
Nemocnice v Rýmařově má
k dispozici špičkový anestezi-
ologický přístroj.

Vyhovuje početní stav dvou
strážníků požadavkům, které
jsou na ně kladeny?

Moderátor televizní Kouzelné školky Michal Nesvadba
probouzel v dětech fantazii a vytvořil skvělou atmosféru.
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Zdravotní sestra rýmařovské záchranné služby Věra
Kolářová zachránila život řidiči v Německu.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Aktuálně z města

Radní schválili opravu kanalizace
v lokalitě U Potoka

Radní schválili pronájem nebytových prostor
za účelem prodeje textilního zboží

Rada města schválila usnesení týkající
se majetkových záležitostí. Jednotlivá
usnesení se týkala přechodu práva a u-
končení smlouvy o pronájmu části po-
zemku v k. ú. Rýmařov a dále výpůjč-
ky pozemku v k. ú. Rýmařov za úče-
lem vybudování dětského hřiště. Radní
schválili pronájem části nebytových
prostor na odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Rýmařov v objektu
na ulici 8. května 48 pojišťovací spo-
lečnosti Respect Ostrava, s. r. o., za ú-
čelem poskytování komplexních slu-

žeb v oblasti pojištění.
Dále schválili pronájem nebytových
prostor na ulici Radniční 2-6 za úče-
lem prodeje levného textilu, obuvi,
průmyslového zboží, hraček a droge-
rie. O uvedené prostory se přihlásili
pouze tři zájemci, všichni se stejným
sortimentem zboží. Z rýmařovských
podnikatelů neprojevil zájem nikdo. 
V souladu s platnými pravidly radní
schválili finanční příspěvek ve výši 
10 000 Kč na vybudování domovní
studny. JiKo

Rada města přijala na svém jed-
nání, které se konalo 6. října,
celkem čtyřiadvacet usnesení,
z toho čtyři měla charakter do-
poručení pro jednání zastupitel-
stva města.
Radní vzali na vědomí zprávu o
hospodaření společnosti Teplo
Rýmařov, s. r. o., která zazna-
menala relativní úsporu režij-
ních nákladů za první pololetí
roku 2003 a ohlásila snížení ce-
ny tepla do koce roku proti pů-

vodní kalkulaci o 3 - 4 %. Dále
rada přijala zprávu o hospodaře-
ní společnosti Městské služby
Rýmařov, s. r. o., jehož výsle-
dek je rovněž příznivý. Rada
města následně schválila, aby
tato organizace provedla opravu
kanalizace v lokalitě U Potoka
v Rýmařově. Investiční náklady
by měly dosáhnout 444 tis. ko-
run. Předmětem jednání byly
dále záležitosti majetkové a by-
tové.

Zastupitelé rokovali na mimořádném jednání o BRVOSu
a také o úvěru na odkoupení pohledávek od Komerční banky

Ve středu 8. října se uskutečnilo mi-
mořádné zasedání zastupitelstva měs-
ta v malém sále Střediska volného ča-
su v Rýmařově za účelem projednání
návrhu řešení ohledně problematiky
společnosti BRVOS Bruntál, s. r. o.,
a uzavření smlouvy o poskytnutí fi-
nančního úvěru městu Rýmařov na
odkoupení pohledávek od Komerční
banky, a. s., za dlužnou firmu.
Předmětem jednání bylo také sloučení
Základní školy Rýmařov na ulici 
1. máje 32 a Základní školy Rýmařov
na ulici Jelínkově 1.
K uvedené problematice vodárenské
společnosti VaK Bruntál, a. s., se vy-
jádřil starosta města Ing. Petr Klouda:
„Drobným akcionářům se podařilo
sdružit většinu jejich podílů na akcio-
vé společnosti VaK Bruntál, a. s.,
a přesvědčit část obcí o výhodnosti
prodeje akcií této společnosti. Obce,
které takto (společně s drobnými akci-
onáři) usilují o prodej společnosti, se
sdružily do skupiny označené
„ Vodárenský svaz“ . Druhá část má
zájem na udržení vlivu a kontroly nad
dodávkou vody a způsobem provozo-
vání vodovodů včetně kontroly nad
stanovováním ceny vody a tvoří skupi-

nu označenou jako „ Sdružení obcí“ .
Díky omezení hlasovacích práv akcio-
nářů, zakotvených ve stanovách VaK
Bruntál, a. s., Vodárenský svaz společ-
ně s drobnými akcionáři získali větši-
nu hlasů ve společnosti a téměř prosa-
dili svůj záměr, tj. prodej společnosti
VaK Bruntál, a. s.
Představenstvo VaK Bruntál, a. s., ne-
mohlo dále řídit společnost v souladu
s obecnými principy řízení komunální
společnosti, zejména s cílem nezvyšo-
vat cenu, a tedy dle zájmu obcí, pro ri-
zika možného postihu z titulu způso-
bování škody v rámci působnosti před-
stavenstva akciové společnosti. Pro
zlepšení hospodaření společnosti VaK
Bruntál, a. s., a zejména z důvodu za-
bezpečení kontroly nad vývojem záso-
bování pitnou vodou rozhodlo po do-
hodě s obcemi, které tvoří Sdružení ob-
cí, o pronájmu movitých a nemovitých
věcí ve vlastnictví VaK Bruntál, a. s.,
společnosti BRVOS Bruntál, s. r. o.
Vstupem obcí do této provozní společ-
nosti byla naplněna možnost kontroly
obcí nad majetkem vodovodů a sou-
časně nad provozem této společnosti.
Strategickým cílem tohoto a všech ná-
sledných kroků však bylo a je dosáh-

nout shody obcí nad situací kolem vo-
dovodu tak, aby obce byly znovu roz-
hodujícími subjekty ve správě majetku
vodovodů a držely kontrolu nad pro-
vozováním, včetně stanovování ceny
vody.
Vedla se různá jednání, ovšem bezús-
pěšně. Zdá se, že dohoda není možná.
Proto se zastupitelé rozhodli na svém
mimořádném jednání schválit vyhlá-
šení výběrového řízení na strategické-
ho partnera s následujícím prodejem
majetkového podílu města ve společ-
nosti BRVOS Bruntál, s. r. o., s tím, že
podmínky výběrového řízení budou
stanoveny minimálně v rozsahu píse-
mného „ návrhu řešení“ . Bude ozná-
mena možnost zrušení výběrového ří-
zení a výsledek výběrového řízení
schválí zastupitelstvo města.“
Na otázku, které jsou naše hlavní
zdroje pitné vody, odpověděl starosta:
„VaK má v podstatě dva důležité zdro-
je - Karlov a Leskovec u Slezské
Harty. Využíváme i našeho vlastního
zdroje, který je ve Stříbrných
Horách.“
Druhým důležitým bodem mimořád-
ného jednání zastupitelstva města byl
překlenovací úvěr ve výši 4 miliony

korun. K tomuto usnesení starosta 
uvedl: „V letošním roce město
Rýmařov vykoupilo mimo schválený
rozpočet pohledávky Komerční banky
za firmu pana Tomasze Cimera vzhle-
dem k tomu, že městu hrozila dražba
nemovitostí, kterými město ručilo za
stavbu nemovitosti zmíněné firmy.
Město Rýmařov počítalo s tím, že ne-
movitost ve veřejné dražbě ještě letos
prodá a vložené finanční prostředky
se vrátí. Veřejná dražba byla panem
Cimerem zmařena vzhledem k soudní
žalobě, která se s největší pravděpo-
dobností časově protáhne. Tím, že
město finanční prostředky letos
z dražby nezíská, je potřeba nepláno-
vanou finanční ztrátu vyrovnat.“ Na
základě tohoto zjištění přijali zastupi-
telé usnesení, ve kterém schválili uza-
vření smlouvy o poskytnutí finanční-
ho úvěru městu Rýmařov ve výši 
4 miliony korun Československou ob-
chodní bankou, a. s., na odkoupení
pohledávek KB, a. s., za dlužníka -
firmu Tomasze Cimera - a pověřili
starostu města Ing. Petra Kloudu uza-
vřením této smlouvy. Splatnost úvěru
bude do dvou let od data uzavření 
úvěrové smlouvy. JiKo

Dopravní značení ve městě představuje místy lidovou tvořivost
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Rýmařově byl pověřen kontro-
lou dopravního značení ve městě. Podle vyjádření
vedoucího odboru Zdeňka Trojana je dopravní zna-
čení v nevyhovujícím, v mnoha případech až hava-
rijním stavu. Situace se přitom týká nejen komuni-
kací ve vlastnictví města, ale také komunikací ve
vlastnictví Správy silnic Moravskoslezského kraje.
Revizí dopravního značení bylo zjištěno, že mnohé
značky jsou poškozené, zničené nebo zastaralého
provedení a neodpovídají současným platným nor-
mám. Stávají se nečitelnými a nesrozumitelnými
pro všechny účastníky silničního provozu.
„Některé značky jsou výplodem fantazie a lidové
tvořivosti, například dopravní značka Parkoviště na
Dukelské ulici nebo přemalovaný Zákaz zastavení
na Zákaz stání na třídě Hrdinů ve směru na náměs-
tí Míru,“ řekl k problematice vedoucí odboru
Zdeněk Trojan a dodal, že na mnoha místech je do-
pravní značení umístěno bezdůvodně, například
zbytečný Zákaz vjezdu všech vozidel na sídlišti. Na
ulicích Máchově, Mlýnské a Jesenické jsou zbyteč-

ně umístěny značky Zákaz vjezdu autobusů, ná-
kladních automobilů a traktorů, když tento zákaz
již platí na ulici Národní z obou směrů. Dalším pří-
kladem zbytečné značky je umístění Zákazu stání
těsně před křižovatkou Pivovarské ulice s ulicí 1.
máje u mateřské školy, neboť křižovatka tento zá-
kaz ruší.
„Naproti tomu jinde dopravní značky zase chybí -
zejména označení křižovatek, popřípadě vyznačení
přednosti v jízdě, například na ulicích
Hornoměstské, Nerudově a podobně,“ podotkl
Zdeněk Trojan, podle něhož bude nutné nejen v no-
vě označených obytných zónách, ale zejména u par-
kovacích míst obnovit a doplnit vodorovné doprav-
ní značení.
Samotná náprava neutěšené situace v oblasti do-
pravního značení bude podle Trojana záležitost ne-
jen časově, ale i finančně velmi náročná, i když
v některých případech bude možné použít dopravní
značky, které byly jinde odstraněny jako bezpřed-
mětné. Finanční prostředky se ušetří rovněž využi-
tím vodorovného značení.

Foto: Zdeněk Trojan
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rozhovor
Na některých místech našeho města
se musí občan doslova spoléhat na
štěstí, chce-li přejít komunikaci bez
úhony na zdraví, vzhledem k tomu,
že dostatečný výhled kryje některý
z domů. Totéž platí o řidičích vyjíž-
dějících z nepřehledných křižova-
tek. Neuvažovali jste o tom, že na ta-
kováto nejkritičtější místa nainsta-
lujete dopravní zrcadla? Jedná se
například o velmi nebezpečnou kři-
žovatku ulic Revoluční, Bartákovy
a Žižkovy.
Odbor dopravy k instalaci dopravní-
ho zrcadla již vydal souhlasné stano-
visko, ovšem komise odboru životní-
ho prostředí a výstavby, která vydává
doporučení vlastníkovi pozemku,
vydala nesouhlasné stanovisko.
Neznáte důvod zamítnutí?
Neznám, protože jsem k jednání ne-
byl přizván. Z pohledu bezpečnosti
by to určitě nezbytné bylo vzhledem
k tomu, že se v uvedených místech
stala již nejedna dopravní nehoda
a křižovatka je značně nepřehledná,
zejména když řidiči jedoucí po
Revoluční ulici od třídy Hrdinů chtě-
jí odbočit vlevo na Bartákovu ulici
a v dostatečném rozhledu jim brání
obytný dům.
Jak vysoká by byla investice do poří-
zení dopravního zrcadla?
Záleží na průměru. Cena se pohybu-
je v rozmezí od 3 500 do 10 000 Kč
bez DPH. Celkové náklady by nepře-
kročily 15 000 Kč. To je směšná
částka v porovnání s lidským zdra-
vím nebo životem, a to by si měl ně-
kdo velmi rychle uvědomit.
Na křižovatce ulic Pivovarská,
Hornoměstská, Sokolovská a Hav-
líčkova u květinářství bylo provede-
no vodorovné dopravní značení -
Přechod pro chodce. Musí být záro-
veň s tímto značením instalována
také svislá dopravní značka?
Pochopitelně, že by tam svislá infor-
mativní dopravní značka Přechod

pro chodce měla být; umísťuje se ze-
jména tam, kde je potřeba řidiče u-
pozornit na tento přechod, není však
podmínkou, aby tato svislá dopravní
značka byla umístěna před každým
přechodem pro chodce.
Porušují řidiči, podle vašeho názo-
ru, dopravní předpisy v Rýmařově
více než ve srovnatelně velkých měs-
tech?
Je to zhruba stejné jako v jiných měs-
tech. Pokud by řidiči dodržovali stáva-
jící dopravní značení, které ve městě
je, tak by problémy s postihy a sank-
cemi odpadly. Uvedu příklad: u budo-
vy městského úřadu, kde má sídlo
městská policie na náměstí Svobody,
je parkoviště, které je vyhrazeno za-
městnancům úřadu, a dopravní značka
Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou
to jasně vymezuje. Neustále však do-
chází k porušování dopravních předpi-
sů řidiči, kteří tam nemají co dělat,
a paradox je ten, že kolem prochází
městská policie, a nevšímá si toho.
Rovněž, a to prakticky každý den, do-
chází k porušování dopravního znače-
ní na Husově a Horní ulici a podobně.
O tom, jak bude dopravní značení ve
městě vypadat, zda spěje k lepšímu,
nebo horšímu, rozhoduje na základě
finančních možností vlastník komuni-
kací, kterým je město Rýmařov.
Jak může policie vědět, kdo je za-
městnanec úřadu a kdo ne, když
prozatím nebyly vydány žádné karty
- výjimky v parkování?
Určitě to ví. Vždyť denně potkávají
své kolegy v budově úřadu a mají
zmapována vozidla, která na parko-
viště nepatří. Zásadní nedostatek je
však v porušování zcela jasných do-
pravních předpisů na veřejné komu-
nikaci. Nedaleko od zmíněného
parkoviště je dopravní značka
Zákaz stání s průběžnou oboustran-
nou šipkou, a majitel si s klidným
svědomím odstaví vozidlo na takto
označeném místě. Městská policie

jde kolem, a nevšimne si toho. To
mě zlobí. Nevšímavost je špatná
věc. Není účel řidiče ihned pokuto-
vat, to není řešení. Ale proč jej a-
lespoň policie neupozorní? Strážník
může dát za stěrač lístek se sděle-
ním, aby tam příště neparkoval
a dodržoval zákon. Na druhé straně
chápu, že nemají na starost jenom
dopravu.
Může například hlídač parkoviště
na náměstí Míru zastavovat vozidla
za účelem vybrání parkovného?
Hlídač parkoviště v žádném případě
nesmí zastavovat vozidla. To mu ne-
přísluší. Zastavovat vozidla může jen
Policie České republiky a městská
policie na území města. Výběrčí par-
kovného si musí počkat, až řidič vo-
zidla zastaví, a pak od něj může po-
žadovat finanční hotovost. Tento pří-
pad jsme již na odboru dopravy pro-
jednávali s nájemcem parkoviště.
Jak se díváte na problém, že Policie
ČR nemůže v současné době ode-
brat řidičský průkaz?
Je to velké neštěstí a doufám, že se to
změní. Jsem toho názoru, že by se
policii tyto pravomoci měly vrátit.
Pochopitelně ne v plném rozsahu.
V návrhu zákona je stanoveno, že
policista bude moci zadržet řidičský
nebo technický průkaz vozidla
z přesně (taxativně) stanovených dů-
vodů a bude ho muset předat v urče-
né době na příslušný odbor dopravy
a silničního hospodářství pověřené
obce a ta ve správním řízení rozhod-
ne, zda průkaz zadrží, nebo jej vrátí
majiteli. Je to zásadní průlom. Dnes,
když policie provede orientační kon-
trolu na přítomnost alkoholu v krvi
a ta se ukáže pozitivní, nemůže řidi-
čák odebrat. Jako odstrašující případ
se jeví nedávná nehoda v Českém
Těšíně, kdy podnikatel pod vlivem
alkoholu usmrtil tři policisty, a neby-
lo možné jeho řidičský průkaz zajis-
tit. S odebráním řidičáku bude po-

chopitelně souviset i korupce. Ale to
je již jiná kapitola a záleží na samot-
ném policistovi, zda přijme úplatek
za to, že doklady ponechá, nebo ne.
Jak se díváte na současný technický
stav vozidel, která jezdí po našich
silnicích?
Jediným slovem hrůza. Podle mého
názoru je to záležitost stanic technic-
ké kontroly, které neměly nikdy pře-
jít do soukromých rukou, ale měly
zůstat nadále v rukou státu.
Soukromníci se ženou za penězi, za-
vírají oči i nad vozidly vyloženě zra-
lými na odpis, a pak na našich silni-
cích vzrůstá nehodovost. Ano, bohu-
žel také díky špatnému technickému
stavu. A to nehovořím o řidičích, kte-
ří se odváží na cestu bez zákonného
pojištění, a když se opravdu něco
přihodí, tak se diví, že musí s plnou
parádou vše uhradit.
Co považujete z vašeho pohledu na
silnicích regionu Rýmařovska za
nejtíživější problém?
Vzrůstající počet nehod, alkohol za
volantem, nepřiměřenou rychlost
a nevyhovující technický stav vozi-
del a vlastních komunikací. Jsem
přesvědčen, že pokud bychom při-
stoupili k přezkoušení všech řidičů
v Rýmařově z pravidel silničního
provozu, dvě třetiny z nich zkoušky
neudělají. Nejzávažnějším důvodem
dopravních nehod je nesprávný způ-
sob předjíždění, rychlá jízda, nepři-
způsobení jízdy stavebnímu a do-
pravně technickému stavu pozemní
komunikace a nesprávné odbočová-
ní. Je potřeba zdůraznit, že to, co
jsem se učil v autoškole před deseti,
dvaceti nebo třiceti roky, už dnes
v řadě případů neplatí. A právě teore-
tické vědomosti řada řidičů podceňu-
je, a v důsledku toho dochází
k častým dopravním nehodám.
Mnohým řidičům schází základní
pravidlo. A sice, že by se měli ze-
jména k sobě navzájem chovat ohle-
duplně a ukázněně.
Jsou motoristé, kteří k vám přijdou
vyřídit nezbytné formality souvisejí-
cí s provozem vozidla, spokojeni
s vašimi službami?
Na to se musíte zeptat občanů, je
pravda, že někdy musí občané čekat,
až se vyřídí přihlášení vozidla, pře-
pis, odhlášení a podobně. Ale mohu
ujistit každého, že úředník za to, že
klient musí vyčkat, nemůže.
Například přihlášení vozidla trvá od
dvaceti minut až po jednu hodinu.
Pokud se jedná o přihlášení vozidla
přivezeného ze zahraničí, doba ne-
zbytná k vyřízení formalit může do-
sáhnout tří, někdy i více hodin nebo
i několika dnů, stanovená zákonná
lhůta je do třiceti dnů, záleží na kaž-
dém individuálním případu.
Vyskytnou se lidé, kteří nemají v po-
řádku všechny doklady a musí se
vrátit. Potom jsou na nás naštvaní,
nadávají nám, ale v takovém případě
je v tom úředník opravdu nevinně.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo
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téma
Městská policie - ochránci veřejného pořádku, ano, či ne?

Kdysi tak oblíbené četníky v ulicích už dávno vy-
střídali strážníci se znakem příslušného města či ob-
ce na uniformě. V Rýmařově je potkáváme už dva-
náct let. Někdy nás jejich přítomnost potěší více, jin-
dy méně. To samozřejmě záleží na okolnostech.
Vždyť z toho, kdo s patřičnými poznámkami platí
pokutu za špatné parkování, se rázem může stát člo-
věk vděčný strážníkům za včasný zásah proti agre-
sivním opilcům, řádícím před jeho domem, nebo
proti výtržníkům, ničícím veřejný majetek. Státní
policisté tak mají volnější ruce na odhalování a ob-
jasňování trestné činnosti a se strážníky pochopitel-
ně úzce spolupracují.
Zdá se, že městská policie je po dvanácti letech exi-
stence příznivě hodnocena celou společností.
Důkazem toho je podle mého názoru přijetí novely
zákona o obecní policii z roku 1993, 1995 a nově od
1. ledna 2003, které výrazně rozšířily pravomoci
strážníků.
Oficiálním posláním městské policie je zabezpečo-
vat místní záležitosti veřejného pořádku
v Rýmařově. Naše město má v současnosti dva
strážníky, kteří při plnění tohoto a dalších úkolů pod-

le zákona zejména:
• přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
• dohlížejí na dodržování pravidel občanského sou-

žití;
• přispívají v rozsahu stanoveném zákonem k bez-

pečnosti a plynulosti silničního provozu na po-
zemních komunikacích;

• odhalují přestupky a jiné správní delikty;
• upozorňují fyzické a právnické osoby na porušo-

vání obecně závazných právních předpisů a činí
opatření k nápravě.

Mezi oprávnění strážníků ve smyslu zákona patří 
oprávnění požadovat prokázání totožnosti, předvést
osobu, odebrat zbraň předváděné osobě, zakázat
vstup na určená místa, otevřít byt nebo jiný uzamče-
ný prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen život
nebo zdraví osoby, anebo hrozí-li větší škoda na ma-
jetku. Strážník je dále v případech stanovených zá-
konem oprávněn použít technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidel a zastavovat vozidla
a také vstupovat při plnění úkolů městské policie do
živnostenských provozoven. K výkonu svých opráv-
nění může použít za zákonem stanovených podmí-

nek donucovací prostředky, a to k ochraně bezpeč-
nosti jiné osoby nebo své vlastní nebo majetku, k za-
bránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž
je vážně narušován veřejný pořádek. V případech
přesně vymezených zákonem pak může použít i slu-
žební zbraň.
Každý občan má právo se obracet na strážníky měst-
ské policie s žádostí o pomoc. Posláním městské po-
licie je zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti obce a plní také další ú-
koly, pokud tak stanoví zákon.
Veřejný pořádek je prioritou městské policie, a pro-
to také zákonodárci přesunuli veškeré pravomoci tý-
kající se veřejného pořádku na bedra městské a o-
becní policie. Tím současně byla ubrána zátěž re-
publikové policii, která se tak může v daleko větší
míře věnovat plnění svých úkolů.
S ohledem na početní stav dvou strážníků rýmařov-
ské městské policie není samozřejmě možné zajistit
nepřetržitou hlídkovou činnost, pracovní doba je
proto volena tak, aby co nejvíce mohla sloužit k o-
sobnímu kontaktu s občany a k preventivní a vý-
chovné funkci městské policie.

Manželka místostarosty zachránila život řidiči v Německu
V pátek 3. října odjížděli představite-
lé našeho města na přátelské setkání
do partnerského německého Schot-
tenu na pozvání starosty Hanse Otto
Zimermanna. Delegace ve složení
místostarosta Pavel Kolář, jeho žena

Věra Kolářová, zastupitel Milan
Kropáč a tlumočník Otto Spitzer
ovšem vůbec netušili, že se zane-
dlouho stanou svědky vážné doprav-
ní nehody na německém území. Za
táhlou a nepřehlednou zatáčkou se
náhle objevily dva rozbité vozy, je-
jichž řidiči se stali účastníky autone-
hody. Zástupci města dorazili právě
včas a jako první. Nebyl čas na dlou-
hé uvažování. První vyskočila z vozu
zdravotní sestra rýmařovské zá-
chranné služby a manželka místosta-
rosty Věra Kolářová. Stav jednoho
z řidičů byl kritický. Nedýchal, měl
zapadlý jazyk a bez včasném zásahu
by nepřežil. Paní Kolářová, zkušená
zdravotní sestra, okamžitě zahájila
poskytování první pomoci. Mezitím
někdo volal německou záchranku.
Vteřiny ubíhaly. Netrvalo dlouho
a těžce zraněnému řidiči byly obno-
veny základní životní funkce. V tom
se již odkudsi z výšin snášel vrtulník
záchranné služby a přijížděly sanitní
vozy. Těžce zraněný muž byl stabili-
zován.
Tady náš příběh končí. Nutno ovšem
říci, že zdravotní sestra Věra

Kolářová, která je ve svém oboru
profesionálka, neposkytla v Němec-
ku odbornou pomoc poprvé. Na tra-
diční Tour de Jumelage partnerských
měst 12. července loňského roku po-
skytla první pomoc starostovi města
Schottenu Otto Zimmermannovi.
Postihla jej srdeční slabost při absol-
vování cyklistické tratě ve
Weilburgu. Rychlé jednání paní
Věry Kolářové, která se svým man-

želem trávila na Tour de Jumelage
dovolenou se zahraničními přáteli,
starostovi bezpochyby zachránilo ži-
vot. Zpráva o záchraně jeho života
pak proběhla tiskem v partnerských
městech Schottenu a Crosne
(Francie).
Dovoluji si za redakci vyslovit uzná-
ní paní Věře Kolářové, která svou o-
kamžitou pomocí zachránila
v Německu další lidský život.  JiKo

Fota: Milan Kropáč
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zeptali jsme se za vás
S jakými problémy se potýká v současnosti městská policie, zda početní stav dvou strážníků vyhovuje požadavkům, které jsou na ně kladeny, a jak budou pro-
vádět výkon služby v obcích Tvrdkov a Horní Město, jsme se zeptali strážníků na služebně městské policie v Rýmařově.

Jak se vám daří zajišťovat v počet-
ním stavu dvou strážníků výkon
služby v tak rozsáhlém rajónu, jaký
máte na starost?
Jak jste již naznačil, vše se odvíjí od
početního stavu a technického zajiš-
tění městské policie. V počtu dvou
strážníků pěšky bez služebního vo-
zidla nejsme schopni pokrýt ani polo-
vinu toho, co nám zákon ukládá.
Ukládá zákon ministerstva vnitra
nebo nějaká vyhláška, kolik měst-
ských strážníků by mělo sloužit urči-
tému počtu obyvatel daného města?
Ano. Ministerstvo vnitra vypracovalo
statistiku a potvrdily to i další jeho
výzkumy, na základě kterých vydalo
doporučení, které říká, že pokud by
městská policie měla účinně zabez-
pečit veřejný pořádek a další úkoly,
které k tomu náleží, je nutné zajistit
na tisíc obyvatel jednoho strážníka
městské policie. Z toho vyplývá, že
Rýmařov by podle tohoto návrhu měl
mít deset strážníků. To znamená, že
momentálně jsme na dvaceti procen-
tech početního stavu. Navíc jsem ne-
slyšel o žádné městské policii, která
by nevlastnila služební vozidlo.
Služebně zajišťujeme pět místních
částí Rýmařova (bývalých obcí) a no-
vě nám přibyly obce Tvrdkov a Horní
Město. Celkem tedy máme na staros-
ti město Rýmařov a k tomu sedm ob-
cí.
Vašemu tvrzení se ani nechce věřit.
Jak můžete pokrýt bez služebního
vozidla tak velké území, navíc ve
dvou lidech?
Vzdálenější obce a místní části
Rýmařova zajišťujeme v rámci nára-
zových akcí, zejména při odchytává-
ní volně pobíhajících psů nebo u pří-
padů pokousání psem na základě
konkrétního oznámení. Měli bychom
v tu chvíli operativně řešit situaci
a vyrazit na místo činu. Ovšem v pra-
xi to vypadá poněkud jinak. Většinou
slouží jen jeden policista, a to proto,
abychom pokryli svou přítomností co
nejdelší úsek dne. Ovšem na druhé
straně jeden strážník nemůže provést
zásah proti pachateli trestního pře-
stupku sám. Nemůže přijet na místo
hned, protože se nejdříve musí poo-
hlédnout po vozidle městského úřa-
du, které bude momentálně snad
k dispozici, a také musí přivolat své-
ho kolegu, který je v lepším případě
doma a má volno, v horším je někde
mimo domov. Nedokážu si také před-
stavit, že bych někde sám prováděl
odchyt psa, o kterém nevím, zda je, či
není agresivní. Pokud se vše podaří,
seženu kolegu i vozidlo, můžeme od-
jet na místo. Tím ovšem nastává vel-
ká časová prodleva, která může být
v mnoha případech rozhodující. Pes,
který někoho pokousal, je dávno pryč
a my nevíme, zda byl řádně očkován,
nebo ne, zda trpěl nějakou chorobou,
či nikoliv. Lékař pak musí pokousa-
ného člověka v takovém případě po-

slat na velmi bolestivé a nepříjemné
očkování proti vzteklině.
Jak například řešíte situaci, když
vám někdo zavolá současně z růz-
ných, od sebe vzdálenějších konců
vašeho rajónu?
I k takovým situacím dochází.
Nezbývá než postup, o kterém jsem
zde hovořil, znovu zopakovat a vyra-
zit na místo.
Pokud vozidlo
máme, řešíme
situaci postup-
ně, jak nám
volají občané,
s tím, že autem
se to dá zvlád-
nout poměrně
rychle. Pokud
máme absol-
vovat vzdále-
nější trasy po-
chůzkou, tak si
občan musí
počkat někdy
i několik ho-
din. A to zde
hovořím o při-
jatelném poča-
sí. Bývá i hůř,
hlavně v zimě
nebo za vydatného deště. Někdo vám
zavolá, že došlo například na vzdále-
ném konci Rýmařova k neoprávněné-
mu záboru pozemku. Musíme absol-
vovat cestu tam, na místě zjistit, o ja-
ký pozemek se jedná, vrátit se zpět,
v počítači vyhledat vlastníka pozem-
ku, vrátit se s informací nazpět a po-
tom můžeme teprve řešit nějaký pře-
stupek. Práce opravdu na půl dne.
Autem je to otázka čtvrt hodiny.
Dokončíme jednu záležitost a už nás
volají, že se na hřbitově ztratila žulo-
vá deska. V ten okamžik nás další ob-
čan telefonicky žádá o sjednání po-
řádku v dopravě při špatném parková-
ní vozidel někde na sídlišti. Ovšem já
jsem v tu chvíli pěšky na hřbitově.
A martýrium se opakuje.
Pokud by se naskytla situace, kdy
byste měli zadržet pachatele trestné-
ho činu, můžete zasáhnout sami, ne-
bo musíte přivolat Polici České re-
publiky?
Ze zákona jsem povinen zasáhnout,
ovšem ne na úkor svého zdraví
a ohrožení života. Nemohu jít také do
zákroku, na který nejsem odborně
vycvičen nebo vyškolen. Pokud situ-
aci vyhodnotím tak, že je nad mé sí-
ly, jsem povinen přivolat státní poli-
cii. Pokud bude napaden nějaký ob-
jekt, tak jej asi sám těžko obklíčím.
Sloužíte také o víkendech?
Ne.
Kam se má tedy občan obrátit, když
potřebuje vaši pomoc v sobotu nebo
neděli a jedná se o řešení záležitosti,
která nespadá do kompetence
Policie ČR?
Pokud se zrovna nejedná o případ,
který by mohl počkat do prvního pra-

covního dne, může se občan obrátit
na Policii České republiky. Policista
je ze zákona povinen podle svých
možností občanu pomoci. A pokud se
již člověk na Policii ČR obrátí a ona
zjistí, že městská policie v tu dobu
neslouží, měla by ze zákona učinit
kroky a taková opatření, aby nahláše-
ný skutek nějakým způsobem vyřeši-

la. Stalo se,
že policisté
přijeli pro
nás i domů.
I to je jedna
z možností.
Ovšem na
druhé straně
je to práce
v našem 
o s o b n í m
volnu, která
není naplá-
nována, je
n á r a z o v á
a náš za-
městnavatel
ji neohodno-
tí. Tyto nára-
zové akce
děláme nad
rámec svých

povinností.
Kde vás mohou občané zastihnout
v době služby, když potřebují vaši po-
moc?
Pochopitelně na telefonním čísle 554
211 244.
Ale mnoho občanů tvrdí, že na tom-
to telefonním čísle nejste většinou
k zastižení?
Jistě, je to pořád o početním stavu
městské policie. Ve dvou se nedá za-
jistit stálá služba na telefonu. A služ-
ba městské policie je o tom, že musí-
me být neustále v terénu. Pro veřej-
nost jsou stanoveny úřední hodiny od
pondělí do čtvrtku v době od 14.00
do 15.00 hodin, to na služebně musí
být vždy alespoň jeden strážník.
Občané mohou také využít v nejnut-
nějších případech i čísla mobilního
telefonu 607 947 415. Ovšem podo-
týkám, opravdu jen v závažných pří-
padech, nikoliv pokud se jedná o ba-
nalitu.
Co považujete za banalitu?
Například to, když si dva sousedé vy-
nadají a navzájem si vymění pár ne-
publikovatelných slov. Jeden z nich
ihned volá městskou policii a chce
řešit situaci blokově - pokutou. Tyto
záležitosti my neřešíme. Ty se řeší ve
správním řízení na městském úřadě.
Nebo když paní uteče kočka na stře-
chu. Pokud se jedná o závažná poru-
šení zákona nebo vyhlášek, mohou se
na nás lidé obrátit vždy.
Podle některých občanů jste údajně
nevšímaví k problematice dopravy
v Rýmařově, je to pravda? Mám teď
na mysli nevšímavost k špatně par-
kujícím vozidlům a dalšímu porušo-
vání pravidel silničního provozu.

Pokud bychom měli striktně postih-
nout v blokovém řízení všechny, kdo
se proviní, byť jen nepatrným pře-
stupkem, proti zákonům v silniční
dopravě, tak bychom nemohli dělat
nic jiného. Neprováděli bychom od-
chyt psů, neexistovala by kontrola
dodržování obecně závazných vyhlá-
šek města Rýmařova, neexistovala by
kontrola dodržování veřejného po-
řádku. Nedělali bychom totiž nic ji-
ného, než vypisovali „předvolánky“
anebo pokutové bločky. A že by jich
v Rýmařově bylo.
Proč hned hovořit o pokutách, vždyť
přece existuje i preventivní forma
boje proti lajdáctví a lhostejnosti
v dopravě?
Jistě, máte pravdu. A přesně tímto
směrem se snažíme jít. Většinu řidi-
čů, kteří páchají přestupky, napome-
neme, zjistíme si jejich totožnost, se-
píšeme prohřešek a založíme u nás
do spisu. Musíme si totiž uvědomit,
že žijeme v regionu s vysokou neza-
městnaností, kde jsou nízké mzdy
a vysoké ceny. A pokud se přece roz-
hodneme přistoupit k blokové poku-
tě, dáváme ji ve spodní hranici sazby.
Domníváte se, že za nízkým počet-
ním stavem rýmařovských strážníků
stojí nedostatek finančních pro-
středků radnice?
Hlavním důvodem podstavu měst-
ských strážníků bude opravdu otázka
peněz. Na druhé straně mi ukažte
město, které by nemělo zájem na
tom, aby se v jeho ulicích udržoval
veřejný pořádek, důsledně prováděla
kontrola porušování obecně závaz-
ných vyhlášek či výše zmiňovaného
porušování pravidel silničního provo-
zu. Nechci v žádném případě srovná-
vat, protože to ani nelze, ale pokud se
podíváme například na krajské město
Ostravu, tam má městská policie své
kompetence přesně rozčleněny na
oddělení pro výkon služby se silami
a prostředky, které se dále dělí na po-
hotovostní a pro běžný výkon služby.
Mají spádové a místní služebny.
Disponují administrativně správním
oddělením, oddělením vzdělávání
a rozvoje, oddělením pro nalezené
psy s úsekem péče o nalezené psy
a v neposlední řadě je velkou oporou
také jízdní oddíl, oddíl prevence a do-
hledu, oddíl operativního zásahu, ky-
nologický oddíl a technický oddíl,
který se specializuje právě na řešení
dopravních přestupků svěřených do
pravomoci městské policie. To je po-
tom úplně o něčem jiném, strážníci
mají dostatek prostředků a sil k za-
bezpečení výkonu téměř dokonalé
služby. Hovoříme ovšem o krajském
městě s více jak třemi stovkami tisíc
obyvatel a s téměř sedmi stovkami
městských strážníků. Tady
v Rýmařově by nás mohlo být ales-
poň pět, abychom mohli občanům
sloužit i v noci a o víkendech.
Děkuji vám za rozhovor JiKo
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Náhodných kolemjdoucích jsme se zeptali, jaký mají názor na činnost městské policie v Rýmařově, zda je početní stav dvou strážníků postačující, či nikoliv
a zda městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci obce v dostatečné míře.

anketa
Jste (ne)spokojeni s činností městské policie ve městě? A proč?

Michal Vymazal
(student, 19 let)
Každý den vidím
městskou policii
v ulicích města,
ale při akci jsem
je zatím nespat-
řil, snad jen při
namátkových kontrolách.

Lída Kovaříková (studentka,
18 let)
Za poslední dva
týdny jsem je
viděla dost čas-
to. Domnívám
se, že určitou
zásluhu na do-
držování veřej-
ného pořádku ve městě mají.

Svatava Pacvoňová (referentka
školní jídelny,
54 let)
S městskou poli-
cií jsem nemuse-
la prozatím nic
řešit. Občas je
vidím, jak kon-

trolují řidiče vozidel. Osobně jsem
však její pomoci dosud nevyužila.

Emilie Pluska-
lová (důchod-
kyně, 63 let)
a František
Pluskal (dů-
chodce, 70 let)
Mohli by občas
zavítat i na od-
lehlejší části
města, napří-
klad k fotbalo-
vému hřišti. Je
tam úzká ulička,
do které je vjezd
zakázán. Řidiči
tam často pro-
jíždí a bylo by namístě, kdyby se
tam strážníci někdy podívali.
Jedná se konkrétně o ulici
U Potoka. Několikrát jsme to hlá-
sili, a nic se nedělo. Auta tam jez-
dí pořád. Přitom tudy prochází řa-
da chodců, maminky s kočárky, je
to dost závažná věc. Měli by si víc
plnit své povinnosti vůči městu
a být častěji v terénu.

Renata Tomešová (nezaměstna-
ná, 33 let)
Neměla jsem pří-
ležitost, abych
s městskou poli-
cií musela řešit
nějaký problém,
a doufám, že
hned tak mít ne-
budu. Podle mě je jich ale zoufale
málo na tak velký rajón, který mají
uhlídat.

Štěpán Buček
(školník, 52 let)
Neznám povin-
nosti městské
policie, ale je
pravda, že neu-
stále dochází
k porušování
veřejného pořádku, zejména v do-
pravě. Zákaz nezákaz, řidiči si jez-
dí, jak je napadne, a není nikdo,
kdo by sjednal pořádek. Letos
jsem dvakrát na situaci v dopravě
upozorňoval, ale nenastala žádná
náprava. Spíš zasáhne Policie
České republiky. Nevím, jak po-

tom budou provádět výkon služby
ještě v sousedních obcích. Určitě
by strážníků mělo být více. A měli
by sloužit i v noci. Běžte se podí-
vat například k „Véčku“, co se tam
děje hlavně v pozdních večerních
hodinách.

Jan Dohnal
(číšník, 50 let)
Pro výkon služ-
by v Rýmařově
a okolí je stráž-
níků velmi má-
lo. Absence
městské policie
se projevuje především v pátky
a soboty. Na náměstí v tu dobu dě-
lá pořádný rachot hlavně omladina.
Rozhodně by měli sloužit minimál-
ně tři až čtyři strážníci. Jak už jsem
řekl, hlavně v nočních hodinách,
kdy v minulosti došlo k rozbití 
oken městského úřadu nebo u za-
parkovaných vozidel. Záleží pocho-
pitelně na finančních možnostech
radnice, zda si více strážníků může
dovolit. Můj názor je posílit řady
městské policie. JiKo, ZN, LuH

Jak je to s dotacemi na opravy panelových domů
V posledním rozhovoru s ředitelkou
Bytermu, který byl publikován
v Rýmařovském horizontu 10/2003,
zaznělo, že město Rýmařov žádá
prostřednictvím organizace Byterm
o dotaci na opravy střešních plášťů 
u domů na ulicích Pivovarská (č. 12),
Příkopy (č. 6), Dukelská (č. 1, 2, 6),
dále lodžií na Dukelské ulici č. 1, 2,
6 a balkonů na Větrné ulici č. 2, 4, 6,
13, 15, 17, 19, 21 a 23. Bohužel 18.
června letošního roku ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) zaslalo
městu Rýmařov zamítavé stanovisko
a dotaci nepřiznalo. Důvodem byl
vysoký počet žadatelů. Po obdržení
této zprávy musela organizace
Byterm přehodnotit své plány na o-
pravy bytového fondu.
„Bez této „ dotační injekce“ bychom
nemohli reálně provést opravy v ta-

kovém rozsahu, jaký by nám dotace
umožnila,“ řekla k problematice ře-
ditelka Bytermu Lenka Vavřičková 
a dodala, že město mělo v plánu pro
rok 2003 opravit střechu na
Pivovarské ulici, následující rok za-
hájit opravy lodžií na Dukelské a po-
kračovat každý rok s opravou jedno-
ho panelového domu. Opravit více
než jeden panelový dům ročně je
vzhledem k finanční náročnosti pro
město nereálné. Úplná rekonstrukce
lodžií jednoho domu přitom přijde
na jeden a čtvrt milionu korun.
„Začátkem října však přišel danaj-
ský dar. Zástupci MMR vznesli dotaz,
zda ještě máme zájem o dotaci.
Zřejmě některá města vrátila část
přiznaných dotací a z těchto vráce-
ných financí nyní MMR uspokojuje
dříve zamítnuté žadatele,“ uvedla ře-

ditelka Vavřičková, podle které teď
městu nastal problém. Dotace musí
být totiž proinvestována do konce le-
tošního roku. Pokud se to nepodaří,
musí být v plném rozsahu vrácena.
Jenže v Rýmařově může nastat zima
každým dnem.
Po zvážení situace byla zvolena zlatá
střední cesta. „Nepustíme se tedy do
všech akcí, ale jen do těch, kde máme
vysokou šanci získanou dotaci letos
proinvestovat, a v případě, že se toto
nestihne nebo vzniknou jiné problé-
my, nebude pro nás hrozba vrácení
dotace tak vážná,“ sdělila ředitelka
Bytermu.
V opětovné žádosti o dotaci se tedy
objevil požadavek na opravu střechy
na Pivovarské ulici 12 (střecha už je
hotová), Příkopy 6 (pokud bude jen
trochu přát počasí, tak lze opravu

stihnout) a oprava lodžií a střechy na
Dukelské 1. Oprava lodžií ale nebu-
de jednoduchá vzhledem k tomu, že
ani při mimořádně příznivém počasí
se letos nedá celá stihnout - musí se
rozdělit do dvou fází, protože po-
kládka nové dlažby nemůže být pro-
váděna, pokud by teplota v noci kles-
la pod nulu. V první fázi tedy bude
odřezáno původní zábradlí a vyrobe-
no nové. Ředitelka doufá, že počasí
dovolí zábradlí osadit. Práce budou
zahájeny i za cenu toho, že organiza-
ce bude nucena vyhlásit zákaz vy-
cházení na lodžie během celé zimy.
Podle tvrzení Lenky Vavřičkové ne-
zbývá než doufat, že pracovníci
MMR neshledají v pečlivě připrave-
ných podkladech pro dotaci žádný
formální nedostatek, který by byl
příčinou vrácení dotace. JiKo
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Výročí

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
V úterý 28. října Česká republika oslaví 85. výročí vzniku samostatného Československa. V současné do-

bě, kdy si státní svátek připomíná jen hrstka pamětníků, děti ve škole tím, že mají volno, státní instituce

a organizace vyvěšením státní vlajky, zákonodárci dohadováním o vysokém státním rozpočtovém schod-

ku a diskusí, zda nalévat, či nenalévat alkoholické nápoje v poslaneckém bufetu, ministerstva jednotli-

vých resortů odvrací hrozící stávky nespokojených odborářů - a občan? Ten se na vše znechuceně dívá

zpovzdálí a myslí si své. Vznik samostatného Československa už jaksi současnou společnost nezajímá.

Přesto nahlédněme alespoň krátce do historie a připomeňme si ony události, které předcházely vzniku sa-

mostatného státu.

Zákon a provolání Národního výboru o vzniku Československa
28. října 1918 vešel ve známost obsah nóty ra-
kousko-uherského ministra zahraničí G.
Andrássyho z 27. října 1918 americkému prezi-
dentu Wilsonovi. V ní Rakousko-Uhersko oznámi-
lo, že přijímá podmínky k uzavření míru z 18. říj-
na t. r., a vyjádřilo ochotu ihned začít jednání o pří-
měří. Nóta byla veřejností interpretována jako fak-
tická kapitulace monarchie. Stala se v Praze i dal-
ších velkých městech signálem k bouřlivým mani-

festacím, vyhlašujícím definitivní rozchod
s Habsburky.
Češi nebyli první, kteří opouštěli monarchii. Již po
Karlově manifestu ze 16. října vypověděli dualis-
mus maďarští politikové a prohlásili, že jsou s
Rakouskem spojeni jen na základě personální u-
nie. 21. října 1918 vyhlásili němečtí poslanci říš-
ské rady vznik vlastního německo-rakouského stá-
tu.

28. října 1918 večer vydal Národní výbor v Praze
manifestační provolání o vzniku samostatného
Československa. Těsně předtím byl vznik nového
státu Národním výborem, který se prohlásil za zá-
konodárný sbor, kodifikován v paragrafovaném
znění jako první zákon československého státu.
Tento tzv. recepční zákon též prohlásil platnost do-
savadního právního řádu a správního systému.
Autorem obou textů byl JUDr. Alois Rašín.

Zákon Národního výboru
Samostatný stát československý
vstoupil v život. Aby zachována byla
souvislost dosavadního právního řá-
du se stavem novým, aby nenastaly
zmatky a upraven byl nerušený pře-
chod k novému státnímu životu, naři-
zuje Národní výbor jménem česko-
slovenského národa jako vykonava-

tel státní svrchovanosti toto:
čl. 1/ Státní formu československého
státu určí Národní shromáždění ve
srozumění s Československou národ-
ní radou v Paříži. Orgánem jednomy-
slné vůle národa a také vykonavate-
lem státní svrchovanosti je Národní
výbor;

čl. 2/ veškeré dosavadní zemské
a říšské zákony a nařízení zůstávají
prozatím v platnosti;
čl. 3/ všechny úřady samosprávné,
státní a župní, ústavy státní, zemské,
okresní a zejména obecní jsou podří-
zeny Národnímu výboru a prozatím
úřadují a jednají dle dosavadních

platných zákonů a nařízení;
čl. 4/ zákon tento nabývá účinnosti
dnešním dnem;
čl. 5/ Národnímu výboru se ukládá,
aby tento zákon provedl.
JUDr. Al. Rašín v. r., JUDr. Fr.
Soukup v. r., Jiří Stříbrný v. r., Dr.
Vavro Šrobár v. r., Ant. Švehla v. r.

Pozn. Oproti tomuto oficiálnímu znění zákona, obsaženého pak ve Sbírce zákonů a nařízení, byla v původní verzi za tento orgán a vykonavatelku vedle
Národního výboru považována také Národní rada československá. Tehdejší jednatel Národního výboru Fr. Soukup pak pozdější formulaci o výlučné pravomo-
ci pouze Národního výboru ve svých pamětech vysvětluje důvody účelnosti a revoluční pohotovosti, protože vedoucí činitelé prozatímní československé vlá-
dy Masaryk, Štefánik a Beneš se nalézali v tu dobu každý na různých místech ve světě, a proto by dorozumívání s vládou bylo obtížné (srov. F. Soukup, 28. ří-
jen 1918, II, Praha 1928, s. 1067 an.).

Věcně vzato, Československo vzniklo v roce
1918 sloučením dvou emancipačních hnutí, čes-
kého a slovenského, a z dvojího pocitu ohrožení:
Češi se cítili ohroženi Němci, Slováci Maďary.

Přitom Československo byl pro Čechy v té době
jediný možný způsob, jak položit základy vlastní
státnosti. Pro Slováky pak přes pokryteckou če-
choslovakistickou ideologii znamenal proti před-

válečné době jistou změnu k lepšímu.
Od počátku měla v sobě ČSR zabudovaný tento
dvojí negativismus, toto dvojí „proti“. Žila od
počátku v nepřátelství skoro se všemi sousedy.

Provolání Národního výboru
Lide československý! Tvůj odvěký sen stal
se skutkem. Stát československý vstoupil
dnešního dne v řadu samostatných, svobod-
ných, kulturních států světa. Národní výbor,
nadaný důvěrou veškerého lidu českosloven-
ského, přejal jako jediný a oprávněný a od-
povědný činitel do svých rukou správu svého
státu.
Lide československý! Vše, co podnikáš, pod-
nikáš od tohoto okamžiku jako nový svobod-
ný člen velké rodiny samostatných svobod-
ných národů.
Novými činy v těchto chvílích zahajují se no-
vé, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš o-
čekávání celého kulturního světa, který se že-
hnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných
dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony
československých legií na západním bojišti
a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do
nového života, Tvůj vstup do země zaslíbe-
né. Zachovej štít čistý, jako jej zachovalo Tvé
národní vojsko: Československá legie. Bud’
si stále vědom, že jsi občanem českosloven-
ského státu nejen se všemi právy, nýbrž i po-
vinnostmi.
Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní
výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé cho-

vání a Tvá radost byly důstojny velké chvíle
nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson
nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že
dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě
vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí
býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni je-
diný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by
mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.
Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho,
co jinému jest svato.
Svobody osobní, majetku soukromého nesmí
býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně roz-
kazu Národního výboru. 

V Praze, dne 28. října 1918

Za Národní výbor československý: 
Dr. Fr. Soukup v. r., Dr. Vavro Šrobár v. r.,
Antonín Švehla v. r., Jiří Stříbrný v. r.,
JUDr. Al. Rašín v. r.

Zákon o vzniku Československa otištěn
podle znění publikovaného ve Sbírce zá-
konů a nařízení státu československého,
roč. 1918, částka II. ze 6. listopadu 1918,
č.11, s. 9. Provolání Národního výboru 
otištěno podle J. Galandauer, Vznik čes-
koslovenské republiky 1918, Praha 1988,
s. 315-316.

Foto: Jaroslav Němec



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2003

8

Podzim a s ním spojený svátek
Dušiček nás nutí vzpomínat na ty
blízké, kteří již nejsou mezi námi,
žijí jen v našich vzpomínkách.
Navštěvujeme hroby, pietní místa,
hřbitovy a urnové háje. Zapálíme
svíčku, přineseme květinu.
V Rýmařově máme v horní části
hřbitova rozptylovou loučku, kde
se v sobotu 11. října dopoledne u-
skutečnil vsyp popela dvanácti ze-
snulých. Jde o důstojný, vskutku
pietní akt. Hrála hudba, paní
Božena Filipová, členka zastupi-
telstva města, přednesla projev
a pod odkryté drny trávníku byl do
země vsypán popel z uren.

Pozůstalí položili s pohnutím kvě-
tiny na místo posledního odpočin-
ku svých drahých. To bude nyní
pokrývat zlaté listí, potom sněho-
bílý koberec a na jaře tráva se se-
dmikráskami. Ne těžký náhrobní
kámen. Volný prostor, nebeská vý-
še. Květiny pokvetou na místě po-
svěceném pozůstatky blízkých ze-
snulých.
Obvykle jedenkrát za rok se u nás
koná tento smuteční obřad, pořáda-
ný Pohřební službou. Člověka na-
padají myšlenky o pomíjivosti ži-
vota, o času, který ubíhá nám
všem. Na všechno na světě najde se
lék. Proti smrti však léku není. Si

Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Nemocnice v Rýmařově má k dispozici špičkový anesteziologický přístroj
V srpnu letošního roku byl pro po-
třeby anesteziologicko-resuscitační-
ho oddělení, které poskytuje aneste-
zii k veškerým operačním a k někte-
rým diagnostickým úkonům prová-
děným v rýmařovské nemocnici, za-
koupen nový anesteziologický pří-
stroj Gentleman Excellent od fir-
my Cheiron. Tento přístroj získal
při výstavě Pragomedica 2003

hlavní ocenění GRAND PRIX
PRAGOMEDICA 2003.
Nákup byl proveden po pečlivém
výběru, při němž byly posuzovány
parametry nabízených přístrojů
a cenové relace. Využitím konku-
renčního boje zúčastněných firem
a obratným vyjednávání našeho ma-
nagementu se podařilo nakonec ná-
kupní cenu snížit o třetinu, i přesto

však cena celého přístroje s příslu-
šenstvím představovala 1,15 mil.
Kč. Dostalo se nám do rukou špič-
kové anesteziologické zařízení,
s kterým bych vás chtěl v krátkosti
seznámit. 
Přístroj umožňuje vedení anestezie
tzv. technikou low-flow (nízké průto-
ky plynné směsi), jejíž výhodou je, že
se používá nižší příkon plynné směsi,
a spotřeba inhalačního anestetika je
tudíž oproti předchozímu stavu 6-
10x nižší. Na našem pracovišti se již
tři roky používá inhalační anesteti-
kum Sevorane, což je „Rolls-Royce“
mezi anestetiky. Vykazuje mnohem
menší míru nežádoucích účinků, jeho
cena je však desetkrát vyšší. Toto
špičkové anestetikum bylo dříve po-
dáváno výběrově pacientům se zá-
važnými přidruženými nemocemi,
nyní můžeme - díky novému přístroji
- podávání tohoto preparátu rozšířit
téměř na všechny pacienty. Další vý-
hodou metody low-flow je možnost
udržení vlhkosti v dýchacích cestách
pacienta - nedochází k vysušení sliz-
nic a také tepelné ztráty dýcháním
jsou výrazně nižší.

Součástí přístroje je i ventilátor
(dýchací přístroj), který je použi-
telný pro pacienty o váze od 10 kg,
tedy i pro malé děti, a dále monitor
vitálních funkcí, který podrobně
sleduje funkce pacienta, provádí a-
nalýzu vdechované a vydechované
směsi, při monitorování EKG signa-
lizuje nedokrvení srdce, takže hro-
zícímu poškození srdce můžeme
předejít adekvátní léčbou. Obdobně
je možné průběžně sledovat invaziv-
ní tlak krve, což umožňuje okamži-
tě reagovat na vzniklou situaci, sa-
mozřejmou součástí je i sledování
dalších podstatných životních funk-
cí.
V neposlední řadě má nový přístroj
velice líbivý design, takže se stává
dominantou na operačním sále,
a s pěknými věcmi se vždy pracuje
příjemněji.
Zakoupení přístroje Gentlemant
Excellent se stalo milníkem v práci
anesteziologicko-resuscitačního od-
dělení nemocnice v Rýmařově, ne-
boť umožní výrazně zkvalitnit pé-
či o naše pacienty, tedy o vás.

MUDr. Josef Čikl, primář ARO

Ze země jsme vyšli, do země se vrátíme.

Byl to ovšem stát, který se hlásil k české liberál-
ní a demokratické politické tradici, i když složi-
tá národnostní situace umožnila uskutečnit de-
mokratické vymoženosti jen v omezené míře. Z
těchto důvodů mohou o ní jako o
„Fehlkonstruktion“ snad mluvit sudetští Němci,
ale ne Češi.
V roce 1945 nemohla být Československá repub-
lika obnovena ve stejné podobě, v jaké byla zni-
čena (a tedy ani na základě týchž idejí).
Československo bylo dítětem českého naciona-
lismu a systému mírových smluv po 1. světové
válce, který je sice držel při životě, ale za druhé
světové války se rozpadl. Poválečná revoluce po-
sílila nacionalismus, ale jinak se původní ideje
československého státu neuplatnily. Revoluce
nejenže odsunula tři miliony Němců, ale vy-
vlastněním větších podniků rovněž změnila
Československo v socialistický stát (s demokra-
cií, která zakázala opozici). Ten opustil původní
představu o jednotném československém národě
a stal se státem Čechů a Slováků, upnutým niko-
li na Paříž a Londýn, Berlín nebo Vídeň, nýbrž

na Sovětský svaz.
Už v roce 1945 se tedy obnovil československý
stát na základě zcela jiných idejí, než z jakých
vznikl v roce 1918. Pokud jde o další vývoj, po-
tom měl stát jak po únoru 1948, tak po sameto-
vém převratu přece jen s idejemi zakladatelů
Československa v roce 1918 něco společného -
nacionalismus, zaměřený proti sousedním náro-
dům.
Po roce 1989 se totiž ukázalo, že to, co drželo
kdysi Čechy a Slováky pohromadě, totiž dvojí
pocit ohrožení, už pominulo. Neexistoval jediný
rozumný důvod, proč toto soustátí, dvoučlennou
federaci, kde navíc Slováci vždycky tahali za
kratší konec, držet pohromadě. Odstranění fede-
race mělo být ovšem provázeno tím, že výlučné
vztahy, které jsme se tehdy pokoušeli zachovat
se Slovenskem, postupně rozšíříme i na další vi-
segrádské státy. To se ovšem nestalo.
Hodně se hovoří o tom, že rozdělení neproběhlo
korektně, protože se o tak významné otázce ne-
konalo referendum. Referendum lze ovšem pou-
žít jen tenkrát, když můžeme říci buď ano, nebo

ne a přitom přesně víme, co je to, čemu říkáme
ano, a co je to, čemu říkáme ne. Po nekonečných
jednáních mezi českou, slovenskou a českoslo-
venskou politickou reprezentací v letech 1990 -
1992 a poté, co v demokratických volbách vy-
hrála v Česku pravice a na Slovensku HZDS a le-
vice a obě uskupení byla s to sestavit vládu, kte-
rá měla většinovou podporu v národních parla-
mentech, byla sice většina Čechů a Slováků (a
většina českých a slovenských politiků) pro spo-
lečný stát, ale české a slovenské představy o spo-
lečném státě byly neslučitelné. Češi chtěli jen
pokračovat v tom, co už tu bylo, Slováci chtěli
zároveň žít ve společném státě s Čechy i být sa-
mostatní. Kdyby taková situace měla dlouho pře-
trvávat, vedla by k politické nestabilitě a nako-
nec k rozvratu. Řešení rozdělit stát bylo v této si-
tuaci v zásadě správné. A když se tedy v roce
1992 Československo rozdělilo, vznikl další stát,
Česká republika. Ta usilovala o to, aby se mezi-
národní prostředí smluv po 1. světové válce (po-
případě Varšavské smlouvy) nahradilo vstupem
do NATO a do Evropské unie. JiKo

Foto: Miloslav Marek
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Region Rýmařovska má více jak šestnáct
stovek nezaměstnaných

V bývalém okrese Bruntál je v současné době přes devět tisíc lidí bez práce,
míra nezaměstnanosti vystoupila na 17,1 %. Nejpočetnější skupinu uchazečů
o zaměstnání tvoří mladí lidé ve věku 20 - 24 let (1375). Druhou nejpočetněj-
ší skupinu tvoří uchazeči o práci ve věku 50 - 54 let (1302). Nejvíce neza-
městnaných v regionu Rýmařovska k počtu obyvatel je tradičně v Jiříkově
(34,04 %) a v Horním Městě (30,13 %), míra nezaměstnanosti regionu
Rýmařovska převyšuje okresní statistiku a překročila hranici osmnácti pro-
cent (18,1 %).

Statistika nezaměstnanosti podle
pověřených úřadů (pobočka Rýmařov)

„Více než 50 % uchazečů je v býva-
lém okrese Bruntál dlouhodobě bez
zaměstnání. Více než dva roky čeká
na práci 2618 lidí, pro ty máme při-
praveny motivační kurzy,“ konsta-
toval Tomáš Němec z Úřadu práce
v Bruntále. Firmy přitom neustále
požadují například kvalifikované
svářeče, kterých je žalostný nedo-
statek, a na volná pracovní místa
nastupují cizinci. Jen k 30. září by-
lo v bývalém okrese zaměstnáno
170 Slováků, zaměstnání zde našli
také Poláci, Ukrajinci a další.
Většinou se jedná o profese lékař,
svářeč nebo profese pomocných
dělníků.
Úřad práce nabízí uchazečům re-
kvalifikační kurzy, o které není zá-
jem. „Můžeme nabídnout například
kurzy svářečské, případně kurz po-
čítačové gramotnosti, ovšem setká-
váme se stále s nezájmem,“ doplnil
Němec. Úřad práce v rámci zkvalit-
nění služeb pro uchazeče o zaměst-
nání nabízí také podstatně rychlejší
službu pro hledání práce s názvem
„O.K. práce“. Jedná se o zadávání
inzerce prostřednictvím krátkých

textových zpráv (SMS) mobilním
telefonem. Pro zasílání inzerce je
určena e-mailová adresa
inzerat@up.mpsv.cz. Inzeráty došlé
na tuto adresu budou uloženy do da-
tabáze „Přehled vašich inzerátů“,
kde budou zveřejněny po dobu 
30 dnů. Jako kontakt na případného
uchazeče uvede Úřad práce
v Bruntále číslo mobilního telefonu,
ze kterého přišla zpráva. Pokud by
chtěl uchazeč o zaměstnání zadat ji-
ný kontakt, musí jej napsat do zprá-
vy. Inzerát si může uchazeč zadávat
také prostřednictvím internetu na
adrese www.br.uradprace.cz, kde
najde podrobný návod. Službu
„O.K. práce“ již v současnosti vyu-
žilo více jak sedm stovek uchazečů
o zaměstnání.
Úřad práce se bude ve zvýšené mí-
ře zabývat kontrolou práce načerno.
Postih může dostat jak zaměstna-
nec, tak i zaměstnavatel. V průběhu
příštího roku by měl začít platit no-
vý zákon o zaměstnanosti, který
přinese právě zvýšené postihy za
černou práci pro zaměstnance i za-
městnavatele. JiKo

Deváťáci se seznámili na úřadu práce
s nabídkou dalšího vzdělávání

Ve čtvrtek 16. října se na Úřadu práce
v Bruntále konala jedna z dalších be-
sed určených pro žáky devátých tříd
základních škol bývalého okresu
Bruntál. Besedy se zúčastnily i rýma-
řovské děti. Poradce pro volbu povo-
lání Miloš Mazal seznámil deváťáky
s možností dalšího vzdělávání na
středních školách a odborných učiliš-
tích v okrese Bruntál i mimo něj. Děti
tak dostaly ucelenou informaci o
všech školách středního typu a odbor-
ných učilištích. Řeč byla také o ús-
pěšnosti jednotlivých oborů činnosti

na trhu práce. Poradce děti seznámil
se základními rozdíly mezi středními
školami a učilišti. Zájem žáků směřo-
val pochopitelně k výši mezd u jedno-
tlivých profesních oborů. Miloš
Mazal jim přiblížil statistiku platů a
doložil minimální a maximální výši
mezd u jednotlivých oborů činnosti.
Žáci měli možnost v průběhu besedy
vyplnit dotazníky Zájmů o praktickou
činnost, Charakteristické znaky osob-
nosti a na základě školních výsledků
si zvolit podle předlohy případnou
střední školu nebo učiliště. JiKo
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Střední školy a učiliště se prezentovaly na burze v Bruntále
V pondělí 20. října uspořádal
v Kulturním středisku Úřad práce
v Bruntále ve spolupráci se střed-
ními školami prezentační výstavu
učebních a studijních oborů, na
které se představilo v době od 9.00
do 16.00 hodin dvaačtyřicet škol
a učilišť z celé Moravy.
Výstava byla určena především
žákům základních škol a speciál-
ních škol, žákům středních škol,
rodičům vycházejících žáků ze zá-
kladních a speciálních škol a pe-
dagogickým pracovníkům.
Zástupci prezentovaných škol po-
dávali zájemcům podrobné infor-
mace o možnostech studia na své
škole, o podmínkách přijetí ke stu-
diu, o přijímacím řízení, o ubyto-
vání, stravování apod. Rodiče
s dětmi využili také služeb infor-
mačního a poradenského střediska
Úřadu práce v Bruntále pro volbu
povolání, kde je pracovníci infor-
movali o možnostech studia na
středních, vyšších odborných
a vysokých školách na území celé
České republiky. Prezentační vý-
stavu navštívili žáci a veřejnost
z Bruntálska, Vrbenska, Beroun-
ska a Rýmařovska.
Burzy učebních a studijních oborů
se zúčastnili také zástupci rýma-

řovských středních škol a učilišť -
Gymnázia Rýmařov, Střední sou-
kromé odborné školy Prima,
Středního odborného učiliště
a Odborného učiliště v Rýmařově.
Žáci a rodiče tak získali ucelený
přehled o možnostech studia i na
těchto rýmařovských školách.
Bruntálská burza škol měla velký
úspěch, dokládá to i nebývalý zá-
jem ze strany žáků a jejich rodičů.
Návštěvníci burzy měli možnost
se seznámit například s obory ku-
chař-číšník, chovatel drobného
zvířectva, krejčí-švadlena, kadeř-
nice, řezbář, opravář zeměděl-
ských strojů, pracovník v lázeň-
ském a turistickém ruchu, s obo-
rem veřejnosprávním nebo s obo-
rem elektronických počítačových
systémů či s oborem mechanik
motorových vozidel a podobně.
Pracovníci Úřadu práce v Bruntále
sdělují všem zájemcům, kteří se
burzy škol nemohli zúčastnit, že
Informační a poradenské středisko
pro volbu povolání při Úřadu prá-
ce v Bruntále nabízí svou pomoc
při volbě studia nebo případného
učebního oboru neustále na adre-
se: Úřad práce Bruntál, Květná 
ulice 64, telefon - 554 705 111. 

JiKo
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24. 10. Den Organizace spojených národů (OSN), výročí vstupu
Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945

24. 10. Světový den informací o rozvoji, slaví se z rozhodnutí OSN
od roku 1972

24. 10. 1923 nar. DENISE LEVERTOVOVÁ, americká básnířka - 80. výr. nar.
24. 10. 1928 nar. GABRIEL LAUB, publicista a prozaik - humorista (zemř. 

2. 2. 1998) - 75. výr. nar.
26. 10. 1923 nar. v Rosicích, okr. Brno-venkov, JINDŘIŠKA SMETANOVÁ, 

prozaička a publicistka - 80. výr. nar.
27. 10. 1923 nar. ROY LICHTENSTEIN, americký malíř a grafik 

- 80. výr. nar.
27. 10. 1928 nar. VLADIMÍR JUSTL, literární a divadelní vědec - 75. výr. nar.
28. 10. Státní svátek ČR - vyhlášení samostatné Československé

republiky v roce 1918
28. 10. 1703 zemř. JOHN LOCKE, anglický filozof (nar. 29. 8. 1632) 

- 300. výr. úmrtí
28. 10. 1903 nar. EVELYN WAUGH, anglický prozaik (zemř. 10. 4. 1966) 

- 100. výr. nar.
30. 10. 1953 zemř. EMERICH KÁLMÁN, maďarský hudební skladatel 

(nar. 24. 10. 1862) - 50. výr. úmrtí
31. 10. Světový den spoření
31. 10. Den UNICEF
31. 10. 1918 zemř. EGON SCHIELE, rakouský malíř (nar. 12. 6. 1890) 

- 85. výr. úmrtí
1. 11. 1903 zemř. THEODOR MOMMSEN, německý historik, první nosi-

tel Nobelovy ceny za literaturu (nar. 30. 11. 1817) - 100. výr. úmrtí
2. 11. 1903 nar. ALBERT PILÁT, botanik a mykolog, autor populárně 

vědeckých publikací (zemř. 29. 5. 1974) - 100. výr. nar.
4. 11. 1943 nar. v Mokré, okr. Brno-venkov, VLASTA BARÁNKOVÁ,

malířka, grafička, ilustrátorka, filmová výtvarnice, působí 
v Brně - 60. výr. nar.

5. 11. 1943 nar. SAM SHEPARD, americký dramatik a prozaik - 60. výr. nar.
6. 11. 1893 zemř. PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ, ruský hudební skladatel

(nar. 7. 5. 1840) - 110. výr. úmrtí
7. 11. 1913 nar. ALBERT CAMUS, francouzský prozaik, dramatik a eseji-

sta, nositel Nobelovy ceny (zemř. 4. 1. 1960) - 90. výr. nar.

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Cílem vzdělání nejsou vědomosti, ale činnost. Herbert Spencer Známá i neznámá výročí

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Jan Jablončík .................................................................................. Rýmařov
Filip Camfrla .................................................................................. Rýmařov

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

Anna Řeháková - Rýmařov .................................................................. 81 let
Juliana Bučková - Rýmařov ................................................................. 82 let
Růžena Špuláková - Rýmařov .............................................................. 83 let
Julianna Vlčková - Rýmařov ................................................................ 86 let
Františka Šulková - Rýmařov ............................................................... 89 let
Marie Vincourová - Rýmařov ............................................................... 89 let

Rozloučili jsme se
Marie Čušková - Rýmařov .................................................................... 1949
Štěpánka Vávrová - Dolní Moravice ..................................................... 1911

Matrika MěÚ Rýmařov

Pranostiky na měsíc listopad
• Teplý říjen - studený listopad.
• Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
• Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
• Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
• Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
• Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
• Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
• Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
• V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
• Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
• Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
• Na svatého Martina kouřívá se z komína.
• Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
• Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě.
• Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.

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

1. - 2. 11. SVČ Soustředění TS FREEZE DANCE
3. 11. 11.00 SVČ Keramická dílna pro ZUŠ
5. 11. 10.00 SVČ Kurz paličkování
7. 11. 15.00 SVČ HIP HOP diskotéka
7. 11. 20.30 SVČ Taneční kurz pro dospělé

12. 11. 10.00 SVČ Kurz paličkování
12. 11. 13.00 SVČ Vaření v klubu
14. 11. 17.00 SVČ Setkání 70 a 75letých občanů s předsta-

viteli města Rýmařov

INFOSERVIS Střediska volného času
Rýmařov ŘÍJEN  - LISTOPAD 2003

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

Plavání pro veřejnost

Bazén v Břidličné

Akce hradu Sovinec

Hrad Sovinec zve na poslední víkendovou akci
25. a 26. října

Hofmistrova závěť
Představí se nejúspěšnější účinkující sezóny

z řad kejklířů, šermířů, sokolníků a divadelníků.
- Kejklíř Křupala s programem

„Rád vstupuji do bouřlivého
potlesku“ a „Nějak jste nám
vyrostl, mistře...“

- Gotická šermířská skupina
Tartas předvede „Trest po pro-
hýřené noci“ a „Potrestání lap-
ků za zlé činy“

- Renesanční skupina Allegros
přijede s pohádkou
„O Pepoušovi“ a mýtickým pří-
během „Ďábel“

- Sokolníci předvedou ukázky výcviku a příletu sov a dravých ptáků
- Moravští křížoví rytíři M.C.E. připomenou dvojprogram „Deníček“
- Střelci Salva Quardia přijedou s výcvikem švédské jednotky
- Páni z Bludova sezónu uzavřou pohádkou „Princové jsou na draka“

a „Šermířská hospoda“
- Jako objev roku vystoupí skupina Valmont nebo Lucrezia

Hrad otevřen 9.00 - 18.00 hodin
(Vstupné: dospělí 70 Kč; studenti, důchodci 50 Kč; děti 6-15 let 40 Kč)

Bližší informace podá Purkrabí Mlok, tel. 777 205 029
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz

www.sovinec.akada.net
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Vše začalo osidlováním rozlehlé a do-
sud pusté pahorkatiny Nízkého
Jeseníku ve 13. století. Zpočátku se
zde střetávala řada zájmů a trvalo ně-
kolik století, než se situace vytříbila
a náš kraj pokryla dvě významná mo-
ravská panství: sovinecké a janovic-
ko-rabštejnské. Na počátku 14. století
k nám zasáhlo velké panství šumvald-
ské jedné z větví Bludoviců, společ-
ných předků s pány ze Žerotína, s ni-
miž měli zcela shodný erb. Původně
se nazývali z Čistého Slemene, jak
zněl dříve název Šumvaldu. Předkem
rodu byl velmož Blud, který je dolo-
žen v letech 1195-1215 a nejspíše zís-
kal od prvního dědičného českého
krále Přemysla Otakara I. na Šum-
persku značný majetek. Patrně již
Oneš z Čistého Slemene a odjinud ze
Žerotína (1272-1307) vlastnil část
Rýmařovska. Zcela jistě však to byl
1320 další příslušník rodu František,
který získal biskupská léna Jiříkov,
Jindřichovice a Těchanov se čtyřia-
dvaceti lány, dvěma krčmami a mlý-
nem, což byl docela slušný majetek
i pro příslušníka zámožnější aristo-
kracie. Vlastnil též Rudu, Mirotínek,
Tvrdkov a Markov, zaniklou ves pod
Rudou, kde se těžilo stříbro. Ruda by-

la nejspíše osídlena moravskými ko-
lonisty a ještě 1536 zde prokazatelně pů-
sobil silný český živel. Ba dokonce není
ani zcela nepravděpodobné, že právě
pánové ze Šumvaldu byli zakla-
dateli Pustého zámku (možná
hradu Hora či Hůra) nad
Huntavou, o němž jsme se
zmínili v předešlém člán-
ku. Ústředním hospo-
dářským centrem je-
jich moci na Rýma-
řovsku byla dlouho
Ruda, významná
svým nerostným bo-
hatstvím a evidentně
založená horníky.
Snahy dalších aristo-
kratů uchytit se na
Rýmařovsku vedly
k chaosu a nepřehledné
situaci v pozemkové
držbě.
Dalším zájemcem o Hu-
zovou byl olomoucký mistr
Štěpán. Františkův konkurent
byl příbuzný prvních známých pá-
nů z Huzové, později ze Sovince, kte-
ří tehdy vlastnili hrad Mutkov či
Waldhaus v hluboce zaříznutém údolí
pod Huzovou. Je však jasné, že se

František s ostatními Šumvaldskými
neuchytil na Rýmařovsku příliš pevně
a nejspíše projevil méně temperamen-

tu než jiní. Také příbuzným
Sovinců, pánům z Loučky,

kteří získali svůj přídomek
podle tvrze v Loučce

u Valašského Meziříčí na
biskupském lénu, štěstí
nepřálo. Majetek pánů
ze Šumvaldu pozvol-
na přejímali Sovin-
cové. Tvrdě se snaži-
li udržet svůj proble-
matický majetek
i zakladatelé Strál-
ku, dříve vzpome-
nutí Benešovicové.
Avšak už první
z nich, Beneš ze Strál-

ku, po němž si pone-
chal přízvisko, aniž už

byl držitelem hradu,
však nakonec uložil 1348

polovinu Mirotínka a Mo-
ravské Libiny Anně, manželce

příbuzného pánů z Loučky
(a Sovince) Onše z Újezda a Charvát.
Oneš, 1348 držitel Žerotína u Štern-
berka, zároveň předal 1353 šestinu
Rudy a část Loučky Vokovi

z Holštejna. A aby nebylo málo
zmatků, Drslav ze Šumvaldu daroval
své dceři Přibce na Tvrdkově
(Twirdkov, Twrdcov) 20 hřiven
stříbra, jež jí měly být vypláceny po
deset let vždy po dvou, a zároveň
ves zatíženou dceřiným věnem pro-
dal za 50 hřiven příbuznému Ješkovi
i s lánem v Šumvaldu za 20 hřiven.
Roku 1358 dál odprodal markrabí-
mu Janu Jindřichovi, bratru 
Karla IV., Stanšín s pořádným kusem
lesa „od Stanšína k Rabštejnu“ za
dalších 50 hřiven. Na sovinecké pan-
ství tak pronikl dokonce i zeměpán.
1348 získala rodové díly na Rudě
Sabina z Loučky se svými dětmi
a majetek se dále atomizoval mezi
příbuzné Sovineckých a Sovinecké.
Ještě 1381 se zde opět objevují páni
ze Šumvaldu v osobě Jana, neboť se
jeho příbuzný Beneš spolčil k vzá-
jemnému dědění Rudy s Annou,
Adamem a Olbramem z Loučky. 1389
už díly na Rudě držela ovdovělá Anna
z Loučky se svými dětmi. Postupně
pak majetek přešel dědictvím i koupí
do majetku pánů ze Sovince, ovšem
zmatené poměry na Rudě zůstaly na-
dále nápadné, ale na to jsme již upo-
zornili. Mgr. Jiří Karel

Okrajové držby v 13. - 14. století
Z historie

12

Městské muzeum a galerie Octopus

Spokojenost provázela posluchače obohacené o nové zážitky
Ve čtvrtek 16. října připravilo městské muzeum ve spolupráci s farností
v Rudě a Střediskem volného času kulturní podvečer věnovaný páteru Janu
Blokšovi, literárnímu vědci, faráři z Rudy, učiteli českého jazyka a nábožen-
ství na řádové lesnické škole na Sovinci a zakladateli české dantologie, záro-
veň též příteli Jaroslava Vrchlického.
Příjemný podzimní podvečer dokreslily verše z Božské komedie a úryvky

z dopisů Jaroslavu
Vrchlickému v po-
dání olomoucké
herečky Martiny
Pavlíkové. O životě
a díle Jana Blokši
poutavě vyprávěl
spisovatel Jan
Žáček a mnohé in-
formace pro zasvě-
cené posluchače
zazněly vůbec po-
prvé. Řád Bratří
německého domu

Panny Marie
v Jeruzalémě bylo
další téma, o kte-
rém dokázal s vy-
sokou erudovaností
a přehledem hovo-
řit Jiří Karel
z městského mu-
zea. Závěrem se
posluchači sezná-
mili též s několika
úryvky ze Žáčkovy
beletrie Katedrála,
kterou věnoval za-
jímavému vývoji
olomoucké diecéze od počátku 20. století do dneška.
Na velice příjemný a především poučný kulturní podvečer, který se díky pou-
tavému vyprávění značně protáhl, zavítalo neobvykle velké množství poslu-
chačů. Ti z reprezentačního salónku Střediska volného času odcházeli oboha-
ceni dosud neznámými informacemi a novými zážitky. JiKo

Když vám teče do chalupy
Budova muzea už má něco za sebou, vždyť nedo-
znala žádných významných změn od požáru v 18.
století. Nejpozději na počátku 19. století byla star-
ší shořelá stavba nahrazena novým klasicistním
domem, na jehož vzhledu se podepsala až otlouka-
cí éra roztomilého socialismu. Klenby zakryly
svazky ohavných trubek, okna byla proti zdravému
rozumu zmenšena, takže vnitřní parapet sahá men-
šímu člověku po nos. Okna už pomalu odcházejí,
střecha nestojí ani za fajfku tabáku a stačil by
vhodný závan větru a odplachtí si, kam jí libo.
Občas nám pěkně zateče mezi neřádně zafalcova-
nými plechy do většího výstavního sálu. Také slý-
cháme strašidelné zvuky, vrzání a vůbec se obje-

vují záhadné jevy, a byl-li by jeden nakloněn spiri-
tismu, kdoví... Poslední dobou jsme dostávali husí
kůži při každém západním lijáku. Ze zdi jednoho
ze sálků textilní expozice začal tryskat poněkud
nešťastně umístěný pramen vody (což bychom ji-
nak při dnešních cenách bruntálské vody z Karlova
na Rýmařovsku přivítali), nejdříve byl jeden, a po-
zději dokonce tři. Jen zarámovaný Ferdinand
Bonaventura Harrach stál živlu drze v cestě. Přes
všechnu pomoc však není peněz nikdy nazbyt a fi-
nanční injekce z jiných než oficiálních zdrojů, ja-
ko býval štědrý hrabě Harrach, stěží čekat. Nejsme
Vítkovické železárny ani galerie na Ostravsku, a-
bychom zaujali stát či kraj, který nechala chlad-

ným naše prosba o příspěvek na restauraci cen-
ných obrazů českého malíře severomoravského
baroka. O to s větší radostí jsme přivítali zcela ne-
zištnou pomoc pana Evžena Pipy, majitele reno-
mované klempířské firmy. Se službami jeho pod-
niku a kvalitou pracovníků jsme byli vždy velmi
spokojeni. Nyní jsou konečně zpropadená plecho-
vá okna nahoře ve štítu upravena, aby voda koneč-
ně stékala, kam má. Ať si tedy prší. Skutečného
přítele poznáte, až vám začne téct do bot, někdy
doslova. Proto ještě jednou, děkujeme, pane
Evžene Pipo, za Vaši pomoc i velkorysost.
Přejeme Vám a Vaší firmě mnoho úspěchů a spou-
stu lepších zakázek! Muzeum Rýmařov
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Městská knihovna

Úspěšná akce Týden knihoven přilákala velké množství čtenářů
V pondělí 6. října byl v mnoha kni-
hovnách České republiky oficiálně
zahájen další ročník Týdne knihoven,
který se slaví od 2. poloviny 90. let.
Hlavní myšlenkou této akce je snaha
zviditelnit důležitou instituci, jíž kni-
hovna pro každou obec bezesporu je,
a informovat čtoucí i nečtoucí veřej-
nost o nových službách, které nabízí.
Každý, kdo není jejím stálým ná-
vštěvníkem, se mohl při této příleži-
tosti přesvědčit o tom, že doba, kdy
knihovna byla pouhou půjčovnou, je
dávno pryč.
Každý rok se v rámci oslav pořádá
happening (zpočátku v Praze, v roce

2001 v Českém Krumlově, poslední
dva roky na Moravě), spojený s urči-
tým tématem a soutěží knihovnic-
kých týmů ze všech regionů, jejíž ví-
těz získává privilegium pořádat příš-
tí setkání ve své obci. Také rýmařov-
ská knihovna se Týdne pravidelně ú-
častní, v tomto roce jako jediná na o-
krese Bruntál, vloni dokonce repre-
zentovala město na uherskohradišť-
ském happeningu s tématem Knihy
a víno. Na letošní „indiánské“ setká-
ní v Opavě se však z kapacitních dů-
vodů nedostala, zato připravila zají-
mavý program v Rýmařově.
Letošní oslavy otevíralo celorepubli-

kové Velké říjnové společné čtení
(VŘS-Č), jehož název již sám o sobě
probouzel zájem čtenářů a přitahoval
jejich pozornost. Non-stop čtení za-
čalo v rýmařovské knihovně, stejně
jako v ostatních městech, přesně
v devět hodin ráno četbou veršů
Jaroslava Seiferta, jehož se ujala pa-
ní Květoslava Sicová, následována
starostou města Petrem Kloudou
a zastupitelem Moravskoslezského
kraje Ladislavem Velebným, kteří si
vybrali ukázky z knihy Fimfárum
Jana Wericha a ze sbírky místních
pověstí Soví král Ireny Šindlářové.
Akce měla jednoznačný úspěch, ne-
boť minimální tříhodinový limit byl
suverénně překročen a úryvky z oblí-
bených knih českých spisovatelů, na-
příklad Vítězslava Nezvala, Karla
Čapka, Františka Nepila, Oty Pavla,
Miroslava Horníčka, Viktora Dyka,
Karla Jaromíra Erbena nebo
Jaroslava Foglara, zaznívaly kniho-
vnou nepřetržitě až do půl šesté.
Pestré zastoupení autorů, žánrů i sa-
motných přednášejících zajistilo, že
non-stop čtení nezůstalo monotón-
ním řetězcem hlasů, skutečné ožive-
ní však přinesl dramatický přednes
hry Zahradní slavnost Václava Havla,
který připravila Kateřina Pešková
s žáky Základní umělecké školy,
a rovněž scénické čtení členek diva-
delního spolku Mahen Vlasty
Vykrutíkové a Hany Vystrčilové, jež
uvedly ukázku z pohádky O líných
strašidlech, kterou právě zkouší.
Akce zaznamenala velký zájem,
podle slov ředitelky knihovny Lenky
Žmolíkové se jí aktivně či v roli po-
sluchačů účastnilo asi dvě stě třicet
lidí a výsledek mohl být i lepší, kdy-
by mnozí další překonali ostych z ve-
řejného vystoupení. Velkou část zú-
častněných tvořili žáci a studenti o-

bou základních škol, zvláštní školy,
gymnázia, Primy a Základní umělec-
ké školy, odpoledne přišli také skau-
ti.
V úterý 7. října se v rámci Týdne kni-
hoven konal koncert Pepy Nose
a Jana Kryla v prostoru malého sálu
Střediska volného času, provázený
podobně velkým zájmem poslucha-
čů. Tím se ovšem program rýmařov-
ského Týdne knihoven nevyčerpal.
Po celou dobu jeho trvání byly dveře
knihovny otevřeny o hodinu déle,
dalším vstřícným gestem byla amne-
stie pro všechny nepořádné čtenáře,
jimž byly odpuštěny upomínky a po-
kuty za překročení výpůjční lhůty,
a v neposlední řadě dobrovolné
vstupné na zmíněný koncert.
Týden knihoven měl tedy sloužit
především prezentaci této instituce,
měl být příležitostí ukázat všem, že
dávno není shromaždištěm zapráše-
ných knih, které střeží podivínský
personál, od pohledu splývající s in-
ventářem, ale moderním informač-
ním centrem, jež poskytuje v klid-
ném prostředí přístup k veřejnému
internetu, možnost vyhledávat po-
třebné publikace včetně periodik po-
mocí elektronického katalogu, zahr-
nujícího celý okres Bruntál, a řadu
dalších informací na vlastních we-
bových stránkách. Ačkoliv má kni-
hovna tuto podobu již poměrně
dlouho, využívá jejích služeb jen
přibližně desetina občanů
Rýmařova. „A pořád je spousta lidí,
kteří nevědí, kde je knihovna,“ řekla
nám paní Žmolíková. Veřejné non-
stop čtení mělo zároveň upozornit
na to, že knihovna nabízí prostor pro
konání různých kulturních akcí
menšího rozsahu a komornějšího rá-
zu a otevírá tak nové možnosti vyu-
žití například pro studenty. ZN

a

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

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

Koncert Jana Buriana - Sál Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov
âtvrtek 30.10.2003 v 18:00

Koncert Jana Buriana - Sál Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov
âtvrtek 30.10.2003 v 18:00
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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 rafinova-
ně smísil realitu s fikcí. Mládeži od 12 let přístupný

POZOR ZMĚNA V ZAČÁTKU PROMÍTÁNÍ !
Od listopadu promítáme od 19.30 hodin!

1. 11. - 2. 11. 19.30

Charlieho andílci: Na plný pecky
Akční komedie
(USA 2003)

Sexy agentky znovu v akci! Tentokrát jsou v sázce dva stříbrné prsteny, kte-
ré obsahují velmi cenné informace, s jejichž pomocí lze odhalit novou iden-
titu všech osob zařazených do národního programu pro ochranu svědků ...

Mládeži přístupný

8. 11. - 9. 11. 19.30

Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly
Dobrodružný film

(USA 2003)

Třpytivé vody Karibiku jsou nevyčerpatelným zdrojem tajemných a vzrušují-
cích dobrodružství. Odvážní muži, půvabné dámy, spousta rumu, velký po-
klad Aztéků a nad tím vším vztyčená vlajka s lebkou a zkříženými hnáty ... 

Mládeži přístupný

Mimořádné představení pro filmové labužníky a děti

27. 10. KRYSAŘ (ČR) 18.30
28. 10. ČERT VÍ PROČ (ČR) 17.00

Koncert na podporu Studentského klubu
se vydařil

V sobotu 20. září 2003 se restaurace U Hrozna otřásala v základech, pokličky
poskakovaly na hrncích, vytí psů nebralo konce a sousedé nejspíš prožili po-
někud delší noc než obvykle. A tohle všechno na podporu Studentského klu-
bu SVČ Rýmařov, který po prázdninách opět obnovil svou činnost.
Avizovaný F.I.L.T.R. nedorazil, a tak se na to jako první vrhla partička
z Havířova. Raincoat 34 předvedli kus energického punku, ovšem dokázali, že
ani okrajové styly hudby jim nejsou cizí, a tak nějak připravili publikum na to,
co mělo přijít později. Jako druzí se s extrémně miniaturním pódiem potýka-
la rýmařovská kapela Hechitera, která si za dobu svojí existence dokázala už
vytvořit určitou základnu fanoušků, takže bylo vidět i pár poskakujících hlav.
Třetí na řadu přišli olomoučtí Hazydecay, kteří se svým emo-corem dávno ne-
sklízejí úspěch jen na menších koncertech podobného typu, i když rýmařov-
ské vystoupení zdálo se býti poněkud rozpačitým. Vrcholem celé akce byla
bezesporu kapela z městečka Orlová Hibakusha. Ta se svým nekompromisním
grind-corem předvedla něco, co se v Rýmařově opravdu jen tak nevidí (do-
dnes nechápu, jak někdo může bubnovat tak rychle a navíc tak přesně).
Na zpocených tvářích návštěvníků bylo vidět, že se akce povedla. Výtěžek
koncertu, který byl určen na podporu činnosti Studentského klubu, činil 1 980
Kč, za což patří dík hlavně všem návštěvníkům a sponzorům. Převážně firmě

ZIGI elektro pana
Sigmunda, který ce-
lou akci zdarma 
ozvučil. Zapomenout
se nesmí ani na účin-
kující kapely, které
hrály bez jakéhokoliv
honoráře. Doufejme,
že takovýchto akcí
bude jen přibývat a že
zájem o ně spíše po-
roste než naopak. 

Martin Lošťák

Michal Nesvadba rozpohyboval hlediště
Na úterý 14. října připravilo Středisko volného času zábavné představení pro
děti Olepovánky s Michalem. Krátce před půl desátou dopoledne se hlediště
městského kina zaplnilo malými diváky, kteří netrpělivě očekávali vystoupení
oblíbeného moderátora televizní Kouzelné školky Michala Nesvadby.
Hlediště, zpočátku připomínající spíše hnízdo rozjívených štěbetavých ptáčat,
se v mžiku uklidnilo, a jakmile zazněly první tóny úvodní melodie, spontán-
ně se roztleskalo do rytmu.
Nesvadbův program navazoval na to, co děti znají z televizního pořadu a co
bychom s jistou dávkou nadsázky mohli nazvat interaktivní one-man-show,
v níž se Michalovými hereckými partnery stávaly střídavě hračky, oživlá po-
nožka, penál s pastelkami či telefon, ale především samotné publikum. Celé
představení bylo zaměřeno na aktivizaci dětských diváků. Ti si s hlavním pro-
tagonistou nadšeně zacvičili, zazpívali, zahráli kostky, vystupovali k němu na
jeviště a s energií sobě vlastní plnili úkoly, které jim dával, soutěžili o hračky
vytvořené pomocí barevných samolepících pásek Mr. Tapeman, tleskali
a skandovali, zkrátka hráli si.
Vystoupení, jehož prostřednictvím byly děti nejen baveny, ale zároveň nená-
silným způsobem poučovány o tom, jak se správně chovat ke svým hračkám
a k sobě navzájem, bylo založeno na bezprostřednosti dětského publika, na je-
ho spolupráci, která posouvala děj Nesvadbova pořadu kupředu. Nutno po-
znamenat, že rýmařovské obecenstvo rozhodně nezklamalo a ohlas, který he-
rec zaznamenal, by mu mohl každý kolega závidět. Z reakcí malých diváků

lze usuzovat,
že představení,
jehož se účast-
nily děti z ma-
teřských škol
z Rýmařova
a blízkého oko-
lí i žáci prvního
stupně obou
základních škol
a zvláštní ško-
ly, jim přineslo
radost nejen
proto, že strávi-
li část vyučová-
ní mimo školní
třídu. ZN

Foto: fanynky Hechitery
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Vyhrožoval smrtí
s krumpáčem v ruce

29. září bylo zahájeno trestní řízení
s mužem, který 27. srpna tohoto roku
před autodílnou v Ryžovišti slovně
i fyzicky napadl místního obyvatele.
Důvodem tohoto útoku byl spor ohled-
ně autobaterie. Obviněný poškozené-
mu vyhrožoval zabitím, „vypálením
baráku“, chytil jej rukou za oděv na
hrudníku a druhou ruku, ve které držel
krumpáč, zvedl nad hlavu. Přitom stá-
le opakoval své výhrůžky, že „jej
krumpáčem trefí do palice“. Jeho čin
byl kvalifikován jako trestný čin násilí
proti skupině obyvatelů a proti jednot-
livci.

Při objíždění kanálu
narazil do protijedoucího

vozidla

Dne 2. října se stala autonehoda
v Břidličné. Kolem čtvrt na deset do-
poledne se zde srazilo nákladní vozid-
lo Liaz s protijedoucím Mercedesem.
Řidič Liazu se v nepřehledné levotoči-
vé zatáčce rozhodl objet kanál na vo-
zovce a přitom přejel do levé poloviny
vozovky. Při zařazování zpět ke svému
okraji spatřil v protisměru vozidlo
Mercedes. Ve snaze zabránit střetu za-
čala obě auta brzdit, avšak Mercedes,
jemuž při brzdění podklouzla přední
kola, najel na střed vozovky, kde se vo-
zidla čelně střetla. Způsobená škoda
činí celkem 220 000 Kč, z toho na
Liazu jen asi 20 000 Kč, zbytek na
Mercedesu. Řidič osobního vozu byl
navíc lehce zraněn.

Na Ovčárně hořelo

Dne 8. října došlo v 1. patře rekreační
chaty na Ovčárně k menšímu požáru.
Příčinou byla pravděpodobně závada
na elektroinstalaci bodové lampy
v jednom z pokojů pro rekreanty. Na té
došlo ke zkratu a od lampy se pak
vznítila přikrývka a posléze celá válen-
da. Ohně si všiml ve čtvrt na devět ve-
čer jeden z klientů zotavovny, který ná-
sledně rozbil okno do pokoje a požár
sám zlikvidoval hasícími přístroji. Při

požáru nedošlo k žádnému zranění
a jen díky duchapřítomnosti ubytova-
ného klienta vznikla na zařízení poko-
je škoda jen ve výši 7 000 Kč.

Trest za netrpělivost

Dva případy porušení zákazu řídit mo-
torové vozidlo se staly na
Rýmařovsku. 6. října zahájil policejní
inspektor SKPV v Bruntále trestní stí-
hání osmatřicetiletého muže z Horního
Města ve věci trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky a maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Obviněný byl 16. srpna krátce před
půlnocí přistižen na silnici v obci
Skály, jak řídí vozidlo po předchozím
požití alkoholických nápojů. V době ří-
zení měl v krvi 1,69 promile alkoholu.
Navíc bylo zjištěno, že má ze dne 17.
října 2001 uložen zákaz řízení všech
motorových vozidel na dobu dvou let.
Druhé stíhání podobného případu bylo
zahájeno 8. října proti třiatřicetiletému
muži ze Staré Rudné. Ten byl dle obvi-
nění zastižen ráno 20. června za volan-
tem Škody 120 v Rýmařově, přestože
měl tuto činnost zakázanou od 29. srp-
na 2001 rovněž na dobu dvou let. Oba
řidiči tak porušili svůj trest velmi krát-
ce před jeho vypršením.

Žena byla napadena
před restaurací v Karlově

Rýmařovští policisté šetří případ napa-
dení sedmadvacetileté ženy
z Olomouce, k němuž došlo 11. září.
Vzhledem k době léčení zraněné pře-
kvalifikovali případ útoku z přestupku
na podezření z trestného činu ublížení
na zdraví. Skutku se dle výpovědi po-
škozené dopustil zatím neznámý pa-
chatel před restaurací v Karlově o půl
jedenácté večer, když k ženě přistoupil
a ze zatím neznámých důvodů ji udeřil
do obličeje. Ležící ženu, která se zřej-
mě nacházela pod vlivem alkoholu,
našel pak u auta její přítel, jenž ji zave-
zl do nemocnice, kde byla hospitalizo-
vána s podezřením na otřes mozku. 14.
září byla propuštěna do domácího lé-
čení.

Odcizil popelník s pěti euro

V noci z 8. na 9. října vnikl zatím ne-
známý pachatel do Fiatu Ducato na u-
lici Žižkova v Rýmařově, z něhož od-
cizil dvě platební karty, autorádio za 1
500 Kč, autopopelník za 500 Kč
a v něm uloženou hotovost 5 euro
v různých mincích. Celkem tak způso-
bil škodu za 2 450 Kč.

Zloděj odnesl
třicet metrů dřeva

Škodu za 24 000 Kč způsobil jisté vse-
tínské společnosti zatím neznámý pa-
chatel, který v době mezi 3. a 9. říjnem
vnikl do objektu jejího dřevoskladu

v Rýmařově a odtud odcizil třicet met-
rů kubických smrkové a částečně mod-
řínové kulatiny.

Kradl elektřinu
ze schodišťového osvětlení

Třiadvacetiletého mladíka z Rýmařova
obvinil ve čtvrtek 9. října bruntálský
policejní inspektor z trestného činu
krádeže. Skutku se měl dopouštět od
ledna do srpna 2003 na ulici Nádražní,
když se neoprávněně připojil pomocí
prodlužovacího kabelu do rozvodu 
elektrického proudu schodišťového 
osvětlení. Kabel pak zavedl do svého
bytu a odebíral jím elektrickou energii
pro napájení vlastních elektrospotřebi-
čů. Na cizí útraty tak spotřeboval 1564
kW v celkové hodnotě 6 741 Kč.

Lekavý řidič dostal smyk

Mezi Malou Štáhlí a Václavovem ha-
varoval 10. října jednatřicetiletý řidič
Fabie z Olomouce, který tudy projíž-
děl ve tři čtvrtě na jedenáct v noci. Při
projíždění levotočivé zatáčky se lekl
protijedoucího vozidla, a proto sešlápl
brzdový pedál. Dostal však s vozidlem
smyk a narazil do svodidel po pravé
straně. Způsobená škoda na vozidle či-
ní 30 000 Kč.

Lupič si z kantýny odnesl
především cigarety

Dosud neznámý pachatel v noci z 13.
na 14. října vnikl přes nezajištěné okno
do jídelny výrobního podniku
v Břidličné. Zde vypáčil visací zámek
ochranné mříže výdejního okénka
a vnikl do prostoru kantýny, kterou
prohledal. Jeho lup čítal 370 krabiček
cigaret s filtrem i bez filtru v celkové
hodnotě 13 480 Kč a finanční hotovost
v drobných mincích v hodnotě 1 000
Kč, kterou vybral z elektronické po-
kladny.

Uprchlý chovanec
na cestě pěšky strávil

třiatřicet hodin

Celostátní pátrání bylo vyhlášeno po
sedmnáctiletém chovanci diagnostic-
kého ústavu v Ostravě, který se v pátek
10. října odtud vydal do Šumperku,
kde má trvalé bydliště.
Na základě telefonátu třiačtyřicetileté-
ho muže byl tento mladík kolem jedné
hodiny po půlnoci 12. října zadržen na
vlakovém nádraží v Rýmařově.
Oznamovatele o přivolání policie po-
žádal sám promrzlý a vyhladovělý
chovanec. Po cestě z ústavu mu totiž
nikdo nezastavil, až na jediné auto,
které ho svezlo z Bruntálu směrem na
Rýmařov. Hoch tak strávil na cestě ví-
ce jak jeden den. V noci 11. října dora-
zil do Rýmařova a kvůli velkým boles-
tem v nohou, promrznutí a hladu šel na

vlakové nádraží, kde se chtěl zahřát.
Tady potkal zmíněného muže, který
nakonec přivolal policii.
Během celé doby útěku se mladík ne-
dopustil žádné trestné činnosti. Jako
důvod nedovoleného opuštění ústavu
uvedl, že se vydal do Šumperku k zu-
baři. Vzhledem k prochladnutí byl
chlapec převezen k lékařskému vyšet-
ření do nemocnice, poté byl eskorto-
ván zpět do ústavu.

Vybíral, až přebral

14. října bylo zahájeno trestní stíhání
proti obviněnému jednadvacetiletému
muži z Dolní Moravice pro trestný čin
podvodu. 18. září 2000 si založil na
poště v Janovicích u Rýmařova peněž-
ní účet. Dne 9. ledna 2001 vybral na
poště z účtu 300 Kč a 500 Kč z banko-
matu v Bruntále, přičemž na účtu měl
zůstatek 572,52 Kč. Těmito výběry se
dostal do debetního zůstatku ve výši
227,48 Kč. V dalších dnech vybral
prostřednictvím platební karty 7 000,
ačkoliv si byl vědom, že je oprávněn
disponovat s prostředky na účtu jen do
výše minimálního zůstatku, který činí
200 Kč. Neoprávněnými výběry způ-
sobil škodu ve výši 7 227,48 Kč. Po
výzvách uhradil částku 100 Kč.

Vážná autonehoda
ve Václavově

15. října o půl šesté ráno došlo v obci
Václavov k vážné dopravní nehodě.
Osmadvacetiletý řidič nákladního vo-
zidla Mercedes Benz při jízdě na pří-
mém úseku komunikace z dosud ne-
zjištěných příčin narazil koly do paře-
zu stromu při okraji vozovky, vjel na
chodník a následně čelně narazil do
zděného domu. Vzhledem k těžkému
zranění byl řidič následně letecky tran-
sportován na Jednotku intenzivní péče
neurochirurgie olomoucké nemocnice.
Při dopravní nehodě došlo k poškození
zděné stavby (objekt kinosálu) se ško-
dou ve výši okolo 40 000 Kč, na vo-
zidle Mercedes došlo ke škodě okolo
500 000 Kč.

Kvůli stokoruně vypáčil
nápojový automat

Rýmařovští policisté pátrají po nezná-
mém pachateli, který 16. října odpo-
ledne vypáčil dvířka nápojového auto-
matu na gynekologicko-porodnickém
oddělení v rýmařovské nemocnici.
Z kasičky sběrného mincovníku odci-
zil hotovost kolem 100 Kč, poškození
přístroje činí 700 Kč. K této události
přitom nedošlo poprvé. Čtrnáctého
června vypáčil neznámý pachatel ná-
pojový automat, z kterého odcizil ko-
vový zásobník s finanční hotovostí 
1 500 Kč.

Z podkladů tiskové mluvčí Policie ČR
npor. Mgr. Lucie Krašteničové
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Sbírka nepohodlných mincí
poslouží dobrému účelu

Již v minulém čísle jsme otiskli v rubrice nápad oznámení stu-
dentů Primy, kteří se rozhodli podle vzoru zlínského gymnázia 
uspořádat veřejnou sbírku desetníků a dvacetníků, mincí, které se
vbrzku stanou jen bezcennými plíšky. Umožnili tak všem zbavit
se skomírajících platidel a zároveň přispět na dobrou věc.
Výtěžek sbírky bude na konci měsíce, kdy platnost drobných min-
cí a s tím i celá akce končí, roztříděn podle hodnoty a směněn
v bance. Výsledná částka poputuje znovu do oběhu, neboť za ni
budou zakoupeny plyšové hračky a perníčky pro děti z Dětského
domova v Janovicích. Sbírka byla sice inspirována iniciativou
zlínského studentstva, které věnovalo svůj výtěžek zdravotně po-
stiženým dětem, to ovšem neznamená, že by Prima spolupraco-
vala s janovickým domovem poprvé - připomeňme alespoň miku-
lášské, vánoční a další akce věnované zdejším dětem.
Kromě vlastní školní chodby umístili studenti další čtyři pětilitro-
vé zavařovací sklenice do rýmařovských obchodů, přesněji do
H+H, CaVa, Rýmařovanky a prodejny Rýmařovské pekárny, kde
jsou dosud k dispozici dobrovolným přispěvatelům. Sklenice se
potěšitelně plní, což přivedlo Květoslavu Sicovou na další nápad,
totiž spojit sbírku s malou tipovací soutěží. Úkolem jejích účast-
níků bude uhodnout celkovou sumu, která bude do prvního listo-
padu vybrána. Každý, kdo má zájem zapojit se do tipovací soutě-
že, může své odhady zasílat do naší redakce na známou adresu
Okružní 10, Rýmařov, nebo elektronicky na rymhor@seznam.cz,
případně vhodit do redakční schránky u hlavního vchodu SVČ.
Vítěz, tedy ten, kdo se nejvíce přiblíží výsledné částce v koru-
nách, bude odměněn velmi zajímavým sponzorským darem. 
Oč se jedná, zůstane do poslední chvíle velkým tajemstvím. ZN

Moravskoslezský kraj informuje
Prezentační CD informačního střediska Vita

Vita - Informační středisko pro nestátní nezis-
kové organizace (NNO) - vydala své první pre-
zentační CD, pojednávající o činnosti nezisko-
vých organizací v Moravskoslezském kraji.
Naleznete na něm jen nepatrný výsek z aktivit
některých organizací, které u nás pracují a kte-
ré jsou mnohdy nezastupitelné. Jelikož je v na-
šem kraji registrováno několik tisíc nezisko-
vých organizací, z nichž je zhruba třetina aktiv-
ních, nebylo možné poskytnout prostor všem.

Proto předpokládáme, že toto CD nebude po-
slední.
Informace, které na CD naleznete:
Základní informace o šestém ročníku kampaně
„30 dní pro neziskový sektor“ a zhodnocení je-
ho průběhu v Moravskoslezském kraji .
Fotografie prezentačních panelů čtyřiadvaceti
neziskových organizací (panely byly umístěny
na výstavě konané v rámci kampaně 30 dní pro
neziskový sektor na Krajském úřadě Morav-

skoslezského kraje).
Příspěvky patnácti neziskových organizací z na-
šeho regionu.
Doufáme, že se podaří alespoň částečně před-
stavit činnost neziskových organizací a snad 
i upozornit na jejich nezastupitelnou úlohu.
Prezentační CD si můžete objednat na adrese: Vita
- občanské sdružení, Gen. Janouška 4, 702 00
Ostrava; tel./fax: 596 623 094; nno@vitaova.cz za
cenu poštovného a balného. Simona Gregorová

Kam na výlet

Úbočím hor do Malé Morávky
Letos na podzim se ještě jednou vydáme
pod nejvyšší horu Hrubého Jeseníku.
Vyjedeme, nejlépe autobusem, na Hvězdu
u Karlovy Studánky a odtud se vydáme za
motorestem lesní cestou vlevo. Je značena
modře, na rozcestníku a v mapách je uvá-
děna jako cesta Kapitánská, v zimě slouží
běžkařům. Vede z Hvězdy závětřím po 
úbočí hor Hradečné, Sutě, Temné
a Kopřivné do Malé Morávky. Je pohodlná,

z převážné části vrstevnicová a v ostré za-
táčce křižuje tok Bělokamenného potoka.
Ostřejší sestup začíná po souběhu se žlutě
značenou cestou, přicházející od Temné.
Společně pak scházejí kolem hotelu
Kamzík do spodní části Karlova, odkud
pokračují již zastavěnou částí obce
k Rychtě do Malé Morávky a dále k auto-
busové zastávce.
Od rozcestí Pod Vápennou je však možné pro

sestup použít po-
někud pohodlněj-
ší, ale i delší, zele-
ně značenou lesní
silničku vedoucí
vlevo a z ní, asi po
300 metrech za
dobrého počasí, je
možné sejít nezna-
čenou cestou ke
škole. Pokud by-
chom použili zele-
nou značku i dále,
dostali bychom se
k autobusové za-
stávce u obchodu
v Malé Morávce. 

Hana Kašparová

Rýmařovské divadlo Mahen
zve na veselou pohádku

Amatérský divadelní spolek Mahen města Rýmařova jako každým rokem i letos připra-
vil pro děti veselou pohádku Vladimíra Čorta pod názvem O líných strašidlech.
Pohádku Mahen sehraje v pondělí 3. listopadu 2003 v dopoledních hodinách pro základ-
ní a mateřské školy a v 17,00 hodin odpoledne nejen pro děti, ale i rodiče a ostatní ro-
dinné příslušníky. Jsou zváni i studenti ze středních škol. Srdečně zvou herci Mahena

Foto: Hana Vystrčilová



Řidiči nezapomeňte, že je třeba jezdit s rozsvícenými

světly. V neděli 26. října se ve 3.00 hodiny

letního času posunou ručičky hodin na 2.00 hodiny

středoevropského času.

Letní čas zpravidla začínal poslední březnovou nedělí, 

letos od 30. března, a končil poslední nedělí v září. 

Od r. 1996 bylo období letního času prodlouženo 

a končí poslední nedělí v říjnu tak jako 

ve většině evropských států.

Mění se čas!
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Rýmařovákům ze ZŠ Jelínkova to běhá !

roč. 1994 1.  A. Kolísková roč. 1992 6. K. Strapková
2. K. Monincová 10. K. Jarošová
5. L. Mrhalová 13. J. Pavlátová
6. M. Křenková 17. E. Matušková
12. G. Hanslianová 1. F. Škuta
1. F. Tomeš 2. D. Polák
2. M. Turták 3. R. Urban
6. S. Gorčík 4. D. Šašinka
12. M. Ilnický 6. J. Fréhar

roč. 1990 3. N. Vöröšová roč. 1988 6. M. Pavelová
7. N. Morávkaová 8. M. Kouřilová
8. M. Kunzová 9. H. Kouřilová
9. M. Benčíková 16. M. Orságová
10. T. Skokanová 17. A. Heinischová
4. R. Vöröš 3. M. Kautz
6. J. Pospíši l7. L. Kastner
9. T. Sitař 8. R. Šašinka
11. V. Maňák 15. R. Janáč
12. J. Macháček 19. M. Furik

Prima na brněnském INVEXU
Letos, ostatně jako každý rok, se vy-
braní studenti naší školy vydali do
Brna na veletrh informačních tech-
nologií INVEX.
Třináctý ročník veletrhu INVEX byl
největším středoevropským setkáním
profesionálů z branže ICT i amatér-
ských nadšenců. Z pohledu návštěv-
nosti se zařadil mezi čtyři největší 
oborové veletrhy na světě.
Na veletrh jsme se vydali ve čtvrtek
9. října. V 8.00 studenti nastoupili do
autobusu připraveného u školy a po
zhruba dvouhodinové cestě se ocitli 
u brány brněnského výstaviště. Po
vstupu do areálu měli asi pět hodin na

prohlídku stánků vystavovatelů zmí-
něného veletrhu. V tento den prošlo
branami výstaviště celkově nejvíce
lidí - 40 512 platících návštěvníků.
INVEX oproti předchozímu ročníku
prodělal několik změn, jednou z nich
bylo rozdělení veletrhu do tří částí -
Invex Classic, Invex Business 
a Invex Home. Každá část veletrhu
byla orientována na jinou cílovou
skupinu návštěvníků, sekce Classic 
a Home byly volně přístupné, avšak
Business byla zaměřena především
na obchodní setkání a návštěvník
měl přístup pouze s platnou pozván-
kou. Největší expozici v sekci

Classic měla firma Microsoft, v sek-
ci Business to byl Český Telecom.
Neobvyklá byla taktéž přítomnost
všech tří českých mobilních operáto-
rů. Pro naše studenty však byla jistě
nejzajímavější sekce Home. Ta byla
orientována na koncového spotřebi-
tele, zde bylo možno nalézt vše, co
se týká spotřební elektroniky a digi-
tální zábavy.
Na veletrhu bylo uvedeno několik
novinek, za nejzajímavější z nich po-
važuji spuštění informačního portálu
www.portal.gov.cz, tedy Portálu ve-
řejné správy České republiky.
S veletrhem INVEX však byly spo-

jeny také nepříjemnosti, za hlavní
z nich bych označil čtvrteční ano-
nymní telefonát ohlašující bombu
v pavilonu B, po kterém musel být
zmíněný pavilon kompletně vyklizen
a prohledán. Nakonec se samozřejmě
ukázalo, že šlo „pouze“ o planý po-
plach.
I přes tuto nepříjemnost a každým
rokem snižující se počet vystavova-
telů, letos jich bylo o cca 14 % mé-
ně než v minulém roce, pevně vě-
řím, že příští rok se na tento veletrh
naše škola opět vydá. 

Za SSOŠ Prima, s. r. o.,
Jan Švejdík, DiS.

V jednotlivých kategoriích se vyhodnocovala rov-
něž družstva, a to podle bodů, které získali čtyři
nejlepší jednotlivci z dané školy. V této soutěži
jsme získali čtyři první místa z osmi možných, tři-
krát jsme obsadili druhou příčku, jednou třetí.

Družstvo žáků ročníku 1988 postoupilo jako vítěz
do krajského finále (pro mladší ročníky krajské ko-
lo vyhlášeno nebylo). V Ostravě, v konkurenci
sportovních škol regionu, si naši borci opět vedli
velmi dobře a ve složení - M. Kautz, L. Kastner, R.

Šašinka, R. Janáč a T. Skokan obsadili druhou příč-
ku. V jednotlivcích si bronz odnesl Michal Kautz.
Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsled-
kům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a
města Rýmařova. Vl. Baran

V Bruntále se 7. října uskutečnil okresní přebor škol
v přespolním běhu. Závodu se zúčastnily školy
z Rýmařova, Bruntálu, Vrbna pod Pradědem,

Moravského Berouna a Horního Benešova. Naši
školu, ZŠ Jelínkova 1, z většiny reprezentovali žáci
sportovních tříd a dosažené výsledky svědčí o velmi

dobré sportovní přípravě těchto dětí. V jednotlivých
kategoriích startovalo vždy asi dvacet pět žáků,
v přehledu výsledků uvádíme jen žáky naší školy.

Změna času a stres
Na mnohé z nás změna času, se kterou se
budeme dlouho vyrovnávat, může působit
stresově, neboť dojde k narušení denního
biologického rytmu. Už pouhá skutečnost,
že budeme vstávat za tmy, protože noci se
budou prodlužovat a dny krátit, povede
u mnohých k projevům ranního stresu, me-
zi které patří pochmurná nálada až úzkost,
svíravý pocit žaludku, pocit zimy, strach
z povinností, které nás čekají. To všechno
budeme muset znovu překonávat.
Je třeba se na to připravit. Výhodou pro nás
je to, že si v neděli, pospíme o hodinu dé-
le. Ve všední dny se těmto stresům můžete
bránit tím, že se necháte budit příjemnou
hudbou nebo si pustíte televizi. Pokud vás

trápí ranní pocity zimy, dejte si teplou spr-
chu nebo horký čaj. Bojujte proti stresu
vším, co je vám příjemné a zlepší vám ná-
ladu.
U většiny lidí se po hodinové změně časo-
míry narušený biorytmus, do něhož patří
cyklické změny látkové výměny, změny tě-
lesné teploty, krevního tlaku, načasované
funkce zažívání atd., vyrovná za 3-7 dní.
V ojedinělých případech může toto vyrov-
návání trvat řadu týdnů až měsíců. Takoví
lidé jsou totiž velmi citliví na zakódovaný
biorytmus střídání dne a noci, aktivity
a odpočinku, přijímání potravy. I oni se
mohou po delší době „přeladit“ a jejich
zdravotní stav tím nijak neutrpí. JiKo
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Úsměvně

Básnické prvotiny

Zábavný kvíz redakce

Z tvorby mladých

Byl tam! Troška poezie i prózy
Má přítelkyně je maminka, jak má být; sy-
neček taky vzkvétá k radosti celé rodiny.
Dobře jí, dobře spí, do hospody nechodí.
Tedy zatím. Protože jeho venkovní pohyb
je dán dětským kočárkem, ve kterém je
spokojený. Chlapeček je suchý, sytý a té-
měř většinu dne prospinká na zahradě.
Stále na vzduchu. Maminka ho má pěkně
pod dozorem, stačí jeden pohled z kuchyň-
ského okna.
Někdy je také potřeba nakoupit, takže naše
duo vyjíždí. Zelenina, pečivo, ještě do dro-
gerie na náměstí a na poštu.
A už rychle domů, doba, kdy hlava rodiny
přichází na oběd, se blíží. Všechno stihnu,
nemám nic složitého k přípravě.
Tak - polévka je hotová, ostatní skoro taky.

Pohled do zahrádky... pohled do zahrádky!
Není tam! Náš chlapeček, poklad náš! Není
tam. Na chvíli se jí snad srdce zastavilo.
Ale jenom na chvíli, hned srovnala myš-
lenky - já, hlava děravá, já ho nechala před
poštou!
V tom okamžiku vyráží na závodní běžec-
kou dráhu a určitě trhá světový rekord v bě-
hu na krátké tratě. Už přes náměstí vidí ko-
čárek a mladou paní, která se snaží utišit
hladového křiklouna. Poděkování neznámé
opatrovnici, urychlený přesun domů, úleva,
štěstí. Víte, proč štěstí? Že to malé živé za-
vazadlo pošta spěšně neodeslala. Prostě -
byl tam!!
Slíbila si, ta mamka, že se o tom nikdo ne-
smí dovědět. Tak - a teď to víte všichni. Si

Je notoricky známo, že dnešní děti a studenti čtou málo. Právě
proto jsme moc rádi, že na Primě už třetí rok existuje a vyvíjí čin-
nost literární klub. Nejprve jsme se sešli a besedovali s básnířkou
Rudčenkovou z Prahy, dále byla vyhlášena soutěž pro žáky 
9. tříd našeho obvodu, pravidelně přispíváme svými literárními
pokusy do Rýmařovského horizontu.
Máme dokonce malé tajemství - chceme totiž vydat sborníček
našich prací, básní i prózy. Marcel Němčík by sborník doplnil
svými kresbičkami. Je nás zatím šest, ostatní odmaturovali, ale
máme nové zájemce z prvních ročníků.
Nesmím zapomenout na náš školní časopis, vlastně jenom časo-
pejsek Prima kostka, který se stal měsíčníkem školy.
Zapojili jsme se do Týdne knihoven, do veřejného čtení, a od-
cházeli odtud s krásnými pocity.

Víte, co to je?
Mám listy, ale nejsem strom. Jsem sešitá, ale nejsem košile.
Mluvím, ale nejsem člověk. Už víte, co to je? Kniha. Jen najít
k ní cestu a vzít ji do ruky. 

Katka Trunčíková, Prima

Závist
Dívat se na svět
A ještě dál
Do slunce
Přes začazené sklíčko
Smát se smát
Třeštit radostí

Někdo za námi
Do dlaní plivne
Zkoumavě potěžká
Žilkovaný kámen
Směje se směje
Třeští radostí

Ozve se rána
Slzy se kutálí
Na střepy Vera, Prima

1. Kde můžeme spatřit Vodního
hada?

a) na jarní obloze
b) v zoologické zahradě
c) v cukrárně

2. Ve kterém roce zavítala do Vel-
komoravské říše cyrilometoděj-
ská misie?

a) 1212
b) 33
c) 863

3. Co se stalo ve Skotsku v roce 1495?
a) byla vynalezena sukně
b) poprvé byla destilována whisky
c) poprvé tam uzrál jogurt

4. Jaké jídlo se skrývá za taju-
plným názvem švec?

a) brambory na loupačku 
s kyselým mlékem

b) řízek tvrdý jako bota

c) fazole s kroupami

5. Slunéčko sedmitečné a někteří
střevlíci jsou velmi nápadní
brouci, ale hmyzožraví tvorové
se jim přesto vyhýbají. Proč?

a) slunéčko a střevlíci nejsou chutní
b) tento hmyz způsobuje zažívací    

potíže
c) hmyzožraví tvorové jsou slepí

6. Kdo řekl následující větu:
„V mém věku si už nemůžu
dovolit, abych se cítil špatně.“

a) Jan Železný
b) Winston Churchill
c) Miloš Zeman

7. Jakou novinku nabízely letní
olympijské hry v Amsterdamu
roku 1928?

a) honoráře sportovcům za jejich 
výkony

b) testy na dopink
c) olympijský oheň a vypouštění 

holubic

8. Co bylo zvláštní na letním čase
zavedeném za druhé světové
války?

a) byl posunut o celé dvě hodiny
b) byl i v zimě
c) protektorátní vláda jej neuznávala

9. Na II. olympijských hrách
v Paříži v roce 1900 se proslavil
sprinter Stanley Rowley tím, že:

a) donesl jiného závodníka do cíle
b) vyhrál zlato ve skoku i běhu 

zároveň
c) jako jediný sportovec na světě 

získal olympijské medaile 
pro dva státy

10. Nizozemský mořeplavec
Willem Barentz:

a)  měřil hloubky moří
b)  oslavoval s rybáři v Sevastopolu 

v domnění, že tam objevil 
Ameriku

c)  byl pověstný tím, že se plavil vý-
hradně sám

11. Jak se jmenuje hudební skla-
datel, který podle nových po-
znatků musel spáchat sebe-
vraždu po milostné aféře s ji-

stým mladým šlechticem?
a) Dmitrij Alexandrovič Šostakovič
b) Modest Petrovič Musorgskij
c) Petr Iljič Čajkovskij

12. V roce 1888 navrhl a vyrobil
Američan George Eastman
první ruční fotoaparát. Jaké
byl značky?

a) Agfa
b) Kodak
c) George Připravil ChOli

Jak jste dopadli?

12 - 9 bodů: Skláním se hluboko
před vaší duchaplností. Lidé jako vy
tvoří dějiny. Možná byste měli začít
uvažovat o tom, jak využít svůj čas
v tomto plačtivém údolí co nejlépe,
ve prospěch nás všech ostatních, ma-

lých a nicotných. Co třeba kandido-
vat do parlamentu ...?!

8 - 5 bodů: Zase jste skončili někde
uprostřed? Zdá se vám, že na vrchol
se nikdy nevyškrábete? Být pořád
druhý není žádná slast, ale na druhou
stranu, je to pořád lepší, než být po-

slední. Nezapomínejte, že šedý prů-
měr tvoří masy a bez těch by nebyly
dějiny. (Sakra, kde jsem tohle už če-
tl?)

4 - 0 bodů: Chápu, chápu. Tenhle
kvíz vám prostě nesedl. Netrefili
jsme se do vašeho vkusu a už vůbec

ne do vašeho oboru. Pokusíme se tu-
to trapnou situaci napravit příště.
Ještě jednou se omlouváme za váš
neúspěch. (Hlavně žádné revoluční
nálady, tuhle část dějin nemám rád!)

Správnéodpovědi:
1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8b, 9c, 10a,
11c, 12b;  
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Medvědi zahájili novou sezónu vítězstvím
Florbalový oddíl SK Medvědi Rýmařov zahájil již čtvrtou sezónu
v Moravskoslezském přeboru. První dvě kola odehráli Medvědi v sobotu 20.
září v Třinci, kde ve značně oslabené sestavě v prvním utkání hladce smetli
florbalisty z Olomouce. Ve druhém zápase dlouho drželi krok s rezervou tře-
tiligové Opavy, ale v poslední třetině se již projevila únava mužstva, které 
odehrálo oba zápasy jen s šesti hráči, a nakonec Rýmařovští prohráli rozdílem
pěti branek.
K sehrání 3. a 4. kola zajížděli Medvědi v sobotu 11. října do Olomouce.
První, velice vyrovnaný zápas Rýmařovští prohráli s nováčkem soutěže
z Přerova o jednu branku. Zásluhu na malém počtu vstřelených branek v ut-
kání měli oba brankáři, kdy zejména rýmařovský brankář Beyer udivoval pub-
likum některými svými zákroky. Utkání bylo dramatické až do samého závě-
ru, kdy se Medvědům podařilo snížit na rozdíl jedné branky. Štěstí však stálo
na straně soupeře a našim florbalistům se ani přes mohutný závěrečný tlak ne-
podařilo skóre vyrovnat. Vše si poté vynahradili ve druhém zápase, kdy na-
stoupili proti hráčům z Lipníku. I přesto, že za hosty nastoupili někteří hráči
z druholigového A-mužstva, předvedli nyní Medvědi výbornou koncovku 
a velký podíl na vítězství měl i mladý gólman Polčák, který ve svém teprve
třetím utkání kariéry vychytal nulu. Po odehraných čtyřech kolech se Medvědi
usadili v klidném středu tabulky.

SK Medvědi Rýmařov - FBS Olomouc 7 : 1 (3:0, 3:0, 1:1)

Branky (asistence): Jalůvka (Kaláb Z.), Jalůvka (Hnát M., Vojtek), Hnát M.
(Kaláb M.), Vojtek (Kaláb Z.), Hnát T. (Kaláb Z.)

SK Medvědi Rýmařov - SK P.E.M.A. Opava B 2 : 7 (2:3, 0:1, 0:3)

Branky (asistence): Hnát T. (Vojtek), Jalůvka
Sestava: Polčák - Kaláb M., Kaláb Z. - Jalůvka, Vojtek, Hnát M., Hnát T.

SK Medvědi Rýmařov - FbC Piranha Přerov 2 : 3 (0:0, 1:3, 1:0)

Branky (asistence): Jalůvka (Vojtek), Vojtek (Kaláb M.)

SK Medvědi Rýmařov - FBC 6165 Lipník C 3 : 0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky (asistence): Jablončík (Kaláb M.), Vojtek (Jalůvka)
Sestava: Beyer (Polčák) - Kaláb M., Kaláb Z.; Šopík M., Božák - Hnát T.,
Jablončík, Hnát M.; Vojtek, Jalůvka, Šopík V. SKM Rýmařov

Tělesně postižení kuželkáři
obhájili prvenství v Bohumíně

Osm družstev a celkem třiačtyřicet
tělesně postižených kuželkářů z celé
České republiky se sjelo na další,
v pořadí již pátý závod Grand Prix
ČR 2003, který se uskutečnil
v sobotu 18. října v kuželkář-
ské hale v Bohumíně. Mezi
nejlepšími nesměli pochopitel-
ně chybět sportovci z TJ Jiskra
Rýmařov. Pořadatelem závodu
byl tentokrát ostravský Baník.
Pro skalní čtenáře a fandy na-
šeho družstva je asi zbyteč-
né dodávat, jak družstvo
Rýmařovských ve složení
Anna Kalasová, Karel
Forcek a Vladimír Štrbík
dopadlo. Tradičně přivezlo
do Rýmařova zlatou medai-
li. Na druhý stupínek se pro-
bojovalo družstvo tělesně
postižených kuželkářů
z Baníku Ostrava a bronzo-
vou příčku obsadili sportovci
z Mety Opava.
V jednotlivcích nedokázali soupeři
našich kuželkářů najít taktiku, která
by je vynesla na první místa, a tak
Rýmařováci bodovali i v sólu. Zlato
již tradičně vybojoval v kategorii T.
P. muži Zdeněk Dočkálek, kterému
se podařilo shodit rovných 500 kol-

ků. Za ním následoval se 462 shoze-
nými kolky Petr Švédík a třetí místo
uhájil se 461 kolky František

Tomášek z Elanu Kladno.
Ani v kategorii L. P. - 0 jsme se
za výsledky nemuseli stydět.
Vláďa Štrbík skončil na výbor-
né třetí pozici s 377 shozenými

kolky a podal skvělý výkon.
První příčka patřila Vladimíru

Konečnému z Baníku Ostrava
(426 kolků) a na druhém
místě se umístil Ludvík
Paďour ze Sokola Rybnik
(401 kolků). V kategorii L.
P. - I muži naši borci již na
medailová místa nedosáhli
a Karel Forcek se umístil až
na pátém místě. První skon-
čil Karel Kubinec z Mety
Opava (383 kolků), druhý
stupínek uhájil Theodor
Vícha (376 kolků) a na třetí
pozici skončil Petr Kumstát

z Elanu Kladno (373 kolků).
Další, šestý závod Grand Prix ČR
2003 čeká na naše ostřílené kužel-
káře v sobotu 15. listopadu, kdy bu-
dou bojovat o cenné body do celko-
vé klasifikace, tentokrát v kuželkář-
ské hale Meta Opava. Budeme držet
palce! JiKo

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.

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

Fotbalový servis připravil Zdeněk Kudlák
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Auto color Design R˘mafiov, Opavská 69 Pneuservis p. Pospí‰il tel.: 554 230722
Prodej pneu pí Koneãná tel.: 554 230719

Odbornou montáÏ pneumatik provádíme na poloautomatick˘ch montáÏních 

a vyvaÏovacích strojích zn. Beissbarth. Zaji‰Èujeme sezónní uskladnûní 

Va‰ich pneumatik.

165/70 x 14“   Fabia 2.119,- Kã

195/65 x 15“   Octavia 3.275,- Kã

Pro automobily znaãky ·koda nabízíme kompletní obutá a vyváÏená kola 

s pneumatikami Barum Polaris 2 s rychlostním koeficientem T(190 km/h) 

za bezkonkurenãní ceny:

Pro zimní sezónu jsme pro Vás pfiipravili nabídku zimních pneumatik 

od renomovan˘ch v˘robcÛ nejen pro osobní vozy, ale také pro vozy 

terénní (off road) a dodávkové (VAN), napfiíklad:

Pneuservis Auto color Design
zimní pneu osobní, off road a VAN

165/70 x 13“ /T Kormoran Snowpro 950,- Kã

165/70 x 14“ /T Michelin Alpin 1.790,- Kã

195/65 x 15“ /T Michelin Alpin A2 2.495,- Kã
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Soukromá řádková inzerce
Prodej
• Prodám garáž u kotelny v Rýmařově. (Adresa v redakci.)

Případný tel. kontakt: 0042152772 9515 (Poprad).

âAS VÁNOC, âAS DÁRKÒ
se nezadrÏitelnû blíÏí,

ale vy si mÛÏete vybrat jiÏ nyní !!!

v prodejnû 

spodní prádlo
• ‰irok˘ v˘bûr kvalitního pánského,

dámského a dûtského spodního prádla

• punãochové zboÏí

• pyÏama

• v˘bûr z nové kolekce prádla ATLANTIC

• ‰iroká ‰kála druhÛ a barev 

beze‰vého prádla BELLISSIMA

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU !!!
Husova 12, R˘mafiov
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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: při koupi nového vozu můžete
platit vaším stávajícím vozidlem.
• 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., kli-
ma, 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, imobili-
zer, RMG, otáãkomûr.
Cena: 89 000 Kã

· – Felicia LX 1.3, r. v. 1999,
32 tis. km, mlhovky, koupeno
v âR, 1. majitel, servisní kni-
ha. Cena: 149 000 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. kola. 
Cena: 168 000 Kã

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

Seat Toledo 1.9 TDI, r. v. 1996,
pravideln˘ servis, 2x airbag,
taÏné, centrál, rádio, el. okna,
defend lock. Cena: 139 000 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, me-
talíza. 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

· – Felicia LX 1.6, r. v. 1996,
150 tis., airbag, centrál, 
alarm, rádio, servisní kniha. 
Cena: 116 000 Kã.

Fiat Croma 2.0 TD, r. v. 1992,
154 tis. km, taÏné, rádio + CD,
centrál, alarm, AL kola, el. v˘-
bava, ‰íbr. Cena: 79 000 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

· – Favorit 136 LS, r. v. 1991,
57 tis. km, mlhovky, rádio +
mg, dobr˘ stav, akontace od
1500 Kã. Cena: 55 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

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

VW Golf IV 1.9 TDI, r. v. 1998,
84 tis. km, klima, 2x airbag,
ABS, el. okna a zrcátka, su-
per stav. Cena: 289 000 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

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO


