou ces-
tu z Rýmařova do Bruntálu a zpět.
Od půl páté odpoledne mohli ná-
vštěvníci oslav ve Středisku volné-
ho času shlédnout vystoupení rýma-
řovských dětí a dětí z partnerského
města Ozimku (Polsko) pod názvem

Jede, jede mašinka. V jednotlivých
vystoupeních se představily mažo-
retky Střediska volného času a měs-
ta Ozimku, dále děti z 3. a 6. mateř-
ské školy v Rýmařově, cvičen-
ky sportovní gymnastiky při 
TJ Jiskra Rýmařov, taneční skupina
Freeze Dance SVČ a taneční klub
Jes při základní škole na Jelínkově
ulici. Odpoledním vystoupením dětí
v SVČ Rýmařov byly oslavy zavr-
šeny. Pro zájemce o podrobnou his-
torii je v městském muzeu připrave-
na publikace  125 let železniční tra-
ti Valšov - Rýmařov. JiKo
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Parta čtyř mladíků má
na svědomí 26 vloupání

Ve středu 24. září zahájil policejní
rada SKPV Bruntál trestní stíhání
čtyř mladíků ve věku od 20 do 23 let
(tři pocházejí z okresu Bruntál, jeden
z Olomoucka) pro trestný čin kráde-
že, u nejstaršího navíc pro trestné či-
ny poškozování cizí věci a nedovole-
ného ozbrojování.
Skutků se dle obvinění dopouštěli
v období mezi 30. červencem
a 15. zářím 2003 v Janovicích,
Břidličné, Bruntále, Vrbně pod
Pradědem, Rýmařově, Jamar-
ticích, Horním Benešově, Horních
Životicích a na Olomoucku. Podle
dosavadních zjištění provedli členo-
vé čtveřice, společně s další, dosud
neznámou osobou, celkem dvacet
šest vloupání do vozidel, z toho třia-
dvacet na Bruntálsku a tři v okrese
Olomouc.
Při některých vloupáních se spokoji-
li pouze s odčerpáním benzínu z ná-
drže (Janovice, Břidličná), jindy do-
cházelo i ke krádežím oleje, autorá-
dií, lékárniček, dokladů a v jednom
případě byla dokonce odcizena opa-
kovací kulovnice vzor 537 se závě-
rem a optickým zaměřovačem, kte-
rou u sebe poté nelegálně přechová-
val nejstarší ze skupiny obviněných.
Parta mladíků je obviněna mimo jiné
z nedávné série devíti vloupání 
do starých typů vozidel značky
Škoda v Břidličné. I v dalších přípa-
dech (Horní Benešov, Horní
Životice, Olomoucko) šlo nejčastěji
o vloupání do starých škodovek (typ
105, 110). Ve Vrbně pod Pradědem
pak byli postiženi například majitelé
Felicie a Renaultu. Jednadvacetiletý
a třiadvacetiletý z mladíků jsou dále
obviněni z vloupání do Fabie ze dne
11. září v Bruntále. Z auta odcizili si-
ce jen servisní knížku, ale při té pří-

ležitosti na něm způsobili škodu 
za 7 500 Kč. Kromě toho je členům
skupinky připisována i krádež auto-
rádia z Golfu o čtyři dny později ta-
ké v Bruntále a několik vloupání 
na Olomoucku.
Jedná se o letos největší objasně-
nou sérii vloupání do vozidel
na Bruntálsku. Způsobená škoda
činí více než 110 000 Kč, avšak ta-
to částka patrně není konečná, ne-
boť podezřelí jsou vyšetřováni
i v souvislosti s dalšími případy.
Všichni obvinění byli 24. září zadr-
ženi jako podezřelí, bylo u nich za-
hájeno trestní stíhání a následujícího
dne byl u některých z nich podán ná-
vrh na vzetí do vazby.

Dřevěnice lehla popelem

23. září kolem sedmé hodiny večerní
došlo ve Žďárském Potoku k požáru
dřevěné rekreační chaty. Požár dře-
věnice, která byla právě v rekon-
strukci, vznikl z dosud nezjištěných
příčin. K místu požáru dorazili hasič-
ské záchranné sbory z Bruntálu,
Rýmařova a Břidličné i dobrovolní
hasiči z Horního Města, kterým 
se společně podařilo ve tři čtvrtě 
na deset oheň lokalizovat, ovšem po-
stiženou chatu již nebylo možné za-
chránit. Nešťastná událost, která os-
matřicetiletému majiteli z Opavska
způsobila škodu za 150 000 Kč, 
se obešla bez zranění.

Opilý řidič skončil
v příkopu

Deset minut po půlnoci dne 24. září
došlo k dopravní nehodě na cestě
mezi Ryžovištěm a Vajglovem.
Čtyřiatřicetiletý řidič vozidla Opel
Corsa zde nezvládl mírně levotoči-
vou zatáčku a sjel do pravého silnič-
ního příkopu. Muž vyvázl bez zraně-

ní a rovněž hmotná škoda na jeho vo-
zidle činí pouze 1 000 Kč. Jeho další
cesta tím však skončila, protože de-
chová zkouška, kterou musel pod-
stoupit, vykázala hodnotu 2,63 pro-
mile alkoholu. Provinilec byl na mís-
tě poučen o možných sankcích, pře-
sto se odmítl podrobit dalšímu lékař-
skému vyšetření a odběru krve.

Špatný stav vozovky
příčinou nehod

V posledních zářijových dnech byla
Hornoměstská ulice v Rýmařově
hned dvakrát po sobě dějištěm do-
pravní nehody, kterou zapříčinil
špatný stav povrchu vozovky. Při
jedné z nich najel devětatřicetiletý ři-
dič Renaultu Laguna pravým před-
ním kolem do výtluku u okraje ko-
munikace, který nebyl označen do-
pravní značkou. Oprava poškozené-
ho hliníkového disku na kole bude
stát 5 000 Kč.

Peněženku mu vytáhl
přímo z bundy

Rýmařovské oddělení policie šetří
krádež peněženky, ke které došlo 
28. září v časných ranních hodinách
v nočním klubu v Rýmařově.
Sedmatřicetiletému majiteli byla pe-
něženka se všemi doklady, platební-
mi kartami a hotovostí 2 500 Kč od-
cizena přímo z kapsy v bundě.

Vosa způsobila škodu
za 18 tisíc Kč

Údajně vosa měla na svědomí do-
pravní nehodu, ke které došlo krátce
před pátou hodinou odpoledne 
28. září mezi Bruntálem a Václavo-
vem. Nissan Micra zde po projetí
pravotočivé zatáčky vjel do pravého

silničního příkopu, kde se převrátil.
Oficiální verze uvádí jako příčinu
havárie fakt, že se řidič plně nevě-
noval řízení. Požití alkoholu u něj
bylo vyloučeno. Případ byl kvalifi-
kován jako přestupek a řidiči byla 
uložena bloková pokuta. Ten se
však brání tím, že mu do zorného
pole vletěla vosa.

Zloděje odradil alarm

V období mezi 20. a 29. zářím se za-
tím neznámý pachatel vloupal do re-
kreační chalupy v Jiříkově, která pat-
ří devětapadesátiletému majiteli
z Olomouce. Zloděj rozbil skleněnou
výplň okna verandy, avšak nestačil
z objektu nic odcizit, protože jej vy-
lekal spuštěný alarm. Majiteli chaty
tak vznikla pouze hmotná škoda 
na poškozeném plastovém okně
a rozbitých dekorativních nádobách,
celkem v hodnotě 9 900 Kč.

Neznámý lapka se zaměřil
na elektroniku a šperky

Mezi 24. a 29. zářím „vybílil“ zatím
neznámý pachatel byt v Malé
Morávce. Bez zjevných stop násilí
vnikl dovnitř a odcizil nepřítomnému
osmadvacetiletému majiteli barevný
televizor v hodnotě 10 000 Kč, video-
rekordér za 4 500 Kč, univerzální 
ovladač v ceně 800 Kč, hi-fi věž 
za 6 000 Kč, magnetofon v ceně 2 500
Kč, dva řetízky a dva přívěsky. Celkem
tak způsobil škodu za 25 250 Kč.

Krádež hliníkových plechů

V době mezi 26. zářím a 1. říjnem
vytrhal zatím neznámý pachatel 
ze stěny administrativní budovy jed-
né rýmařovské firmy 36 m2 hliníko-
vých plechů, čímž způsobil škodu 
ve výši 15 000 Kč.

Jak se chováme za volantem
Několikrát ročně probíhá v České repub-
lice, stejně jako v celé Evropě, součin-
nostní akce zaměřená na kontroly auto-
busů a nákladních vozidel s ohledem 
na mezinárodní dopravu a dodržování
všech příslušných předpisů. Akce probě-
hla 19. září 2003 i v okrese Bruntál.
Účastnilo se jí čtrnáct policistů, rozmís-
těných do šesti stanovišť, kteří zastavili
136 řidičů včetně čtrnácti cizinců.
Policisté zjistili celkem šestnáct přestup-
ků, z toho osm překročení povolené
rychlosti, třikrát byly zjištěny nedostat-
ky v oblasti technického stavu vozidla
a třikrát ve vedení záznamu o provozu
vozidla. Přitom proběhly i kontroly do-
držování bezpečnostních přestávek
a všech dokladů potřebných pro přepra-
vu zboží. Akce probíhá ve spolupráci
s referátem dopravy krajského úřadu.



Policie České republiky
Okresní ředitelství

BRUNTÁL

Preventivně-informační skupina
3

vyhlašuje

II. ročník dětské výtvarné soutěže „Policie očima dětí“
Okresní ředitelství Policie ČR v Bruntále ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vyhlašuje

dnem 7. října 2003 II. ročník dětské výtvarné soutěže, tentokrát vzhledem k aktuálnosti problému
s tematikou dětské nehodovosti a úrazů.

Propozice :
- soutěže se může zúčastnit každý jednotlivec či školní kolektiv z okresu Bruntál v předškolním či školním věku (MŠ a ZŠ)
- výkresy budou hodnoceny ve třech kategoriích:

1. Mateřské školy, předškolní věk (3-6 let)
2. I. stupeň základních škol
3. II. stupeň základních škol

Pro všechny tři kategorie jsou letos určena témata:
(vybrat lze libovolně)

a) děti a dopravní nehody
b) dětské úrazy

Náležitosti prací:

- každá práce musí na zadní straně uvádět tyto údaje:

- jméno a příjmení autora, jeho věk, označení kategorie, pokud práci zasílá škola, 
navíc i název a místo školy, označení tématu

- přípustné jsou všechny výtvarné techniky a výkresy všech formátů
- práce osobně nebo poštou doručte na adresu:

Policie České republiky, Okresní ředitelství
Preventivně-informační skupina

ul. Partyzánská 9, 792 01 BRUNTÁL

- a to nejpozději do 7. 11. 2003 (tj. uzávěrka soutěže)
- práce neodpovídající některému z bodů propozic budou z hodnocení vyřazeny

Porota rozhodne do 28. 11. 2003, vítězové budou odměněni policisty a zástupcem Okresní pojišťovny VZP ČR v Bruntále. Vítězné a vybrané práce bu-
dou používány pro propagační a preventivní účely. plk. JUDr. Milan Navrátil, ředitel OŘ v.r.
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Kam na výlet

Podzimní přírodou na hřebenovou túru
Není-li deštivý podzim, lze ještě i v říjnu a mnoh-
dy i v listopadu, zvláště za inverzního počasí, kdy
je na vrcholcích hor tepleji než v nižších polohách,
udělat si zajímavý výlet z Ovčárny na Skřítek.
Vyjedeme na Hvězdu a odtud nás autobus každou
celou hodinu vyveze na Ovčárnu. Za slunného,
jasného počasí vystoupáme až na vrchol Pradědu,
a jsou-li daleké výhledy, rozhodně se vyplatí vyjet
výtahem na rozhlednu. Odtud nám kruhový roz-
hled poskytne možnost přehlédnout území 
od Krkonoš až po Tatry. Sousední jesenické vrcho-
ly jsou tak blízko, že by se na ně dalo lehce do-
sáhnout, a kouř z komínů beskydských chalup 
je skutečně kouř, nikoliv mlha. Tehdy si uvědomu-
jeme, jak je naše krajina malebná a svět malý. 
Na chvíli můžeme zapomenout na spoustu svých
starostí a často zjistíme, že některé z nich si dělá-
me sami a navíc zbytečně.
Pro hřebenovou túru se musíme vrátit na Ovčárnu,
odkud půjdeme po červené značce kolem
Petrových kamenů, přes Vysokou holi, Velký Máj,
Kamzičník a Jelení hřbet k Jelení studánce, kde
pramení Podolský potok a kde si můžeme u turis-
tické útulny odpočinout. Od Jelení studánky po-
kračujeme po zelené značce přes horu Břidličnou,

Pecný, Pec a Ztracené kameny až ke kuželu
Ztracených skal. Za příznivého počasí můžeme 
po celé vrcholové trase sledovat zajímavou scene-
rii dalekých i blízkých výhledů, a pokud není pří-
liš větrno, lze túru absolvovat i v oblečení s krát-
kými rukávy a užít si tak posledních teplých dnů
horského babího léta. Jakmile však začneme schá-
zet dolů ke Skřítku, musíme se postupně oblékat.
Při zpáteční cestě si můžeme znovu zopakovat
krásné zážitky z tohoto výletu, které se nám bu-
dou v mysli vybavovat ještě po několika letech.
Pro děti zvlášť má takovýto výlet velký pozitivní
přínos. Neměli bychom proto litovat ani námahy,

ani prostředků vynaložených na dopravu.
Trasa se dá absolvovat i za prvních mrazíků, kdy
zem pokrývá nepatrný sněhový poprašek. Musíme
však mít dobrou obuv a po cestě dávat pozor na na-
mrzlé, kluzké kameny. Krásné daleké výhledy
a slunné dny bývají i v zimě, to je ovšem už příle-
žitost především pro lyžaře. Přesto si pěší turisté
mohou udělat zimní výlet na Praděd bez větších
problémů, obzvlášť pokud půjdou za slunečného
počasí a s turistickými hůlkami.
Vzdálenosti: Ovčárna - Praděd 3,5 km, Praděd -
Jelení studánka 8,5 km, Jelení studánka - Skřítek
6 km. Hana Kašparová

Foto: Vladimír Lehký
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Zima se blíží, družstevníci zateplili dům, půjde v jejich šlépějích i město u obecních domů?
Nebude dlouho trvat a zima se nás ze-
ptá, co jsme dělali v létě. Při každém
citelném ochlazení v podzimních
sychravých dnech přibývá na čelech
některých nájemníků vrásek. Význam
zateplovacích systémů totiž stále na-
růstá. Obzvlášť v tak chladných loka-
litách, jakou je náš region. Je nespor-
né, že u nezatepleného objektu dochá-
zí k výrazným tepelným ztrátám.
Zdivo promrzá - bod mrazu se nachá-
zí přibližně ve středu zdiva. Vnitřní i-
zolace sice omezí úniky tepla, neza-
brání však promrzání zdiva.
Konstrukce nemá akumulaci, v míst-
nosti je rychle teplo, ale i rychle
chladno. Navíc v oblasti mezi izolan-
tem a zdí dochází ke srážení par, což
většinou vede k tvorbě plísní. U vněj-
ší izolace se bod mrazu nachází v izo-
lantu, proto nedochází k promrzání
zdiva. Konstrukce je prohřátá a má 
akumulaci. Tepelné ztráty jsou mini-
mální. Ideální stav.
Náklady na zateplení - termofasádu -
se pohybují v průměru ve statisících
na jeden obytný dům, nezřídka překro-
čí sumu jednoho milionu korun.
Pokud by město mělo přistoupit k za-
teplení všech domů, které spravuje,
suma by dosáhla astronomické výše
několika desítek milionů korun.
Bohužel stát prozatím nevyhlásil žád-

né dotační tituly určené přímo na za-
teplení panelových domů. Některá
města řeší situaci úvěry, u kterých jsou
podle tvrzení kompetentních úředníků
nevýhodné úroky. A co s tím vším má
dělat prostý nájemník - občan? Má
mrznout? Má zbytečně vyhazovat ok-
nem peníze z rodinného rozpočtu
vzhledem ke zvýšené spotřebě tepla,
které uniká přes zastaralé a děravé pa-
nely a netěsnící okna? Má užívat byt
společně se zelenou plísní, která 
se v zimním období každoročně 
usadí v kritických místech nájemního
bytu? Má neustále bojovat 
s úřednickou arogancí, zvát pracovní-
ky hygieny a číst nesmyslné odpovědi
o špatném větrání a nevhodném užívá-
ní bytu nebo žádat o snížení nájemné-
ho?
Členové družstva na Dukelské ulici č. 4
v Rýmařově dali hlavy dohromady, pro-
počítali ekonomické náklady a návrat-
nost a rozhodli se „jít do toho“. Do če-
ho? Přeci do zateplení celého domu.
Někteří si na další vlastní náklady ne-
chali vyměnit dřevěná okna za plastová.
Na bližší informace jsme se zeptali
člena představenstva okresního sta-
vebního družstva se sídlem v Krnově
a současně předsedy obvodové komise
bytového družstva v Rýmařově 
Ing. Josefa Švédy.

Jakou částku zaplatí každá domác-
nost na zateplení celého domu?
Náš dům na Dukelské ulici č. 4
v Rýmařově má sedm pater a žije
zde dvaatřicet rodin. Po propočítání
všech nákladů, které činí 1 milion
900 tisíc korun - v tom jsou zahrnu-
ty i náklady na rekonstrukci balkó-
nů - zaplatí každá domácnost pade-
sát tisíc korun. Je to velmi výhodná
investice do budoucna. Takto zatep-
lený dům po nás zdědí naši potom-

ci, a to už je pro ně velké plus, pro-
tože nebudou muset platit horentní
sumu za teplo, která činí v průměru
asi 12.000 Kč ročně, to znamená
1000 Kč měsíčně. S tím, že pokud
úspory dosáhnou minimálně 40 %,
bude tato částka podstatně nižší. 
Na jak dlouhou dobu částka
50 000 Kč nájemníka družstevního
bytu zatíží?
Zhruba na tři roky. Budeme splácet
asi 1000 Kč měsíčně. Počítáme

s tím, že s úsporou 40% se finance
vrátí do sedmi až osmi let.
Vzhledem k tomu, že se chystá zvy-
šování cen za plyn a energii při
vstupu do Evropské unie a příští rok
půjde nahoru daň z přidané hodnoty,
dále porostou ceny barev a stavební-
ho materiálu, je to další úspora.
Jsme rádi, že jsme termofasádu stih-
li ještě v tomto roce.
Kde jste sehnali finanční prostřed-
ky?
Družstvo nám v rámci možností
půjčilo na tři roky jeden milion ko-
run na 5% úrok, protože jsme celou
částku neměli k dispozici. V částce,
jak už jsem řekl, je zateplení a opra-
va lodžií. Navíc dům již teď působí
velmi esteticky.
To byl váš dům v tak hrozném sta-
vu?
Jistě. Je to třicet let starý panelák
a situace v některých bytech byla 
opravdu neúnosná. Nikdo, kdo situ-
aci neviděl na vlastní oči, by nevě-
řil. U některých sousedů voda při
vytrvalých deštích z jihozápadní
strany crčela po vnitřní straně pane-
lu. Je to neuvěřitelné, ale skutečně
tomu tak bylo. Rovněž lodžie byly
v katastrofálním stavu. Tím, jak
dům „pracuje“, praská izolace a vo-
da protéká a dostává se přes panely
dovnitř. Svého času jsme prostřed-
nictvím horolezců provedli vyspá-
rování, ale to nepomohlo. Panely
jsou víceméně na odpis a bylo po-
třeba situaci řešit. Jediným radikál-

ním řešením bylo zateplení domu
tím nejsilnějším, deseticentimetro-
vým polystyrénem. Termofasáda
byla provedena technologií Stomix.
V rámci celkové rekonstrukce pane-
lového domu byla provedena moder-
ní švýcarskou technologií generální
oprava střechy.
Někdo si nechal vyměnit i stará
dřevěná okna za plastová, to zna-
mená další výdaje?
Kdyby měli všichni vyměněná okna
za plastová, tak by úspora byla po-
chopitelně podstatně vyšší. Ano,
někteří nájemníci si nechali provést
výměnu dřevěných oken za plastová
a hradí je v plné výši. Je to v rámci
možností každé rodiny. Kompletní
výměna za plastová okna představu-
je částku kolem 50 000 Kč. Podle
mého názoru je zbytečná výměna
v celém bytě, ale bylo by to ideální,
vzhledem k tomu, že skla plasto-
vých oken mají vynikající paramet-
ry a únik tepla je minimální. V Brně
provedli generální opravy domů
v rámci programu Panel a meziroč-
ní úspora tepelné energie činila té-
měř 60 %, což je neuvěřitelné. Náš
dům bude taková první vlaštovka.
Uvažujeme o postupném zateplení
i ostatních družstevních domů.
Hovoříme zde o družstevních do-
mech a vašich financích, ale kde
podle vás má vzít tolik finančních
prostředků na zateplení město
Rýmařov pro své obecní domy?
Mám domluvenou schůzku s ředi-

telkou Bytermu a budeme hledat
možnosti, jak získat státní dotace.
Je zapotřebí v tom směru vyvinout
tlak na ministerstvo pro místní roz-
voj. To opravdu stojí za to. Sta-
tistika hovoří za vše. Už jen ta mini-
mální 40% úspora tepla. A také pro-
to, že více jak 60 % našich druž-
stevních domů nevyhovuje minimu
tzv. 700 GJ a čekají nás energetické
audity, které tyto domy nesplňují.
Proto jsme šli do toho. Dnes je mož-
né získat výhodné úvěry a věřím to-
mu, že i pro nájemníky v obecních
bytech by to bylo řešení.
Říkáte, že jistá možnost získat stát-
ní dotaci tady je. Ale jakou dotaci,
když konkrétní dotace na zateplení
panelových domů nebyla prozatím
vyhlášena?
Na regeneraci panelových domů do-
tace jsou. Je potřeba zjistit, zda 
je možné v rámci stávajících dotací
vytvořit novelu vyhlášky, která by
stanovila podmínky pro zateplení
domů. Vycházím z toho, že jsme 
opravdu nejstudenější oblast, a to je
potřeba brát na zřetel a také dát
o sobě v tom směru vědět.
Nájemník nemůže za to, že má plí-
seň v bytě v důsledku zastaralé sta-
vební technologie. Že stavba je ne-
vyhovující, mokrá, zaplísněná.
Pochopitelně není spokojený a od-
mítá za takový byt platit nájem jako
za první kategorii. I my jsme 
se s tím potýkali.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

zeptali jsme se za vás
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Nesobeckost v boji s dětskou leukémií

Kdo dál, kdo rychleji - dětské odpoledne na školním hřišti
Ve středu 1. října se v areálu Základní školy 
na ulici 1. máje konalo v rámci Dne otevřených
dveří sportovní odpoledne pro budoucí prvňáčky.
Atletické soutěže v disciplínách sprint na 30 met-
rů, hod míčkem a skok do dálky se účastnily děti
nejvyšších ročníků všech tří rýmařovských mateř-
ských škol. Více než padesát předškoláků, rozděle-
ných do dívčí a chlapecké kategorie, s nadšením

bojovalo o vítězství, které bylo odměněno sladký-
mi cenami.
Akce navazuje na krátkou, ale úspěšnou tradici
dětských odpolední, spojených s prohlídkou školy.
Loňská návštěva tříd a odborných učeben, zpestře-
ná ukázkami chemických pokusů a práce na počí-
tači, měla seznámit děti s prostředím, do něhož 
brzy vkročí jako skuteční žáci, a měla proto vý-

znam i pro jejich rodiče. Letošní sportovní klání
bylo zajímavější a jistě zábavnější pro samotné dě-
ti, ačkoliv některé z nich se neproháněly po hřišti
základní školy poprvé. Pan ředitel Mgr. Miroslav
Horký nám sdělil, že děti z blízké školky na ulici
1. máje využívají jejich tělocvičnu k různým záj-
movým činnostem, například k pořádání přehlídky
Kytička pro maminku. LuH-ZN

Dne 17. září potkávali občané v ulicích našeho města žáky třetích ročníků
Středního odborného učiliště v Rýmařově, kteří nabízeli k prodeji srdíčkové
klipsy. Pod záštitou občanského sdružení Život dětem se konal Srdíčkový
den s cílem finančně přispět na II. dětskou kliniku Fakultní nemocnice
v Praze Motole. Výtěžek akce bude věnován na nákup přístrojové a zdravot-
nické technologie, na rekonstrukci budov a zlepšení prostředí kliniky. Část
vybraných prostředků bude použita ve prospěch nové motolské transplantač-
ní jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií a rovněž na podporu dal-
ších dětských zařízení v České republice.
Krásný, slunný den, úsměvy žáků a nadšení pro věc stejně jako přesvědčení li-
dí, že pomáhají na správném místě, jejich laskavá srdce a nesobeckost přispě-
ly k úspěchu celé akce, jejímž výsledkem je částka 18 906 korun. Všem, kte-
ří pomohli, ať po stránce organizační nebo finanční, patří vřelé poděkování.
Každý může mít dobrý pocit, dozvídá-li se, že se během třiapůlleté exi-
stence občanského sdružení Život dětem podařilo získat a zakoupit vyba-
vení, přístroje a pomůcky pro děti v hodnotě 20 212 320, 90 korun. 
To je důkaz trvalého porozumění, lidské solidarity a slušnosti. 

Mgr. Hana Zieglerová, SOU Rýmařov

O Základní uměleckou školu Rýmařov
opět projevila zájem Česká televize

Ve středu 22. října v 16 hodin proběh-
ne v prostorách administrativní budo-
vy rýmařovské nemocnice slavnostní
vernisáž, která oficiál-
ně ukončí práci na vý-
tvarné výzdobě dětské-
ho oddělení. Na reali-
zaci tohoto projektu 
se podílely děti navště-
vující výtvarný obor
Základní umělecké
školy Rýmařov pod ve-
dením Mgr. Martiny Kohoutkové.
O kvalitě této práce svědčí spokojený
nemocniční personál a samotní malí
pacienti, ale i zájem České televize,

jejíž štáb již podruhé přijede 
do Rýmařova natočit reportáž o naší
škole a o dění v ní. Prezentace školy

na obrazovkách televi-
ze je pro nás důležitým
počinem. Znovu se 
ukazuje, že naše škola
si nadále udržuje svou
dobrou úroveň a pres-
tiž, zdaleka přesahující
hranice Rýmařova.
Kdokoli si bude chtít

výzdobu dětského oddělení prohléd-
nout, může na tuto vernisáž přijít
a přesvědčit se sám. 
Mgr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

Pěkná tradice vítání občánků nezanikla, a to je dobře
Občany našeho města provází živo-
tem mnoho krásných rodinných 
událostí. Mezi jednu z prvních patří

svatební obřad. Netrvá dlouho 
a zakrátko si mladý manželský pár
založí rodinu a na svět přichází jed-

no či více dětí, které maminka a ta-
tínek společně, s láskou a trpělivos-
tí, vedou k samostatnému životu.
Také rodiče se jednou dožijí vý-
znamného životního jubilea - a je ta-
dy další slavnostní okamžik. Při
všech výše jmenovaných událostech
nechybí výborná parta lidí, kteří pod
hlavičkou komise pro občanské zále-
žitosti Městského úřadu v Rýmařově
dávají těmto oslavám patřičný ráz.
Narození dítěte patří k těm nejvý-
znamnějším životním mezníkům
a nového občánka našeho města 
se sluší patřičně se vší okázalostí
přivítat do života. I když některá
města od tohoto slavnostního aktu
upustila, město Rýmařov si pěknou
tradici vítání dětí do života zacho-
valo. Devět nadšenců: zdravotní
sestry, muzikant, fotograf a tři „su-
dičky“ - předsedkyně kulturní ko-
mise Boženka Filipová, předsedky-

ně komise pro občanské záležitosti
Mgr. Květoslava Sicová a Mgr. Jar-
mila Labounková, členky zastupi-
telstva města Rýmařova - vítají
malé človíčky jaksepatří se vší lás-
kou a úctou do života. Vítání no-
vých občánků města se koná čtyři-
krát do roka a předposlední vítání
v letošním roce se uskutečnilo
v sobotu 27. září v koncertním sá-
le základní umělecké školy.
Zástupci města přivítali a do pa-
mětní knihy zapsali celkem dvacet
dětí, z toho jedenáct chlapečků
a devět holčiček. Pěknou voničku
poezie přednesla malým občán-
kům a jejich rodičům tři děvčátka
z rýmařovských základních škol. 
Co v takový pěkný okamžik přát?
Snad jen ať samé růžové sny a ne-
vinný dětský smích provází naše
malé občánky po dlouhou dobu je-
jich bezstarostného života. JiKo
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10.10.1813 nar. GIUSEPPE VERDI, italský hudební skladatel (zemř. 
17. 1. 1901) - 190. výr. nar.

10.10.1883 nar. JAN KONŮPEK, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 
15. 3. 1950) - 120. výr. nar.

10.10.1913 nar. CLAUDE SIMON, francouzský prozaik, dramatik, esejista 
a výtvarný kritik, nositel Nobelovy ceny - 90. výr. nar.

10.10. Světový den duševního zdraví (OSN)
11.10.1963 zemř. JEAN COCTEAU, francouzský básník, prozaik, drama-

tik a režisér (nar. 5. 7. 1889) - 40. výr. úmrtí
11.10.1963 zemř. EDITH PIAF, vl. jm. E. Giovanna Gassionová, francouz-

ská šansoniérka (nar. 19. 12. 1915) - 40. výr. úmrtí
12.10.1913 nar. VLADIMÍR KOVÁŘÍK, spisovatel a literární vědec, 

autor knih pro mládež (zemř. 7. 5. 1982) - 90. výr. nar.
13.10.1863 nar. JOSEF MERHAUT, prozaik, básník, publicista a diva-

delní kritik, působil v Brně (zemř. 5. 9. 1907 v Brně) - 140. výr. nar.
15.10. Světový den žen žijících na venkově, o jeho vyhlášení roz-

hodlo OSN v r. 1995
16.10.1888 nar. EUGENE GLADSTONE O’NEILL, americký drama-

tik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 27. 11. 1953) - 115. výr. nar.
16.10. Světový den výživy, výročí založení Organizace pro výživu

a zemědělství v roce 1945, slaví se od roku 1981 (OSN)
17.10. Světový den boje proti bídě, od roku 1992 (OSN)
19.10.1913 nar. VASCO PRATOLINI, italský prozaik (zemř. 14. 1. 1991) 

- 90. výr. nar.
19.10.1923 nar. JOSEF PROŠEK, fotograf (zemř. 9. 12. 1992) - 80. výr. nar.
21.10.1833 nar. ALFRED NOBEL, švédský chemik a vynálezce, z jehož 

podnětu byla založena Nobelova cena (zemř. 10. 12. 1896) 
- 170. výr. nar.

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Krásné je žít, někoho mít a věřit, že zklamání nemůže přijít.

Victor Hugo
Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Jan Hudáček ................................................................................. Rýmařov

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

Marie Kazdová - Rýmařov ................................................................. 80 let

Anna Sedláková - Rýmařov ................................................................ 80 let

Antonín Pergler - Rýmařov ................................................................. 81 let

Ondrej Bučko - Rýmařov .................................................................... 82 let

Julie Pupíková - Rýmařov ................................................................... 82 let

Juliana Smitková - Rýmařov ............................................................... 82 let

Emilie Mikulenčáková - Rýmařov ....................................................... 83 let

Anna Benešová - Rýmařov .................................................................. 84 let

Marie Pinďáková - Janovice ................................................................ 86 let

Rozloučili jsme se

Jana Sitorová - Jamartice ...................................................................... 1963

Jiřina Pitnerová - Rýmařov ................................................................... 1922

Matrika MěÚ Rýmařov

11.10. 9.00 SVČ Cyklistický výlet - Slezská Harta - hráz
11.-12.10. SVČ Soustředění TS FREEZE DANCE
14.10. 9.30 kino Olepovánky s Michalem

10.45 divadelní představení pro MŠ a ZŠ
15.10. 13.00 SVČ Vaření v klubu
17.10. 13.15 SVČ Keramická dílna pro ZUŠ
17.10. 20.30 SVČ Taneční lekce pro dospělé
18.10. 9.00 SVČ Strálecký poklad - vycházka do přírody
24.10. 20.30 SVČ Taneční lekce pro dospělé
25.10. 14.00-17.00 SVČ TAI-ČI s Marcelem Adamcem
27.10. 18.00 SVČ TALIANKA - koncert pro veřejnost
31.10. 20.30 SVČ Taneční lekce pro dospělé

INFOSERVIS Střediska volného času
Rýmařov ŘÍJEN 2003

Městská knihovna
a

Otevírací doba
Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená.

TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN
Je jedním z divů čínského bojového umění. Užitím jeho principů lze bu-
dovat duši, užitím jeho pohybů lze budovat tělo, ovládnutím jeho bojové
části lze dosáhnout umění sebeobrany.

Úvod do TCHAJ-ŤI
Žádné speciální cvičení se neobejde bez určitých základů. V tomto přípa-
dě to budou postoje (i stát bývá občas problém), chůze (poněkud se liší 
od toho, o co se snažíme během dne), stání v pozicích, koordinační cviče-
ní apod.

Sestava čtyřiadvaceti forem stylu JANG
Sestava byla vytvořena skupinou mistrů bojových umění, které svolala
čínská vláda, aby uspokojila dvě naléhavé potřeby: vyřešit zdravotní pro-
blémy rozsáhlé čínské populace a najít společnou sestavu, ve které by
mohli soutěžit vyznavači různých stylů tchaj-ťi-čchüanu na tehdy populár-
ních turnajích bojových umění. Ačkoliv se sestava pro turnaje už nepouží-
vá, stále je velice oblíbená, protože se dá snadno naučit a je dobrá z hle-
diska zdraví.

Cvičení vede:
Marcel Adamec (1963) - bojovému umění se věnuje od mládí. V roce 1993
začal cvičit tchaj-ťi-čchüan u J. Vepřekové v Olomouci, poté v Praze 
u J. Turnebera, kde složil instruktorské zkoušky.
Ucelený systém sebeobrany však nalezl až v Brně, kde se zdokonalil 
u Z. Kurfirsta.
V roce 1998 založil vlastní klub v Olomouci a o rok později vedl pravi-
delná cvičení pro zájemce o tchaj-ťi. V roce 2002 otevřel kurz cvičení 
pro zdraví čchi-kung. Vede také cvičení v Rýmařově.
Skrze cvičení se pokouší najít harmonii v životě, která je vzdálená hektic-
kému způsobu života současného člověka. Zvládnout bojové umění není
cílem, ale prostředkem k tomuto cíli.  Helena Tesařová

Umění pěstování života
Motto: „Můžeš přijímat bolest, když jsi mladý, a dožít se stáří plného sil,

anebo v mládí bolest odmítnout a prožít stáří plné utrpení.“

V sobotu 25. října 2003 od 14 hodin v malém sále
Střediska volného času.

Cena: 140 Kč; studenti 70 Kč

Přihlášky se zálohou 100 a 50 Kč odevzdejte do 20. 10. v SVČ 
u paní Heleny Tesařové, tel.: 554 211 410-11

Naše cvičení může navštívit kdokoliv. Nezáleží na věku ani váhové 
kategorii či jiných dispozicích. U nás si vybere každý, pokud jej 

cvičení osloví. Nejsou důležité schopnosti, ale především trpělivost, 
vytrvalost a soustavné cvičení.

Úvodní lekce TAI-ČI
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Zvláštní kapitolou našeho povídání
je záhadná Sidonie (Zdeňka) Hei-
denreichová z Felsu a Hory. Je zají-
mavá tím, že jí místní pamětníci dali
hlavní roli v nelichotivé pověsti.
Podle legendy, jež není v naší lidové
tvořivosti ojedinělou, se jednalo
o dceru tyrolského hraběte,
která se zamilovala 
do neurozeného člověka,
fešného myslivce svého
otce. Jejich vztah vy-
ústil v nejmenovaný
poklesek, o němž se
můžeme jen domní-
vat, jaký vlastně byl.
Jsou dvě možnosti:
výsledkem vztahu
mohl být nechtěný
potomek nebo útěk
dvou poblázněných
mladých lidí, bohu-
žel nikoli z dosahu ot-
covy moci. Za přestu-
pek proti dobrým mra-
vům doby prý byla dcera
zapuzena daleko, až na za-
padlé Rýmařovsko, a nalezla
útočiště na Pustém zámku nad
Huntavou. Po smrti pak byla pohřbe-
na pod práh skalského kostelíka, aby
tím, že po jejím náhrobku budou sta-
letí šlapat věřící, svůj těžký hřích
smyla. Tvůrci pověsti přitom vychá-
zeli ze skutečného Zdenčina náhrob-
níku (nikoli hrobky, jak upozorňuje
Spurný) na podlaze vstupní části cír-
kevní stavby, který byl po staletí 
opravdu stírán chodidly hank-
štejnských, takže nápis byl již téměř
nečitelný a dnes jej nepřečtete vůbec.
V titulatuře pohřbené se vyskytovala
silně setřená slova Sidonia
Heidenreich von Fels a v jejich blíz-
kosti též nečitelné slovo Hur..., což si
vyložili barokní čtenáři nápisu jako
Hure, tj. nevěstka či dívka helm-
brechtná, a odtud tedy nemilosrdné
bájení. Dnes se však zdá, že se jedná
spíše o začátek českého Hura 
či Hurka, tedy z Felsu a Hůry 

či Hůrky, příp. Hory nebo Horky, což
jsou v češtině slova často označující
výšinné hrady. A právě zde vyvstává
další otázka. Nad soutokem Tvrd-
kovského potoka a Huntavy stojí na-
proti Soví skále na vysokém a ne-

smírně strmém skalním útesu
hrad, skutečné orlí hnízdo.

Opevněná ostrožna odsek-
nutá od hřbetu jedním

a polovinou druhého
příkopu dodnes zacho-
vala nepatrné zbytky
opevnění, jež se opře-
lo o tři skalní suky.
Typologicky jej mů-
žeme zařadit k hra-
dům ze 13. století
obdobným Strálku,
ovšem na rozdíl 
od něj se nezachoval
jeho název a jsme 

na rozpacích, komu
vlastně patřil, proč

a kdy zanikl. Jmenoval
se Hůra, Hora či Hůrka?

V každém případě jej na-
zývali němečtí obyvatelé

Wüste Schloss, tj. Pustý zámek,
nebo Verwunschenes Schloss, tj. Za-
kletý zámek. Jisté je, že se autor po-
věsti dopustil hrubého anachronismu,
neboť stavba nejen nemohla přežít 
do 16. století, ale i v listinách panství

se vyskytuje od nepaměti vždy jako
zřícenina a většinou úplně chybí. Pak
by se ovšem přídomek z Hory nejspí-
še vztahoval k jiné lokalitě.
Sidonie Heidenreichová, jež zesnula
23. října 1572, je však osobností sku-
tečnou a vlastnila ve Skalách
(Hankštejně) jeden ze dvou
šlechtických dvorů. Jedná
se o mohutný hospodář-
ský komplex ležící jako
první vlevo od silnice,
přijíždíme-li od Rý-
mařova, a dnes slouží
jako úspěšná chovná
stanice koní. Vý-
znamný historik 
F. Spurný se domní-
vá, že některý Hei-
denreich byl asi 
úředníkem u hor
h a n k š t e j n s k ý c h ,
a můžeme dodat, 
že není vyloučeno, 
že Sidonia byla jeho že-
nou nebo dcerou. V kaž-
dém případě nejspíše i ona
měla nějaké spojení s dolo-
váním, možná jako nákladnice.
V souvislosti s ní říkají němečtí kro-
nikáři, že ve Skalách a okolí se usa-
zovali pikarté, myšleno čeští bratři,
a že pro ně Zdeňka Heidenreichová
vystavěla kostel. K církevní situaci

na Rýmařovsku do poloviny 16. sto-
letí však neexistuje ani jediný do-
klad. Přítomnost pikartů tedy nelze
potvrdit ani vyvrátit. Pro uvedenou
teorii o založení kostela mluví po-
hřeb či náhrobní kámen patronky,

na druhé straně však víme, 
že po nástupu luterství 

na Rýmařovsku zbyly ka-
tolíkům na rabštejn-

ském panství pouhé
dvě svatyně, kde
mohli vykonávat své
obřady: kaple V Lip-
kách a skromný
skalský kostelík 
sv. Václava, který
tedy nemohl být
protestantský. Oba
panské dvory
v Hankštejně neby-
ly součástí panství,

ale královskými lény
a 1607 již náleží jako

svobodné statky české-
mu králi a císaři

Rudolfovi II. přímo. Po
smrti Zdeňky podědila léno

její dcera Kateřina (že by plod
její hříšné lásky?) a provdala 
se za hejtmana nyní již janovického
(dříve rabštejnského) panství
Jaroslava z Vlachovic, jenž pocházel
ze starého českého rodu známého již
od 14. století. Manželé byli velmi zá-
možní, roku 1585 přiznávají kapitál
6 200 zl. a roku 1596 již 12 000 zla-
tých. Kateřina ještě v témže roce
zemřela a již v následujícím se ože-
nil vypočítavý rytíř Vlachovský po-
druhé, s Voršilou Lorantkou z Inky,
na niž po brzké smrti muže dvůr opět
přešel. Její dědici Eubenstallerové
z Eubenstallu pak prodali statek nej-
dříve janovickému hejtmanu Jakubu
Kleinovi a ten jej obratem 
(do 15 dnů) nabídl ke koupi držite-
lům panství Hoffmannům 2. srpna
1617. Tím zmizela poslední svobod-
ná šlechtická enkláva na janovickém
panství. Mgr. Jiří Karel

Sidonie Heidenreichová, oběť zlých jazyků
Z historie

Erb Vlachovských
z Vlachovic

Erb Loranta 
z Inky

Mgr. Jiří Karel -

řád Bratří 

německého domu

Panny Marie

v Jeruzalémě

Jan Žáček
Život a dílo Jana

Blokši

Martina
Pavlíková

Verše z Božské
komedie, dopisy

Vrchlickému

Středisko volného času - ve čtvrtek 16. 10. 2003 v 16.00 hod.

Farnost Ruda a Městské muzeum v Rýmařově zvou na kulturní podvečer:

P. Jan Blokša - velká osobnost našeho kraje
literární vědec, farář z Rudy, učitel českého jazyka a náboženství na řádové 

lesnické škole na Sovinci, zakladatel české dantologie a přítel Jaroslava Vrchlického

12

Středisko volného času
Rýmařov

zve na

PALIČKOVÁNÍ
pro všechny zájemce

Probíhá: každou středu 
od 10.00 hodin 

v SVČ Rýmařov
Lektorka: Jana Janků

Informace: Eva Kudláková,
tel.: 554 211 410
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Městské muzeum a galerie Octopus

Pocta malíři Miloši Jemelkovi

MOS, s. r. o. Břidličná
krytý bazén

zve na

VODNÍ AEROBIK
(vhodný pro všechny věkové kategorie)

Kdy? každé úterý 17.00 - 18.00 hodin
čtvrtek18.00 - 19.00 hodin

Pomůcky: aqua rukavice
aqua pásy
(v ceně cvičení)

Cena: 50 Kč/hodinu
350 Kč předplatné na měsíc (8 cvičení)

Jak funguje cvičení ve vodě?
Se zapnutým nadlehčovacím pásem se vznášíte ve svislé poloze po krk 
ve vodě. Nohy se nedotýkají dna a tím jsou eliminovány veškeré nárazy.
Voda klade odpor ve všech směrech, ve kterých se při cvičení pohybujete.
Jelikož je tělo zanořeno, dochází automaticky díky hydrostatickému tlaku
vody ke snížení krevního tlaku a ke zlepšení srdeční funkce při cvičení. 
Při pohybu ve vodním prostředí dochází ke zrychlení hojivých procesů sva-
lů, šlach, kostí a kloubů.
Do cvičení se můžete kdykoliv připojit, neboť nejsou stanoveny výkon-
nostní, věkové ani váhové kategorie. Cvičení je vhodné i pro seniory.

Pondělí zavřeno
Úterý 14.00 - 17.00 hodin
Středa 14.00 - 19.00 hodin
Čtvrtek 14.00 - 18.00 hodin
Pátek 14.00 - 20.00 hodin
Sobota 13.00 - 19.00 hodin
Neděle 13.00 - 19.00 hodin

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

Vedení bazénu v Břidličné

Bazén v Břidličné

11. - 12.10. 20.00Hulk
Dobrodružný akční film

(USA 2003)

Další komiksová legenda, která dostala svou filmovou podobu. Hulk je vý-
sledkem neúspěšného vědeckého pokusu. Vyráží do ulic a říká: „Nevím, kdo
jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se roz-
zlobím. Mládeži od 12 let přístupný

18. - 19.10. 20.00
Terminátor 3: Vzpoura strojů

Akční sci-fi film
(USA 2003)

Ze stínu budoucnosti přichází dosud nejvyspělejší vražedný stroj Skynetu,
aby dokončil práci svého předchůdce T-1000. T-X je však mnohonásobně sil-
nější, nebezpečnější a destruktivnější než kterýkoliv Terminátor, který přišel
před ním. Mládeži přístupný

25. - 26.10. 20.00
Adaptace

Komedie
(USA 2002)

Nicolas Cage v kůži Charlieho Kaufmana. Zapeklitá komedie o zloději orchi-
dejí a scenáristovi v krizi. Scenárista Ch. Kaufman se po filmu V kůži Johna
Malkoviche už podruhé spojil s režisérem Spikem Jonzem, aby opět rafino-
vaně smísil realitu s fikcí. Mládeži od 12 let přístupný

Galerie Octopus při Městském muzeu v Rýmařově
připravila na dny 4. října až 2. listopadu letošního
roku velmi neobvyklou výstavu vysoké umělecké
hodnoty. Výstava je věnována významnému

a u nás nikoli neznámému olomouckému krajináři
Miloslavu Jemelkovi, který zemřel v plném rozle-
tu svých tvůrčích sil roku 1960 v pětatřiceti letech.
Původcem instalace je jeho zcela netypická rodina,

jež uchovala výtvarné nadání
otce i matky v další generaci.
U sedmi vystavujících autorů
nenajdeme však ani náznak 
epigonství, každý vytváří zcela
originální styl v duchu počátku
jedenadvacátého století, ačkoli
se jedná o umělce věkově znač-
ně vzdálené. Jsou ukázkou roz-
sáhle pojímané svobody proje-
vu v kruhu jediné rodiny, již 
umožňuje velké nadání.
Krajiny, z větší části městské
scenerie, Miloslava Jemelky
patří do oblasti tradičních olejů
střízlivých pastelových témbrů
s převládající hnědí, typických
pro období války a padesátá lé-
ta minulého století. Starší syn
Tomáš vystavuje velmi invenč-
ní barevnou výtvarnou fotogra-

fii, v našem případě zároveň dokumentující citli-
vým okem autora opravy proslulého olomouckého
mariánského sloupu. Jan, mladší ze synů, instalo-
val rozměrnější plátna neobyčejně zářivých akry-
lových barev s imaginárními motivy, jež nezapřou,
že se rovněž zabývá chrámovými okenními vitrá-
žemi. Dcera Marie, provdaná Hřebíčková, doplňu-
je menší sál galerie jednak kresbami, jednak ukáz-
kami své básnické tvorby a její manžel Pavel pre-
zentuje bronzovou plastiku. Manželka Miloše
Jemelky Jana vystavuje velmi krásné barevné gra-
fické listy s geometrizujícími tvary a její druhý
muž Bohumil Teplý, jeden z nejvýznamnějších se-
veromoravských sochařů, ukázky svých neobyčej-
ně invenčních dřevěných a kamenných plastik,
u nichž využívá přirozených vlastností přírodního
materiálu, občas s minimálními úpravami.
Výstava je nejen ukázkou neuvěřitelné výtvarné
potence velmi soudržné skupiny lidí spřízněných
nejen krví, ale i cílem a konáním. Na druhé straně
je zajímavou ukázkou vývojové cesty českého 
umění v posledních padesáti letech. Naznačuje,
jak jsou jen zdánlivě vyčerpány možnosti umělec-
kého projevu a kolik cest se nabízí k jeho dalšímu
rozvoji. Mgr. Jiří Karel
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Občane, nebude ti pomoženo, pokud si nepomůžeš sám
Dnes večer, kdy jsem se Vám roz-
hodla napsat těchto pár řádků, ještě
nepřestala vonět tiskařská barva
z článku „Psi jsou nevinní“ v čísle 
16 tohoto zpravodaje.
Den začal opravdu hezky - krásnou
procházkou na „vlakáč“, spojenou
s projížďkou parní lokomotivou -
a stejně příjemně pokračovalo i od-
poledne, kdy má dcera měla vystou-
pení mažoretek ve Středisku volného
času. Cestou domů nic nenasvědčo-
valo tomu, že příjemně strávenou
podzimní sobotu by nám mohlo něco
pokazit.
Když jsme se blížili k našemu domu,
viděli jsme manžela, jak nás vyhlíží
z okna. Volal na nás, ať se, než ve-
jdeme do vchodu, přesvědčíme, zda
v přízemí ještě není „čísi“ pes, který 
po něm „vyjel“, když se vracel do-
mů. Nakouknu dovnitř ... a pes tam
je a ... vrčí. „Tak nic, jdu dolů a pe-
jsana vyženu,“ dí muž. Vzápětí sly-
ším vrčení a zlý štěkot, tak volám na
muže, ať se nenechá zbytečně pokou-
sat cizím psem, že zavoláme policii, 
ta si poradí. Nečekáme dlouho a při-

jíždí službu konající policista. Po po-
zdravu a sdělení, že nepotře-
bujeme celkem nic
moc, jenom se
„dostat do-
mů“, mi
sdělí, že
k od-
c h y -
tu je 

oprá-
vněna
p o u z e
m ě s t s k á
policie a psa
samozřejmě ne-
může zastřelit, pokud
nehrozí bezprostřední vážné
ohrožení života nebo zdraví člověka.
Nicméně nám ochotně jde pomoci,

nastaví vlastní tělo, zvoněním klíčů
odvede psovu pozornost

na sebe a já s dce-
rou v náručí

proklouz-
neme do

vyššího
patra

d o -

m u .
V š e

dopad-
lo dobře,

přežili jsme
bez úhony vši-

chni. Já s vystraše-
nou dcerou, pes i službu ko-

nající policista. Zážitek máme všich-
ni, koneckonců i ten dozajista vystre-

sovaný pes. A když už majitelé psů
nemají soucit s námi dospělými
i dětmi, mohli by ho mít alespoň se
svými zvířátky. Těm opravdu asi
moc do skoku a veselosti při odchy-
tu do klece a odvozu bůhví kam ne-
bude.
Leckomu možná při čtení těchto
řádků cukají koutky, ale věřte mi,
vůbec nemám dobrý pocit při před-
stavě, že nic zlého netušící dcerka
mohla bez varování zvesela vběh-
nout do „svého“ vchodu sama a na
vzteklého hafana narazit na scho-
dech jako první. Těžko bych pak ja-
ko matka psem napadeného dítěte 
uvěřila argumentům našich radních,
že vydávání (téměř nikým nedodržo-
vaných) vyhlášek a pravidel je na-
prosto dostačující.
Nezbývá mi než konstatovat starou
známou větu - Občane, nebude ti po-
moženo, pokud si nepomůžeš sám.
A tak prosím Vás všechny, nebuďme
k sobě lhostejní, dívejme se kolem
sebe, tolerujme se navzájem a pomá-
hejme si. Příště může být opravdu řa-
da na Vás. Irena Orságová

Komu vadí Studentské Informační Centrum?
Třetí rok své činnosti zahajuje Studentské
Informační Centrum (dále jen SIC) při Soukromé
střední odborné škole Prima v Rýmařově 
na Sokolovské 29. Bylo založeno školou pro stu-
denty oboru Cestovní ruch, protože Městské infor-
mační středisko nesplňuje požadavky potřebné
k vykonání praxe pro studenty tohoto oboru. SIC
je také již druhým rokem členem Asociace turis-
tických informačních center ČR, a dostává tak in-
formace z celé republiky, které může pak poskyto-
vat všem občanům města i jeho návštěvníkům.
Pracovnice SIC je absolventka oboru Cestovní
ruch a všechny informace jsou poskytovány zdar-
ma.
SIC nabízí informace o ubytování a stravování 
na Rýmařovsku pro jednotlivce i kolektivy a může

tyto služby také zajišťovat. Dále jsou zde k dispo-
zici informace o zajímavostech našeho regionu,
putovních a cyklistických trasách, kulturních pro-
gramech, programech divadel, termínech výstav
v ČR. Na tyto akce zabezpečuje SIC dopravu
a vstupenky pro kolektivní zájezdy všech škol
a organizací kamkoliv v ČR, včetně průvodcovské
činnosti, kterou provádí studenti Primy. Další čin-
ností SIC jsou služby pro studenty všech škol.
Mohou zde dostat informace o možnostech studia
u nás i v zahraničí, možnosti práce au pair v celé
Evropě, ale také informace o slevách na dopravu
nebo vstupném na různé akce.
Jelikož se SIC nachází mimo centrum města, byla
informační tabule umístěna doposud na zábradlí
před obchody na náměstí Míru. Toto se ale nelíbi-

lo úředníkům městského úřadu a škola byla již
v dubnu vyzvána nekompromisním příkazem 
k okamžitému odstranění. Byla zde proto pone-
chána jen adresa se šipkou ve směru školy, která
byla umístěna nad mapou okolí. I tato informační
tabulka byla svévolně odstraněna i přes upozorně-
ní sdělené odboru vnitřních věcí, že se nejedná
o reklamu, a písemnou žádost o její zachování.
Činnost SIC je tak značně omezena hlavně pro ná-
vštěvníky města, kteří se sem obraceli s četnými
dotazy. Protože ostatní vývěsky ze zábradlí odstra-
něny doposud nebyly, studenti školy se právem
ptají, proč se všem neměří stejně?! Toto jednání
odboru vnitřních věcí vadí i radě školy, která po-
žádala o vysvětlení tohoto zvláštního postupu.

Hana Čoupková, vedoucí SIC

K možnostem důchodců v Rýmařově
Porovnání podmínek pro prožití aktiv-
ního stáří v našem Moravskoslezském
kraji i v dnešních sídlech „malých 
okresů“ - Krnově, Bruntále a Rý-
mařově - zřejmě jen potvrdí, že dů-
chodci v Rýmařově jsou na tom 
opravdu špatně.
Důchodci v Rýmařově nemají své
vlastní zařízení, klub, místnost, kde by
měli možnost se pravidelně scházet,
pohovořit si, vyměnit zkušenosti, kde

by byl prostor pro zájmovou i pro po-
radenskou činnost, odkud by byla také
organizována či koordinována většina
společenských aktivit, zejména pak
vzájemná svépomocná činnost, tak jak
je tomu ve všech zemích EU, USA ne-
bo v Kanadě.
Příklady klubů v Moravskoslezském
kraji: Klub aktivního stáří ve Frýdku
Místku - ul. 1. máje; kluby důchodců:
Bruntál - ul. Pionýrů; Kopřivnice 

- ul. Štefaníkova; Ostrava - ul. Porub-
ská, Radvanice, Michálkova; Třinec -
ul. Hřbitovní, Husova; Karviná 
- ul. Školská, Rudé armády; Karviná,
Nové Město - ul. U Svobodáren;
Havířov - ul. Studentská. Další kluby
existují při některých Domovech dů-
chodců, charitativních a jiných zaříze-
ních, které jsou přístupné jak vlastním
klientům, tak i místním, docházejícím.
V Rýmařově je sice organizace zdra-

votně postižených, ale dlouhodobě
zde schází organizace důchodců, ne-
stranické a nepolitické sdružení, které
bude obhajovat a prosazovat zájmy
stále přibývajících důchodců, organi-
zovat jejich svépomocnou spolupráci,
poradenskou činnost a organizovat
a koordinovat další aktivity. Jedná 
se o organizační strukturu, která 
by nebyla žádným způsobem vázána
na politické strany.

Příklady organizačního uspořádání:

Utvoření místní organizace Svazu důchodců České
republiky - SDČR, která je občanským nestranic-
kým sdružením (nejedná se o politickou organiza-
ci podobného jména), členem evropské organizace
EURAG. (Adresa: Ústřední rada svazu důchodců
ČR, ul. Wuchterova 5, Praha 6; Městská organiza-
ce svazu ČR, M. Majerové 1733, Ostrava;
Společensko-sociální sdružení, např. Život 90.)
V Rýmařově je poměrně málo možností (alespoň
o nich není přehled) v rámci zájmových klubů,

sdružení přátel, umožňujících důchodcům zapoje-
ní do jejich činnosti. (Výjimkou je jen Klub čes-
kých turistů a některé sportovní aktivity). Zřejmě
nedostatek vhodných prostor (menší sály, klubov-
ny) jsou hlavním důvodem, proč městské knihov-
ně schází prostor pro čítárnu a lepší využití počíta-
čů, video a CD přehrávačů. Město nemá klub za-
bývající se historií, obdobný jako např. Klub 
za starý Bruntál.
Přístup do většiny společenských a kulturních

městských zařízení v Rýmařově rozhodně není
bezbariérový, ale naopak je pro mnohé starší obča-
ny a zdravotně postižené obtížný. Např. 
ve Středisku volného času je v přízemí velký sál
a Fit centrum, všechny ostatní místnosti, klubovny
i malý sál jsou dostupné jen za použití schodů. 
Do městské knihovny stejně jako muzea je přístup
příkrým nepohodlným schodištěm. Kino je sice 
umístěno v přízemí, ale samotný vstup z ulice je
také po schodišti. Jiří Kukliš
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A ještě jednou vzpomeňme na prázdniny
Přestože již nastal sychravý podzimní čas, zavzpo-
mínejme na poslední prázdninový týden. Počínaje
středou jej strávilo třicet devět žáků a studentů
Základní školy Jelínkova 1, Gymnázia, SSOŠ
Prima, SOU zemědělského společně se svými uči-
teli ve spřáteleném italském městě Arco, aby zde
změřili své síly v disciplínách lehké atletiky a mí-
čových hrách. Do Arca kromě naší výpravy přijeli
také sportovci z německého města Bogen.
Program mezinárodního setkání mládeže, které
Arco organizovalo, byl zaměřen především 
na sportovní výkony zástupců pozvaných měst.
Nejen sport, ale také společné ubytování ve sta-
nech v areálu školy mělo přispět ke vzájemnému
seznámení studentů a především ke komunikaci
v cizích jazycích.
Výborné výkony v basketbale, volejbale, stolním
tenise a večerní atletické zápolení na osvětleném
stadiónu jistě přinesly účastníkům pobytu nezapo-
menutelné zážitky. Po vyčerpávajících sportovních
výkonech si všichni přišli na své u jezera Lado 
di Garda, největšího jezera Itálie, které je od Arca
vzdáleno pouhých 5 km. Další místní zajímavostí
je několik horolezeckých stěn, umístěných přímo
v areálu školy, na kterých probíhají prestižní svě-

tové závody. I tady měli odvážlivci možnost vy-
zkoušet si své schopnosti a zdolat umělou stěnu.
Výborně si vedli nejen studenti, ale i kantoři.
Slavnostní vyhlášení a předání medailí se konalo
opět na stadiónu za účasti významných hostů 
a organizátorů.
Do budoucna by se měl sportovní pobyt mládeže
stát putovním, každý rok by měl být organizován

jiným městem. Možná tedy „Rýmařov 2005“?
Uvidíme. Setkání splnilo svůj význam a výsledky
jistě hovoří za vše. Na závěr bych ráda poděkova-
la učitelům p. Durmanovi, p. Staňkovi, p. Slou-
kovi, pí Weinerové a p. Rektoříkovi, kteří své svě-
řence připravili a podíleli se na organizaci celé ak-
ce. Dík patří také studentům za výbornou repre-
zentaci města. I.K.

Výsledky:
Atletika:

Běh 100 m: 2. místo René Štěpaník, gym.
3. místo Martin Šafář, SOU

Běh 200 m: 3. místo René Štěpaník, gym.
Běh 800 m: 2. místo Michaela Pavelová, ZŠ
Běh 1500 m: 2. místo Michal Kauz, ZŠ

3. místo Jakub Višňa, SOU
Hod oštěpem: 1. místo Jiří Prášil, SOU

2. místo Jaromír Váňa, SOU
Skok do dálky: 1. místo Jakub Jiroušek, SOU

2. místo Martin Furik, ZŠ
3. místo Dalibor Kubelka, ZŠ
2. místo Andrea Heinischová, ZŠ

Celkové výsledky atletiky: 1. místo Arco - it.
2. místo Rýmařov
3. místo Bogen - něm.

Stolní tenis: 3. místo Martin Řezníček

Basketbal hoši: 1. místo Rýmařov
2. místo Arco - it.
3. místo Verona - it.

Volejbal hoši: 1. místo Rýmařov A
2. místo Arco - it.
3. místo Rýmařov B

Volejbal dívky: 1. místo Arco - it.
2. místo Bogen - něm.
3. místo Rýmařov

MS ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
V RÝMAŘOVĚ

upozorňuje:
z technických důvodů nebude v říjnu 2003

sběr ošacení prováděn!!!
Prosíme, nenechávejte věci v chodbě!

Děkujeme
ČČK Rýmařov

Nápad

Kam s desetníky
Deseti- a dvacetihaléře již pomalu nikdo nechce a za necelý měsíc stejně pře-
stanou platit. Studenti gymnázia ve Zlíně proto přišli s nápadem a uspořádali
sbírku těchto mincí ve prospěch zdravotně postižených dětí, kterým připadne
vyměněný obnos.
Vyzvali také všechny střední školy k následování. K této výzvě se 1. října
2003 připojili studenti Primy a na chodbu školy umístili velkou láhev, která 
se pomalu mincemi plní. Vybranou částku hodlají studenti věnovat, po ukon-
čení sbírky na konci měsíce, na hračky pro děti z Dětského domova
v Janovicích.
Aby tato částka byla co největší, objeví se sběrné láhve i v některých obcho-
dech ve městě. Nechcete-li se proto již obtěžovat s uvedenými mincemi, má-
te možnost se sbírky zúčastnit. Děkují vám studenti Primy

Foto: Irma Krejčí

Foto: Irma Krejčí Foto: Irma Krejčí
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Zpravodajství města Břidličná

Jako by tomu bylo před nedávnem, tak nějak nám
pamětníkům připadne den, kdy byl Břidličné v ro-
ce 1973 udělen statut města. A protože toto obdo-
bí bylo, ať
už se to ně-
komu líbí
nebo nelí-
bí, obdo-
bím velké-
ho rozvoje
Břidličné,
byla v tom-
to roce také
z a h á j e n a
stavba kry-
tého bazé-
nu. Tehdy
o b r o v s k á
c h l o u b a ,
dnes zaří-
zení, které
už několik let díky ekonomicky náročnému provo-
zu činí asi více starostí než radostí.
Na jednom z jarních jednání městského zastupitel-
stva města bylo rozhodnuto, že koncem září spo-
lečně s občany vzpomeneme tohoto pro Břidličnou
významného výročí.
A protože městská pokladna nemá zbytečné fi-
nanční prostředky, byl program oslav připraven
v duchu hesla „bavíme se sami“, které bude zřej-
mě příznačné i pro budoucí kulturní rozvoj města.
Vlastní oslavy připadly na dny 19. a 20. září.
Slavnostního jednání zastupitelstva města se mimo
jiné zúčastnil náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje Ing. Zdislav Wantula, člen krajské-
ho zastupitelstva a starosta Dolní Moravice pan
Ladislav Velebný, starostové okolních obcí, bývalí
starostové Břidličné pan Bohumír Čtvrtlík, Jan
Gazárek a Josef Vaňous, dále pak bývalý ředitel

Kovohutí Břidličná pan
Antonín Kovář. Jeho
přítomnost jako by při-
pomněla dřívější vztahy
mezi městem a podni-
kem Kovohutě.
Odpolední program po-

kračoval společenskou akcí, na níž se prezentova-
ly místní hudební skupiny 
a se svou troškou do mlýna přišly také děti z na-

šich mateřských škol,
základní školy a ZUŠ
Rýmařov.
Ve Společenském domě
jsme po delší době měli
možnost shlédnout ob-
razy místního malíře
Josefa Škubny. S vel-
kým zájmem se setkala
výstava fotografií na té-
ma „Břidličná včera
a dnes“. Spousta zají-

mavých pohledů na roz-
víjející se Břidličnou
a současně také na nás,
jak pěkně stárneme.
Kdo měl zájem pokra-
čovat v dobré zábavě,
zůstal. Před Společen-
ským domem i v jeho
prostorách se hrálo
a tancovalo dlouho přes
půlnoc.
V sobotu dopoledne
pan Vašek promítal
v sále Společenského
domu filmy z historie Břidličné. Překvapil velký
zájem občanů, škoda jen, že akce postrádala ko-
mentář někoho z pamětníků.
Do rámce oslav zapadla i tradiční výstava chovatelů

drobného zvířectva.
Pořadatelé jistě nelito-
vali toho, že svůj původ-
ní termín přesunuli 
do termínu oslav, o čemž
svědčí i to, že jedno pra-
se v podobě vynikající
domácí zabíjačky tento-
krát nestačilo.
V krytém bazéně se
plavalo, v hale se hrála
odbíjená, na fotbalo-
vém hřišti fotbal, 
na střelnici byla připra-
vena řada zábavných
her pro děti a jejich ro-
diče včetně jízdy na ko-
ních.

Příznivci vážné hudby si rovněž přišli na své
v místním kostele na varhaním koncertě Martina
Kubáta. Při pěveckém vystoupení mladé sopranist-
ky Lenky Mereďové si asi mnozí řekli, že ani neví-
me, co v Břidličné máme.
Oslavy města vhodně doplnil o týden později prů-
jezd historického vlaku u příležitosti oslav 125. vý-
ročí provozu železniční trati Valšov - Rýmařov.
Událost provázel obrovský zájem dospělých i dětí,
které měly možnost na vlastní oči vidět to, co zna-
jí pouze z filmů.
Oslavy jsou za námi a přišel čas na zhodnocení je-
jich průběhu. V poslední době jsme se dost trápili
tím, že občané Břidličné nemají moc velký zájem
o dění ve městě a jakékoliv formy organizování zá-

bavy. Ukázalo
se, že opak je
p r a v d o u .
V průběhu 
oslav snad ne-
bylo nikoho,
kdo by si
z dané nabíd-
ky nevybral 
alespoň jednu
z možností,
jak se pobavit.
Velký zájem
občanů je vel-
kou pobídkou
do budoucna.
Vždyť skuteč-
nost, že Bři-
dličná není
svým obča-

nům lhostejná, že jsou schopni se společně bavit,
je opravdu potěšující. PhDr. Miroslav Glacner,

předseda kulturní komise města Břidličná
Foto: autor

Z úspěšné výstavy chovatelů

Z vystoupení žáků ZŠ v SDZe slavnostního zahájení (zleva p. Wantula, Volek).

Ze sportovního dne na střelnici

Pohled na lavičku veteránů Břidličné v utkání s ALI BřidličnáZ koncertu chrámové hudby
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Poznali jste všechny historické detaily města Rýmařova v naší soutěži?
V pátek 26. září skončila soutěž naší
redakce „Jste všímaví k památkám
a pozoruhodnostem v našem měs-
tě?“ Do uzávěrky soutěže jsme obdr-
želi celkem šestadvacet správných
odpovědí. V pondělí 29. září jsme
v městském muzeu vylosovali tři ús-
pěšné soutěžící. A třemi šťastnými ře-

šitelkami se staly paní Ludmila
Keclíková, která si odnesla první ce-
nu - mobilní telefon Siemens, paní
Naděžda Kotačková od nás obdrže-
la druhou cenu, fotoaparát Canon,
a třetí výherkyní se stala paní
Ludmila Šulková, která od nás pře-
vzala poukázku na večeři v hotelu

Excelent pro dvě osoby v hodnotě
500 Kč. Všem výhercům srdečně bla-
hopřejeme a pro ty, kdo neměli štěstí,
máme dobrou zprávu. Redakce bude
připravovat v budoucnu další podob-
nou soutěž. Takže nezoufejte a těšte
se na další zajímavé soutěžní klání.
Redakce by chtěla zároveň touto ces-

tou vyjádřit poděkování sponzorům
cen: firmě PC servis Michala
Ihnáta, firmě Fotoateliér
Miroslava Drexlera a vedoucímu
hotelu a pivovaru Excelent panu
Jiřímu Bobkovi za ochotu, s jakou
nám vyšli vstříc při sponzorování vý-
her. JiKo

Podívejme se, jak měly znít správné odpovědi k jednotlivým fotografiím:

Rýmařov - Opavská č. 12 - zubní
ambulance MUDr. Fritscherové.

Rýmařov - Janovice - zámek - nad
vchodem do obřadní síně.

Rýmařov - Rudé armády č. 1, vpravo
nad vchodem do pohostinství „Na
Růžku“.

Rýmařov - za městským hřbitovem -
cesta na Mysliveckou chatu -
Harrachov.

Rýmařov - náměstí Míru - t. č. ob-
chodní dům Textil-Obuv, dříve
Hasičský dům.

Rýmařov - Radniční č. 13 - vchod do
domu mezi „Zlatnictvím“ a „Knih-
kupectvím“.

Městský hřbitov Rýmařov - chodník
středem hřbitova.

Kaple V Lipkách - nad hlavním
vchodem.

Rýmařov - ulice Sokolovská - roh
budovy - horní římsa Kadeřnictví-
Pedikúra.

Rýmařov - ulice Revoluční - potraviny
Večerka - po obou stranách atiky. Za 
okupace hostinec „U Dvou medvídků“.

Rýmařov - náměstí Svobody č. 3/14
- Cukrárna Polidar - pod střední řím-
sou - dvakrát.

Rýmařov - náměstí Míru č. 1 - vstup-
ní dveře do radnice.
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Úsměvně

Básnické prvotiny

Z tvorby mladých

A slunce pálilo ...

Dostih
Koně pádili
Oblé boky tenké nohy
Koně bílí černí
Koně modře grošovaní
Cválali pravá levá
Cválali zpěnění
Běžet tak s nimi
Opít se závratí
Prožít svůj život
V horkém dunícím rytmu
Stál jsem na tribuně
a sázel na posledního
Zadní noha mu bezvládně
visela podél boků
Běžel i můj závod

Zuzka, Prima

Kde se žije lépe, na vesnici,
nebo ve městě, a proč?

Na naší „modré
planetě“ žije vel-
ká spousta lidí.
Někteří z nás 
se určitě již ně-
kdy zamysleli,
kde se lidem žije
lépe, zda na ves-
nici, či ve městě.
Není to jednodu-
chá otázka a od-
pověď na ni je
značně subjek-
tivní.Ten, kdo ži-
je na vesnici,
většinou říká, že
ve městě se žije lépe. A zase naopak mnozí měšťáci by rádi žili na vesnici. 
Každé místo má své výhody a nevýhody. Na vesnici je zdravý vzduch, všich-
ni lidé jsou na sebe milí, protože se všichni znají. A co je vůbec nejhezčí, 
to je příroda. Všude je plno zeleně, ptáčci švitoří ... co víc si může člověk přát?
Ale na druhou stranu je problém sehnat zde práci, a když ji seženete, je větši-
nou špatně placená. Zato ve větších městech o práci není nouze, je dobře pla-
cená a v současné době jsou peníze „až na prvním místě“. Rodiče se totiž sna-
ží zabezpečit svou rodinu, a tak lidí na vesnici ubývá. Nelíbí se mi, když se li-
dé z města posmívají lidem z vesnice. Nezřídka jim nadávají do „vesnických
buranů“, nebo dokonce skládají různé básničky. Jednu takovou jsem nedávno
slyšela: „Jo, na vesnici, tam je hej, tam se svině proháněj...“ A přitom si měš-
ťáci kupují chaty a chalupy na vesnici a utíkají sem před svými starostmi. 
Je to podle mě z jejich strany pokrytectví.
Abych to shrnula. Myslím si, že život na vesnici je hezčí, i když se tam neko-
nají skoro žádné kulturní akce. Okolí jako by nás samo vybízelo k toulkám
přírodou, a protože jsem romantická duše, jsem ráda, že žiji v malém měste-
čku, jakým je Rýmařov. Je takovým přechodem mezi vesnicí a městem, proto
zde žiji ráda a nikdy bych neměnila. Veronika, Gymnázium Rýmařov

Letošní léto bylo létem, jak má být. Snad někdy až příliš. Užili jsme si slu-
níčka a opékali se jako makrely. Opálené děti i dospělí, vyhřáté parky, uli-
ce. V uzavřeném prostoru to bylo až neúnosné, řidič, který má v kabině pa-
desát stupňů Celsia, pekaři, lidé pracující v horkých prostorech a ve špatně
větraných místnostech. Když po dvou měsících sucha spadlo několik kapek,
vypařily se snad ještě dřív, než dopadly na zem. A když se jim podařilo do-
tknout se země, zasyčelo to - a byly pryč.
Naříkají vodohospodáři, lesáci, zelináři, rybáři i sadaři.
Věřte nevěřte, i veverky padaly ze stromů. Ona ta čiperka veverka skočila 
na větev a rázem i se suchou větví přistála přímo přede mnou. Výška to by-
la pěkná. Těžko říct, kdo se víc lekl! Přistála přímo před špičkami mých bot
- jedno mrknutí korálkovým očima - a hop a skok na strom.
Od té chvíle budu tvrdit, že bylo takové žhavé léto, že i veverky padaly 
ze stromů. Si

Co je to, když se řekne

Na téma ...náctiletí
Naše dnešní rubrika se bude týkat pubescentů a adolescentů, tedy převážně dospívající mládeže, jejich výrazových prostředků a dalo by se říci také charakte-
rových vlastností. Ovšem nemůžeme pochopitelně házet všechny do jednoho pytle, každý je jiný. A také nemůžeme o všech říci, že jsou v poznávání světa 
a sebe sama na stejné úrovni, mírně řečeno. Jak by řekli tibetští mniši (buddhisté) - oni nevědí. (Pozn. autora: Nikoliv, že jsou „blbí“.)

Brajgl

Pro většinu domácností, kde žije do-
spívající mládež, asi často používaný
výraz. Ovšem slovník zcela kulantně
používá pro tento výraz označení 
= nepřehledná situace, vřava nebo
zmatek. Zamíříme-li však do oboru
výtvarného umění, tak zjistíme, že
takovým dojmem působí na první
pohled obrazy nejvýznamnějšího ho-
landského malíře Pietra Bruegela
staršího (asi 1525-1569). Tento malíř
proslul především jako autor krajino-
maleb a obrazů s venkovskou temati-
kou. K nejvýznamnějším patří jeho
obraz Selská svatba nebo cyklus
Měsíce, z něhož jedno plátno -
Červen - je chloubou Národní galerie
v Praze. Podle Boschova vzoru za-
lidňoval i P. Bruegel st. své obrazy
nepřehlednými zástupy postav, po-
staviček, zvířat i tvorů, které vytvoři-
la jeho fantazie, takže celek působil
leckdy zmateně a chaoticky. V jeho
šlépějích pokračovali i jeho synové
a vnukové, aniž však dosáhli velikos-
ti zakladatele rodu.

A co má tato nizozemská malířská
dynastie společného s českým
„brajglem“? Psali se buď jako
Bruegelové nebo Breugelové. V prv-
ním případě se jejich příjmení vyslo-
vovalo „brechel“, ve druhém „broj-
gel“ - a české „brajgl“ bylo na světě.
Dnes už si jen málokdo uvědomuje,
že vzniklo jako pojem pro téměř ne-
přehlednou situaci, kterou se vyzna-
čovaly jejich obrazy.
Nad nepořádkem, nebo chcete-li
„brajglem“, se můžeme třeba vztek-
nout, protože náš milý potomek 
si ve svém soukromém doupěti zase
až tak překotně neodstraní nepřehled-
nou situaci nebo zmatek, urychleně
opustí domácí bojiště a my v afektu
akorát můžeme konstatovat...

Grázl jeden!

Slovník v tom směru hovoří o = ulič-
níku, darebáku, lumpovi. Ovšem
Jana Jiřího Grasela snad ani ve snu
nenapadlo, že bude ještě za téměř
dvě století tak „populární“. Narodil
se r. 1790 v Nových Syrovicích

(dnes okres Třebíč) a jeho dětství by-
lo pramálo radostné. Jeho otec byl
pohodným, a protože si přilepšoval
i krádežemi a loupežemi, býval často
hostem ve vězení, zatímco rodina 
se živila žebrotou. Jan Jiří se stal věr-
nou kopií svého otce a už od svých
šestnácti let šel v jeho šlépějích. 
Za devět let stihl sám nebo se spo-
lečníky spáchat kolem dvou set pa-
desáti trestných činů, hlavně krádeží
a loupeží. Jeho akční rádius byl širo-
ký - rodná jižní Morava, jižní Čechy,
ale i Rakousko. Škála obětí byla rov-
něž pestrá - od vdov, rolníků a ob-
chodníků až po duchovní; několikrát
se stalo, že své oběti nejen okradl,
ale způsobil jim i zranění se smrtel-
nými následky. V listopadu 1815 byl
zatčen a po dlouhém soudním proce-
su 31. ledna 1818 ve Vídni spolu 
se dvěma kumpány popraven. Přesto,
že byl lupič a vrah, byly mu neprá-
vem přisouzeny vlastnosti lidového
zbojníka.
Jen o málo mladší než J. J. Grasel byl
Václav Babinský, rodák z Pokratic, 
r. 1841 odsouzený na dvacet let žalá-

ře za podvody, drobné zlodějny
a vloupání. Ten si ovšem svůj po-
mník vystavěl sám, protože po pro-
puštění z vězení se stal zahradníkem
ženského kláštera v Řepích u Prahy
a po večerech v hospodě barvitě líčil
„své“ osudy, inspirované ovšem kr-
vavými romány o životě proslulých
loupežníků a vlastní fantazií.
O češtině se právem tvrdí, že je květ-
natým jazykem. Potvrzuje to i sku-
tečnost, že se nespokojuje s jediným
označením pro lupiče či podvodníka.
Posuďte sami: český lotr má svůj pů-
vod v latinském latro (= zlosyn, pa-
douch, loupežník, zbojník), které se
do němčiny dostalo jako Lotterbube
(= darebák, ničema, zlosyn); němec-
ké lotter - darebný. Přímo z němčiny
přešlo do češtiny slovo lump (v něm.
nářečí lumpe = hadr). Lump byl tedy
původně člověk oděný do roztrha-
ných šatů, tedy pobuda, otrapa, tr-
han, tulák, později též darebák a ni-
čema. Z němčiny vzniklo rovněž
české slovo hrubián (něm. grob =
hrubý). Zato zřejmě původním čes-
kým názvem je dacan. Toto označení
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údajně vzniklo z příjmení prostějov-
ské rodiny, jejíž jeden člen proslul
jako lotr. Zato mezinárodní je ozna-
čení chuligána. Název vznikl zřejmě
v londýnském slangu koncem 
19. století podle rodiny známých rvá-
čů Hooliganových (angl. „húligen“).
Do češtiny se však dostal až z ruštiny,
která hlásku „h“ nezná, a proto v čes-
kých zemích existují chuligáni.
Člověk by nevěřil, kolika nadávkami
bychom tedy mohli častovat našeho
nezvedeného potomka za to, že si ne-
odstranil svůj „brajgl“, „grázl je-
den“, a teď si ještě vypadl někam...

Flámovat

Předpokládám, že téměř všichni 
alespoň tuší, co znamená výraz „flá-
movat“. Z chytrých knih se dozvíme,
že tento výraz vyjadřuje slova = hý-
řit, holdovat alkoholu. Ovšem jak
vzniklo slovo „flámovat“, už ví jen
málokdo.
Pro vedení třicetileté války (1618-
1648) bylo zapotřebí hodně žoldné-
řů. Stávalo se, že byli najímáni bez
ohledu na národnost a náboženské

vyznání, nezřídka docházelo i k to-
mu, že poražené oddíly byly najaty
do vítězného vojska. K jednomu z ta-
kových verbování došlo r. 1628
v Nizozemí a ve Flandrech (= západ-
ní Belgie a přilehlé oblasti Nizozemí
a Francie). Vrchnímu veliteli císař-
ské armády Albrechtovi z Valdštejna
(1583-1632) se tu podařilo sestavit
pluk o síle 20 000 mužů, kteří 
se za příslušnou odměnu účastnili je-
ho bojových akcí. Byli to především
Vlámové či Flámové, tj. obyvatelé
Flander. Německy se jim říkalo 
die Flame nebo die Flamländer a je-
jich vojenský život provázely nejen
boje, ale i zábava, veselí, divoké pit-
ky a hýření, zkrátka stačili nejen ví-
tězit, ale i „flámovat“. Bujným hýře-
ním prosluli zřejmě daleko víc než
příslušníci jiných národností zataže-
ných do víru třicetileté války a pro-
slavili se jím tak, že v češtině slova
„flám“ a „flámování“ zdomácněla.
To Albrecht z Valdštejna pochopitel-
ně nemohl předpokládat. Do histo-
rického povědomí se zapsal jako ge-
niální vojevůdce třicetileté války
a jako zrádce, kterého zrada stála ži-

vot: r. 1632 byl svými důstojníky
v Chebu zavražděn.
Odtud tedy slovo „flámovat“. A po-
kud se nám z nějakého toho „flámu“
vrátí náš téměř mladík či téměř sleč-
na v pořádku a včas, zkusme výji-
mečně zapomenout na nějaký ten

„brajgl“ a nepoužívejme slovo
„grázl“, vždyť přeci čeština je nato-
lik květnatý a ušlechtilý jazyk, který
má ve své studnici tolik nádherných
a podobných slov. A navíc, vzpo-
meňme si na své nevybouřené mládí
a mladickou nerozvážnost. JiKo

Koncert novodobého protestsongu
V úterý 7. října proběhl v malém sále Střediska
volného času koncert dvojice písničkářů Pepy
Nose a Jana Kryla. Krátce před 17. hodinou, v do-
bě, kdy oba hudebníci chystali nástroje a aparát, se
prostor hlediště zcela zaplnil, především mladými
lidmi. Koncert tak započal v atmosféře velkého zá-
jmu posluchačů, za neoficiální přítomnosti starosty
města a ředitelky knihovny paní Žmolíkové, na je-
jíž pozvání Nos s Krylem do Rýmařova přijeli.
Ovzduší bezprostřednosti však vytvářeli přede-
vším samotní hlavní protagonisté podvečera, zcela
„nehvězdně“ vyhlížející muzikanti, kteří se záměr-
ně vzdali všech vnějších doprovodných efektů
a spolehli se pouze na sílu své hudby a zpívaného
i mluveného slova. A píšeme-li zde o síle slova,
pak tím míníme také takzvaná silná slova (rozuměj
vulgarismy), kterých zvláště Pepa Nos užíval
v hojné míře coby prostředku otevřenosti, spontán-
nosti a zcela určitě i provokativnosti, kterou během
celého, téměř dvouapůlhodinového koncertu zdů-
razňoval.
Hlavním prostředkem navázání přímého kontaktu
s hledištěm měl být mikrofon, který byl postaven
pod pódium speciálně pro posluchače, řečeno slo-
vy Pepy Nose, pro kohokoliv, kdo by se chtěl v zá-
jmu vnitřní svobody vyslovit a narušit tak stereo-

typ pasivního naslouchání „blbcům na pódiu“, kte-
rý v nás živí showbyznys. Příležitosti podělit se
s ostatními o své názory pomocí mikrofonu ovšem
nikdo nevyužil.
Na koncertě zazněla kromě starého Nosova hitu
Země je kulatá a tří písní Janova zesnulého bratra,
slavnějšího Karla Kryla, řada písniček z posled-
ních alb obou autorů a básní Krylovy nové sbírky
In medias res, které s sebou muzikanti samozřejmě
také přivezli na ukázku. V některých momentech
přesto převážily mluvené vstupy, plné historek,
vzpomínek a apelativního nabádání. Kritika písní
obou hudebníků, básní Jana Kryla a slovních ko-
mentářů Pepy Nose se nezaměřila pouze na svět
pop-music, ale rovněž na manipulativní moc sdě-
lovacích prostředků, obzvláště velkých a vlivných
médií, a samozřejmě i na současnou politickou si-
tuaci.
Celé vystoupení tedy nezůstalo pouhým koncer-
tem, ale stalo se především prostředkem k vyjádře-
ní vlastních názorů dvojice písničkářů na součas-
nou situaci ve společnosti, a lze ho tudíž charakte-
rizovat jako pokračování linie předlistopadového
protestsongu, zosobňovaného Karlem Krylem, kte-
rý se úsilím Pepy Nose a Jana Kryla rozvíjí i v do-
bě, jež se tváří, jako by ho již nebylo potřeba.    ZN
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V sobotu 4. října se uskutečnil poslední ze sedmi
plánovaných závodů v rodeocrossu, tradičně 
na albrechtické trati pana M. Kopečného. Toto mo-
toristické klání mělo oproti předchozím závodům
jednu podstatnou výhodu. Půda na trati nebyla tak
vyprahlá a prašná jako u předchozích soutěží, což
bylo příznivé hlavně pro jedenáct závodníků, kteří
se nakonec postavili na start ve dvou kategoriích.
Kategorie TRABI Junior, jenž po prvé v sezóně čí-
tala více vozů na startu než v kategorii OPEN.
Všechny vozy se bez větších problémů probojova-
ly přes síť rozjížďkových jízd, které prověřily pře-

devším jezdce a techniku závodních speciálů.
Piloti v kategorii OPEN se seřadili ve třináct hodin
na start závodu, který se jel i tentokrát na deset kol.
Hned po startu byl patrný favorit. S vozem Opel
Corsa začal všem ujíždět Alexandr Jaroševský st.
z Rýmařova. Za jeho zády svedli závodníci velký
boj o druhé a třetí místo. Klání o stříbrnou a bron-
zovou medaili nakonec vyústilo v dramatické kotr-
melce a vyřazení jednoho z jezdců v předposled-
ním kole. Naštěstí se tato nehoda obešla bez zra-
nění a mohlo se pokračovat v závodu. Druhé mís-
to nakonec po zásluze vybojoval pan Furiš

z Janovic. Také bronz uhájil bo-
rec z Janovic Antonín Střelec.
Na trať v kategorii TRABI Junior
vyrazilo šest vozů, ale po drama-
tických deseti kolech nakonec
dojely do cíle jen dva speciály.
První místo obsadil J. Kopečný
z Albrechtic, druhé pak Alexandr
Jarošovský ml. Příležitost před-
vést své řidičské schopnosti do-
staly i ženy. Úspěchy rodiny
Jaroševských znásobila a první
příčku vybojovala L. Jaroševská.
Pro stříbro si přijela G. Kappe-
lová a bronz uhájila paní

Čermáková.
Organizátoři děkují všem sponzorům za ochotu
a obětavost divákům za přízeň a jezdcům za to, 
že po celý rok, soutěžili v rámci fair play závody se
uskutečnily bez zranění. Poděkování patří také li-
dem, kteří pomáhali při organizaci závodů. DuM

Sport

Rýmařovský desetiboj 2004 - XXVIII. ročník
28. ročník Rýmařovského desetiboje má za sebou úvodní dvě disciplíny - tu-
ristiku a skok daleký. Turistika se uskutečnila v rámci Rýmařovské padesát-
ky v měsíci září a absolvovalo ji osmapadesát účastníků. Další disciplína,
skok daleký, proběhla v pátek 3. října na hřišti ZŠ na ulici Jelínkově. Na zá-
vodišti se sešlo celkem jednašedesát účastníků, kteří předvedli vynikající vý-
kony. Potěšitelný je zvýšený zájem o tuto soutěž, po druhé disciplíně je při-
hlášeno šedesát devět sportovců. Rádi přivítáme i další zájemce, kteří chtějí
udělat něco pro své zdraví a pravidelně se setkávat s partou sportovních nad-
šenců. Příští disciplínou bude střelba ze vzduchovky, která se uskuteční v so-
botu 8. listopadu v době od 8.00 do 12.00 hod. v malém sále SVČ, Okružní
10, Rýmařov. Organizátoři desetiboje

Výsledky skoku dalekého:
Kategorie ženy: Kategorie muži A:

1. Míčková Markéta 386 cm 1. Ondrášek Kamil 535 cm
2. Hájková Hana 378 cm 2. Metelka Milan 523 cm
3. Kopečková Jana 372 cm 3. Rektořík Bronislav 470 cm

Kategorie muži C: Kategorie muži B:

1. Orlík Václav 343 cm 1. Volek Ivo 449 cm
2. Konečný Antonín 341 cm 2. Svedoník Josef 407 cm
3. Horáček Jan 329 cm 3. Hrdina Vojtěch 381 cm

Celkové výsledky po dvou disciplínách
(Turistika, skok daleký)

Kategorie ženy: Kategorie muži A:

1. Míčková Markéta 1. Rektořík Bronislav
2. Jurášová Alena 2. Vosyka Josef
3. Doležalová Jana 3. Kobolka Bořivoj

Kategorie muži C: Kategorie muži B:

1. Koňařík Jan 1. Volek Ivo
2. Orlík Václav 2. Hrdina Vojtěch
3. Konečný Antonín 3. Svedoník Josef

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

Fotbalový servis připravil Zdeněk Kudlák

Poslední závod v rodeocrossu

Foto: Miroslav Dulaj ml. Foto: Miroslav Dulaj ml.
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Soukromá řádková inzerce
Prodej
• Prodám automobil Ford Sierra 1.8 l, najeto 145 tis. km, modrá metalíza,

centrální zamykání, střešní okno, závěsné zařízení, STK do 5/2005. Cena
dohodou. Informace na tel. 554 211 638, po 20. hod.

• Obývací nábytek, šatní skříň, knihovnu, bar, konferenční stolek se sklem
a „peřiňák“. Na nožkách - ořech, vysoký lesk, prostorný, zachovalý. Cena
dohodou jistá! Kontakt na tel.: 737 643 900.

• Zahradu s chatkou v Mirotínku. Ovocné stromy a keře. Krásné, klidné a tep-
lé prostředí. Zn.: Rodinné důvody, cena po osobní dohodě.

• Prodám malou maringotku. Volejte po 20. hodině na tel.: 554 213 127.
• Garáž u kotelny v Rýmařově. (Adresa v redakci.) Případný tel. kontakt:

00421 527 729 515 (Poprad).

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 24. 10.2003

Uzávěrka pro řádné vydání
je ve čtvrtek 16.10. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

18/2003

Tato okna nabízíme k odprodeji občanům za cenu:

25 Kč  .................................................  velké okno
10 Kč  ..................................................  malé okno

Možnost využití - skleníky, pařeniště apod.

Organizace Byterm, p.o.
Palackého 11, 795 01 Rýmařov

nabízí k prodeji
dřevěná zdvojená okna o rozměrech 110 x 150 cm a 110 x 60 cm.
Jedná se o okna demontovaná z panelových domů na ulici Dukelské.

Bližší informace osobně na Bytermu, Palackého 11,
nebo telefonicky p. Bedřich Rožňák

tel. 554 211 319, mobil 604 808 822.

Mladý sportovec z Rýmařova boduje na
republikových i evropských soutěžích

Rýmařovský rodák a někdejší žák
Základní školy v Jelínkově ulici
Tomáš Bednář slaví jeden sportovní
úspěch za druhým. Osmnáctiletý re-
prezentant Sdružení sportovních klu-
bů Vítkovice jen v roce 2003 získal
první místa na mistrovstvích Moravy
a Slezska a České republiky v běhu
juniorů na 1500 a 3000 metrů v hale,
dále na Mistrovství Moravy a Slezska
mužů a Mistrovství České republiky
mužů do dvaadvaceti let v běhu 
na 1500 metrů a ve stejné disciplíně
na juniorském utkání Poháru mistrů
evropských zemí. Kromě zlatých me-
dailí získal letos také jedno druhé
a dvě třetí místa v republikových
i mezistátních soutěžích.
27. září se Tomáš Bednář účastnil os-
travského semifinále družstev v běhu
na 1500 metrů a 4 x 400 metrů štafet.
Zlatá medaile znamenala pro Tomáše
a jeho družstvo postup na celorepub-
likové finále, konané v sobotu 4. října,
jehož výborným výsledkem si byl se-
bevědomý sportovec již předem jist.
V současnosti studuje čtvrtý ročník
Sportovního gymnázia v Ostravě, je-
muž propůjčilo Ministerstvo školství
a tělovýchovy od letošního roku jmé-
no slavného atletického páru Emila

a Dany Zátopkových. Náplň
Tomášova denního rozvrhu tvoří ved-
le klasických gymnaziálních předmě-
tů každodenní trénink. Mladý běžec
se mu věnuje devětkrát do týdne, tedy
každé odpoledne, v úterý a čtvrtek na-
víc ráno, na stadionu ve Vítkovicích,
a to i v zimních měsících, kdy mu
chráněnou dráhu poskytuje atletický
tunel u Paláce kultury a sportu.
Na otázku, na které vysoké škole má
Tomáš v úmyslu pokračovat, odpoví-
dá s pokrčením ramen. Výběr konzul-
tuje se svým trenérem, ačkoliv koneč-
né rozhodnutí bude jistě záviset pře-
devším na něm samotném. ZN, JiKo

Reklama
v R˘mafiovském Horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE

HEDVA, akciová společnost
závod 06 Rýmařov

Na vaši návštěvu se těší
pracovníci prodejního oddělení závodu 06.

pořádá

Mimořádnou prodejní akci svých
výrobků za velmi výhodné ceny!!!!!

Akce bude probíhat od 15. 10. do 19. 12. 2003
pondělí - pátek od 10.00 do 17.00 hodin

Přímo v závodě na ulici Opavská v přízemí hlavní budovy.

Sortiment výrobků - doplňky bytového textilu:

- saténové ložní soupravy jednobarevné i tisky
- TV deky
- polštářky různých velikostí, tvarů a barev
- sedáky
- závěsy
- přehozy
- ubrusy
- atd.

Dále je možno nakoupit i metrový textil,
rovněž za velmi výhodné ceny!!!

Určitě si vyberete z naší bohaté nabídky výrobků.
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Vyzkou‰ené ojeté vozy ·koda 
se zárukou 12 mûsícÛ

·koda Felicia 1,3/40Lxi, r.v. 1996
imobilizér, opûrky hlavy
Cena: 95.700,-

·koda Felicia 1,3Lxi, r.v. 1995
CZ + alarm, construct, mlhovky
Cena: 104.500,-

·koda Felicia Combi 1,3/50
r.v. 1996, CZ, construct
Cena: 105.700,-

·koda Felicia 1,3/50, r.v. 1998,
vyhfi. sedaãky, rádio, CZ+dálk. ovl.
Cena: 137.700,-

·kodaFabia 1,4/50,r.v.2000, no-
vinka - airbag fiidiãe, posilovaã fií-
zení, imobilizér
Cena: 199.900,-

·koda Octavia 1,6GLXi, r.v. 1997,
1x airbag, el. okna a zrcátka
Cena: 195.700,-

·koda Octavia 1,9TDi, SLx, r.v.
1998, klimatizace, 2x airbag, ABS
Cena: 277.500,-

·koda Octavia Combi 2, 0SLX, 
r.v. 2000, novinka - ABS,2x air-
bag, klimatizace,CZ s dálk. ovl. 
Cena: 285.000,-

·kodaOctavia 1,9TDi Elegance,
r.v. 2000, novinka - ABS, 2x air-
bag, rádioCD, CZ s dálk. ovl.
Pfievod leasing. smlouvy

·koda Favorit 135L, r.v. 1990, no-
vinka - rádio
Cena: 15.900,-

·koda Favorit135L, r.v. 1990, no-
vinka - rádio
Cena: 25.700,-

Jistota dobrého nákupu = ojet˘ vÛz ·KODA od obchodníka ·KODA!

·koda Forman 135Lx, r.v. 1993,
stfi. okno, taÏné, rádio, mlhovky
Cena: 74.700,-

·koda 120L, r.v. 1980, novinka
Cena: 16.900,- 

·koda Superb 1,9TDi/96, 
r.v. 2002, v˘bava Classic
Pfievod leasing. smlouvy

Auto color Design
DrÏitel certifikátu kvality ISO 9001/2000

R˘mafiov, Opavská 69, tel. 554-230712, 554-230717
Bruntál, Staromûstská 3, tel. 554-715101, 554-715103

Na v‰echny vozy ·koda 

do r.v. 1995 poskytujeme záruku 

12 mûsícÛ formou „Záruãního listu“!

Pfii nákupu ojetého vozu 
na leasing u ·koFINu Vám 

navíc poskytneme slevu 3%!



Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: můžete platit vaším stávajícím
vozidlem, při koupi nového vozu.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Chevrolet Blazer 4.3, 4x4, r.v.
1995, 95 tis. km, zel. met., klima,
ABS, el. v˘bava, rámy, AL kola,
airbag.
Cena: 279 000 Kã

· - Octavia 1,9 TDI, 
r. v. 2001, airbag, centrál,
ABS, servo.
Cena: 346 000 Kã

Ford Escord Cabrio 1,6 XR3
r. v. 1985, rádio, centrál D8, plas-
ty, Al. kola, nová stfiecha, sportov-
ní v˘fuk, fanfáry, halogeny.
Cena: 55 000 Kã

Seat Toledo CL 1,8 r. v. 1995
stfie‰ní okno, rádio, imobilizer,
RMG, otáãkomûr.
Cena: 89 000 Kã

Citröen Saxo 1,5 D, 
r. v. 1998. 
Cena: 159 000 Kã.

Seat Inka, r. v. 1996, 
alarm, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 107 000 Kã
+ DPH.

Mazda 323 F 2.0i, r.v.
1995, klima, 2x airbag,
centrál, el. okna, Al. ko-
la. Cena: 168 000 Kã

Ford Escort 1.4 CL
r.v.1995, airbagy, centrál,
rádio, metal., stfi. okno,
servo. Cena: 118 000 Kã

·- Felicia 1,3 GLXi, 
r. v. 1996. 
Cena 119 000 Kã.

· - Felicia 1,9 DIESEL, 
r. v. 1998, centrál, airbag,
servo.
Cena: 158 000 Kã

Ford Fiesta 1,8 DIESEL,
r.v. 1996, rádio, servo.
Cena: 126 000 Kã

Renault 19, 1,6i, 
r. v. 1995, airbag, centrál,
servo, rádio.
Cena: 98 000 Kã

Ford Focus 1.8 TDI, 66 kw,
2001, 48 000 km, 4x Airbag,
klima, ABS, centrál, rádio,
metalíza. Cena: 339 000 Kã.

·- Felicie kombi GLX 1,9 D, 
r. v. 1999, serv. kniha, mlhov-
ky, zam. zpáteãky, taÏné zafi.,
hagusy. Cena: 169 000 Kã.

Ford Escort 1.8 TD, r.v. 1999,
rádio+MG, mlhovky, centrál,
el. kola + zrcátka, 2x airbag,
ABS, Cena: 179 000 Kã

·koda Felicia combi
1.3Lxi, r.v.1996, centrál,
hagusy, metalíza, super
stav. Cena: 129 000 Kã

·- Felicie 1.3 LXI, r.v. 1997, 47 tis.
km, mlhovky, hagusy, rádio, 1. ma-
jitel, super stav
Cena: 129 000 Kã

Š-Octavia Elegance 1.9 TDi 81 kw,
r.v. 2000, 160 000 km, ABS, ASR,
2x airbag, centrál na DO, rádio,
konstrukt, clima. Cena: 350 000 Kč

Felicia combi, 1.6 Lx, 55 kw,
1996, 132 000 km, centrál,
taÏné, konstrukt, mlhovky,
metal. Cena: 99 500 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

·- Felicie kombi 1.6 GLX, r.v. 2000,
96 tis. km, mlhovky, rádio, 2x air-
bag, centrál, hagusy, 1. majitel
Cena: 175 000 Kã

VW Golf IV 1.9 Tdi, r.v.
2001, klima, 4x airbag,
ABS, ASR, centrál, Al.
kola. Cena: 385 000 Kã

Octavia combi, 1.9 TDi PD 4x4,
r.v. 2002, 6stup. pfiev., ABS, ASR,
klima., tempomat, rádio+CD, 
4x airbag. Cena: 545 000 Kã

Mercedes Benz 112 CDi, 2,2 l,
90 kw, lux, r. v. 1999, ABS,
ASR, rádio + mg., klima, cent-
rál, alarm. 1. majitel, koup.
v âR, 8 míst. Cena: 499 000 Kã

· - Octavia SLX TDi, 
vy‰‰í v˘kon, r. v. 1999, stfie‰ní
okno, klima, el. v˘bava, rádio,
servis. kniha, super stav. 
Cena: 268 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

PRODÁNO

PRODÁNO

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA


