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Městské služby s.r.o. a Teplo s.r.o.
informovaly Radu města o záleži-
tostech z valných hromad
Nabídka bezbariérových bytů na uli-
ci Sokolovské stále platí
Téma dnešního vydání - Meziná-
rodní výstava Dialog barev
Živnostenský odbor radí spotřebi-
telům
Záchranáři se představili na rýma-
řovském náměstí

Policejní zápisník
Skauti zasadili lípu k 90. výročí čes-
kého skautingu
Městské muzeum zahájilo výstavu
Jindřicha Štreita - Brána naděje
Kulturní okénko města Rýmařova
Zahrádka a vy
Sport - Tělesně postižení kuželkáři
podali vynikající výkony
Motokrosoví jezdci budou zápolit
v Ondřejovské dolině 19. května
Rozhovor s mistrem České republi-
ky v běžeckém lyžování Honzou
Vykoukalem

Foto: Mgr. Jiří Konečný

Foto: Mgr. Jiří Konečný

Změna rubrik v daném čísle vyhrazena

Foto: Zdeněk Habr
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Den matek je jeden ze svátků,
který se po více než čtyřech de-
setiletích vrátil do našeho kalen-
dáře. Za jeho předchůdcem by-
chom se museli vydat do Anglie
16. století, kdy se každou čtvr-
tou neděli čtyřicetidenního veli-
konočního půstu slavila
„Mothering Sunday“ - neděle
matek. Svátek v podobě, jak jej
známe dnes, se začal slavit po-
čátkem minulého století v USA.
Poprvé s jeho myšlenkou přišla
již v roce 1872 básnířka a publi-
cistka Julia Ward Howeová.
Samotný příběh realizace myš-
lenky uctít ženy jako nositelky
života pak už je naplněním ži-
votního úsilí matky jedenácti
dětí Anny Revers - Jarvisové,
která byla odhodlanou zastánky-
ní práv matek. Krátce po její
smrti - bylo to právě druhou ne-
děli v květnu roku 1906 - roz-
hodla se dcera Ann pokračovat

v úsilí o prosazování myšlenky
oslavy mateřství. S podporou
přátel a řady institucí Ann uspě-
la a již v roce 1908 ve výroční
den úmrtí matky Jarvisové osla-
vilo město Filadelfie poprvé
Den matek.
Devětačtyřicet států Unie se
o rok později rozhodlo, že „dru-
há neděle května bude národním
svátkem věnovaným památce
nejlepší matky - vaší matky“.
V roce 1914 pak prezident
Wilson prohlásil tento den za
národní svátek. V krátké době se
bílý karafiát - symbol Dne ma-
tek - rozšířil do dalších zemí
všech kontinentů.
První slavnost Dne matek
v Československu uspořádala
v Brně Křesťanská asociace mla-
dých žen - YWCA v neděli 13.
května 1923. Od té doby až do
nacistické okupace přicházely
děti za svými matkami s drobný-

mi dárky a po-
zornostmi, jež
samy připravi-
ly ve školách
pod inspirují-
cím dohledem
učitelů, kteří
myšlenku lásky
k matce v dě-
tech systema-
ticky pěstovali.
Po roce 1945
byla tradice
Svátku matek
nakrátko obno-
vena, ale od ro-
ku 1949 ji na-
hradily oslavy
MDŽ.
Psát jako muž
o Svátku matek
v sobě skrývá
tři nebezpečí.
To první je 

upadnutí do extrému rozněžnělé-
ho opěvování mamineček, dru-
hým je sklouznutí do lehce pře-
zíravého a ironického nadhledu
nad „ženskými“, a třetí je snaha
vyrovnat se s problémem v rám-
ci feministických myšlenek, kte-
ré jsou v současné době „in“,
ovšem napsány chlapem vzbuzu-
jí vždy úsměv spojený s rozpaky.
A tak je to vždycky, když se
setkává mužský a ženský svět.
Už v mateřské školce byly hol-
čičky trošku jiné, a nám, chla-
pečkům, těžko pochopitelné.
A když dospěly, ona nepocho-
pitelnost a neuchopitelnost,
spojená s mimořádnou přitažli-
vostí, se ještě více prohloubila.
Erotická přitažlivost obou po-
hlaví v drtivé většině případů
více či méně klopotnou cestou
směřuje k uzavření manželství
a narození dětí. Ne že by žena -
matka - pak byla méně záhad-
nou bytostí, možná naopak.
Zvládnout nepřetržitý koloběh
praktického života se všemi je-
ho povinnostmi a útrapami
společně s radostnou, avšak zá-

roveň ubíjející péčí o potomky,
vyžaduje skutečně mimořádné
schopnosti.
Totéž zřejmě zvládne i nějaká
výjimka mužského pohlaví, 
avšak jen proto, aby potvrdila
pravidlo, že mezi ženami se na-
jde pouze minimum matek, kte-
ré na tento nápor nemají. Den
matek je příležitost, jak mat-
kám sice neohrabaně, ale od
srdce poděkovat. Být ženou si-
ce není žádná zásluha, ale být
dobrou matkou, to doopravdy
není jen tak.
Návrat Svátku matek patří k pří-
jemnostem naší demokracie: li-
dé se ho chopili spontánně
a s potěšením: lidé-děti, lidé-
matky, lidé - květináři, lidé-pro-
davači pohlednic... a v neposled-
ní řadě také lidé-muži, které tě-
ší, že mohou svým ženám z ně-
jakého rozumného důvodu pro-
jevit svou náklonnost.
Dnes opět Svátek matek ožívá
jako skromné vyjádření holdu
všem maminkám i ženám.
Připomeňme, že letos jej slaví-
me 12. května. JiKo

Rada města vzala na vědomí výsledky hospo-
daření společnosti Městské služby Rýmařov,
s.r.o. za rok 2001 a schválila rozdělení hospo-
dářského výsledku společnosti za rok 2001.
Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření
společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2001
a schválila rozdělení hospodářského výsledku
společnosti Teplo.

Majetkové záležitosti
V bloku majetkových záležitostí Rada projed-

nala řadu záměrů prodeje a pronájmů nemovi-
tostí z majetku města.
Vyslovila souhlas s podnájmem movitých a ne-
movitých věcí pronajatých Nemocnicí
Rýmařov, s.r.o. U nemovitého majetku se jedná
o podnájem části hospodářské budovy Rychlé
záchranné službě Bruntál a u movitého majet-
ku se jedná o lékařské přístroje pronajímané na
základě smlouvy privátním lékařům, kteří v ne-
mocnici provádí odborné výkony a o část tech-
nického zařízení kotelny RZ Dopravě, s.r.o.

Nemocnice, s.r.o. má od Města Rýmařov pro-
najaty objekty staveb, budov a vnitřního vyba-
vení.
Radní schválili prodloužení platnosti nájemní
smlouvy pod dočasnou stavbou prodejny Vaon.

Záležitosti bytové
V záležitostech bytových schválila Rada výmě-
ny bytů, prodloužení nájemních smluv a přidě-
lení bytu na ulici Bartákově v Rýmařově.

Z podkladů MěÚ JiKo

Společnosti Městské služby s.r.o. a Teplo s.r.o. informovaly Radu města o záležitostech z valných hromad

Na úvod

Aktuálně z města

Den matek je příležitost...

Na‰im maminkám pfiejeme ke Dni matek
hodnû lásky a vdûãnosti, radosti a ‰tûstí,

pohody a míru.
Protože tento svátek chápeme jako oslavu všech žen a protože
se nám zdá, že naše slova jsou nedostatečná, vybrali jsme z ne-
přeberného množství veršů pár řádků z pera českého básníka
Svatopluka Čecha.

Za tu píseň, jíž’s mne uspávala,
za ty kyvy prosté kolíbky,

za ty tiché, vroucí polibky,
za ty dobré oči, plné lásky,

za mateřských ctností světlý zjev,
za líc ubledlou a v ní ty vrásky -
přijmi, matičko, můj chudý zpěv.
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Rada města na základě usnesení č. 1702/71/02 nabízí možnost zís-
kání bezbariérového bytu na Sokolovské ulici č. 50a

Byt č. 1 38,34 m2 bezbariérový
Byt č. 2 38,34 m2 bezbariérový

Byt bude vybaven základním standardním vybavením mimo ku-
chyňského sporáku.

Základní cena bytu č. 1 a bytu č. 2; 250.218,- Kč

Zájemce by měl splňovat podmínky pro získání bezbariérového by-
tu. Termín pro úhradu ceny bytu je do 31.10.2002.

Žádosti podávejte písemně do 31.5.2002 
Ing. Pavel Kolář, starosta města

Od 22. dubna 2002 je pro občany místní části Janovice u Rýmařova
otevřena kancelář osadního výboru, která se nachází v objektu pošty.

Pracovní doba:
pondělí 8.00 - 11.30 13.30 - 17.00 úřední den
úterý 8.30 - 11.30
středa 8.00 - 11.30 13.30 - 17.00 úřední den
čtvrtek 8.30 - 11.30
pátek zavřeno

Na referenta osadního výboru je možné se obrátit v záležitostech:
- připomínky, podněty, žádosti a stížnosti občanů
- veřejný pořádek v místní části
- spolupráce s dobrovolnou požární jednotkou
- technický stav plakátových ploch a úřední desky
- veřejný rozhlas, stav značení domů a ulic
- pronájmy a záměry prodeje pozemků
- pronájem a prodej nemovitostí
- výběr místních daní a poplatků
- sjízdnost a schůdnost komunikací a chodníků
- stav veřejného osvětlení, provoz hřbitova, udržování veřejné zeleně
- údržba a čištění veřejných prostranství
- pomoc pro staré a zdravotně postižené občany
- spotřebitelské vztahy a podnikatelské aktivity fyzických a právnic-

kých osob
- podávání informací o činnosti Městského úřadu v Rýmařově

a Města Rýmařov podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím

Veřejná schůze občanů Janovic, Janušova a Nového Pole se koná
dne 14. května 2002, od 18.00 hodin v sále restaurace U Zámku,
naproti pošty.
Program jednání: 1. Volba osadního výboru

2. Diskuse, závěr
MěÚ Rýmařov

Informace pro občany Janovic,
Janušova a Nového Pole

Poslanecká sněmovna schválila
zákon v souvislosti s ukonče-
ním činnosti okresního úřadu.

Z jeho ustanovení vyplývá, že
do 1.9. t.r. musí být ukončena
jednání mezi naším Městským
úřadem a Okresním úřadem o-
hledně delimitace pracovníků
Okresního úřadu v Bruntále.
Okresní úředníci jsou tímto zá-
konem chráněni do té míry, že
mají právo na zaměstnání u no-
vých pověřených městských ú-
řadů, pokud budou příslušná

místa po delimitaci k dispozici.
Pokud mezi naším úřadem a o-
kresním úřadem nedojde k do-
hodě o delimitaci, bude kon-
krétní spory řešit Ministerstvo
vnitra s doporučením ředitele
krajského úřadu. V současnosti
již probíhají konkrétní jednání
se zaměstnanci OkÚ. Ta by-
chom chtěli ukončit v průběhu
měsíce června. Pokud mezi ná-
mi nenastanou rozsáhlé spory
o počtu převodu úředníků nebo
spory o konkrétní osoby, pak lze
očekávat, že počátkem druhého
pololetí bychom mohli započít
s výběrem pro doplnění zaměst-
nanců našeho úřadu z řad žada-
telů, kterých se již nyní uchází
o práci několik desítek.
Protože však je více než zřejmé, že
na předpokládaných necelých pade-
sát nových míst, o které se městský
úřad rozšíří, bude značná část připa-
dat na dosavadní zaměstnance OkÚ
(mají absolvovány zkoušky odbor-
né způsobilosti k výkonu odborné
agendy ve státní správě), nelze se již
nyní domnívat, že by bylo v zákon-
ných i skutečných možnostech

města zaměstnat větší množství zá-
jemců z řad rýmařovských občanů.
Dlouhodobý cíl k postupnému 
zaměstnávání ob-
čanů z Rýmařov-
ska zde jistě exis-
tuje, ovšem sou-
časná realita to ve
větší míře ještě
nedovoluje.

Informaci doplňu-
ji sdělením, že
Městský úřad
Rýmařov by měl
od 1.1. 2003 za-
městnávat nové ú-
ředníky pro výkon
v oblasti sociální -
cca 17, dopravní -
cca 10, živnosten-
ské - cca 4, finanč-
ní - cca 2, školské
- cca 2, evidence
obyvatel, dokladů,
CO apod. - cca 3,
životního prostře-
dí - cca 5, regio-
nálního rozvoje -
cca 2 a obslužný

personál bude tvořit asi pět za-
městnanců.

Ing. Pavel Kolář, starosta města

Pracovní místa z okresního úřadu přejdou do Rýmařova

Oznámení

Foto: Ing. Miloslav Marek
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Spolek pro mezinárodní partnerskou spoluprá-
ci města Rýmařova bude s pomocí města pořa-
datelem „Výstavy umělců partnerských a spřá-
telených měst“. Výstava se bude konat ve
Středisku volného času Rýmařov, ve dnech 
1. - 10.6.2002 a ponese název: „Dialog barev“.
Jak již bylo zmíněno na pracovním setkání
v Arcu, výstava bude rozšířena o umělecké
fotografie. Na tuto významnou mezinárodní
kulturní akci jsme vyčlenili prostory o veli-
kosti 448 m2 , které pojmou až 120 výtvar-
ných prací.

Každý účastník se může prezentovat až 4 ori-
ginálními díly z těchto výtvarných technik:
• malba
• kresba
• akvarel
• smíšená technika
• trojrozměrná díla
• moderní technika
• plastiky
• umělecká fotografie, která bude rozlišena

buď jako výtvarný nebo abstraktní obor.

Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu dne 1.
června 2002, kdy budou předány ceny odbor-
né poroty. Hodnoceny budou všechny výtvar-
né techniky a určí se i nejlepší výtvarná práce
celé výstavy.

Občanské sdružení pro mezinárodní partner-
skou spolupráci města Rýmařova, které vznik-
lo před 6 lety, má za cíl posílit evropské ob-

čanství a pomáhat při navazování kontaktů ob-
čanů a zájmových organizací města s obyvate-
li jiných zemí, podporovat rozvoj těchto vzta-
hů a tak se podílet na budování „společné“
Evropy.
Po několika letech vzájemných kontaktů, vý-
měn a návštěv jsme uzavřeli oficiální partner-
ské smlouvy v říjnu 1996 s německým městem
Schotten, v květnu 1997 s polským Ozimkem
a v červnu 1999 s francouzským Crosne.
Italské město Arco s námi uzavřelo v květnu
2000 dohodu o partnerské spolupráci.
Kontakty má naše město nejen s uvedenými
městy, ale i s belgickým Beloeil, skotským
Maybole a slovenským městem Krompachy.
Právě s městem Krompachy ze Slovenské re-
publiky uzavřeme v tomto roce oficiální part-
nerskou smlouvu.
Mezinárodní aktivity a výměny se zdárně roz-
víjí nejen po linii úřadů a spolků pro partner-
ství, ale především mezi zájmovými organiza-
cemi (sportovci, hasiči, skauti...), školami
a jednotlivými občany. Všechna jmenovaná
města si společně vytvořila tradiční akce, které
se pořádají pravidelně každý rok, avšak organi-
zátorem je vždy jiné město. Tyto organizace
jsou velmi oblíbené a vždy bohatě zastoupeny
účastí „společných“ evropských měst.
Jednou z těchto tradičních mezinárodních akcí
je VÝSTAVA UMĚLCŮ PARTNERSKÝCH

A SPŘÁTELENÝCH
MĚST. V roce 1999 tato vý-
stava proběhla v německém
městě Schotten pod názvem
Formy + barvy. V roce 2001
výstavu pořádalo belgické
Beloeil a název byl Svět ba-
rev. V roce 2002 je organizá-
torem město Rýmařov, naše
téma je Dialog barev.
Pravidelně se těchto výstav
účastní 2-4 umělci ze 7 států
a samozřejmě hostitelské
město. Naše město výstavu
rozšíří také o fotografie ama-
térských umělců partner-
ských a spřátelených měst.
Již dnes víme, že se meziná-

rodní výstavy Dialog barev zúčastní 35 zahra-
ničních autorů se 112 výtvarnými díly. Z toho
bude 10 fotografů prezentovat své snímky a 6

umělců vystaví své plastiky. Z našich domácích
autorů se představí 10 výtvarníků s 25 umělec-
kými díly a zastoupeno bude 5 fotografů.
Vystavené práce hodnotí odborná porota.
Jejími členy budou mimo jiné i světoznámý
fotograf Jindřich Štreit a ministr kultury České
republiky Pavel Dostál.
Výstavy se zúčastní početní hosté z partner-
ským měst, což jistě přispěje k osvěžení trva-
jících přátelství a snad i navázání nových.
Evropští umělci z Arco - Itálie, Beloeil -
Belgie, Crosne - Francie, Krompachy -
Slovensko, Maybole - Skotsko, Ozimek -
Polsko, Schotten - Německo, budou mít mož-
nost setkat se s místními umělci, což jistě za-
nechá na obou stranách trvalé vzpomínky.
Jedním z hlavních cílů a účelů projektu je na-
vázat společnou komunikaci mezi jednotlivý-
mi zeměmi prostřednictvím umění. Bez použi-
tí jakéhokoliv jiného dorozumívacího pro-
středku, pouze prostřednictvím barev, stínů,
tvarů, fotografií, plastik, s použitím různých
materiálů technik a stylů. Proto jsme také zvo-
lili název „Dialog barev“. Výtvarníci se mohou
projevit v jakýchkoliv žánrech. Smysl spočívá
v pochopení jednotlivých vystavovaných pra-
cí. Je zcela lhostejné, zda-li člověk mluví stej-
nou řečí a je stejné národnosti nebo je-li úplně
z jiného koutu Evropy. Základní podstatu, kte-
rou umělecké dílo vypovídá, pochopí vždy
stejně. Umění je ideální prostředek, kterým lze
„spojit“ svět do jednotného celku bez hranic.
Výstava si klade za cíl probudit v lidech otázku
umění bez hranic. Podpořit setkávání umělců,
ale nejen to, navazovat mezi lidmi přátelství
a motivovat především mladou generaci ke stu-
diu cizích jazyků. Ukázat a vybízet nejen mla-
dé lidi k rozvíjení svých schopností prostřed-
nictvím umění. Dnes, v technicky velmi vyspě-
lém světě jako by se klasické umění vytrácelo.
Výstava zároveň přispěje ke zmírnění meziná-
rodního egoismu a k podpoře porozumění a to-
lerance pro vše cizí.
Všichni se zamyslíme nad smyslem následují-
cích slov:
„Všichni jsme Evropané - kdo si dělá starosti
o Evropu, je rozumný - kdo v ni věří, má srd-
ce - kdo si dělá starosti o Evropu a věří v ni -
má oboje - rozum i srdce“. Jistě volíme sprá-
vnou cestu! Irma Krejčí, odbor

společenských záležitostí MěÚ Rýmařov

Rýmařov - hostující město mezinárodní výstavy Dialog barev

Téma vydání dnešních novin

Občané mohou kontaktovat podatelnu Městského úřadu v Rýmařově také prostřednic-
tvím elektronické pošty. Elektronická pošta slouží pro příjem spisů a Město Rýmařov
ji zřídilo na základě úkolu uloženého nařízením vlády. Elektronickou formou lze zasí-
lat spisy určené pro Městský úřad v Rýmařově na adresu: podatelna@rymarov.cz
Elektronická podatelna
... je konkrétním krokem k naplnění vize eGovernment. Hlavním cílem projektu je u-
možnit občanům a podnikatelům podávat libovolná podání prostřednictvím internetu
na úřady všech úrovní státní správy i samosprávy
... přijímá dokumenty v elektronické podobě ve formátech Word 2001 a nižší, 602Text
2001 a nižší, Excel 2001 a nižší, 602Tab 2001 a nižší, RTF, PDF. JiKo

(Redakce se omlouvá za neúplné uveřejnění elektronické adresy Městského úřadu v minulém vydání novin, kte-
ré bylo způsobeno technickou chybou. Děkujeme za pochopení.)

S radnicí lze komunikovat také prostřednictvím elektronické pošty

Ukázka expozice z belgického Beloeil. Ilustr. foto: Irma Krejčí
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Přebírá kupující na sebe odpovědnost za po-
zději zjištěné závady při podpisu listiny, že
byl seznámen s technickým stavem vozu?
• Autobazar v žádném případě ze sebe
touto formulací nesnímá vinu za případně
zjištěné závady, na něž při koupi automo-
bilu neupozornil.
• Dle občanského zákoníku je možno
i u použitých věcí požadovat do půl roku
v tomto případě slevu a v závažnějších
případech i odstoupení od smlouvy.
Autobazar se ovšem může bránit, že závada
byla způsobena užíváním po koupi.
• V takovém případě se lze obrátit na soud.
• Soud si poté vyžádá znalecký posudek a roz-
hodne, zda za dobu nebo ujeté kilometry mo-
hla být dotyčná závada způsobena užíváním.
Jde však o poměrně drahou záležitost a nelze
vyloučit neodborné používání vozidla.
• V každém případě, a to ať u koupě v auto-
bazaru, nebo od jiného subjektu, lze doporu-
čit sepsat přesný seznam závad, na něž byl
kupující upozorněn. Pak lze snadno doložit,
zda mohl o závadě vědět či ne.
Některé autobazary označují prodávané
automobily kategorií „C“, tedy se závaž-
nými závadami, i když s platnou technic-
kou prohlídkou a způsobilé k provozu.
Jak je to v případě možnosti uplatnění
vad, když kupující podepíše nákup vozid-
la označené jako kategorie „C“?
• Kupující v ta-
kovém případě
na sebe přebírá
všechnu odpo-
vědnost a je jen
jeho věcí, jak
s vozidlem, kte-
ré má závadu,
jež neumožňuje
dál jezdit, nalo-
ží. V takovém
případě se nelze
bránit.
• V tomto přípa-
dě je rozhodují-
cí, co podepsal a vše pak jde na náklady ku-
pujícího.
• Opět je lepší napsat seznam závad, kdy lze
jasně identifikovat, nač byl kupující upozor-
něn, a na co ne.
Na co v případě smlouvy by zákazník ne-
měl zapomenout?
• Na uvedení veškerých nacionálií, což patří

obecně k jakékoliv kupní smlouvě.
• Na uvedení předmětu koupě a popis jeho
stavu.
• U opotřebené věci upozornění na závady.
• Na podmínky vypořádání ohledně peněz
a dokladů. Kdy, jak a za jakých podmínek.
V současné době se již předává pouze tech-
nický průkaz a vše ostatní si vyři-
zuje kupující sám.
Při převodu prostřednictvím au-
tobazaru:
Nabídne-li autobazar převod vo-
zidla, je nutno si dát pozor na
veškeré záležitosti.
• Např. zkontrolovat si, na jak
dlouhou dobu byla uzavřena zá-
konná pojistka a podobně.
• Ve smlouvě je rovněž dobré mít
větu o platnosti technické a emis-
ní prohlídky.
• Při prodeji vozidla si sami po-
hlídat odhlášení vozidla z naší osoby a ne-
spoléhat na příslib kupující strany.
• Navíc v takovém případě po nahlášení pro-
deje naší pojišťovně můžeme požádat o na-
vrácení poměrné části zákonného pojištění
v případě, že bylo již zaplaceno. Zaplacené
zákonné pojištění je podmínkou pro přihlá-
šení vozidla na nového majitele, a to v sou-
časné době do 14 dnů od oznámení o prode-
ji a odhlášení původního.

Je možno v který-
koli okamžik u-
končit jednání
v autobazaru
a bez jakéhokoli
postihu se roz-
hodnout nekoupit
zamluvený auto-
mobil?
• Dokud se nepode-
píše kupní smlou-
va, je možno jed-
nání kdykoliv u-
končit. Dokud ne-
ní nic podepsáno,

nejsme nijak vázáni, a to ani když prohlásí-
me, že vozidlo chceme koupit.
• V případě, kdy však byla složena tzv. re-
zervní záloha, pak o ni kupující přijde, ale
nic jej nenutí ji skládat na dobu rozmyšlení
o případné koupi. Je to jen jeho věc, zda se
rozhodne vůz si rezervovat. Pak však s touto
možností musí počítat.
• Nejběžnější záloha na rezervaci na koupi
vozidla je 2 000 Kč.
• V žádném případě nepodléhat tlaku ztráty
peněz v případě, kdy se jednání autobazaru
nezdá solidní nebo jsou důvodné pochyb-
nosti o bezpečnosti automobilu. Případná
ztráta na zdraví je daleko horší než ztráta
dvou tisíc korun.

LEASING?
Častým lákadlem je možnost koupě vysně-
ného vozidla na leasing nebo prostřednic-
tvím spotřebitelského úvěru.
V tomto případě lze doporučit jediné: kal-
kulačku s sebou.
Ačkoli na základě nových zákonů je posky-

tovatel úvěru povinen poskytnout žadateli
konečnou částku, kterou za vozidlo v tako-
vém případě zaplatí, leasingové společnosti
se tomuto zákonu brání.
Proto je vždy nutné:
• Informovat se na přesné částky, od akon-
tace přes jejich počet a přesnou výši, až po
to, co je do nich započítáváno.
• Trvat na sepsání a vzájemném podpisu
splátkového kalendáře. Na základě toho pak
snadno odvodíme, o kolik víc zaplatíme
oproti platbě v hotovosti.
I v tuto chvíli platí, že před podepsáním
smlouvy od ní můžeme bez postihu odstou-
pit za předpokladu, že jsme doposud nepo-
depsali kupní smlouvu s autobazarem.

Čtěte, co podepisujete!
Neznalost zákona neomlouvá a neznalost
smlouvy dvojnásob.
• Co jsme podepsali, k tomu jsme se zavá-
zali. Nehraje roli, že to nejpodstatnější bylo
napsáno tím nejdrobnějším písmem někde
vzadu.
• V případě jakýchkoli pochybností o ob-
sahu smlouvy bychom si ji měli vyžádat
k poklidnému prostudování, popřípadě k po-
radě s právníkem.
• Dokázat si vytvořit prostor k jejímu pro-
studování a samotný úsudek o jejím obsahu.
• Nepřeceňujme se, právníci obřích autoba-
zarů jsou daleko zkušenější než laici a dove-
dou toho dobře využít. Ješitnost stranou
a raději tuto záležitost konzultujme s odbor-
níky. Kupní smlouva se vejde na jednu stra-
nu A4 a několikastránkový dokument v sobě
skrývá celou řadu právních kliček, kterých
po podpisu můžeme litovat.
• Především se zaměřte na popis stavu vo-
zidla a upozornění na závady.

Živnostenský úřad MěÚ Rýmařov

Živnostenský úřad radí spotřebitelům
Část 1. - Koupě vozidla v autobazaru

Rady, jak postupovat při nákupu ojetého vozidla

Užitečná informace

Poděkování
Touto cestou veřejně děkuji praktickému 

lékaři MUDr. Bohumilu Servusovi 
za obětavou péči, kterou  po dlouhou dobu 

poskytoval mému manželovi 
Františku Hladíkovi v jeho těžké nemoci.

Anna Hladíková s rodinou



Pod záštitou Okresní poboč-
ky Všeobecné zdravotní po-
jišťovny (VZP) ČR
v Bruntále ve spolupráci 
se Zdravotní záchrannou
službou okresu Bruntál
a Hasičským záchranným
sborem (HZS) Bruntál 
se představili v sobotu 
4. května veřejnosti na ná-
městí rýmařovští záchranáři.
Akce se konala u příležitosti
10. výročí vzniku VZP. Lidé
shlédli ukázky nejmoderněj-
ší rýmařovské techniky HZS
a vzájemnou spolupráci hasi-
čů a rychlé záchranky při vy-
proštění zraněného z auto-
mobilu. Při zásahu nechybě-
la dnes již nezbytná hydrau-
lická technika, bez které by
se dnes záchranáři jen těžko

obešli. „Zraněné
bychom zachraňo-
vali při doprav-
ních nehodách
z dnešních moder-
ních vozidel bez
použití hydraulické
techniky jen velmi
těžko. Vyjíždíme
proto současně
s hasiči, kteří ze
značně zdemolova-
ných aut musí zra-
něné nejprve vy-

p ro s t i t
hydrau-
lickou technikou. Bez
ní bychom v někte-
rých případech o-
pravdu stáli nad u-
vězněnými zraněnými
cestujícími ve
vozidle bez-
radně“, řekl
nám člen Ry-
chlé záchranné
služby Rýma-
řov pan Rož-
ňák. Díky ha-
sičům a jejich
moderní tech-
nice byl již
v minulosti 
ušetřen neje-
den lidský ži-
vot, ale i majetek ob-
čanů. Pochopitelně

ve spolupráci s rychlou záchrannou službou,
která nese hlavní díl odpovědnosti v poskytnu-
tí odborné první lékařské pomoci.
Pozornost dětí i dospělých, kterých se na rý-
mařovské náměstí v sobotním slunném do-
poledni sešlo velké množství, zaujal proti-
chemický oblek a oblek do vysokého žáru,
speciální gumové nafukovací vaky, které
zvednou břemeno do 10 tun. Na závěr akce si
přišli na své dobrovolní hasiči - děti, které
dostaly šanci uhasit zapálenou dýmovnici ve
vraku vozidla.
Zazněly i názory kritické. Ukázky akce byly
předloni zajímavější a delší, letos chyběl zá-
sah hasičů při požáru vozidla a akce mohla
být provázena komentářem.
Letošní ukázky záchranářů probíhaly pod zá-
štitou VZP a důraz byl kladen především 

na prezentaci této pojišťovny. V roce 2000 
si hasičský záchranný sbor připravil akci ve
vlastní režii. Tolik na vysvětlenou.
Jedno je však jisté. Profesionalita a dokonalá
souhra jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému města Rýmařova pře-

svědčily o dobré připravenosti a schopnosti
rychlého a účinného zásahu v krizových situ-
acích. JiKo
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Bez moderní techniky by byli záchranáři bezradní
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Kradl kazetové přehrávače
Dosud neznámý pachatel se
vloupal v noci z 29. na 30. dub-
na do prodejny firmy Interiér
Vlasta v Rýmařově. Rozbil
skleněnou výplň výlohy a odci-
zil 4 ks kapes-
ních přehrávačů.
Celková škoda
dosáhla téměř 
10 000 Kč.

Vyhrožoval
policejní hlídce
Spácháním pře-
stupku proti ob-
čanskému soužití
se dopustil K.J.
(1955) tím, že
v místě trvalého
bydliště v pod-
napilém stavu
slovně napadl
svou družku
a fyzicky její
dceru. Před hlíd-
kou OOP ČR
Rýmařov pokra-
čoval v proti-
právním jednání
tak, že policis-
tům vyhrožoval,
proto byl zajiš-
těn, převezen k lékařskému vy-
šetření - odběru krve ke zjištění
množství alkoholu a v zápětí
putoval násilník na proti-
alkoholní záchytnou stanici 
do Opavy k vystřízlivění.

Zapomenutá svíčka
zapálila chalupu

V noci z 20. na 21. dubna vy-
pukl v rekreační chalupě
v Dolní Moravici požár, který
vznikl uvnitř objektu od hořící
svíčky, ponechané majitelem 
na podlaze WC při jeho odjez-
du. Požár zničil montážní elek-
trické nářadí, televizor, uložený
stavební materiál, tělesa ústřed-
ního topení a kotel. Škoda na
shořeném materiálu a vlastním
objektu dosáhla výše 150 000
Kč. Naštěstí se jednalo o ob-
jekt, který byl v celkové rekon-
strukci, bez vnitřního vybavení.

Zloděj si přišel
v noci pro hranoly

Neznámý pachatel prorazil
v noci z 29. na 30. dubna dřevě-
né oplocení stavební parcely,

odkud odcizil 190 ks dřevěných
trámků o rozměrech 10x10 cm
a dlouhých 4 m. Na dřevěném
oplocení a odcizených trámcích
způsobil majiteli škodu ve výši
51 000 Kč.

Rýmařovský lupič přepadl
v noci ženu, svobody
si však dlouho neužil

Z pátku 26. na sobotu 27. dubna
mezi 02.00 a 03.00 hodinou ran-
ní došlo na ulici Květná
v Rýmařově k loupežnému pře-
padení ženy, kterou pachatel po-
valil zezadu na zem. Vytrhl jí
kabelku, ve které měla dotyčná
osobní doklady a větší finanční
hotovost. Pak se dal nebezpečný
pachatel na útěk. Poškozená za-
čala volat o pomoc a lupič začal
při útěku zahazovat uloupené
věci. To mu však nebylo nic
platné, protože jej zahlédli ná-
hodní chodci. Byla přivolána
policejní hlídka a na základě po-
pisu pachatele byl vytypován
S.H. (1974) z Janovic, který byl
ještě téže noci předveden na ob-
vodní oddělení Policie ČR 
a usvědčen z trestného činu lou-
peže, za který mu hrozí až deset
let za katrem nepodmíněně. Byla
na něj také ihned uvalena vazba.
Z podkladů OOP ČR Rýmařov

JiKo

Skončil desátý rok provádění
zdravotního pojištění. Po celou
dobu svého trvání Pojišťovna ne-
sla odpovědnost za realizaci
změn v organizaci a financování
zdravotní péče v ČR.
Jejími klienty ze zákona se staly
osoby, které splňovaly stanovené
podmínky účasti v tomto
systému. V průběhu r. 1992
vytvořila Pojišťovna pod-
mínky pro náběh výběru
pojistného na všeo-
b e c n é
zdravot-
ní pojištění, tj. pla-
teb, které se jejím prostřednic-
tvím stávaly již od 1. ledna 1993
zdroji příjmů smluvních zdra-
votních zařízení.
Reforma zdravotnické soustavy
přinesla rozvolnění hierarchické
soustavy zdravotnických služeb,
soustředěných do okresních či
krajských ÚNZ, v nichž chybělo
moderní zařízení, racionální za-
cházení se zdroji podle potřeb
veřejnosti, ekonomické rozhodo-
vání i kontrola kvality poskyto-
vané péče. Zánik této struktury
umožnil vznik právě svébytných
a samostatně působících zdra-
votnických zařízení ve vlastnic-
tví státu, obcí, církví, obchod-
ních společností i jednotlivců.
K jejich působení ve zdravotnic-
tví pak nadále docházelo na zá-
kladě bezsmluvního či smluvní-
ho vztahu se Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou ČR.
Nastavení systému všeobecného
zdravotního pojištění umožnilo
zvýšení výdajů Pojišťovny na
zdravotní péči z někdejších 32
mld. Kč, (ze kterých bylo v r.
1992 hrazeno poskytování zdra-
votní péče pro 10,5 mil. osob) na
současných 93 mld., ze kterých
je hrazeno poskytování zdravot-
ní péče 7,3 mil. pojištěnců.

Výrazný prospěch z příznivého
finančního vývoje měli jak obča-
né, tak i zdravotničtí pracovníci,
a to přesto, že občas vznikaly
problémy spojené s používáním
různých systémů úhrad za zdra-
votní péči nebo související s vět-
ší než reálnou spotřebou finanč-

ních prostředků získaných
z výběru pojistného.

Nový systém financová-
ní poskytované zdra-

votní péče bezespo-
ru vý-
r a z n ě

zvýšil životní i od-
bornou úroveň lékařů i dalších
zdravotnických pracovníků.
Zejména výkonový systém ú-
hrad za zdravotní péči umožnil
privatizaci činností nebo zdra-
votnických zařízení, vybavení
ordinací, ambulantních a lůžko-
vých zařízení novou diagnostic-
kou terapeutickou technikou
a používání nových technologií,
postupů a léčiv či zdravotnic-
kých prostředků. Platební domi-
nance Pojišťovny, o kterou se 
opírá převážná většina zdravot-
nických zařízení ve svých celo-
ročních rozpočtech, trvá i po de-
seti letech. Stejně trvá její vstříc-
nost vůči smluvním partnerům
i ochota k hledání a nalézání
vzájemně výhodných či avant-
gardních řešení.
V současné době již lze - ve
srovnání s obdobím před deseti
lety - zachraňovat větší množ-
ství lidských životů, úspěšně
nebo alespoň lépe či dokonaleji
léčit větší množství vznikají-
cích onemocnění a tím zlepšo-
vat kvalitu lidských životů
i prodlužovat střední délku ži-
vota našich dětí, mužů a žen.

Ing. Pavel Kolář,
předseda správní rady

okresní pobočky VZP v Bruntále

Již deset let poskytuje VZP své služby
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Žáci ZŠ Horní Město připravili
pod vedením svých učitelů na 
12. dubna pěknou školní akade-
mii. V rychlém sledu se představi-
li žáci všech tříd se svým progra-
mem a ještě další skupiny tvořené
dětmi několika ročníků. Chlapci
a děvčata ze třetí třídy předvedli,
co všechno musí podle veršů
Františka Halase udělat jaro.
Prvňáčci nacvičili milou pohyb-
livou kreaci na melodii písně
Sluníčko, sluníčko. Hned po
nich mluvené slovo a hudbu vy-
střídal svižný pohyb sedmáků
předvádějících rozcvičku. Na řa-
du pak přišla dramatizace známé
básně Polámal se mraveneček
v podání dětí ze druhé třídy.
Čtvrtý ročník předvedl maso-
pustní zvyky a jejich o rok starší
kamarádi pásmo veršů, písní
a tradic nazvané Vítání jara.
Devátá třída si připravila drama-
tizaci pohádky Červená
Karkulka.
Školní družina připravila milou
pohybově hudební skladbu

Šmoulí branný den a sedmý roč-
ník temperamentní roztleskávač-
ky. V programu zazněl i sborový
zpěv, tělovýchovné vystoupení
šesté třídy a účinkující se rozlou-
čili s diváky recitací a sborovým
zpěvem.
Žáci i učitelé byli příjemně pře-
kvapeni zcela zaplněným sálem
s asi 150 diváky a jejich mimo-
řádnou pozorností, se kterou sle-
dovali celé vystoupení. To svěd-
čí o tom, že všechna čísla pří-
tomné zaujala. Bylo to vystoupe-
ní, kterým se škola veřejnosti
velmi dobře prezentovala.
Akademie však nebyla jedinou
akcí připravenou mimo vyučo-
vání. 4. dubna žáci soutěžili
v práci s počítačem. V kategorii
mladších zvítězil Oldřich Musil
z 5. ročníku a v kategorii star-
ších František Mlčůch ze 7. tří-
dy. V únoru se uskutečnil turnaj
v přehazované mezi jednotlivý-
mi třídami a školní kolo recitač-
ní soutěže, v němž byly nejús-
pěšnější Sára Fajtlová a Katka

Marčišová. Ředitel školy Mgr.
David Náhlík připravil ekolo-
gickou soutěž, kde zvítězila me-
zi mladšími Barbora Matušková
ze 7. ročníku a mezi staršími
Zdena Suchá z 9. třídy.
Mimo to probíhají také naukové
soutěže zaměřené nejen na úro-
veň znalostí v rozsahu školního
učiva, ale i na rozšiřování vědo-
mostí. Žáci v domácím ko-
le pracují s doporučenou
literaturou a sami vyhledá-
vají nová fakta. Ve škol-
ním kole už musejí uplat-
ňovat jen vlastní znalosti.
Ve školním kole zeměpis-
né soutěže byli hned tři žá-
ci 7. třídy úspěšní a dosáh-
li stejného počtu bodů:
Petra Dorotíková, Fran-
tišek Mlčůch a Martin
Pořízka, z osmé třídy to
byla Zdenka Suchá a Petra
Machurová. Šesťáci a de-
váťáci ve školním kole pří-
liš neuspěli. V soutěži
z chemie byla ve druhém

kole nejlepší opět Zdena Suchá.
Pochlubit se mohou i horno-
městské gymnastky Iveta
Mikulková ze šesté a Barbora
Elšíková ze 4. třídy, které zvítě-
zily v okrskovém kole
v Rýmařově.
Jak je vidět, i na malé škole se dá
v mimoškolní činnosti leccos dob-
rého udělat. Vratislav Konečný

I na malé škole se dá leccos dobrého udělat

Školy informují

Dne 27.3. 2002 se chlapci ZŠ 1. máje zú-
častnili okresního finále základních škol
v Krnově.
Již od začátku bylo jasné, že na horké půdě
v Krnově nebude žádné utkání snadné. Obě
krnovská družstva reprezentovali hráči hájící
Krnov v různých mistrovských soutěžích na
úrovni kraje. Navíc velice těžké rozlosování
nedávalo šanci na výraznější úspěch.
V prvním utkání si naši hoši poradili se ZŠ
Vrbno pod Pradědem, když hladce zvítězili
57:30.
Druhý zápas s 5. ZŠ Krnov už měl výrazněji
prověřit kvalitu našeho družstva. Naši borci
nastoupili do utkání nažhaveni a překvapivě
hladce zdolali soupeře 49:21!
Bohužel bezprostředně po tomto utkání mu-
seli chlapci nastoupit proti soupeři nejsilněj-
šímu. V souboji o první místo se střetli

s 2.ZŠ Krnov. V průběhu zápasu rychle ubý-
valy síly, (bylo znát, že máme v nohou utká-
ní navíc) a když Rýmařov prohrával už o 11
bodů, zdálo se, že zisk stříbrných medailí bu-
de maximem. Naši však přece ještě z posled-
ních sil zabojovali a 3 sekundy před koncem
šťastně vyrovnali úspěšným tříbodovým po-
kusem Petra Kůty. V prodloužení ZŠ 1. máje
zvítězila nad psychicky nalomeným soupe-
řem o 3 body 43:40 , stala se vítězem okresu
Bruntál a postoupila do krajského finále.

Nejlepší střelci:
Michal Nehera 34b
Jan Šanovec 30b
Jakub Jiroušek 26b
Petr Kůta 23b

Ve čtvrtek 4. dubna jsme cestovali na krajské
finále do Opavy s malou dušičkou
a přemýšleli o tom, jestli bude vel-
ká ostuda. Když jsme uviděli sou-
peře, respekt byl ještě větší.
Právě na veliký respekt jsme dopla-
tili v prvním utkání se ZŠ Odry, kte-
rá ve stejném složení hraje oblastní
přebor starších žáků a podlehli jsme
po nervózním výkonu 17:24.
Ve druhém zápase, který rozhodo-
val o našem případném úspěchu či
neúspěchu, jsme si spravili náladu
jistým vítězstvím nad Ostravou
24:13.
Do boje o finále jsme díky poráž-

ce v prvním zápase nastoupili proti jasně nej-
lepšímu domácímu celku Opavy, který smetl
všechny své soupeře a prohráli jsme 18:49.
Čekal nás boj o konečné 3. místo s Frýdkem-
Místkem a nervozita začala opět pracovat.
Neproměňovali jsme jasné šance a v útoku
jsme se nemohli prosadit. Naštěstí výborně
pracovala alespoň obrana, a tak jsme nakonec
vydřeli vítězství 36:13 a tím nečekaně získali
3. místo v krajském finále základních škol.
Na tomto vynikajícím úspěchu se podíleli
všichni borci stejnou měrou a my jim děku-
jeme za úspěšnou reprezentaci ZŠ 1. máje
a města Rýmařova.

Školu reprezentovali :

Jakub Jiroušek
- nejužitečnější hráč

Petr Kůta
- střelec rozhodujících okamžiků

Jakub Langer
- hráč bez respektu ze soupeře

Michal Mužík
- zakladatel rychlých protiútoků

Michal Nehera
- nejlepší střelec

Jan Šanovec
- střelec a nejlepší doskakující hráč

Jakub Vlček
- kvalitní obránce

Ondřej Volek
- hráč s velkým přehledem 

Pavel Nehera

Nečekaný úspěch basketbalistů ZŠ 1. máje



Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Žít, to je nevzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom

existuje. 
O. Wilde

Program SVČ

Známá i neznámá výročí
13.5.1907 nar. DAPHNE DU MAURIER, anglická prozaička (zemř.

19.5.1989) - 95. výr. narození
17.5.1977 zemř. KAREL MÜLLER, grafik, malíř a ilustrátor (nar.

12.12.1899) - 25. výr. úmrtí
17.5. Světový den telekomunikací, výročí založení

Mezinárodní telekomunikační Unie v roce 1865, slaví 
se od roku 1969

18.5.1912 nar. RICHARD BROOKS, americký filmový režisér - 
90. výr. narození

18.5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z rozhod-
nutí Mezinárodní muzejní rady

19.5.1762 nar. JOHANN GOTTLIEB FICHTE, německý filozof
(zemř. 29.1.1814) - 240. výr. narození

20.5.1852 nar. VÁCLAV NEUBERT, polygraf a nakladatel (zemř.
13.4.1936) -150. výr. narození

21.5. Světový den kulturního rozvoje
22.5.1922 nar. ZBYNĚK HAVLÍČEK, básník a překladatel (zemř.

7.1.1969) - 80. výr. narození
23.5.1972 zemř. KAMIL BEDNÁŘ, básník a překladatel (4.7.1912)

- 30. výr. úmrtí
24.5. Evropský den parků, slaví se od roku 1999
25.5.1902 nar. JAROSLAV RÖSSLER, fotograf (zemř. 5.1.1990) -

100. výr. narození
25.5.1907 zemř. JAN GEBAUER, jazykovědec a literární vědec

(nar. 8.10.1838) - 95. výr. úmrtí
25.5.1932 nar. JAROSLAV BOČEK, prozaik, filmový kritik a teo-

retik, tvůrce krátkých filmů, publicista - 70. výr. narození
25.5. Den Afriky - výročí založení Organizace africké jednoty

roku 1963
27.5.1887 nar. FELIX HÁJ, vl. jménem Marie Walterová, autorka

knih pro děti (zemř. 25.7.1934) - 115. výr. narození

18.5. 9.00 SVČ Cyklistický výlet po trase Slezská
Harta - Tylov,
odjezd od SVČ

25.5. 12.00 SVČ 4. ročník závodu minikár
„O putovní pohár starosty Města Rýmařov“
start od hotelu Praděd

25.5. 20.15 malý sál Country bál
SVČ Hrají Holátka Šumperk, uvádí Petr Kačer.

Předprodej vstupenek v SVČ 
a Knize Rýmařov.

27.5. 18.00 předsálí Talianka
SVČ (poslechové vystoupení)

Aplausy na otevřené scéně provázely Pódiové skladby
Neuvěří, kdo nespatřil na vlastní
oči. Takto by se dalo stručně cha-
rakterizovat to, co mohli diváci
velkého sálu Střediska volného
času v Rýmařově spatřit na vlastní
oči v sobotu dopoledne 27. dubna.
Je potřeba říci, že bylo opravdu
nabito a bylo na co se dívat. Nejen
děti mateřských a základních škol,
ale i nejrůznější taneční a sportov-
ní skupiny a mažoretky se předsta-

vily Rýmařovákům ale i přespol-
ním ve 22. ročníku tradičních
Pódiových skladeb v programu
dětského sportovního dopoledne.
Nápaditá scénografie, bohatá režie
a choreografické dovednosti pro-
vázely třiadvacet skupin s 295 ú-
činkujícími. Hlavní devizou před-
školáků i žáků, kteří zde hráli
hlavní roli, byla především spor-
tovní zdatnost a trénovanost.
O fantazii v jednotlivých vystou-
peních nebyla nouze. Svědčí
o tom i bezpočet aplausů divácké
obce na otevřené scéně.
Postavičky se střídaly v nejrozma-
nitějších kostýmech večerníčků,
prasátek, berušek a broučků.
Bravurně zvládnuté gymnastické
prvky se prolínaly s téměř profesi-
onálními tanečními kreacemi star-
ších žáků a přesvědčila vystoupe-
ní jednotlivých skupin mažoretek.
Všichni účinkující a jejich vedou-
cí či trenéři obdrželi malou pozor-
nost a diplom.
Za bohatý program, při kterém se
zcela jistě nikdo z přihlížejících ne-
nudil, patří právem poděkování
všem kantorům, vedoucích jednotli-
vých skupin nebo trenérům tělový-

chovných klubů či kroužků.
Jmenujme alespoň TJ Kovo
Břidličná, SSOŠ Prima, Studio Z.
Velký dík patří samozřejmě pořada-
telům akce Středisku volného času
a MěÚ v Rýmařově, v neposlední
řadě panu Ivanu Sigmundovi, který
mixoval hudební skladby pro jedno-
tlivá vystoupení a paní Monincové
s kolektivem, která se postarala
o občerstvení.

Pódiové skladby se staly neodmysli-
telnou tradicí a bylo by jen dobře,
kdyby účinkujících v příštích roční-
cích přibývalo. Vždyť sportovní hes-
lo: „Ve zdravém těle zdravý duch“
nabývá v dnešní pohodlné počítačo-
vé době stále více na aktuálnosti
a mělo by se neustále prohlubovat,
obzvlášť u dětí a mládeže. Nezbývá
než dodat - nashledanou v příštím
ročníku! JiKo
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29. 6. - 8. 7. 2002
Letní tábor Jemnice (okr. Třebíč) 
pro děti od 3. tříd
Program: sport, turistika, koupání,
celotáborová hra, jednodenní výlet
do Rakouska - Retz.
Informace a přihlášky: SVČ - Helena
Tesařová, tel.: 0647/ 21 14 10

Cena: 2 450 Kč

29. 7. - 7. 8. 2002
Letní tábor Vracov
pro děti od 1. tříd
Program: sport, koupání, hry, výlet
do Kyjova a Strážnice
Informace a přihlášky: SVČ -
Marcela Pavlová, tel.: 0647/ 21 14 10

Cena: 2 350 Kč

8. - 14. 8. 2002
Letní tábor „Každý den jinak“
Týdenní pobyt v podhůří Kralického
Sněžníku ve Starém Městě pod
Sněžníkem
pro děti od 1. tříd
Program: výlet do Jeskyní na
Pomezí, sáhneme si na slona, mož-
nost jízdy na koních, koupání, hry,
sportovní vyžití.
Informace a přihlášky: SVČ - Šárka
Adámková, tel.: 0647/ 21 14 10

Cena: 1 980 Kč

26. - 30. 8. 2002
Letní tábor na Relaxe
Pětidenní pobyt v krásném prostředí
Žďárského Potoka.
pro děti od 1. tříd
Program: výtvarná, keramická, spor-
tovní a turistická činnost.
Informace a přihlášky: SVČ - Eva
Kudláková, tel.: 0647/ 21 14 10

Cena: 1 200 Kč

Přiměstský tábor 1. - 4. července
2002
Milé děti,
Ráda bych Vás pozvala k vycházkám
do přírody v okolí Rýmařova.
Protože budeme chodit i po svých,
chce to hlavně zdatné a vytrvalé je-
dince, žádné ukňourané padavky.
Program: poznávání přírodních krás,
historie, květinek, zvířátek a jiné havěti.

1. července 2002
Sraz: 8.30 u SVČ
Odjezd BUS: 8.50 - Skály (4 Kč) -
Rešovské vodopády (5,5 km) -
Pekárkův mlýn (5km)
+ oběd (60,- Kč) - Skály (0,5 km) -
BUS Rýmařov (4 Kč)
Návrat: 15.00, autobusové nádraží

2. července 2002
Sraz: 9.00 u SVČ
Odjezd BUS: 9.25 - Malá Morávka
(19 Kč) - návštěva Čertovy kovárny -
kaple Nejsvětější 
trojice - Karlov (2 km) + oběd (60
Kč) - Malá Morávka (2 km) - BUS
Rýmařov (19 Kč)
Návrat: 14.55, autobusové nádraží

3. července 2002
Sraz: 9.30 u SVČ
Odjezd BUS: 9.52 - Skřítek (19 Kč)
- Škaredá jedle (6 km) - Anenská huť
(1,5 km) + oběd
(60 Kč) - BUS Rýmařov (9 Kč)
Návrat: 15.00, autobusové nádraží

4. července 2002
Autobusový zájezd do westernového
městečka v Boskovicích
Sraz: 8.00 u SVČ
Odjezd: 8.30
Návrat: 17.30 k SVČ
Cena: 110 Kč + 70 Kč vstupné 
do divadla v přírodě + kapesné (o-
běd), odpolední svačina, zmrzlina atd.
Snídaně doma. Dopolední svačinu,
pití a kinedryl s sebou!

Program:
Boskovice příjezd: 11.00
11.00 - 12.45, prohlídka městečka
13.00 - divadlo v přírodě „Poklad na
Stříbrném jezeře“
14.15 - 15.15 - prohlídka Boskovic
15.30 - odjezd do Rýmařova

Informace pro rodiče: (omezený
počet míst)
- lékárnička u vedoucího
- kartička pojištěnce: odevzdat ve-

doucímu, který ji po skončení akce
vrátí dítěti - stačí kopie

- pevné boty, pláštěnka, čepice a brý-
le proti slunci

- snídaně: doma, svačinu + pití s se-
bou, peníze na oběd s sebou, odpo-
lední svačina: doma - peníze na
BUS s sebou

- dítě si s penězi hospodaří samo, ve-
doucí dohlédne, aby nebylo ošizeno

- při nepříznivém počasí je připraven
náhradní program v SVČ (hry, kni-
hovna, muzeum, kaple V Lipkách,
kino atd.)

- zvláštní záznamy rodičů:
- přihlášku odevzdat do 15.6.2002

v SVČ Rýmařov, omezený počet
míst p. Matějová, tel. 21 14 10

SVČ Rýmařov

Společenská kronika

V měsíci květnu uvede Kino Rýmařov hned dva pozoruhodné filmy z české
produkce. Prvním je Výlet (17. - 18.5.). Absurdní roadmovie, ve kterém ba-
bička naplní svůj sen, matka (Iva Janžurová) se ke svým dcerám (Theodora
a Sabina Remundovy) přestane chovat jako k dětem, dcery se ke svým man-
želům přestanou chovat jako k idiotům a otcův popel je rozptýlen po celé ze-
mi a ještě dál.

Také film Andělská tvář (25. - 26.5.) nepochybně osloví široké divácké
spektrum. Příběh je zasazen do Francie poloviny 19. století. Kostelní zvony
bijí na poplach, hoří klášter. Ve zmatku, který tu nastal, zahlédne náhodný jez-
dec dívku v okně prvního patra. Oheň ji odřízl cestu a tak bez váhání skočí do
nabídnuté náruče. Tvář svého zachránce ani nezná, on si však odnesl její me-
dailónek. Příběh plný romantiky, tajemství a hledání pravdy přináší nečekané
rozuzlení.
Srdečně vás zveme do rýmařovského kina! SVČ Rýmařov

18.5. - 19.5. 19.30 „Výlet“ (Film ČR 2002)
Co doma neřeknete, dozvíte se cestou. Příběh obyčejných lidí v rukou autorky

Alice Nellis, která obsadila do rolí mat-
ky a dcer skutečnou matku Ivu
Janžurovou a její skutečné dcery
Theodoru a Sabinu Remundovy, dostává
nečekané rozměry. Je více jak pravděpo-
dobné, že se v této mozaice lidských po-
vah a vztahů nejeden z nás alespoň 
na okamžik zahlédne jako v zrcadle.

Mládeži do 12 let nepřístupný

25.5. - 26.5. 19.30 „Andělská tvář“ (Film ČR 2002)
Láska, nenávist a strach zahalené mlhou tajemství. Výpravný velkofilm reži-
séra Zdeňka Trošky s celou plejádou domácích filmových hvězd pro všechny,
kteří mají rádi romantiku, krásné tváře, kostýmy, prostředí, hudbu - zkrátka
všechno co má mít romantický
příběh. Hrají: Michaela
Kuklová, Filip Blažek, Jiří
Krampol, Josef Vinklář, Emília
Vašáryová, Dana Morávková,
Marek Vašut, Otakar Brousek
st., Jan Přeučil, Květa Fialová,
Miriam Kantorková a další.

Mládeži do 12 let nepřístupný

Narození dítěte
Adéla Janáčová ............................................................. Malá Štáhle
Adéla Stržínková ........................................................... Stará Ves

Blahopřejeme
Jubilantům, kteří od předchozího vydání našich novin oslavili 80 let a více
František Seidl - Janovice ...................................................... 80 let
Jaroslav Horkel - Rýmařov .................................................... 81 let
Ludmila Březinová - Rýmařov ............................................... 82 let
Veronika Gajdošová - Janovice .............................................. 82 let
Stanislav Hubáček - Rýmařov ................................................ 82 let
Marie Gajdošová - Janovice ................................................... 83 let
Květoslava Šubčíková - Rýmařov .......................................... 83 let
Ilona Benčíková - Rýmařov ................................................... 90 let
Marie Holzmannová - Rýmařov ............................................. 90 let
Hubert Soppe - Janovice ......................................................... 93 let

Rozloučili jsme se
Františka Podlasová- Rýmařov .............................................. 1918
František Hladík - Rýmařov ................................................... 1914
Aleš Tiller - Rýmařov ............................................................. 1962
Františka Ošlejšková - Janovice ............................................. 1922

Podklady matrika MěÚ

LETNÍ TÁBORY SVČ
Neváhejte a již nyní podejte přihlášku pro vaše dítě

na letní tábory Střediska volného času
V žádném případě nebude váš potomek zklamán.

Místa pro jednotlivé tábory jsou omezená !!!



Městské muzeum a galerie Octopus

Městská knihovna

Na tom, že se 30. dubna budou slétat čarodějnice
ze širokého okolí, by nebylo ani tak nic podivné-
ho. O tom, že se budou zakládat vatry a ohně, aby
se večer čarodějnice upálily, jistě nikdo nepochy-
boval. Ale že se slétnou čarodějnice do městské
knihovny a budou půjčovat dětem i dospělákům

knížky, to muselo zarazit i toho nejotrlejšího mi-
lovníka dávných pověr a bájí. A skutečně! Kdo
navštívil v odpoledních hodinách rýmařovskou
knihovnu, nevycházel z údivu. Pravé a nefalšova-
né baby Jagy se zapletenými ještěrkami ve vla-
sech, starým vypelichaným kocourem na rameni

a velkým hrbem na zá-
dech naháněly strach
nejen dětem, ale určitě
i dospělým. A co víc,
„čarodějnické lexiko-
ny“ si přišly vypůjčit
i malé čarodějky - stu-
dentky kouzelnických
řemesel a za to mohly
zdarma nahlédnout
pod pokličku nejmo-
dernější čarodějnické
techniky - internetu
a webových stránek.
Staré čarodějky mícha-
ly své lektvary a nabí-
zely příchozím bylinné
nápoje, nikdo k nim
však nezískal důvěru.

Výborný nápad jak oslavit příchod
Filipojakubské noci dostaly knihovnice právě
v rýmařovské knihovně. A že nebyla o legraci
nouze, svědčí i to, že „šéfka čarodějnic“ Lenka
Žmolíková si pořídila zbrusu nový model létají-
cího koštěte, kterým se netajila ani před přícho-
zími „pozemskými červy“.
Kolektiv knihovnic si dal za úkol, že po prvním
sletu čarodějnic v knihovně bude příští rok ná-
sledovat další. Je jen velká škoda, že menší ná-
vštěvníci se této čarodějnické merendy nezúčast-
nili v hojnějším počtu. Snad příští rok. JiKo

Čarodějnice půjčovaly knihy

Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnila
v městském Muzeu Rýmařov verni-
sáž výstavy významného fotografa
Jindřicha Štreita s názvem „Brána
naděje“.
Jindřich Štreit, krajan a umělec, kte-
rý právem patří ke špičce našeho, ale
i soudobého evropského umění a je-
hož cykly vysoce oceňují hýčkaní
návštěvníci nejvýznamnějších galerií
několika kontinentů. V galerii
Octopus patří k nejnavštěvovanějším
autorům a díky jeho laskavosti mů-
žeme každý rok prezentovat další ne-
známý soubor snímků z jeho posled-
ní i starší tvorby. K jeho nelehkému
startu na Parnas a dnešní popularitě,
neobyčejnému zaujetí pro věc, nad-
hledu a úžasné pracovitosti nelze nic
dodat. Snad již poněkolikáté zdůraz-
nit jeho zvláštní charisma, které mu

dovoluje více než jiným dostat se blí-
že k lidem, kteří nechtějí vystavovat
na odiv své mravy, lásky, kulturu,
trápení či bolesti. Neuvěřitelně snad-
no překonává bariéry jazyka, pro-
pastné jinosti různých lidských spo-
lečenství, je mu dovoleno vstoupit
do intimity ponurého statku
v Alpách, kde se zastavil čas, zvou
jej do otevřeného světa bezprostřed-
ních Burjatů i do pečlivě ukrývaného
soukromí severojaponských Ainů
i usměvavých obyvatel maďarské
puszty. To je víc než nadání, to je dar,
kterým většina z nás nebyla obdaře-
na a jehož nedostatek nejeden z nás
těžce protrpěl s pocitem opuštěnosti
a zbytečnosti v nepřátelském světě
odmítání.
Jestliže se skrývá ve fotografiích au-
tora nějaké poselství, pak vypovídá,

že všude žijí dobří lidé a že nezáleží
na tvaru očí, pokožky, původu, či víry
a státních hranicích. Řečeno s věřící-
mi, všichni lidé jsou dítky božími.
Umělec vypráví svobodě, jejíž nedo-
statek mnohý krušně potrápil, o lidské
naději a důvěře. K tomu byl obdařen
navíc pevnou rukou, citlivým okem
a smyslem pro okamžik i neobyčejně
sympatickým situačním humorem.
Autor se tentokrát obrací k filozofic-
kému tématu pouti křesťana od naro-
zení po ukončení jeho pozemské ces-
ty. Dotýká se otázek, které jsou nám
všem Evropanům bytostně blízké, ať
jsme věřící či nikoli, neboť celá naše
kultura, mravní zásady a dobré koná-
ní každého z nás vycházejí z hlubo-
kých křesťanských kořenů, jež v nás
utvrdila staletí upřímné zbožnosti
našich předků. Co však fascinuje
a přináší nové světlo pro člověka
vzdáleného projevům náboženského
vyznání, je umělcův odkaz, že víra
v Boha není jen studená askese,
chlad chrámových dlaždic, soustava
pravidel a zákazů, důstojný ritus či

adventní dny skromného odříkání,
ale že je člověčí každým coulem, že
dokáže být vážná a soustředěná, ale
i volná, úsměvná, radostná a plná hu-
moru.
Výstava není jen zamyšlením nad ži-
votem pozemským a nadzemským,
ale především výpovědí o živém lid-
ském společenství bez bariér, pověr,
nedůvěry a nepřátelství. O společen-
ství, jaké by si přál snad každý ro-
zumný a dobrý člověk.
Děkujeme autoru panu Jindřichu
Štreitovi za osvobozující moudrost
cyklu, s níž nás citlivě upozorňuje,
že mezi lidmi nemusíme jen přeží-
vat, ale že se ve spolku s nimi dá přá-
telsky, dobře a plně žít a to je skuteč-
ná brána naděje.
Výstava stojí opravdu za shlédnutí.
Poděkování patří také žákům základ-
ní umělecké školy v Rýmařově pod
vedením sympatické paní Štreitové,
kteří v úvodu vernisáže zahráli něko-
lik drobných skladeb.
(Sponzorem výstavy je firma Douwe
Egberts.) Mgr. Jiří Karel

Jindřich Štreit - Brána naděje (25.4. - 3.6.)
Cyklus fotografií o životě křesťanů od narození do smrti.
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J. Štreit v rozhovoru s přítelem a dlouholetým fotografem J. Němcem

Jindřich Štreit s Mgr. Jiřím Karlem



Netrvalo dlouho a došlo k rozkolu
i v Čechách. Strana mocného
Jindřicha z Lipé volila odpor proti
zeměvládci. Významnou roli teh-
dy na Moravě sehrál biskup
Konrád, Janův olomoucký straník,
se svými vazaly. Právě v letech
zmatků a sporů 1318 od něj vy-
sloužil Vok (Wocko) de Haussavia
či de Haussaw ves Křížov. Podle
některých pramenů se totiž bis-
kupský man Vok vyznamenal při
dobývání Rabštejna. 1348 již vy-
stupuje jako Vok ze Sovince (de
Aulnburg, tj. Eulenburg - Soví
hrad). Ve 14. století zcela vymizel
módní německý název rodu i hra-
du, který již zůstal natrvalo
Sovincem. Spolu s bratrem
Pavlem postavil Vok někdy před
rokem 1333 hrad Sovinec na skal-
ním suku uprostřed dnešního mo-
hutného pevnostního areálu.
Zatím stála jen centrální část 

obehnaná lomenými zdmi šíře 
2 m s válcovou hláskou na kamen-
ném osmihranu (prům. 9,1 m s té-
měř 4 m silnými zdmi), palácem,
strážní věží a branou.
Nedávný archeologický vý-
zkum na hradě však na-
značil, že by hrad mohl
být o několik desetiletí
starší. Všichni Sovin-
cové byli horlivými
a houževnatými koloni-
zátory. Lze říci, že vytvo-
řili hustší síť vsí, než zná-
me dnes. Vysadili městečka
Sovinec, Frýdlant nad
Moravicí (Břidličnou) a na vý-
znamné komunikaci získali jako
léno hospodářské centrum pan-
ství, město Ryžoviště, jež dlouho
úspěšně konkurovalo Rýmařovu.
Dokonale využili dlouhou dobu
spásonosného míru a klidu, kdy se
stal kralevic Karel moravským

markrabětem (1333), i budování
země za jeho císařské éry. Právě
Morava poskytla Karlovi podporu,
velkoryse mu umožnila naučit se

vládnout a dokázala jako prvá
ocenit skvělé vlastnosti nej-

větší osobnosti českých
dějin. Neméně vynikají-
cím hospodářem i tole-
rantním vládcem se stal
markrabě Jan Jindřich,
nezvykle věrný bratr
Karlův.

Vok starší zemřel uspoko-
jen svým dílem ve pro-

spěch rodu r. 1356. Žena
Anežka jej přežila jen o několik
let. Sovinec získal zprvu do drže-
ní jeho bratr Pavel se synem
Pavlíkem (1353-86). Také Vok
měl syna Pavlíka ze Sovince
a Rašovic (1368-99, jenž sídlil na
rašovické tvrzi (asi 5 km od
Slavkova) již roku 1374. 1377

získal podíly na Vokově Loučce
i Pavel ze Sovince. Panství i hrad
patřily oběma bratrancům
Pavlíkům a ti jej spravovali do
konce života ve vzácné shodě
a bez problémů. Pavlík Vokův zá-
hy připojil ke svému panství též
Pňovice na Přerovsku a zapsal je
darem své manželce Kláře
z Otaslavic. 1368 mu patří část
Moravské Loděnice a 1374 získal
Brodek, který po jeho smrti 1396
zdědily jeho dcery. Stal se ne-
jmocnějším aristokratem severní
Moravy a proslul jako štědrý
podporovatel klášterů (Olomouc,
Uničov-Mariánská kaple u mino-
ritů). Sovinečtí si vydobyli již
v druhé půli 14. století též vý-
znamné postavení u markraběcí-
ho dvora, ba dokonce roku 1371
přivěsili svou pečeť k soukromé-
mu testamentu Jana Jindřicha.

Mgr. Jiří Karel

Páni z Huzové a na Sovinci (2)

Z historie

Je starým zvykem z dob
Dr. Františka Vaňáka,
že tento chrám bývá
slavnostně otevřen až
na pouť Navštívení
Panny Marie 31. květ-
na.
Letos se brána kaple o-
tevře při slavnostní mši
svaté 2. června v 9.30
hodin, kdy se zároveň
uskuteční 1. svaté přijí-
mání dětí z naší farnosti
a Slavnost Těla a Krve
Páně („Boží Tělo“)
s průvodem v parku ke
čtyřem oltářům (za příz-
nivého počasí).
V kapli bude až do pou-
ti sv. arch. Michaela
(29. září) každou neděli
mše svatá v 17.00 ho-
din. P. Stanislav Kotlář

Kaple V Lipkách bude otevřena
při příležitosti 1. svatého přijímání dětí

23.5. Ovčárna - Jelení studánka - Františkova myslivna - sestup
směrem na lesní školku pod Skřítkem (náročná trasa - 18 km).
Odjezd v 7.40 hodin z autobusového stanoviště.

12.5. Velká Štáhle - Malá Morávka (15
km). Odjezd vlakem v 9.35 hodin.

17. - 19.5. Česká Sibiř - Votice (Odjezd
v pátek 17.5. odpoledne)

Upřesnění jednotlivých akcí bude
vyvěšeno ve skříňce KČT. Časy
dopravních spojů mohou být 
ovlivněny změnami jízdních řá-
dů. Informace podá A. Strakoš, 
J. Vlach.

Klub českých turistů

Turisté zvou do přírody

„Obojživelníci a plazi jak je neznáme“

• Kdy? 16. května 2002

• V kolik? v 16.00 hodin

• Kde? v Městské knihovně Rýmařov

Akci pořádá Městská knihovna Rýmařov ve spolupráci se Stanicí mla-
dých přírodovědců při DDM Bruntál.

Městská knihovna Rýmařov

Beseda s Ivanem Zwachem

Bazén v Břidličné

Termíny plavání pro veřejnost
od 1. do 31. května:

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

(Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod.)
Teplota bazénu - 30 °C (malý) a 26 °C (velký)

Změna provozní doby vyhrazena
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Nemine téměř den, aby se ve sdělovacích prostředcích neobjevilo té-
ma Benešovy dekrety. Mluví o nich v Rakousku, v Německu, určité
kruhy mají zájem na tom, aby se o nich mluvilo v Bruselu, ve
Strasbourgu nebo i jinde. Iniciátoři této tématiky vždy požadují jejich
zrušení a tím získání „práva“ na vlast i na majetek. Právě o něj jde
nejvíce. A obvykle v této souvislosti zaznívají pro nás, obyvatele
České republiky, velmi nelichotivé výrazy jako „spáchaná křivda“,
„ublížení“, „vyhnání“ a podobně. Vždy se mluví jen o samotném od-
sunu, ale ti, kdož odsunech nebo raději vyhnáních mluví, velmi úz-
kostně dbají na to, aby se ani o krok nepřiblížili situaci před skonče-
ním války, nebo dokonce před jejím začátkem. Nevidí příčiny nuce-
ného odchodu německého obyvatelstva z ČSR, neuznávají, že tento
jistě ne příjemný fakt, byl důsledkem rozbití naší republiky. A bohu-
žel dnešní mladá generace už ani neví, jak to vlastně tehdy bylo.
Slyšela jsem vyprávění „pana řídícího“, který působil na Rýmařov-
sku za první republiky jako učitel české menšinové školy. Ačkoli byl
na vesnici, jed fašismu nasáli všichni její obyvatelé. Svědčí o tom řa-
da příhod, které se staly a on je prožíval na vlastní kůži. Snad by ne-
bylo na škodu především dnešním mladým lidem alespoň některou
z jeho historek připomenout.
Když v roce 1935 zakládal v obci českou školu, neměl nejen budovu,
ale ani vhodnou místnost, kde by mohl učit. Po dohodě s Čechy, kte-
ří zde již byli, zašel za starší paní, vdovou, která ve svém domku vy-
hovující prostory měla. Za příslušný nájem byla ochotna českým dě-
tem pomoci. Jenže sliby - chyby. Pár dnů před začátkem vyučování
oznámila, že místnosti nepronajme. Bylo to velmi nepříjemné pře-
kvapení a Čechové se teprve mnohem později dověděli, proč k tomu
došlo. Vůdce místní fašistické skupiny paní řekl, že pronajme-li ško-
le slíbenou část domu, pak jí ukáží „zač je toho loket“, a když ani to
nepomůže, že jí zapálí dům nad hlavou.
Pár ochotníků nacvičilo v roce 1937 divadelní hru v české řeči
a s německým majitelem jediného hostince v obci měli dohodnuto, že
ji sehrají u něj na jevišti. Den před premiérou, když už bylo vše při-
praveno, však za nimi hostinský přišel a oznámil, že divadlo u něj ne-
smějí hrát. Přišli k němu totiž místní fašisté a řekli mu, že nechá-li
Čechy hrát divadlo u něj v sále, rozbijí mu hospodu. A to samozřej-
mě nechtěl.
A ještě jedna příhoda ukazuje, jaké bylo smýšlení německých obyva-
tel. V říjnu 1938 pan řídící krátce předtím, než odešel na nádraží, šel
se rozloučit se svým sousedem. Chtěl odjet posledním vlakem, který
odvážel české lidi z Bruntálska do Olomouce. Soused byl obyčejný
venkovský krejčí, u něhož bývala bída častějším hostem než práce,
ale když mu řekl: „ Tak na shledanou, pane mistr,“ byl překvapen vel-
mi zlou odpovědí. Pan mistr se na něj obořil, co si to dovolujete říci
mu „na shledanou“, Češi se už nikdy nevrátí do těchto míst a aby už
raději táhl. To byla poslední slova, která slyšel od německého člově-
ka před svým odjezdem.
Tohle všechno jsou jen drobné epizody, ale i ty dokreslují smýšlení
a vztah německého obyvatelstva v pohraničí k Čechům před druhou
světovou válkou. Denisa Weidlová

Kdo vyslechl 
1. května koncert
dechové hudby
Střediska volné-
ho času Rýma-
řov, hudby pod
vedením pana
Kalába na kluziš-
ti v Rýmařově,
musel mít ne-
všední zážitek.
Pečlivě vybrané
skladby českých
autorů vzbudily
hrdost nad čes-
kou muzikou.
Hudba dokázala
rozezpívat mno-
hé přítomné ná-
vštěvníky. Umě-
ní kapely zřej-
mě roste den
ode dne. Navíc

za podpory hostují-
cích zpěváků z nej-
známější hudby
Pedagog, paní
Sigmundové a nesto-
ra zpěváků pana
Františka Karáska,
dostává hudba zcela
profesionální úro-
veň.
Mnohokrát děkuji za
všechny přítomné
posluchače.

Doc. Ing. Ziegler,
Csc - Ostrava -

Nevšední hudební zážitek

V měsíci dubnu se opět po dva
dny vršila před budovou školy
hromada starého papíru.
To opět vedení a pedagogové té-
to školy přesvědčili své žáky
o důležitosti sběru starého papí-
ru.
Opět žáci této školy vyčistili ga-
ráže, půdy, sklepy a domácnosti.
Výchovné působení na této ško-

le je i v této oblasti více než pří-
kladné.
Děti zapojily ke spolupráci své
rodiče a prarodiče, své sourozen-
ce a známé. Počet kilogramů
a metrických centů starého papí-
ru narůstal.
Tleskáme Vám, vážení pedago-
gové i milé děti, za velmi pěknou
sběrovou akci. Radoslav

Tleskáme Základní škole na Jelínkově ulici

Sudetští Němci dnes a dříve

za podpory hostují-
cích zpěváků z nej-
známější hudby
Pedagog, paní Sig-
mundové a nestora
zpěváků pana Fran-
tiška Karáska, dostá-
vá hudba zcela profe-
sionální úroveň.
Mnohokrát děkuji za
všechny přítomné po-
sluchače.
Doc. Ing. Ziegler, Csc

- Ostrava - Rýmařov
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Proč vybíhá celer
do květu?

Vybíhání bulvového celeru do
květu v prvním roce po výsadbě
vzniká působením nízkých teplot
na sadbu. Vybíhání způsobují
dlouhodobější nízké teploty nad
nulou, hlavně 0 - 5 °C, při nichž
dochází k tzv.
jarovizaci. Ja-
rovizace probí-
há u celeru
rychleji při 4 až
5 °C a při této
teplotě trvá 7 -
14 dní. Celer se
vysévá často už
v únoru, proto-
že sazenice po-
měrně pomalu
rostou. Během
předpěstování
může k na-
chladnutí snad-
no dojít. Jaro-
vizačním teplo-
tám je nutno se
při pěstování
vyhnout. Vy-
bíhání se přede-
jde hlavně před-
p ě s t o v á n í m
sadby při vyšší
teplotě, nejlépe
nad 15 °C. 
Vhodná je i pozdější výsadba
předpěstovaných sazenic na zá-
hon - koncem května i začátkem
června, aby rostliny nezasáhla
déletrvající jarní chladna.

Zkoušeli jste pěstovat
brambory pod fólií?

Brambory jsou jednou z našich
nejdůležitějších plodin. Velmi
dobře se přizpůsobily klimatic-
kým podmínkám. Nejlépe jim
vyhovují mírně vlhké oblasti.
Škodí jim mráz a nať mrzne už při
-3,5 °C. Také jim škodí vysoké
teploty a nedostatek rovnoměr-
ných srážek. Nejvíce vláhy potře-
bují v době kvetení. Nejlépe se
jim daří na písčito-hlinitých a hli-
nito-písčitých půdách. Nevhodné
jsou kamenité a zaplevelené pů-
dy. Dobře se přizpůsobují kyse-
lejší reakci půdy. Dobrou před-
plodinou jsou luskoviny, listová
zelenina, okurky a rajčata.

Brambory se nemají pěstovat po
sobě dříve než za 3 -5 let. Zamezí
se tím rozšiřování chorob.
Sázíme v době, kdy je půda pro-
hřátá na 8 °C. Na dobře prokyp-
řené a vyhnojené půdě připraví-
me záhon jehož šířka je závislá
na šířce fólie. Položíme fólii 

a okraje přihrneme zeminou. 
Ve fólii uděláme otvory o průmě-
ru 8 - 10 cm ve vzdálenosti 30 -
40 cm. V každém otvoru vyhlou-
bíme jamku 10 cm hlubokou,
vložíme bramboru a zahrneme.
Význam pěstování pod fólií je
v tom, že po celou dobu vegeta-
ce nemusíme okopávat ani přihr-
novat zeminu. Fólie zabraňuje
růstu plevelů a udržuje dobré
mikroklima. Černá fólie urychlí
vegetaci a chrání proti pozdním
jarním mrazíkům.
Zavlažujeme častěji a menšími
dávkami, ale ráno nebo večer.
(ne přes den). Poprvé zavlažuje-
me v období tvorby poupat, tím
podpoříme intenzivní vývoj rost-
lin a tvorbu hlíz, podruhé
po odkvětu.
Za dobrých podmínek lze na 
50 m dlouhém a 80 cm širokém
záhonu vypěstovat až 400 kg
kvalitních, čistých a zdravých
brambor. Josef Kužela

Motto 90. výročí českého skautingu - skauting pro život se potvrdilo
šlechetnou akcí rýmařovského Střediska Junáka v Rýmařově. V so-
botu 27. dubna si mladí skauti vyšlápli o něco výše než leží jejich
skautská základna - na vrchol Stráň, aby tam zasadili malou lípu,
symbol české státnosti. Lípa tak bude připomínat letošní rok, rok 90.
výročí českého skautingu. Nezůstalo ovšem jen u sázení lípy. Skauti,
ale i světlušky a vlčata skládali skautský slib poté, co uspěli v nováč-
kovské zkoušce. Při té příležitosti nechyběl ani slavnostní oheň zapá-
lený pochodní. Slib skládali skautští novici na symbol státnosti - čes-
kou vlajku a Základy junáctví od A.B. Svojsíka. Chlapci a děvčata si
po slavnostní akci zahráli jednu ze zajímavých her, kterých mají 
ve své zásobě nepřeberné množství.

Nováčci složili skautský slib
Junáci zasadili lípu na vrchu Stráň

k 90. výročí českého skautingu

O tři dny později - 30. dubna, tak jako na jiných místech naší re-
publiky, se i Na Stráň k rýmařovské junácké základně, slétly čaro-
dějnice, aby si vyměnily své zkušenosti v čarodějnických řemes-
lech, pochlubily se nejnovějšími modely létajících košťat a uspořá-
daly své reje u pravé čarodějnické vatry. Slet ježibab u junácké cha-
ty se v pozdním odpoledni opravdu vydařil a děti budou mít vskut-
ku na co vzpomínat. JiKo
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Fotbalový servis TJ Jiskra Rýmařov

Sport

1.Pravidla Jesenického šneku:
Kategorie:
V každém závodě budou vypsány tyto kategorie:
A - muži 1983 - 1973 (19 - 29 let včetně)
B - muži 1972 - 1963 (30 - 39 let včetně)
C - muži 1962 (40 a více let)
G - dívky (žákyně) 1987 a mladší (15 let a mladší)
Ž - ženy 1986 a starší (16 let a starší)
M - junioři 1986 - 1984 (16 - 18 let včetně)
H - mladíci (žáci) 1987 a mladší (15 let a mladší)

V celkovém pořadí bude vedena katego-
rie D (muži 51 let, narození v roce 1952
a starší), která však nebude vypsaná 
na jednotlivých závodech. Dodržení ka-
tegorií je nutné, vzhledem k přidělování
bodů do celkového pořadí jednotlivců
a družstev. Při nedodržení kategorie bu-
de pořadatel vyzván o nápravu.
Bodování:
a)  Bodování jednotlivců
První závodník v každé kategorii dosta-
ne 190 bodů, druhý závodník 176 bodů,
třetí závodník 163 bodů atd.
b)  Bodování družstev
V každém závodě bude hodnoceno ma-
ximálně 6 závodníků do družstva a to
následovně - 3x z kategorie A, B, C,
M a po jednom závodníku z kategorie
G, H, Ž.

Do celkového pořadí (jak jednotlivců,
tak družstev) se budou započítávat zá-
vody dle následujícího klíče:
17 - 18 závodů 12 nejlepších
15 - 16 závodů 11 nejlepších
14 a méně závodů 10 nejlepších
Startovné:
Kategorie M, G, H, Ž - startovné 10 Kč
Kategorie A, B, C, (D) - startovné 
do 50 Kč
Doporučená délka tratí:
Kategorie A, B, C, M - 30 - 60 km (do
120 min)
Kategorie G, H - do 20 km (do 40 min)
Kategorie Ž- 20 - 40 km (do 60 min)
Závodník startující v seriálu závodů
Jesenického šneku, smí reprezentovat
pouze jedno družstvo.
Informace na www:klucka.cz/snek

Jesenický šnek - VIII. ročník

Skřítek Časovka SME a.s. Stržínek Karel
Neděle 19.5. mob. 0602/564 148
Mikulovice Kolem Mikulovic Macháček Pavel
Sobota 1.6. tel. 0645/429 081
Jeseník - U slunce Jesení - Rejvíz Chuděj Marek
Sobota 8.6. mob. 0603/369 869
Skály - Špica MTB Kubitárna Durman Vlastimil
Neděle 16.6. mob. 0603/782 935
Rapotín - kulturák Přejezdy Desné 40 km Mičunek J.
Neděle 23.6. mob. 0603/906 848
Vrbno - Jamajka Jamajka prix 56 km Mlynář Miloslav
Pátek 28.6. tel. 0646/751 504
Holčovice - Zátiší Okolo Zátiší Zavíral Bohuš
Pátek 5.7. mob. 0603/753 584
Valšov - křižovatka Časovka - Na Roudný Ličman Karel
Sobota 3.8. mob. 0777/601 680
Skály - Špica Okolo Špičáku 50 km Kratochvíl Franta
Neděle 11.8. mob. 0777/601 670
Bruntál - ul. Uhlířská MTB - okolo Uhlířáku Šíř Jiří
Sobota 17.8. mob. 0728/051 016
Zlaté Hory Zlatohorský Drásal Vacula David
Sobota 24.8. mob. 0608/408 207
Janovice - hotel U Zámku MTB - Čerťák 40 km Mosler Roman
Sobota 31.8. mob. 0777/696 888
Vápenná - O.Ú. okolo Vápenné 50 km Kubíček Bořek
Sobota 7.9. tel. 0645/ 439 085
Světlá Hora cena ELAPU 50 km Vojtíšek Pavel
Sobota 21.9. tel. 0646/737 150

Zdeněk Kudlák
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Myslím si, že Honzu Vykoukala
není potřeba nějak zvlášť před-
stavovat, hlavně sportovní obci
čtenářů. Člen lyžařského oddílu
TJ Jiskra Rýmařov, juniorský re-
prezentant ČR a mistr České re-
publiky v závodě na 30 km z ro-
ku 2001. Titul získal v 74. roční-
ku Hančova memoriálu, který 
se konal v Horních Mísečkách,
zlatá medaile v severském turné

ve švédské Kiruně, nejlepší spor-
tovec okresu Bruntál za rok 2001
a další úspěchy, kterými Honza
pokračuje ve své sportovní kari-
éře. Zimní sezóna běžkařů skon-
čila a může se bilancovat. Jaká
byla, na to jsme se zeptali stu-
denta Gymnázia Rýmařov
Honzy Vykoukala osobně.
Jak bys, Honzo, hodnotil uply-
nulou sezónu? Z pohledu tvých
příznivců - fanoušků se zdá,
že byla úspěšná.
Myslím si, že pro mě byla úspěš-
ná. Nebyla úplně ideální, ale
v rámci možností se mi dařilo.
Získat juniorský titul mistra ČR
se jen tak někomu nepodaří. Ty
jsi na Mísečkách zabojoval
a zlato bylo doma. Zopakoval jsi
svůj úspěch i letos?
V letošním roce jsem se rozhodl
prvenství obhájit, ale přivezl
jsem však stříbro. Z dalších zá-
vodů bych vzpomenul závod,
který byl zároveň nominací na
juniorské mistrovství světa a ko-
nal se v Božím Daru
v Karlových Varech, kde jsem
získal rovněž druhé místo. Další

dodatečnou nominací na mist-
rovství republiky byl závod
v Jablonci, kde jsem se umístil
na čtvrtém místě, jen o sekundu
za třetím závodníkem.
Jaké výsledky rozhodují o nomi-
naci na jednotlivá mistrovství?
O nominaci na jednotlivá junior-
ská mistrovství, ať už republiky
nebo světa, rozhoduje Svaz čes-
kého lyžování a trenér junior-

ské reprezentace 
se svým asisten-
tem na základě
nejlepších časů.
Sčítají se odstupy
od nejlepšího vý-
sledného času
a podle výpočtů
se rozhoduje.
Kritéria byla daná
podle žebříčku
a další tři do no-
minace si dosazu-
jí trenéři podle
svého rozhodnutí.
Někomu závod
například nevy-
jde, ale je objek-
tivně lepší než
ten, který by 
se měl nominovat
na základě vý-

sledků z jednoho závodu.
Který závod v zahraničí považu-
ješ za svůj nejúspěšnější?
Troufám si říct, že juniorské
Mistrovství světa v německém
Schonachu se mi povedlo. Náš
cíl byl umístit se do 30. místa.
Pochopitelně lepší by bylo umís-
tění do 15. místa i výše. Jel jsem
dva individuální závody. Prvním
byla „třicítka“ klasickým způso-
bem, kde jsem skončil na 29.
místě. Druhý závod byla „desít-
ka skejtem“ - volným způsobem
a umístil jsem se na 33. místě.
Z našich reprezentantů jsem ne-
zajel nejlepší individuální čas,
ovšem z Čechů jsem měl nejvy-
rovnanější výsledky.
Existuje i juniorské mistrovství
Evropy?
Pro klasické běžecké lyžování
ne. Jsou běžecké závody
Evropského poháru, kterých 
se moc nezúčastňujeme. Vloni
jsem jeden takový závod absol-
voval ve Francii na začátku sezó-
ny. Pro závodníky je to dobrá
zkušenost. Získají kontakt a po-
rovnají výsledky s ostatními

z Evropy a světa. U nás na to ne-
ní zřejmě dostatek prostředků.
V letošní sezóně jsme měli po-
dobný závod také absolvovat ve
Švýcarsku, ale pro špatné sněho-
vé podmínky se nekonal. V té
době byly v Česku ideální sně-
hové podmínky, bohužel některé
evropské státy je neměly.
Údajně jsi se nedávno zúčastnil
závodů ve Spojených státech a-
merických? Kdy to bylo a o jaké
závody se jednalo?
Odlétali jsme na deset dnů 28.
března do státu Vermont, měs-
tečka Bolton Valley. Poblíž je
větší město Burlington. Jednalo
se o jarní americkou sérii závo-
dů. Zúčastnily se jich národní tý-
my Ameriky, Kanady, Švédska
a Itálie. Myslím že ještě někdo
z Norů. V závodě jsme startovali
čtyři kluci z Česka pod vedením
dvou trenérů. Všichni jsme měli
vyrovnané časy. V posledním zá-
vodě na 20 km klasickou techni-
kou jsem obsadil 10. místo ze
všech 130 mužů a za juniorskou
kategorii jsem získal druhé mís-
to. S Václavem Švubem
z Nového Města jsme obsadili
druhé místo ve sprintech dvojic,
kterých bylo deset. Jedná 
se v podstatě o kilometrový 
okruh - krátké štafety a každý
z nás objel kolo pětkrát. Při pří-
ležitosti jarní série amerických
závodů bylo našim českým lyža-
řům učiněna nabídka, zda by ne-
chtěli v Americe studovat někte-
rou z univerzit. Pokud by ta
možnost byla, tak bych se asi po
roce studia na vysoké škole
v Česku rozhodoval, zda nabíd-
ku přijmout a přes sport se dostat
na studia do zahraničí.
Co bys poradil začínajícím lyža-
řům, kteří by se chtěli vydat stej-
nou běžeckou stopou jako ty?
Běžeckému lyžování se věnuji
od pěti let, tedy od školky.
Později jsem začínal trénovat
v lyžařském oddíle TJ Jiskry
Rýmařov, kde jsme také chodí-
vali opékat buřty na lyžařskou
chatu. K lyžování je asi potřeba
si vybudovat určitý vztah. V sou-
časné době, kdy se na II. základ-
ní škole rozběhly sportovní třídy,
mají děti obrovskou příležitost
dostat se například tam, kde
jsem teď já nebo i výš. Je těžké,
aby si děti ve svém věku uvědo-
mily, co pro ně někdo druhý dě-
lá a kolik to stojí úsilí, aby moh-
ly lyžovat a dostaly materiální
vybavení. Nejen děti, ale i jejich
rodiče by si měli uvědomit, že je

to velká šance. Já jsem takovou
možnost neměl. Člověk si to mu-
sel vydřít sám a pokud se chtěl
uvolnit ze školy, tak se musel do-
mluvit s kantory. Dnes dětem
škola vychází vstříc, a to je to
skvělé.
Takže je asi zcela zbytečné se
ptát, zda tě do sportu někdo nu-
til nebo si sportoval s určitým
zápalem?
Věk 14 - 15 let, kdy se člověk
poohlédne i po něčem jiném
a chvílemi jej sport přestane ba-
vit, je určitým přechodem, ale
překousl jsem to. Sport mě bavil
vždycky, proto nebylo potřeba
mě do podobných aktivit nutit.
Ve sportovních třídách jsou děti
ve věku 12 - 14 let a už je potře-
ba s nimi pracovat jako s opra-
vdovými sportovci. To, že jsou
dnes v Rýmařově sportovní tří-
dy, stálo například pana Šopíka
nemalé úsilí. Snažil se o to, aby
se běžecké lyžování v naší oblas-
ti dále rozvíjelo.
Jak probíhá tvá příprava na zá-
vody a jakým způsobem máš
rozvržen tréninkový čas?
Tréninkové dávky se zvyšují
každým rokem. Z juniorského
družstva mám natrénováno asi
nejvíce a z určitého hlediska je
to pro mne i výhoda. Když jsem
v dobré formě, tak si ji mohu 
udržet déle. Od května mi začala
nová tréninková sezóna.
Většinou se trénuje dvakrát den-
ně. Chodí se běhat v šest ráno -
deset kilometrů, jde se do školy
a odpoledne znovu. O prázdni-
nách se trénuje třikrát denně.
Letos se tréninky musí skloubit
se školními povinnostmi, za dva
týdny mě čeká maturita. Ale 
obecně řečeno, denní dávka je
30 - 60 km běhu nebo běhu 
na kolečkových lyžích. K tomu
se přidá nějaký ten doplňkový
sport, jako je plavání, jízda 
na koloběžce, kole a podobně.
Počet kilometrů ujetých na kole
se dělí třemi. Týdně se dostanu
na nějakých 250 - 300 km, ně-
kdy i více. V zimě se běhá větši-
nou na lyžích s kombinací něja-
kého posilovacího cvičení.
Zmínil ses o jízdě na kolečko-
vých lyžích. Naše silnice asi ne-
jsou moc vhodné pro podobný
druh tréninku. Kde trénuješ na
kolečkových lyžích?
Jezdíme v Hornoměstské zatáč-
ce, je tam nový asfalt, ale není to
ono. Řidiči na nás občas troubí.
Někdy jezdíme trénovat do Vy-
sokých Tater nebo do Jablonce,

Sezóna běžkařů skončila
Rozhovor s Honzou Vykoukalem o úspěších

i neúspěších uplynulé sezóny



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 08/2002

17

V sobotu 20.4.2002 uspořádal
oddíl TPS Jiskra Rýmařov v ku-
želně v Břidličné turnaj. Jednalo
se o otevřený republikový turnaj
tělesně postižených sportovců,
kterého se zúčastnilo 32 TP
sportovců z celé ČR.
Především díky vstřícnému
jednání kuželkářů z Břidličné
v čele s panem Stárkem probě-
hl celý turnaj na jed-
ničku. Kuželna byla
kvalitně připrave-
na. Organizátoři se
postarali také o ob-
čerstvení, což kladně
hodnotili i sportovci ze
vzdálenějších části naší republi-
ky. Naši domácí borci se nene-
chali zahanbit, o čemž svědčí ná-

sledující výsledky:
V kategorii T.P. 1 - muži opět
zvítězil Z. Dočkálek - Jiskra
Rýmařov (501 kolků), na dru-
hém místě se umístil F. Tomášek
- SKTP a V. Kladno (432 kolků)
a třetí místo vybojoval P. Švédík

- Jiskra Rýmařov
(430 kolků).
Pěkné čtvrté
místo obsadil 
J. Lutz - Jiskra
Rýmařov (412

kolků) a páté
místo M.
Grebenár -

Jiskra Rýmařov
(352 kolků). Zahanbit se nene-
chal ani L. Štrbík - Jiskra
Rýmařov (404 kolků), který 

se v kategorii L.P.O. umístil na
prvním místě. V kategorii L.P. 1
- muži se K. Forcek z Jiskry
Rýmařov (352 kolků) umístil na
pěkném šestém místě.
Nelze opomenout a jmenovat ty,
kteří nás podpořili morálně, ale
i finančně a přispěli tak k hlad-
kému průběhu turnaje. Každý
nemá takové možnosti, aby nás
financoval, ale jsme moc rádi
a vděčni za každou korunku ne-
bo dárek. Sponzorsky se na re-
publikovém turnaji podíleli
sponzoři:
Město Rýmařov, RD Rýmařov,
s.r.o, KATR, a.s.firma ZIGI
AUTOCOLOR DESING, s.r.o.,
Karel Vala, Klempířství PIPA-
DENDRONA, AUTODÍLY

Šalmik, ALKOM - Sadovský,
Kutilka ONDRAM SPORT
Glacner, VODA - PLYN
Procháska, AMIN, NÁBYTEK
Icha, ELEKTRO Medek, ELEK-
TROOPRAVNA Bernátek, PO-
HOSTINSTVÍ Velká Štáhle, PO-
HOSTINSTVÍ M. Zelený, PRO-
DEJNA SITORA - BEDNÁŘ

Poděkování patří rovněž hlavní-
mu rozhodčímu Karlu Řepkovi
za objektivní hodnocení dosaže-
ných výsledků a Karlu
Vilímkovi, který na závěr turnaje
pozval rýmařovské sportovce do
své restaurace, kde jim zajistil
pohoštění zdarma. Všem spon-
zorům budiž vysloven velký dík.
Ing. Josef Lutz

Tělesně postižení kuželkáři podali vynikající výkony v otevřeném republikovém turnaji v Břidličné

kde jsou kolečkové drá-
hy a jezdí tam trénovat
sportovci z celé republi-
ky.
Když se řekne Honza
Vykoukal a budoucnost.
Co se ti momentálně vy-
baví?
Nejprve musím dobře
zvládnout maturitu a pak
mě čekají zkoušky na
vysokou školu.
Prozradíš na jakou?
Vzhledem k tomu, že mě
baví „výtvarničina“,
zkusil jsem to na archi-
tekturu, ale nevyšlo to.
Myslím, že kdyby to vy-
šlo, tak by to znamenalo
i konec sportovní karié-
ry. Škola je totiž velmi
náročná, ale nevylučuji,
že se tam pokusím do-
stat někdy v budoucnu

znovu. Podal jsem si při-
hlášku na stavební fakul-
tu. Vzhledem k tomu, že
se s největší pravděpo-
dobností budou vytvářet
nová reprezentační druž-
stva do třiadvaceti let,
v juniorech teď vlastně
končím, rozhodl jsem
se, že ve sportu budu po-
kračovat. V Ostravě na
Vysoké škole báňské
funguje sportovní klub
běžeckého lyžování.
Zasvěceného člověka
určitě napadne otázka,
proč mladý člověk -
sportovec, reprezentant
ČR jako ty, nezkusí štěs-
tí například na fakultě
tělesné výchovy?
Je to pravda, proto jsem
si ještě podal přihlášku
do Prahy na Fakultu tě-

lesné kultury a sportu.
Skončil bych jako vystu-
dovaný trenér. Je to obor
pro sport velice dobrý
a důležitý. Ale co pak, až
jednou člověk se spor-
tem skončí? Člověk by
měl něco umět, aby mo-
hl existovat dál. Ze spor-
tu člověk nemůže být živ
celý život.
Chtěl bych ti, Honzo,
popřát za redakci, ale
i za naše čtenáře hodně
dalších úspěchů na
sportovních kolbištích,
úspěšné zvládnutí
zkoušky dospělosti na
rýmařovském gymnáziu
a především zdárné
zvládnutí vysoké školy
podle přání.
Děkuji ti za rozhovor.

JiKo

S p o r t o v n í
gymnastika
má již své
kořeny v TJ
Jiskra Rýma-
řov a vždy
patřila k do-

brým oddílům. Dosahuje dobrých výsledků,
i když v poslední době musíme přiznat, že
malé členky odboru přešly do skupiny ma-
lých mažoretek. Počítáme však s novými ná-
bory, a to opět i pro chlapce, neboť se nám
vrátí cvičitel Ing. Rapouch.
Trenérkou a cvičitelkou je Anička
Kratochvílová a její pomocnice Jana
Janečková. Přiznám se, že oddíl nutně potře-
buje další cvičitele, aby mohli zvládnout ne-
jen cvičení, ale i jednotlivé soutěže a závody.
Budeme rádi, když se někdo na pomoc při-
hlásí. Případní zájemci se mohou přijít podí-

vat každý čtvrtek v době od 16.00 do 17.00
hodin do tělocvičny na ulici Hornoměstské,
kde probíhá cvičení sportovní gymnastiky
dětí. Zájemci z řad cvičitelů se mohou záro-
veň seznámit s průběhem
hodiny.
Tělocvična je sice malá,
ale na naše podmínky
vyhovující. Odbor se
snaží podle potřeby zaji-
stit nářadí tak, aby odpo-
vídalo předepsaným
směrnicím.
Sportovní gymnastika
má v Rýmařově tradici
a věříme, že tomu tak bu-
de i nadále, a to při vzá-
jemné spolupráci mezi
školami a TJ. Městský
závod ve sportovní gym-

nastice dopadl velmi dobře, medaile byly ví-
tězům předány, oceněni byli i ostatní závod-
níci. Jindra Bičíková,

předseda odboru Sport pro všechny

Sportovní gymnastika TJ Jiskra Rýmaov

Foto: Jan Vykoukal



V sobotu 23. března se uskutečnil jarní turnaj starších žáků v ledním
hokeji „O štít města Rýmařova“, na zimním stadionu v Uničově.
Turnaje se zúčastnila družstva Jiskry Rýmařov, HC Uničov,
HC Šternberk a HC Šumperk. Na velmi kvalitně obsazeném turna-
ji, kde kromě okresního přeborníka Jiskry, startovala druholigová
mužstva starších žáků, ukázali hráči Jiskry, že štít svého města doká-
ží bránit s velkým nasazením. V průběhu turnaje hráči Jiskry potvr-
dili vynikající připravenost a stali se rovnocenným soupeřem druho-
ligových mužstev.
V prvním utkání s HC Uničov zaslouženě vyhrála Jiskra 3:2. Ve dru-
hém zápase zopakovala výborný výkon a porazila HC Šternberk 6:3.
V posledním utkání se projevila větší zkušenost hráčů družstva HC
Šumperk a Jiskra podlehla 9:3.

Pořadí v turnaji „O štít města Rýmařova“:
1. HC Šumperk
2. Jiskra Rýmařov
3. HC Uničov
4. HC Šternberk

V závěrečném hodnocení hráčů obdržel hráč Jiskry Filip Hanslián ce-
nu za nejlepšího obránce turnaje. V kanadském bodování obsadil v tur-
naji hráč Jiskry Pavel Ftáček 3. místo za 5 gólů a 2 asistence. Každé
z družstev obdrželo pohár za jednotlivá umístění v turnaji, dále dárko-
vé koše, nejlepší hráč hodnotné ceny (hokejky, čepele, knihy aj.).
Na základě těchto výsledků obdrželo družstvo Jiskry pozvánku
na mezinárodní turnaj starších žáků do Šternberka, kde dostalo
přednost před družstvem HC Havířov, za účasti švédských týmů.

V sobotu 30. března se uskutečnil mezinárodní turnaj starších žáků na
zimním stadionu ve Šternberku za účasti družstev: HC Šternberk,
Jiskra Rýmařov, Kings Kungsbacka „A“, Kings Kungsbacka „B“.
Hráči Jiskry nastupovali do turnaje s neúplnou sestavou a s projevy
únavy. Ale ani tyto překážky nezastavily družstvo Jiskry v odhodla-
ném boji o úspěch. K historicky prvnímu mezinárodnímu utkání na-
stoupilo družstvo Jiskry proti švédskému týmu Kings „B“. V tonto
zápase neudrželi hráči Jiskry 1-2 brankové vedení v průběhu zápasu,
ve třetí třetině inkasovali a dohráli s výsledkem 6:6. Ve druhém zá-
pase nastoupila Jiskra proti švédskému Kings „A“ a velmi discipli-
novaným výkonem, ale špatnou koncovkou uhrála remízu 2:2. 
Ke třetímu utkání nastoupila již velmi unavená Jiskra 
s HC Šternberk. Obrovský nápor domácích nedokázal zastavit ani vy-
nikající výkon brankáře Michala Zeťáka. Jiskra podlehla soupeři 9:2.
Výsledné pořadí mezinárodního turnaje:
1. HC Šternberk
2. Jiskra Rýmařov
3. Kings Kungbacka „A“ (Švédsko)
4. Kings Kungbacka „B“ (Švédsko)

V této sezóně se projevil na výsledcích usilovný a pravidelný trénink
našich mládežnických družstev. Trénovalo se od srpna loňského ro-
ku, bohužel ne na domácím hřišti, ale na zimním stadionu v Uničově.
Tato skutečnost stála oddíl nemalé finanční prostředky na dopravu
a pronájmy stadionu, dále velké množství času při obětavé práci tre-
nérů p. Stanislava Štefanova a p. Antonína Šrutky ml. V letošní se-
zóně dokázal oddíl ledního hokeje, že v odpovídajících podmínkách
dokáže se svými svěřenci udělat obrovský pokrok v mládežnickém
hokeji a zvýšit úroveň a kvalitu ledního hokeje (LH) v Rýmařově 
až na příčky ligové.
Z těchto důvodů se výkonný výbor LH připravuje na jednání s před-
staviteli našeho města, kde bude projednávat možnost vybudování ví-
ceúčelového hřiště v areálu zimního stadionu se zabudováním chla-
dícího zařízení pro provoz umělé ledové plochy v zimním období.
Toto víceúčelové hřiště s možností sportovního vyžití návštěvníků, 
obyvatel a zejména mládeže našeho města, jak v letním, tak i v zim-
ním období, nabídne sportovcům z řad nohejbalistů, volejbalistů,
basketbalistů, kolečkářů a prkýnkářů kvalitní sportovní vyžití v let-
ním období.
Příznivci z řad vyznavačů zimních sportů by si mohli přijít na své při re-
kreačním bruslení a hokeji na kvalitní umělé ledové ploše. Věříme, že se
na dobře situovaném místě stávajícího zimního stadionu, by víceúčelové

hřiště přispělo ke zkvalitnění kul-
turního a sportovního života nejen
obyvatel a zejména mládeže v na-
šem městě, ale i jeho návštěvníků.

Výbor ledního hokeje
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MMÁÁMMEE  NNOOVV¯̄  TTEELLEEFFOONN
00664477//  223300  445599

číslo mobilního telefonu
se nemění (0737 - 802 259)

Redakce Rýmařovského horizontu

Nabízíme zvefiejnûní reklamy v‰em podnikatelÛm z R˘mafiova a okolí.

Grafické zpracování v cenû inzerátu. Poskytujeme mnoÏstevní slevy.
Fyzick˘m osobám nabízíme soukromou fiádkovou inzerci, blahopfiíní

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

Soukromá řádková inzerce
Prodám pračku se ždímačkou 
zn. ROMO. Cena 1 500 Kč.

Volejte na tel. číslo 0605/726 995

MOTOKROS
P¤EBOR MORAVY

OND¤EJOVSKÁ DOLINA
19.5.2002

PŘEBOR MORAVY V KUBATURÁCH 85 A 125 ccm
OPEN, ZÁVOD VETERAN LIGY

Start ve 13.00 hod, trénink v 8.30 hod.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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PRÁZDNINY 2002
ve STUDIU SPORT A ZDRAVÍ

v í k e n d o v é k u r z y

AKTIVNù PROTI CELULITIDù
Jak kombinovat Ïivotosprávu, 
cviãení i podpÛrné prostfiedky

k odbourání celulitidy.

KURZ AUTOMASÁÎE
Základní masérské hmaty 

pro uvolnûní bolestí.

p r á z d n i n o v é k u r z y

FIT S KALANETIKOU
Pro zpevnûní svalÛ a získání pûkné postavy.

STREâINK / RELAXACE
Pro pruÏné tûlo, zdravá záda a klouby.

REDUKâNÍ KURZ
Bûhem 8 lekcí se zbavíte 5 - 8 kg nadváhy. Zdravû!

ZCELA NOV¯ ZADEâEK A HEZKÉ NOHY
Nejúãinnûj‰í cviky na problémové partie.

PLOCHÉ B¤Í·KO / ·TÍHL¯ PAS
Program na vypouklé bfiicho s pfiemírou tuku.

Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace dennû od 14.00 hodin 
STUDIO SPORT A ZDRAVÍ, ÎiÏkova 31, R˘mafiov, tel.: 0647/212 346

Tù·ÍME SE NA VÁS !
PS: V létû se hubne nejlépe ! ! !

k u r z y p r o dûti

PRÁZDNINOVÁ ·KOLA 
SPORTOVNÍHO AEROBIKU

Dûti se zábavnou formou seznámí
se základy gymnastiky, 

klasického tance a aerobiku.




