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Rada schválila opatření, které
stanovuje řád veřejného pohře-
biště pro město
Zákon o ochraně ovzduší se tý-
ká nás všech
Smlouva o prodeji uzavřená mi-
mo prostory obvyklé k podnikání
Rýmařov oživí další domy s no-
vou fasádou
Prázdniny skončily, do lavic 
usedlo 101 prvňáčků v pěti tří-
dách základních škol
Policejní zápisník

Dřevařské, lesnické a myslivec-
ké dny byly poznamenány ne-
zájmem občanů
Kulturní okénko města Rýma-
řova
Fejeton - „(Ne)soužití se psy“
Zahrádka a vy
Sport - Fotbalový servis 
TJ Jiskra
Další etapa Jesenického šneku
odstartována od hotelu U zámku
Tělesně postižení kuželkáři vy-
bojovali další cenné medaile
v celostátním turnaji v Blansku

Foto: Mgr. Jiří Konečný

Změna rubrik v daném čísle vyhrazena
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Aktuálně z města

Rada města projednala a schválila v pondělí 26.
srpna na 79. jednání 56 usnesení z nichž 20 mělo
charakter doporučení pro jednání Zastupitelstva
města. Přijatá usnesení se z větší části týkala ma-
jetkových a bytových záležitostí. Rada města
schválila doplnění Pravidel pro postup občanů
a orgánů města při pronájmu bytů, schválila opat-
ření, jímž se stanovuje řád veřejného pohřebiště
pro město Rýmařov a dále schválila poskytnutí fi-
nančních příspěvků.

Záležitosti majetkové

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových
prostor v objektu na ulici Národní č. 9 v Rýmařově
Jarmile Beranové, která žádala o změnu ve smlou-
vě o nájmu a hodlá v předmětných nebytových
prostorách podnikat společně s Eduardem Ichou -
Elektro nábytek, s cílem zkvalitnit poskytovaný
sortiment výrobků a služeb.

Záležitosti bytové

Rada města schválila výměnu bytu, prodloužení
nájemních smluv a schválila přidělení bytu z po-
řadníku na Opavské č. 15 na základě pravidel
s hospodaření s byty a pod podmínkou uhrazení
dlužného nájemného.
Radní schválili doplnění pravidel pro postup obča-
nů a orgánů města při pronájmu bytů takto: v pří-
padech ustanovení čl. G odst. 4 a 5 může Rada
města po uplynutí lhůty 5 let od nástupu do za-
městnání, pro které byl nájemci nebo uživateli byt
přidělen, rozhodnout, že nájemní smlouva bude
změněna na smlouvu uzavřenou na dobu neurči-
tou. Při rozhodování o změně nájemní smlouvy
Rada města přihlédne k pracovnímu hodnocení 

uživatele nebo nájemce bytu, kterého se změna
smlouvy týká.
Rada města schválila doplnění textu Smlouvy
o nájmu bytu v čl. II v tomto smyslu:
Nejdříve po uplynutí doby 5 let od přidělení bytu
a sjednání nájemní smlouvy může Rada města, po
zhodnocení účelu naplňování vzniku této nájemní
smlouvy, změnit smlouvu o nájmu bytu z doby ur-
čité na dobu neurčitou.

Řád veřejného pohřebiště

Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně ně-
kterých zákonů. Tím se problematika zřizová-
ní, provozování a rušení veřejných pohřebišť
oproti předcházející právní úpravě obsažené ve
vyhl. MZ č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí
a při pohřebnictví, stala obsáhlejší a v řadě u-
stanovení i odlišnější. Jako nejvhodnější formu
pro přijetí řádu veřejného pohřebiště je dle ná-
zoru zákonodárců užít jiné opatření obce v sa-
mostatné působnosti. Takovým opatřením je
schválení řádu veřejného pohřebiště Radou
města na základě § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (pokud si tuto pravo-
moc nevyhradí zastupitelstvo). Dle tohoto 
opatření bude obec postupovat při uzavírání
smlouvy se správcem pohřebiště, který bude
tímto opatřením vázán.
Stávající platná OZV č. 29/95 Města
Rýmařova, která upravuje provoz na pohřebiš-
tích a pravidla chování, která město stanoví ja-
ko závazná pro pohřebiště („řád pro pohřebiš-
tě“), bude zrušena Obecně závaznou vyhláškou
města Rýmařova o zrušení OZV č. 29, a to na
nejbližším zasedání Zastupitelstva města.

Rada města schválila opatření, jímž se stanovu-
je řád veřejného pohřebiště pro město Rýmařov. 

Rada schválila finanční příspěvky

• Finanční příspěvek Nemocnici s.r.o. Rýmařov 
ve výši 5 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spo-
jených s vydáním publikace u příležitosti 90 let
nemocnice
• Finanční příspěvek Okresní hospodářské komoře
Bruntál za pravidelné zasílání zpravodaje a posky-
tování informací související s podnikáním ve výši
5 000 Kč
• Finanční příspěvek Diakonii ČCE Rýmařov na
částečné pokrytí výdajů na pořízení jídlonosičů
s termoobalem ve výši 10 000 Kč.

Různé

Rada města schválila použití městského znaku
k výrobě samolepek firmy NEVEL Grafik
z Trutnova. Z podkladů MěÚ JiKo

Pozvánka
Ve čtvrtek 19. září se uskuteční řádné zase-
dání Zastupitelstva města Rýmařova. Na
programu jednání, které začíná v 17.00 ho-
din v malém sále Střediska volného času
v Rýmařově, bude stav hospodaření za 1.
pololetí roku 2002 a rozpočtová opatření,
zpráva o rozvoji města za r. 1999 - 2002,
dále majetkové záležitosti a bod různé.

Občané jsou srdečně zváni

Prvního června nabyl účinnosti zá-
kon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, který nahradil dosavadní poněkud
roztříštěnou právní úpravu.
Nový zákon se zabývá oblastí pro 
ekologii opravdu klíčovou - čistotou
vzduchu. Díky tomuto právnímu
předpisu získaly radnice větší pravo-
moc ovlivňovat čistotu ovzduší v ob-
ci. Tento právní předpis i některé no-
vé kompetence obcí se bezprostřed-
ně dotýkají i fyzických osob - obča-
nů, provozujících zdroje znečišťová-

ní ovzduší. Obecně má každý povin-
nost omezovat a předcházet znečišťo-
vání ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek.
Je zakázáno spalování látek, které
nejsou palivy, což platí zejména pro
odpady. Pro vytápění je nutno použí-
vat paliva odpovídající technickým
parametrům zařízení (kotle). V otev-
řených ohništích, zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zaří-
zeních lze spalovat jen dřevo, dřevě-
né uhlí, suché rostlinné materiály

a plynná paliva určená výrobcem,
přičemž uvedená paliva nebo materi-
ály nesmějí být kontaminovány che-
mickými látkami. Provozovatelé
těchto zdrojů musí dbát na to, aby
neznečišťovali ovzduší nad přípust-
nou míru a neobtěžovali okolí kou-
řem a nepříjemnými zápachy. Obec
může na základě zmocnění ze záko-
na vydat nařízení, kterým tuto pro-
blematiku upraví. Takto lze na území
obce například zakázat některé dru-
hy paliv pro malé spalovací zdroje,
jako jsou kotle rodinných domků,
nebo stanovit podmínky pro spalová-
ní suchých rostlinných materiálů,
případně spalování zcela zakázat.
Nedodržování uvedených nařízení je
poté samozřejmě možno postihnout
uložením sankce. Je namístě připo-
menout, že občané našeho města ma-
jí možnost nepotřebný a hlavně ne-
vhodný odpad pro spalování na otev-
řených ohništích nebo v malých spa-
lovacích zdrojích, ponechat v recyk-
lačním dvoře na Palackého ulici, kde
jsou k takovým účelům připraveny
velkoobjemové kontejnery.
V Rýmařově dosud platí Obecně zá-
vazná vyhláška města Rýmařova 
č. 44/97 o zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku a čistoty
města, která ovšem neřeší v žádném
z bodů ochranu ovzduší ve městě.

Ani bod této vyhlášky: Rozdělávání
ohňů a zakládání táboráků na veřej-
ných prostranstvích v majetku města
bez povolení městského úřadu je za-
kázáno, neřeší výše popsané problé-
my se znečišťováním ovzduší.
Neuspokojivý stav i nadále trvá v in-
verzních situacích zejména v lokali-
tách vytápěných spalováním uhlí.
I v ulicích, kde byla provedena ply-
nofikace, vedou ekonomické důvody
řadu vlastníků nemovitostí k instala-
ci dalších kotlů na tuhá paliva a tím
k návratu ke spalování uhlí.
Výjimkou není ani „energetické vyu-
žívání“ komunálního odpadu a s tím
spojená „výroba bojových plynů ty-
pu dioxinů atp.“, a to i na volných
prostranstvích.
Je pochopitelné, že nejlepším řeše-
ním by bylo respektování obecných
podmínek ochrany ovzduší všemi
občany a další nařízení by nebyla po-
třebná.
Zkušenosti z posledních let však 
ukazují, že přístup některých občanů
k ochraně ovzduší se spíše zhoršuje.
Takové praktiky samozřejmě akcep-
tovat nelze. Je proto velmi pravděpo-
dobné, že v případě dalšího trvání to-
hoto stavu bude muset město pro-
blém řešit příslušným nařízením 
po předchozím jednání Zastu-
pitelstva města. JiKo

Opatření, které schválila Rada města, stanovuje řád veřejného pohřebiště pro město

Zákon o ochraně ovzduší se týká nás všech
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Aktuálně z živnostenského úřadu

Lidé se často setkávají s nabídkami služeb a pře-
devším zboží, jaké se svým charakterem odlišují
od běžných nákupů v obchodě. Jsou při nich „pře-
kvapeni“ neočekávanou nabídkou od prodejce, ač-
koliv původně vůbec neměli záměr nakupovat.
Nejčastěji k tomuto dochází při reklamních zá-
jezdech, podomních obchodech a nabídkových
večírcích pro známé.
Na reklamní zájezdy bývají spotřebitelé zváni po-
zvánkou většinou plošně vhazovanou do schránek,
která slibuje za mírnou cenu krásné zážitky z ob-
vykle jednodenního zájezdu na historické či jinak
zajímavé místo. Hlavním bodem programu se
ovšem stane prezentace, kde se dealer snaží nabíd-
nout výrobek, který obvykle bývá podprůměrné
kvality, jak vykazují srovnávací spotřebitelské tes-
ty, a často za přemrštěnou cenu. Moderátor akce
přitom využívá profesionálních psychologických
technik, mezi které nejčastěji patří:
- vyvolávání únavy mezi účastníky pro otupení je-

jich ostražitosti, k čemuž napomáhá především
velká délka a často i značná hlasitost prezentace,

- doporučení známých osobností (herci, sportovci)
nebo obecně uznávaných osob (lékaři, vysoko-
školští profesoři) bývají využívána ke zvýšení
důvěryhodnosti výrobku i celé akce,

- různé mimořádné slevy pro ty, co výrobek za-
koupí ihned,

- dárky zdarma při koupi výrobku často i s dekla-
rovanou velmi vysokou hodnotu, ale omezenou
využitelností (např. zahraniční zájezd zdarma,
který však lze využít, pokud další osoba za zá-
jezd zaplatí plnou, většinou nadměrnou cenu),

- nadšení „zájemci“, kteří vytvářejí pozitivní 
atmosféru v publiku a pro vyvolání „davové psy-
chózy“ tento výrobek „kupují“.

Tato prezentace trvá většinou mnoho hodin a na
vlastní prohlídku pamětihodnosti, na kterou zvala
pozvánka, pak zbývá jen velmi málo času.
Při takzvaných „podomních obchodech“ zazvoní
u dveří neočekávaný dealer se svou nabídkou.
Nejdříve se snaží dosáhnout pozvání do bytu spo-
třebitele a poté usiluje o prodej svého výrobku o-
pět za využití profesionálních marketingových
technik. Využívány jsou především:
- snaha o pozitivní naladění potencionálního zá-

kazníka aktivním zájmem o jeho osobu. Může to
být vyvolání příjemných vzpomínek u spotřebi-
tele např. nad vystavenou fotografií z hor, vyvo-
lání diskuse k jeho koníčkům podle vystavených

předmětů apod.,
- vyvolání strachu u spotřebitele zájmem o jeho

zdraví (např. roztoči v prachu, alergie či zatěžo-
vání organismu těžkými kovy) a nabídnutí „nej-
lepšího“ řešení (např. v pohodě „zázračného“ vy-
savače nebo filtru vody),

- doporučení, jak jsou popsána výše, bývají však
rozšířena o pozitivní zkušenosti sousedů a zná-
mých,

- mimořádné nabídky a slevy, které spotřebitele
motivují k okamžitému rozhodnutí, samozřejmě
nemohou scházet.

Pro prodejce je vždy velkým problémem získat po-
tencionální zákazníky. Proto se rozmáhají také na-
bídkové večírky pro známé, kdy prodejce nabídne
určitou odměnu rodině, která u sebe doma uspořá-
dá nabídkový večer pro své známé, kde budou mi-
mo jiné prezentovány výrobky té konkrétní firmy.
Při těchto akcích bývají lidé obecně méně obezřet-
ní, protože jejich známí se pro ně stávají zárukou
důvěryhodnosti prodejce. Psychologické triky
používané na takovouto malou skupinu bývají
kombinací dříve uvedených. Protože se známí zná-
mých mezi sebou obvykle neznají, bývá na nabíd-
kový večírek často prodejcem dosazen i pro ostat-
ní zcela důvěryhodný manželský pár, který je pro-
pagátorem koupě.

Právo na odstoupení od smluv

Byla-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé
k podnikání dodavatele (nebo nemá-li tento žádné
stálé místo k podnikání), má spotřebitel právo na
odstoupení od smlouvy ve lhůtě 7 dní od jejího 
uzavření. Pokud zboží dosud nebylo dodáno nebo
služby dodány, má spotřebitel právo na odstoupení
v prodloužené lhůtě jednoho měsíce.
Prodejce musí spotřebitele na toto jeho právo píse-
mně upozornit a uvést i jméno a adresu osoby (fy-
zické nebo právnické), u které je možné toto právo
uplatnit. Neposkytne-li prodejce zákazníkovi tyto
informace, prodlužuje se lhůta, ve které může spo-
třebitel dostoupit, na 1 rok.
Právo na odstoupení nelze uplatnit u smluv:
- k jejichž uzavření si spotřebitel výslovně sjednal

návštěvu dodavatele,
- na výstavbu, prodej, nájem nebo jiné právo k ne-

movitosti s výjimkou oprav a dodávek zařízení,
- na dodávku potravin nebo zboží běžné spotřeby

dodávaného stálými doručovateli (např. autobusy
s potravinami, auto se zmrzlinou apod.),

- na dodávku zboží či služeb podle katalogu pro-
dejce, pokud se s ním měl spotřebitel příležitost
seznámit sám bez přítomnosti dodavatele a po-
kud od takto uzavřené smlouvy může odstoupit
nejméně v sedmidenní lhůtě od dodání zboží,

- pojistných o cenných papírech.
Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy
uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání bez
uvedení důvodu.
Toto právo je nutné uplatnit v příslušné lhůtě píse-
mně u osoby, jejíž jméno a adresa musí být uvede-
ny ve smlouvě. Nejsou-li zde uvedeny, pak lze do-
poručit odstoupení na sídlo společnosti k rukám
předsedy představenstva u akciových společností,
jednatele u společností s ručením omezeným, re-
spektive do bydliště podnikatele a na jeho jméno
u osob podnikajících na základě živnostenského 
oprávnění. Potřebné údaje lze zjistit z Obchodního
rejstříku (www.justice.cz) nebo registru ARES
(www.info.mfcr.cz).
Nejčastějším způsobem odstoupení je odeslání
dopisu obsahujícího podepsané a dotované roz-
hodnutí o odstoupení doporučeně, ještě lépe však
dopisem s dodejkou. Nebo může spotřebitel roz-
hodnutí o odstoupení doručit osobně. Určitě by si
v tomto případě měl spotřebitel na kopii rozhod-
nutí o odstoupení nechat potvrdit jeho převzetí
prodejcem.
Bylo-li již spotřebitelem převzato zboží, musí je
nepoužité (nepoškozené) a v originálním obalu za-
slat spolu s odstoupením na adresu prodejce.
Byla-li již zaplacena plná cena nebo složena urči-
tá záloha, měl by spotřebitel uvést, že požaduje je-
jí vrácení na účet nebo složenkou na adresu a určit
přiměřenou lhůtu (např. 3 týdny) pro její vrácení.
V některých případech mívá prodejce ve smlouvě
zakotvenou určitou smluvní pokutu pro případ od-
stoupení od smlouvy podle § 57 Občanského zá-
koníku. Přestože Občanský zákoník přímo otázku
„zpoplatnění“ možnosti odstoupení od smlouvy
neřeší, většina právnických výkladů se kloní k ná-
zoru, že zákonné právo spotřebitele odstoupit od
smlouvy nemůže být smluvně omezeno smluvní
pokutou. Zdůvodnění tohoto názoru je založeno na
§ 55 Občanského zákoníku, který v odstavci 1 ří-
ká, že smluvní ujednání se nemohou odchýlit od
zákona v neprospěch spotřebitele. Proto by se měl
spotřebitel pokusit prosadit u dodavatele vrácení
plné ceny. Živnostenský úřad MěÚ

Smlouva o prodeji uzavřená mimo prostory obvyklé k podnikání
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Další domy, které se zařadí mezi ty,
o nichž se dá bez nadsázky říci, 
že pozvednou úroveň našeho města,
především při průjezdu z hlavního
tahu od silnice č. 11 ve směru na
Ondřejov, budou ty, které stojí v těs-
né blízkosti ulice Revoluční a třídy
Hrdinů.
Město Rýmařov, do jehož správy 

a údržby tyto domy patří, přistoupilo
na základě dlouhodobějších plánů
a výnosů k rekonstrukcím fasád.
Jedná se o v minulosti již velmi dob-
ře známý „dům hrůzy“ na třídě
Hrdinů č. 47. Na provedení zakázky
vyhlásilo město výběrové řízení, kte-
ré vyhrála firma Rýmstav CZ s.r.o.
Náklady na provedení rekonstrukce

fasády nepřesáhnou 460 tis. Kč a prá-
ce by měly být ukončeny v závěru
měsíce září. Zednické práce jsou
u konce, firma BP design Ladislava
Baslara dokončila i reklamu na boční
stěně domu pro firmu Rojana, ta hra-
dí plně všechny náklady na její reali-
zaci. Ze strany města tak byl splněn
další ze závazků k objektu na třídě

Hrdinů č. 47.
Dalšími domy, které pěkné-
mu vzhledu Rýmařova zrov-
na nepřidaly, jsou domy č. 28
a 15 na ulici Revoluční.
U domu na Revoluční č. 28
provádí firma Stas v.o.s. re-
konstrukci fasády a firma
Klempo - sdružení
podnikatelů, rekon-
strukci střechy, kte-
rá byla v havarijním
stavu. Obě tyto fir-
my byly opět úspěš-
né ve výběrovém ří-
zení. Náklady na 
opravu fasády se
pohybují v částce
392 tis. Kč a rekon-
strukce střechy při-
jde na 322 tis. Kč,
přitom ukončení

prací se předpokládá v zá-
věru měsíce září. Tento dům
nemohl být opraven dříve, protože
byl majetkem Okresního úřadu
v Bruntále. Náklady na rekonstrukci
fasády dosti rozsáhlého objektu 
na Revoluční 15, kterou provádí fir-
ma Rýmstav CZ s.r.o., se vyšplhají na
440 tis. Kč a práce by měly být 

ukončeny v měsíci říjnu.
Za zmínku stojí rovněž celková re-
konstrukce budovy na ulici Opavské
č. 45 v Janovicích, kde sídlí pobočka
České pošty, osadní výbor
a v prvním a druhém podlaží se
nacházejí tři byty. V tomto ob-
jektu bylo rovněž vybudováno
centrální vytápění. Náklady na
celkovou rekonstrukci dosáhly
výše 2 mil. 20 tis. Kč, přitom
869 tis. Kč získalo město for-
mou dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj. Uchazeči mohou
byty získat formou nejvyšší fi-
nanční nabídky ke získání prá-
va nájmu v souladu s pravidly
o hospodaření s byty dle článku
E, odst. g). I v tomto případě
bylo provedeno výběrové říze-
ní na dodavatele stavby, byly o-
sloveny čtyři firmy a úspěšná
byla firma Rýmstav CZ s.r.o.,

která zahájila stavební práce na po-
čátku roku 2002, kolaudace se usku-
tečnila v závěru měsíce srpna.
Dalším nevzhledným objektem byla
budova na ulici Revoluční č. 14, kde
sídlily pobočky České pojišťovny,
České pošty a advokátní kancelář.
Tento objekt byl rovněž ve vlastnic-
tví Okresního úřadu v Bruntále a ja-
ko jediný zájemce o koupi se přihlá-
sil soukromý podnikatel Petr
Krhovský, který objekt zrekonstruo-
val na své náklady a zřídil tam potra-
vinářskou prodejnu - večerku.
Městu se provedenými rekonstrukce-
mi výše zmíněných objektů alespoň
částečně zvýší architektonická image
a hlavní průtah městem nebudou hyz-
dit v tak velkém měřítku nevzhledné
a neupravené objekty. JiKo

V rámci programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, který je zaměřen na podporu rege-
nerace panelových sídlišť, připravilo Město
Rýmařov projekt regenerace sídliště Příkopy.
Regenerace by se měla týkat odstranění nedo-
statků a zlepšení podmínek pro bydlení na síd-
lišti tak, aby i veřejná prostranství sídliště mo-
hla být jeho obyvateli plně využívána. Jedná
se zejména o zlepšení neudržovaných ploch,
vybudování odpočinkových míst, potřebných
parkovacích ploch a vysazení další zeleně.
Počátkem tohoto roku obdrželi občané zmíně-
ného sídliště dotazník, ve kterém se mohli a-
nonymně vyjádřit k problémům svého bydle-
ní. Program regenerace panelového sídliště by

měl probíhat několik let a již v letošním roce
se měla uskutečnit úprava dětského hřiště pod
farou.
Projekt byl dále předmětem jednání
Zastupitelstva města, a to jej na svém jednání
11. dubna schválilo. Město Rýmařov na zákla-
dě všech uskutečněných jednání podalo žádost
o státní dotaci na ministerstvo pro místní roz-
voj. Z velkého množství podaných žádostí
o státní dotace na další projekty z celé repub-
liky, nebyl projekt města Rýmařova na rege-
neraci panelového sídliště Příkopy vybrán.
Zástupci města však nehodlají vzdát své úsilí
a budou se i nadále snažit o získání patřičné
dotace na tento projekt. JiKo

Projekt regenerace panelového sídliště Příkopy
nebyl prozatím ministerstvem pro místní rozvoj vybrán

Na hlavním tahu Rýmařovem přibudou další domy s novou fasádou
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Většinou nadáváme na městskou po-
licii, odpovědné úředníky městského
úřadu, v neposlední řadě na neodpo-
vědné a lajdácké majitele. Jistě, řeč je
o volně pobíhajících psech, o kterých
již bylo v minulosti na stránkách
těchto novin napsáno dost a dost,
a kteří mají své „vzorné a ohleduplné
páníčky“ bůhvíkde a jejich majitelé
místo toho, aby si své psí miláčky
venčili po vzoru těch ohleduplnějších
a odpovědnějších, nechají psy volně
pobíhat po našem městě. Snad jsou
tito „takymajitelé“ přesvědčeni
o tom, že právě
volné pobíhá-
ní jejich pej-
skům svědčí
nejlépe a že
si na zub také
něco seženou.
Kdyby se ovšem
jednalo jen o „pej-
sky“. Nedávno jsem
při večerní procházce nara-
zil na pořádného černého psa, snad
vlčáka, kterého doprovázel hnědočer-
ně žíhaný hubenější psí kamarád. 
Co v takovém případě dělat? Spasit
se úprkem? Vylézt na strom? Psí
„bezdomovci“ mě i s malým jezevčí-
kem zahnali domů, a tak jsme bohu-
žel ani neuskutečnili svou pravidel-
nou obchůzku.
V lepším případě potkáte čtyřnohé
kamarády, které venčí jejich majite-
lé. Samozřejmě bez vodítka, a větši-
nou i bez náhubku, a to i u agresiv-
ních psů. Vždyť kdo by je kontrolo-
val? A co se někdy také stane? Pes
se proti vám rozběhne, štěká a dorá-
ží, jeho pán zůstane desítky metrů
vzadu a jen křičí: „Nesmíš!“ A vy
vlastně ani nevíte, na koho. Jestli na
psa, že vás nesmí kousnout, nebo na
vás, že nesmíte při případné obraně
psa kopnout nebo uhodit. Na vině
jste samozřejmě vy. Co tady vlastně

děláte, když se venčí psi? Nemluvě
o tom, že když to na vaši fenku tak-
říkajíc „přijde“, nemůžete z baráku
doslova vystrčit ani hlavu, protože je
kolem vás minimálně pět potulných
čoklů.
Proč v jiných městech, jakým
je například Bruntál, platnou
vyhlášku dodržují a potulné
psy městská policie okamžitě
eskortuje do patřičného psího
útulku? Proč
v takovém

městě jakým je
například Havířov
se lidé doslova klepou
strachy se svým psem vyjít bez ná-
hubku, natož bez vodítka? Já vám
řeknu proč. Protože by neušli ani ta-
kovou vzdálenost, co by kamenem
dohodil, a už by „solili prašulky“ za
své neodpovědné jednání. Jen
v Rýmařově se pořád na něco vy-
mlouváme. Na nedostatek příslušní-
ků městské policie, na absenci psích
útulků či odchytných stanic, na ab-
senci služebního vozidla pro měst-
skou policii.
A tak se asi nadále budeme potkávat
s dočasnými psími bezdomovci na
rýmařovských ulicích, kteří v mnoha
případech nejsou zrovna malého
vzrůstu a volně pobíhají po sídliš-
tích, kde si hrají malé děti. A „odpo-
vědní“ sedí a doufají, že se snad nic

nepřihodí. Vždyť co, „on je hodný,
on nekouše, on vám nic neudělá“,
slyšíme většinou ze všech stran.
Jednou však kousne - a stát se to mů-
že kdykoliv, zničehonic, protože

„on“ je totiž šelma, vážení!
Pak už bude doopravdy po-

zdě. Proč platíme poplatky
za psy? (A samozřejmě

ne všichni mají své psí
miláčky v evidenci ú-
řadu.) Abychom po-
tom se svým pej-
skem na vodítku ne-
mohli vyjít ani před
své obydlí, nemlu-

vě už o delší vy-
cházce?

A co různoro-
dé, většinou

hnědé hro-
m á d k y

p s í c h
výkalů
kolem
nás?
Ž e

je majitelé po svých miláčcích sbíra-
jí? Nenechte se vysmát! Vždyť všich-
ni víme, že je to spíš výjimka. Pravda
se ukáže hned jak napadne první
sníh! Tak mne napadá, i Frank Zappa
měl se psy svou zkušenost a podělil
se o ni ve své písni „Don’t Eat, The
Yellow Snow“ (Nejezte žlutý sníh).
Napadlo vás, čím to, že sníh na na-
šich ulicích v zimě zežloutne?
Doufám, že ano.
Shrnuto a podtrženo. Jsem pro, aby po-
licie obecní i státní postupovala přesně
podle platné Obecně závazné vyhlášky
města Rýmařova č. 44/97 o zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného po-
řádku a čistoty města, která pamatuje
i na výše zmíněný pohyb psů ve měs-
tě, a aby nekompromisně postihovala

peněžitými pokutami a dalšími tresty
všechny, kteří ji porušují.

Cituji vyhlášku:

Čl. I
Činnosti, jež by mohly narušit ve-
řejný pořádek ve městě
Je zakázáno:
Volné pobíhání psů bez vodítka v za-
stavěné části města, s výjimkou oplo-
cených pozemků bez přístupu veřej-
nosti.
Pohyb psů po plochách květinové vý-
sadby, na dětských hřištích, pískoviš-
tích a v okruhu 10 m od nich, na hřbi-
tovech a ve veřejných budovách v ma-
jetku města.
Pohyb psů bez vodítka a náhubku při
hromadných akcích. (Konec citace.)
Je potřeba zdůraznit, že pokud již dojde
k přestupkovému řízení, může být ne-
odpovědný majitel psa podle této vy-
hlášky sankcionován finančním posti-
hem až do výše 30 000 Kč. Další úva-
ha spíše zní: Kdo takového „přestupká-
ře“ polapí, když nejsou ti, kteří by mě-
li pořádek zajistit zrovna tam, kde by je
člověk v danou chvíli potřeboval?
Nestojí opravdu za úvahu zamyslet se
nad chováním a jednáním každého
z nás, pejskařů, a říci si na rovinu,
zda vždy a za každých okolností při-
stupujeme k našim spoluobčanům
a životnímu prostředí odpovědně?
Jak k tomu potom přijdou ti slušní,
kteří mají své pejsky na vodítku, sbí-
rají po nich exkrementy a navíc pocti-
vě odvádí ne zrovna nízké daně za psy
- pokud pominu občany v důchodo-
vém věku, do obecní kasy? Z mých
zkušeností jasně vyplývá, že jakákoli
shovívavost není na místě a pouhá do-
mluva je vlastně projevem slabosti.
Na otázku, kam jdou prostředky z po-
platků za psy, se pokusím odpovědět
zase někdy příště. Uveřejníme také fo-
tografie volně pobíhajících psů. Snad
je jejich majitelé poznají.  (JiKo)

Fejeton

Město Rýmařov

(Ne)soužití se psy

v souladu s Pravidly pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádosti o pronájem bytu,
podnájem a výměnu bytů v majetku města Rýmařova v souladu s čl. E odst. g)

nabízí
k pronájmu byt č. 1 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově

formou nejvyšší finanční nabídky ke získání práva nájmu

Jedná se o byt I. kategorie o velikosti 2+KK, výměra 42,60 m2.

Vyvolávací částka je stanovena na 64.880,- Kč

Prohlídka bytu je možná po předchozí dohodě s provozní pracovnicí
Bytermu Rýmařov.

Písemné žádosti podávejte nejpozději do 17.9.2002 do 12.00 hodin na Městský
úřad v Rýmařově v zalepené obálce s údaji o žadateli a nabízené částce.

Účast zájemce na vydražení práva nájmu je podmíněna doložením prokaza-
telných dokladů o nevlastnění volného bytu, domu, ubytovny nebo že zá-
jemce nepronajímá bytový prostor nebo zrušený bytový prostor na podnika-
telskou činnost.

k pronájmu byty na ulici Opavská č. 45 v Janovicích

formou nejvyšší finanční nabídky ke získání práva nájmu

Jedná se o zrekonstruované byty I. kategorie, vytápění bytů je centrální z ko-
telny na tuhá paliva v domě, ohřev teplé vody bojlerem, ke každému bytu
patří malá sklepní kóje, společná půda.

vyvolávací částka
Byt č. 1 3+182,18 m2 125.160,- Kč
Byt č. 2 2+145,39 m2 69.130,- Kč
Byt č. 3 3+170.91 m2 107.996,- Kč

Prohlídka bytu je možná po předchozí dohodě s provozní pracovnicí
Bytermu Rýmařov.
Písemné žádosti podávejte nejpozději do 20.9.2002 do 12.00 hodin na Městský
úřad v Rýmařově v zalepené obálce s údaji o žadateli a nabízené částce.
Účast zájemce na vydražení práva nájmu je podmíněna doložením prokazatel-
ných dokladů o nevlastnění volného bytu, domu, ubytovny nebo že nepronají-
má bytový prostor nebo zrušený bytový prostor pro podnikatelskou činnost.
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Organizačně kvalitně připravený
program, překvapivě slunný den po
předcházejícím deštivém, sportovní
hry a soutěže, kulturní pořady a pro-
gramy, spousta atrakcí pro děti i do-
spělé, to byla hlavní deviza letošních
Dřevařských, lesnických a myslivec-
kých dnů, které se uskutečnily 
ve dnech 6. - 8. září a nabídly obyva-
telům blízkého ale i vzdálenějšího 
okolí mnoho zábavy. Pořadatelé však
nepočítali s tak nízkou návštěvností
a nezájmem veřejnosti.
Krátce po 13.00 hodině se v pátek 
6. září uskutečnila vernisáž výstavy
dětských výtvarných a literárních

prací v městské knihovně tématicky
zaměřená právě na oblast myslivosti
a přírody. (Podrobné informace a vý-
sledky o vítězných pracích uvádíme
v rubrice „Městská knihovna“ uvnitř
tohoto vydání.)
V odpoledních hodinách se rozběhlo
sportovní klání na různých místech
našeho města a příznivci sportu moh-
li své favority povzbudit například
v kuželně TJ Jiskry Rýmařov, kde
proti sobě nastoupilo pět družstev -
Městský úřad Rýmařov, firmy Katr
s.r.o., Rojana s.r.o., SOU a OU ze-
mědělské v Rýmařově a Středisko
volného času. 

Dřevařské, lesnické a myslivecké dny byly poznamenány nezájmem občanů

Finále:

Frikulins - Revúca Yong (48 : 37)

o 3 místo :
KPPŽ - Revúca Old. (36 : 23)

o 5 místo :
SOUZ - Rýmařov Oldies (34 : 33)

Pořadí:

1. Frikulins
2. Revúca Yong
3. KPPŽ
4. Revúca Old.
5. SOUZ
6. Rýmařov Oldies

V tělocvičně gymnázia se také uskutečnil přebor v košíkové. Šest
družstev bojovalo o přední místa. Výsledková tabulka napoví víc:

A jak se umístila jednotlivá družstva:

Lesáci ve spolupráci s SVČ zajistili velmi zdařilou expozici loveckých trofejí, která měla svou vernisáž 
6.9. v 15.00 hodin a otevřena bude po celý týden do 13.9. v době od 9.00 do 17.00 hodin.
Milovníci dobrého folku si zcela jistě přišli na své při koncertním vystoupení skupiny Variace v kostele 
sv. Michaela ve 20.00 hodin, kdy chrámová akustika znásobila již tak precizní hlasové a hudební souznění rý-
mařovského tělesa.
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Fanfáry lesních rohů trubačů 
ze Střední lesnické technické školy
zazněly v sobotu 7. září v 8.00 hodin
před budovou radnice a zástupce jed-
notlivých firem - Silva servisu a.s.,
Mysliveckého sdružení Rýmařov,
Českého rybářského svazu, Katru,
spol. s r.o., Kasardu, spol. s r.o.,
Karde, spol. s r.o., Lesů ČR s.p.,
Lesní správy Janovice, RD Rýmařov,
spol. s r.o. a Rojany, spol. s r.o. - při-
vítal starosta Ing. Pavel Kolář společ-
ně se členy Rady města a vyslovil po-
děkování za pomoc a účast při orga-
nizaci Dřevařských, lesnických
a mysliveckých dnů a také za dobrou
spolupráci v oblasti nabídek pracov-
ních příležitostí pro občany regionu
Rýmařovska v souvislosti se zpraco-
váním dřevní hmoty.
Od 9.00 hodin se mohli návštěvníci
zúčastnit hlavního programu, který se
rozběhl naplno v zahradě Hedvy.
Soutěže dřevorubců střídaly ukázky

střelby na asfaltové terče, střelba 
ze vzduchovky.
Záštitu nad soutěží zručnosti dřevo-
rubců převzalo Střední lesnické od-
borné učiliště ve Šternberku, které
zajistilo také rozhodčí z řad mistrů
odborného výcviku, ti pak objektivně
hodnotili celou soutěž. V pěti discip-
línách - výměně řetězu motorové pily,
kombinovaném řezu, řezu na podlož-
ce, kácení na trenažéru a odvětvová-
ní se zúčastnilo 9 dřevorubců. První
místo a věcnou cenu - motorovou pi-
lu - si odnesl Jaroslav Janáč z firmy
Silva Servis a.s. Rýmařov. Druhé
místo vybojoval Josef Wezdenko -
soukromý dřevorubec z Bedřichova
a třetí příčku obsadil Zdeněk Papaj -
soukromý dřevorubec ze Staré Vsi.
Nezapomnělo se ani na naše nejmen-
ší. Středisko volného času
v Rýmařově připravilo atrakce a sou-
těže pro děti, které si pak za své vý-
kony odnášely drobné sladkosti. Děti

se mohly dále vy-
dovádět na skáka-
cím nafukovacím
hradu nebo se pro-
jet na koních.
Připraven byl rov-
něž výborný mys-
livecký guláš
a dobře vychlaze-
né pivo.
Odpolední pro-
gram pokračoval
vystoupením uká-
zek ze sokolnické
činnosti sokolníka
Petra Schäfera
a jeho přátel, kon-
certem dechové
hudby a vystoupe-
ním mažoretek.
Současně s pro-
gramem v zahradě
Hedvy mohli ná-
v š t ě v n í c i
Dřevařských, les-
nických a mysli-
veckých dnů zaví-
tat na rýmařovské
náměstí a zakoupit

si eko a bio výrobky na ekologickém
jarmarku.
V 19.00 hodin byl ve Středisku vol-
ného času připraven společenský ve-
čer při příležitosti setkání rodáků roč-
níků 1955 - 1958. Akce však skonči-
la skoro fiaskem, vzhledem k tomu,
že z pozvaných asi 50 rodáků přišla
necelá dvacítka, takže herci opavské
operetky „Na tý louce zelený“, které
pozvalo Středisko volného času, ne-
měli téměř pro koho hrát.
Nicméně poděkování patří všem, kdo

se podílel na přípravě a organizaci
DLMD 2002, včetně sponzorů, orga-
nizací, firem ale i jednotlivců.
Je to velká škoda, že akce podobného
charakteru nenašla u lidí valný zájem
i vzhledem k tomu, že se koná jednou
za dva roky. Pořadatelé a organizáto-
ři by asi měli hledat příčinu nezájmu
a příští ročník Dřevařských, lesnic-
kých a mysliveckých dnů koncipovat
způsobem takovým, který by přilákal
daleko větší počet zájemců a návštěv-
níků o tuto akci. JiKo

V sobotu ráno si museli přivstat všichni rybáři, kteří
se chtěli zúčastnit závodů dospělých, byla však mezi
nimi i rybářská drobotina - děti.
Rybáři a myslivci mají mnoho společného, jak 
v ochraně rodících se generací lesní zvěře, tak i celé

vodní fauny a flóry. Je mnoho rybářů, kteří jsou sou-
časně myslivci a naopak.
Na počest výše zmíněné akce uskutečnili rybáři velké
závody dospělých na Edrovickém rybníku a současně
závody žáků na rybníku U Lomu. Akce se vydařila

i díky pěknému počasí, což přineslo soutěžícím i příz-
nivcům Petrova cechu všeobecnou spokojenost.
O tom, že tentokrát děti předčily ve výsledku své ry-
bářské dospělácké vzory, svědčí i následující přehled
úlovků a jednotlivá umístění.

Výsledky závodu dospělých:
1) Bergr Vilém - 2 kapři (48 a 42 cm)
2) Kohoutek Václav - 2 kapři (po 40 cm)
3) Tveubal Leoš - 1 kapr (47 cm) a 12 okounů
4) Zemánek David - 1 kapr (47 cm)
Celkem bylo uloveno 12 kaprů a závodu dospělých
se zúčastnilo 70 členů.

Výsledky závodu žáků:
1) Páleník Jiří - 1 kapr (51 cm)!!!
2) Baručák Michal - 1 kapr (48 cm)
3) Kršek Petr - 1 kapr (47 cm)
Celkem bylo uloveno 8 kaprů a závodu se zúčastnilo 22 žáků.
(Podklady poskytl za výbor MO ČRS Dp. k. Mahovský Jindřich.)

Také rybáři podpořili tradiční Dřevařské, lesnické a myslivecké dny 2002
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Zkrat elektroinstalace
byl pravděpodobnou

příčinou požáru traktoru

Ve čtvrtek 22.8. v odpoledních hodi-
nách došlo v dílně firmy Horymas
k požáru traktoru, u kterého zcela
vyhořela kabina včetně interiéru.
Příčina požáru, která bude předmě-
tem dalšího šetření, byla předběžně
určena jako zkrat elektroinstalace
traktoru. Škoda na traktoru a budově
dílny, která je majetkem
Pozemkového fondu ČR, byla od-
hadnuta částkou 350 000 Kč.

Vypáčil zámky vozidel
na Pivovarské, Větrné a loupil

Zámek u Škody Octavia podlehl
v noci z 26. na 27. srpna násilí ne-
známého zloděje na Pivovarské ulici.
Ten jej vylomil a odcizil z vozidla
autorádio s přehrávačem zn.
Kenwood. Ve své nekalé činnosti pak
pokračoval na ulici Větrné, kde po-
dobným způsobem otevřel dveře vo-
zidla zn. Škoda Felicia combi, ze
kterého odcizil autorádio zn. Sencor,
dále sportovní šusťákové bundy
a magnetofonové kazety. Škoda, kte-
rou neznámý poberta způsobil maji-
telům těchto vozidel, přesáhla částku
14 000 Kč.

Vloupačky do aut
v Rýmařově pokračovaly

i v noci z 2. na 3. září

Skleněnou trojúhelníkovou výplň
zadních dveří vozidla zn. Škoda
Fabia rozbil další automobilový fan-
tom na Jesenické ulici a z vozidla od-

cizil osobní doklady, kartu pojišťov-
ny a diplomatickou tašku. Poté 
se vydal loupit na ulici U Lomu, kde
stejným způsobem vnikl do vozidla
Škoda Felicia, odkud zcizil čelní pa-
nel k autorádiu zn. Panasonic. Škoda
na poškozených vozidlech a odcize-
ných věcech dosáhla 10 000 Kč.

V uzamčeném bytě objevili
policisté mrtvou ženu

Policie obdržela 28. srpna oznáme-
ní, že ve svém uzamčeném bytě
v Malé Morávce se nachází, ale již
několik dní nevychází paní - majitel-
ka bytu. Byla tedy důvodná obava,
že je ohrožen její život. Po příjezdu
využili policisté skutečnosti, 
že u bytu ve zvýšeném přízemí bylo
otevřeno okno, tím vstoupili dovnitř
v doprovodu pracovnice Obecního
úřadu v Malé Morávce a nalezli pa-
ní mrtvou. Na místo byl přivolán lé-
kař, který konstatoval smrt a jako
pravděpodobnou příčinu uvedl se-
lhání srdce. Nařídil zdravotní pitvu.
Ohledáním nebyly zjištěny žádné
známky cizího zavinění.

A opět nedodržel
bezpečnou vzdálenost

Řidič Škody Felicie, patrně z nepo-
zornosti, nedodržel bezpečnou vzdá-
lenost za vozidlem Renault Clio.
Když totiž řidič Renaultu začal brz-
dit, vzhledem k tomu, že před ním ji-
né vozidlo odbočovalo na parkoviště,
řidič Felicie své vozidlo neubrzdil
a narazil do něj. Výše škody, naštěstí
jen pomačkaných plechů, dosáhla 
na obou vozidlech 40 000 Kč.
Z podkladů OOP ČR Rýmařov JiKo

Ve čtvrtek 5. září se uskutečnil z podnětu Základní umělecké školy
v Rýmařově benefiční koncert žáků, učitelů a jejich hostů. Základní umělec-
ká škola se tak připojila k iniciativě Rady města pomoci těm, kteří na vlastní
kůži pocítili záplavy v jižních, středních a severních Čechách, jež v mnohém
předčily povodně na Moravě. Výtěžek z koncertu - bezmála 5000 Kč z dob-
rovolného vstupného - bude zaslán spolu s dalšími finančními dary, které 

se objeví na zvláštním účtu Města
Rýmařova k tomuto účelu zřízené-
mu, městu Veselí nad Lužnicí, kte-
ré mělo ještě dlouho poté, co jiní
už odstraňovali následky velké vo-
dy, zatopeno asi 450 domů. Město
Veselí nad Lužnicí je téměř srovna-
telné počtem obyvatel s městem
Rýmařov.
Ti, kdo se zúčastnili čtvrtečního
benefičního koncertu v sále ZUŠ,
v žádném případě nelitovali a jistě
si přišli na své.
Prezentovalo se zde na třicet účin-
kujících s nejrůznějšími hudebními
žánry. Od rytmických a burácejí-
cích zvuků afrických bubnů a pro-
fesionálního výkonu na bicí v po-
dání Ivo Batouška a jeho skupiny

Jumping Drums, folkových písní skupiny Variace, dále bluesového kytarové-
ho přednesu předního bluesmena Jiřího Míži, jazzrockové skupiny Siberia, až
po vážnou muziku v podání Martiny Mácové na flétnu, Renaty Lašákové,
Jaroslava Slavičínského a Martina Řezníčka na klavír a Lucie Vitáskové na
housle s doprovodem Jiřího Taufera na kytaru. Vřelým potleskem byla také
odměněna přední česká flétnistka Monika Štreitová, také Jiří Taufer se svou
improvizací na exkluzivní indický nástroj sitar, doprovázený Ivo Batouškem
na africký bicí nástroj djembe. Dvě židovské písně zazpívala Jana Sedláčková
s kytarovým doprovodem Jiřího Taufera.
Každý z návštěvníků koncertu si tak mohl vybrat podle svého gusta. Jak řekl
ředitel ZUŠky Jiří Taufer, kdo na koncertu nenašel svůj oblíbený hudební žánr
a komu se koncert nelíbil, mohl jej alespoň hřát pocit, že přispěl svou dobro-
volnou částkou na prospěšnou a velice užitečnou věc - pomoc postiženým zá-
plavami v konkrétním městě Veselí nad Lužnicí.
Podle reakce publika je možné se domnívat, že nespokojený posluchač by se
po ukončení benefičního koncertu asi nenašel. JiKo

Na benefičním koncertu rýmařovských
muzikantů bylo vybráno téměř 5000 Kč
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30.8.1797 nar. MARY SHELLEYOVÁ, anglická prozaička (zemř. 1.2.1851) -
205. výr. narození

31.8.1802 zemř. VÁCLAV FORTUNÁT DURYCH, jazykovědec, průkopník sla-
vistiky (nar. 28.9.1735) - 200. výr. úmrtí

31.8.1937 nar. MARK SERGEJEVIČ CHARITONOV, ruský prozaik - 65. výr.
narození

2.9.1852 nar. PAUL BOURGET, francouzský prozaik, dramatik a kritik (zemř.
25.12.1935) - 150. výr. narození

4.9.1847 zemř. FRANTIŠEK VLADISLAV HEK, národní buditel, skladatel
a spisovatel (nar. 11.4.1768) - 155. výr. úmrtí

4.9.1922 nar. FILIP JÁNSKÝ, vl. jm. Richard HUSMANN, prozaik
(zemř.20.8.1987) - 80 výr. narození

5.9.1907 zemř. v Brně JOSEF MERHAUT, prozaik, básník, novinář, divadelní
kritik (nar. 13.10.1863) - 95. výr. úmrtí

7.9.1932 nar. MALCOLM BRADBURY, anglický prozaik a kritik (zemř.
27.11.2000) - 70. výr. narození

7. a 8.9. Dny evropského dědictví, v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou dny
otevřených dveří památek

8.9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966
9.9.1912 zemř. JAROSLAV VRCHLICKÝ, vl. jm. Emil Frída, básník, proza-

ik, dramatik, překladatel, literární a divadelní kritik (nar. 17.2.1853) -
90. výr. úmrtí

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se

měli chovat všichni. Havel
Známá i neznámá výročí

13.9. 1930 terasa VZPOMÍNKY NA MICHALA
SVČ country koncert s písničkami Mi-

chala Tučného. Účinkuje Tomáš 
Linka & Přímá linka a lidé, kteří 
měli s Michalem Tučným co do či-
nění

14.9. 600 start RÝMAŘOVSKÁ PADESÁTKA
od SVČ - pěšky i na kole

19.9. 800 a 1000 Kino PINOCCHIO - divadelní pohádka
pro 1. - 5. r. ZŠ a MŠ

19.9. 900 SVČ ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO
KURZU

21.9. 900 - 1200 SVČ MATINÉ DECHOVÝCH HUDEB
Vystoupí: DO Jistebnická „13“, DO
Libinka, DO Krnovanka, DO
Talianka, DO Podolanka, DO Z. 
Kalába, mažoretky z Libiny a mažo-
retky SVČ

28.9. 900 SVČ POČÍTAČE PRO DĚTI - s novým
školním rokem opět příležitost pro
příznivce PC!

30.9. 1800 KONCERT TALIANKA

Milí studenti a studentky, nabízíme vám jedinečnou příležitost na-
učit se společenskému tanci i chování pod vedením tanečního
mistra Pavla Měrky.
Kurz je nutno zaplatit nejpozději do 26.9.2002
Kurz začíná 19. září 2002
Cena: 650 Kč
(14 lekcí, závěrečná kolona) - každý čtvrtek 
Místo: sál SVČ Rýmařov
Čas: 19.00 - 22.00 hodin

Program SVČ

Taneční kurz

Společenská kronika
Narození dítěte

Martin Kolář ...................................................................................................... Rýmařov
Jaromír Slováček ............................................................................................... Rýmařov
Jan Tihelka ........................................................................................................ Rýmařov
Dominik Turták ................................................................................................. Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předchozího vydání našich novin oslavili 80 let a více
Vladimír Drapl - Rýmařov ...................................................................................... 81 let
Hilda Šenková - Rýmařov ....................................................................................... 81 let
Františka Cívelová - Rýmařov ................................................................................ 83 let
Marie Polcarová - Rýmařov .................................................................................... 84 let
Marie Vychodilová - Rýmařov ............................................................................... 86 let

Rozloučili jsme se

Oldřich Prášil - Rýmařov ......................................................................................... 1913

31.8. - 22.9.

Š. LUPEČKOVÁ, M. KOHOUTKOVÁ

vosková batika, textilní objekty

Městské muzeum a galerie Octopus

Expozice Městského muzea v Rýmařově.
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14.9. - 15.9.19.30            “Sedmý hřích“ (Film USA/Francie 2001)
Kuba devatenáctého století. Bohatý obchodník Luis Vargas (Antonio
Banderas) hodlá upevnit své společenské postavení sňatkem s Američankou.
Nehledá skutečnou lásku a dohoda je uzavřena na obchodním základě. 
O to víc je překvapen, když mu do života místo prosté ženy vstoupí svůdná
Julia. Začíná pouť temnou stránkou vášně, která jej může zavést do pekel.

Mládeži do 12 let nepřístupný

21.9. - 22.9.19.30            “Svět podle Prota“ (Film USA 2002)
Film, který odstartoval z prvního místa amerického žebříčku, se více než
běžným sci-fi tématům věnuje každodenním otázkám bytí, prostřednictvím
laskavého humoru lidského pochopení. Ve filmu zazní písně od popových
megahvězd Sheryl Crownové a Eltona Johna, autorem hudby je Ed
Sheamur, jehož tvorbu známe mimo jiné z filmu „Charlieho andílci“.

Mládeži přístupný

28.9. - 29.9.19.30                  “Únos domů“ (Film ČR 2002)
Ztratí všechno, i své vlastní jméno, ale to, co může získat, je pro něj natolik
přitažlivé, že neváhá riskovat. Napínavé vyprávění o dospívajícím Liborovi,
který se během několika krátkých minut dostává z exkluzivního prostředí
dnešní bohaté vrstvy do situace, kdy se musí bojovat o holý život.

Mládeži přístupný

Redakce
Rýmařov-
ského hori-
zontu sděluje
všem čtená-
řům, že pokud 
si včas nestihli
zakoupit starší vy-
dání celobarevných
historických novin -
čísla 12/2001 a 01/2002,
mohou tak učinit v sídle
redakce na adrese:
Středisko volného času,
Okružní 10, kulturní dům, za
sníženou cenu.           Redakce

Redakce informuje

Termíny plavání pro veřejnost od 1. do odvolání:

Bazén v Břidličné

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 14.00 - 20.00 hodin
Neděle 14.00 - 20.00 hodin

Vstup pouze s koupacími čepicemi!!!

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

Změna provozní doby vyhrazena

Nabídka zájmových kroužků
Střediska volného času

pro školní rok 2002/2003
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Sovincové, blízcí příbuzní a dobří přá-
telé Kunštátů, se distancovali 1465 od
králi nepřátelské Zelenohorské jednoty
a účastnili se všech výprav českého pa-
novníka proti jejím spojencům 
ve Slezsku. Věrnost Jiřímu osvědčoval
do své smrti též Vok, ve své době jedna
z největších moravských osobností me-
zi šlechtou podobojí. Stařičký pán 
se ještě roku 1467 účastnil  české vý-
pravy proti vratislavskému biskupovi 
na Nisko. Dobrodružnou kapitolou 
se posléze stal odpor syna Pavlova
Pavlíka (1456-82) a Vokova syna
Jaroslava (+1475), kališníků, kteří zů-
stali, přes nepodložená tvrzení někte-
rých historiků a na rozdíl od jiných
Moravanů, věrni víře a králi Jiřímu i po
roce 1468. Všechny dostupné zprávy
hovoří velmi jasně, že Sovinec zůstává
na straně právoplatného krále, ačkoli
nejsou přímo jmenováni jeho vlastníci.
Tehdy zemi vyhlásil válku uherský pa-
novník Matyáš Korvín, vpadl 
na Moravu a roku 1469 se nechal
v Olomouci protiprávně zvolit českým
králem. Jediný z příslušníků rodu, kte-
rý prokazatelně odstoupil od Jiříka již
1467, byl poslední z helfštejnské větve
Jindřich Půta (+1474). Problémy

Sovineckých s Jiříkovým neukáz-
něným synem Viktorinem, kte-
rý jim odebral plat na jednom
panství, jsou již asi mladší-
ho data. Všichni tři synové
mrtvého krále Viktorin,
Jindřich i Hynek se totiž
ocitli oficiálně
v Matyášově táboře již
dva roky po otcově smrti
v letech 1473-4, ale 
ve skutečnosti přešli do ne-
přátelského tábora již dříve.
Sovinečtí však názor nezmě-
nili a v čele svých oddílů spolu
s rabštejnskými Tunkly nadále
škodili uherským jednotkám a zrádcům
nového českého krále, Vladislava
Jagellonského, v drobné válce a přepa-
dech do r. 1477. Neodradila je ani sku-
tečnost, že se jejich dosavadní spojenci,
Bruntálští z Vrbna, vzdali. Stranu, kte-
rou sovinečtí kališníci zvolili, dostateč-
ně prokazuje bolestné zničení jejich
Sovinecka a části Rýmařovska načas
spravovaného jejich spojenci Tunkly
v srpnu 1474 při Korvínově tažení 
na Nisko.
Na sovineckém panství zůstalo třetí ne-
dávno založené městečko Břidličná

pusté až do r. 1574, Ryžoviště 
se vzpamatovalo až 1536,

Velká Štáhle 1547, původní
Malá Štáhle s tvrzí
Walhübel zanikla a na no-
vém místě byla vysazena
1566, Albrechtice zůstaly
pusté do r. 1554, Stránské
obnoveno 1541, Tylov
(pův. Ptejlov) 1574,
Valšov 1566, Lomnice

1556, Moravský Kočov
s tvrzí 1529, Kněžpole

1546, Arnoltice 1542 a řada
vsí zanikla docela: Skalka,

Gezindl, Mniškov (Myškov),
Muchochow, Scalkodorf (Skalka),
Welendorf, Čechov, Markov
s Volšovem ve Valšovském žlebu, a na
Huzovsku Wesele, Bradlné a Tašnov.
Sovinečtí patrně s vysokým nasazením
uhájili jen Sovinec, Veveří, Těchanov,
Křížov, Jiříkov, Rudu s Mirotínkem
a důležitými doly. Rabštejnské panství
zasáhly asi jen slabší boční oddíly ar-
mády, ale zničený Janušov zůstal pustý
do roku 1516, ve Skalách zasypány do-
ly, ale na rozdíl od osady, jež byla ob-
novena 1528, zahájily činnost již 1478.
Předchůdce Staré Vsi, jehož název 

se nedochoval, vysadili s novým ná-
zvem až v 16. století, Ondřejov obnovi-
li 1541, Rabštejn zůstal poničen a vyra-
bován jako Rýmařov, jen Jamartice
a Tvrdkovsko se zázrakem zachránily.
K roku 1474 se váže ještě jedna nejas-
ná událost, jež nevrhá na Jaroslava 
ze Sovince nejlepší světlo. Půhonná
kniha cúdy olomoucké (kniha zazna-
menává pohánění viníků k zemskému
soudu a jejich zločiny či přestupky) 
uvádí, že tehdy číhal Jaroslav v měs-
tečku Sovinci na olomouckého kupce
Hanuše Grygara, přepadl ho a pobral
mu zboží  v ceně 45 zlatých. Důvod
již známý není a ve stejné době velký
klid nebyl. Snad nepřátelství ke zrád-
né Olomouci nebo motiv loupežný.
Nic nelze vyvrátit v období, kdy 
na mučení přiznali příslušníci lupičské
tlupy, že jim za úplatu poskytovali 
úkryt a asyl dokonce na hradě zem-
ského hejtmana Jana z Pernštejna.
Úplný klid nastal až smrtí bezdětného
Jaroslava (1480), když panství převzal
příbuzný Jan Heralt z Kunštátu. Ten se
dostal do sporu s dalšími Sovineckými
a zemřel před rokem 1490, v té době
též končí biskupské léno ve prospěch
rodu. Mgr. Jiří Karel

Páni z Huzové a na Sovinci (8)
Z historie

Městská knihovna

Tak by se dala nazvat výstava dět-
ských výtvarných prací v hale měst-
ské knihovny v Rýmařově, jejíž ver-
nisáž a slavnostní vyhodnocení auto-
rů se uskutečnilo v pátek 6. září
u příležitosti Dřevařských, lesnic-
kých a mysliveckých dnů 2002
v Rýmařově.
Odborná porota ve složení Mgr.
Jarmila Labounková, Eva Kudláková
a Irma Krejčí hodnotila děti a mládež
ve čtyřech kategoriích.

V I. kategorii - děti mateřských
škol byli úspěšní Eva Havelková 
(6 let) a Adéla Kohlerová (6 let) - MŠ
Rýmařov 1. máje, Jan Matula (7 let)
a Martin Nikl (5 let) - MŠ Rýmařov
Revoluční 24 a dále uspěla kolektiv-
ní práce mateřské školy z Janovic.
Ve II. kategorii mladších žáků zá-
kladních škol a zvláštní školy (do
10 let) udělila odborná porota oceně-
ní Zdeňku Koreníkovi, Petře
Poledníkové a Janu Sucháčkovi,

všem ze základní školy Stará
Ves.
V III. kategorii starších žáků
základních škol a zvláštní školy
(nad 10 let) byli úspěšní Tereza
Palivcová (12 let) a Jiří Míža 
(13 let) ze základní školy 
ve Staré Vsi a dále uspěla kolektiv-
ní práce zvláštní školy Rýmařov.
Nejlepší výtvarné práce ve IV.
kategorii - žáků středních škol
vybrala porota u studentů Marie
Lopatové, Petra Hornišla
a Martina Janského z gymnázia
Rýmařov.
Po celý měsíc září budou mít ná-
vštěvníci možnost shlédnout vý-
stavu dětských prací v hale kni-
hovny.
JiKo a vedení městské knihovny

Příroda očima dětských malířů

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

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



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2002

12

„Jak se do lesa volá, aneb...“

Po ověření dané skutečnosti pokládám za svou povinnost reagovat na výtku 
p. Koňaříka v RH ze dne 30.8. t.r., kde uvádí zarážející skutečnost - „vykázá-
ní“ ze hřiště TJ.
Když někdo vyřkne „a“, měl by také vědět, že následuje v abecedním pořád-
ku také b, c, d, atd. Každý malý fotbalista ví, že letní období mezi ukončenou
jarní částí a před podzimní zahajovací částí soutěží, slouží z hlediska technic-
ké přípravy plochy k regeneraci a obnově travního porostu, zvláště pak při tak
enormním zatížení, kterou naše hrací plocha musí unést. Nehledě k tomu, ko-
lik finančních prostředků si náklady vyžadují. A když travička trochu vzejde,
tak je to jen holý nesmysl ničit tento pažit rozrytím děr při házení diskem. Nic
víc, nic míň!
Navíc nevím, co má pohledávat na zařízení TJ, když není členem Jiskry. On
totiž zásadně neplatí členské příspěvky. Domnívá se, že bude žít z úspěchů pa-
desátých let minulého století i v dnešní době.
Zarážející není proto jeho vykázání z areálu TJ, ale právě to, že člověk tako-
vého sportovního formátu, s takovou vitalitou a s takovými výsledky v jeho
věku, se dokáže zdiskreditovat před rýmařovskou veřejností.

František Pohanka, předseda TJ

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval za hospitalizaci na chirurgickém oddělení
v naší nemocnici v Rýmařově. Kvalitní péče celého zdravotnického perso-
nálu nejen po stránce odborné ale i po stránce lidské byla více než vzorná.

Za vše srdečně děkuje promovaný pedagog Mgr. Zaďa Zavadil

Pozvánka
V rámci 100. výročí oslav

založení Gymnázia Rýmařov
zve kavárna Avion na taneční zábavu 

s hudbou SVČ Pedagog,
která se uskuteční 27. září

od 20.00 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé

V pátek 30. a v sobotu 31. července měl filmový štáb, který realizuje natáče-
ní nového českého filmu s názvem VATER LAND, LOVECKÝ DENÍK, 
za sebou již osmý natáčecí den. Režisér a zároveň scenárista David Jařab na-
táčel v okolí Rešovských vodopádů u Rýmařova. Hlavním kameramanem to-
hoto nově vznikajícího filmového díla je M. Jícha.
Ve filmu se představí především čeští herci - z hlavních rolí jmenujme kupří-
kladu Karla Rodena a P. Formana, dále P. Zacha, V. Frijricha - ale i jejich he-
rečtí kolegové z Portugalska.
Ve filmu si zahraje i pár místních obyvatel žijících v okolí. Film se odehrává
v dnešní době a vypráví o aristokratické rodině žijící v Čechách. Její členové

se rozhodnou vydat
na lov zvěře do hlu-
bokých lesů v ho-
rách.
Dokončení filmu 
se plánuje na květen
2003, v listopadu
téhož roku se počítá
s jeho zařazením do
našich kin.
V neposlední řadě
nesmíme opome-
nout ani firmy, bez
jejichž pomoci by
se natočení filmu
stalo zřejmě neu-
skutečnitelnou zále-
žitostí. Proto na prv-
ním místě jmenuj-
me Českou televizi,
dále pak CINE-
ART, ateliéry Zlín
a UPP (filmovou
společnost). DuM

Na Rešovských vodopádech točí filmaři

Jesenické zamyšlení

Unešeni nádherou jesenické přírody
chodíme cestami a stezkami, lesem
i pralesem, přes bystřiny, dravé říčky
a sbíráme perly přírody do skříňky fo-
toaparátu nebo na skicák.
Někdo nasbírá víc než ti, kterým mno-
hé zůstalo skryto před očima, jakoby
se příroda obávala dravosti lidí a ne-
pochopení.
Avšak, přírodo něžná, ukaž se všem,
i těm, kteří tě neznají, dovol, aby se te-
bou pokochali, odpočinuli si na tvých
hebkých polštářích a nabyli u tebe
zdraví a sílu.
Tvůj obraz bude unášet myšlení lidí
k tobě, k tvému srdci, všichni budou
poznávat pohledem na tebe, že jsi
krásná, něžná, láskyplná ke všem.

Obraz tvůj bude vévodit, i když vichr,
deště, mráz mě skolí, avšak nežli jaro
se zimou se zas sejde, tvoje krása
se zas obnoví.
Jsi vždy krásná, něžná, uchovej se dal-
ším věkům. Já zůstanu věrný tobě
a tvým lesům, přesvědčen, že tvůj ob-
raz nikdy nezahyne. Rudolf Smahel

Jeseníky - co krásy mnohotvaré, ně-
kdy divoké a drsné, jindy i sladce pů-
vabné se skrývá za tím jedním jmé-
nem. Každému, kdo Jeseníky zná
a miluje, je spojeno toto jméno s jinou
představou. Někomu připomíná ma-
jestátný Praděd, jinému prales na sva-
zích Vozky, jinému půvab dřevěných
staveb Karlovy Studánky a dalšímu

lyžařské terény u Karlova se sněhem
ležícím zde dlouho do jara. Každý z ti-
síců turistů a lyžařů, kteří sem přijíždí,
má svůj kousek Jeseníků a desítky ti-
síc pilných a skromných lidí, kteří pra-

cují na ne příliš bohatých polích,
v rozsáhlých lesích, má zde domov,
který je pro ně těmi pravými Jeseníky.

Čerpáno z knihy
Rudolfa Smahela - Jeseníky

Herec Karel Roden s režisérem Davidem Jařabem
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Dalo se to čekat: přes zapřísahání
mnohých, že si prázdniny „nenecha-
jí uběhnout jako vodu“, prázdniny
jako voda uběhly a zmizely za hori-
zontem školní přítomnosti a řečiště
dvouměsíční pohody, radovánek
a zážitků vyschlo. Jsou ovšem i tací

(a já k nim, přiznávám se, patřím),
kteří ne že by tu a tam volno či 
dovolenou nepotřebovali, ale při del-
ším odtržení od stabilní pracovní
činnosti se jim po práci (snad je to
správné slovo) stýská. Ano, tak. Po té
práci, která skýtá potěšení i výdělek.
Stýská. Nenazývejme hned toto kon-

statování workoholismem, je to pro-
stě sled zážitků z tvoření hodnot, kte-
rý nás přitahuje zpět - do kanceláře,
dílny, učebny.
Samozřejmě vím, že to v tomto škol-
ním roce budete mít vy a vaši podří-
zení či kolegové zase o něco těžší

než v roce mi-
nulém (i když
někdy je něco
špatné k něče-
mu dobré),
protože děti
budou ještě
méně ukázně-
ní, rozjivenější
třeba podi-
vnou „lážo-
plážo“ kultu-
rou masmédií
(včetně té ja-
zykové), hlav-
ně komerčních
rádií a disko-
ték, rodiče bu-
dou ke škole
ještě lhostej-
nější, školství

peněz víc nedostane (takže jich reál-
ně, v důsledku inflace, vlastně ubu-
de). a tak dále.
Letošní školní rok nezačal nijak opti-
misticky. Jedná se samozřejmě o vý-
razné zvýšení platů pro učitele. Před
několika dny na jednání s ministrem
práce a sociálních věcí Zdeňkem

Škromachem a ministrem financí
Bohuslavem Sobotkou odmítl totiž
školský odborový předák Jaroslav
Rössler zvýšení platů o sedm procent
a požaduje růst vyšší. Pro učitele 
by chtěl Rössler od 1. ledna 2003
o pětinu vyšší mzdy. Učitelé chtějí
také prodlouženou dovolenou. Nyní
mají nárok na čtyři až pět týdnů pla-

ceného volna, požadují však dovole-
nou v rozsahu školních prázdnin.
Argumentují přitom praxí běžnou 
ve státech Evropské unie.
Propustit nadbytečné učitele základ-
ních a středních škol, to je první re-
cept ministryně školství Petry
Buzkové na zlepšení situace ve škol-
ství. Důvod propouštění je zřejmý:

Prázdniny skončily, do lavic usedlo 101 prvňáčků v pěti třídách základních škol

Nezapomeň na vůni své první školní tašky
a na nadechnutí, kdy se poprvé ozvalo zvonění.
To je ta chvíle, kdy začíná tvá dospělácká cesta.

Ponech si ty oči plné úžasu a dětskou duši.“
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3. září 2002 tomu bylo přesně sedmapadesát let 
od chvíle, kdy byl v budově Základní školy 
na Jelínkově ulici slavnostně zahájen první školní
rok 1945/46 na české škole obecné i měšťanské
v Rýmařově. Počet žáků měšťanské školy toho dne
byl celkem 47. Denně však přicházeli z vnitrozemí
další a další noví čeští osídlenci a s nimi další dě-

ti, počet žáků prudce stoupal.
Budova měšťanské školy v Janovicích nebyla 
na zahájení školního roku 1945/46 připravena.
Nebyla po adaptačních pracích vyčištěna (v po-
sledních týdnech byla sídlem německých vojáků,
pak sovětských a našich).
22. ledna 1946 byla otevřena expozitura měšťan-

ské školy v Horním Městě, jejím vedením byla
pověřena odborná učitelka Marie Benešová. Do té-
to školy přešla část žáků rýmařovské školy, další
část žáků přešla v únoru 1946 do nově otevřeného
českého reálného gymnázia, jehož ředitelem 
se stal prof. Dr. Otakar Vašek z Litovle.

Z materiálů kroniky ZŠ Jelínkova čerpal JiKo

V novém prostředí se 2. září ocitlo 61 nových stu-
dentů prvních ročníku soukromé střední odborné
školy Prima v Rýmařově. Řada z nich je i z velmi
vzdálených končin jižní Moravy, např. z Boskovic,
Hodonína, Prostějova, ale i druhého konce Moravy
- z Ostravy, Opavy, Jeseníku, Šumperku apod.
Celkem z 10 okresů a 40 obcí budou na škole tvo-

řit nové kolektivy.
Všechny nové studenty přivítala v sále základní 
umělecké školy členka Rady města Mgr. Květa
Sicová s přáním, aby se v našem městě brzy za-
bydleli a prožili tu šťastné čtyři roky studentského
života. Většina nových studentů bude ubytována 
ve dvou Domovech mládeže školy a život ve měs-

tě bude pestřejší, protože se zapojí do dvou oddílů
mažoretek, připravuje se také divadelní představení
a pracovat začne pěvecký kroužek. Škola má také
zájem o dobrou spolupráci s rodiči, a proto bude
zajišťovat každý pátek odvoz studentů školním au-
tobusem na trati z Rýmařova přes Uničov, Litovel,
Olomouc do Prostějova. Vedení SSOŠ Prima s.r.o.

Nový školní rok zahájila také Soukromá střední odborná škola Prima

Před 57 lety se poprvé v rýmařovské škole promluvilo česky

Klesající počet žáků. Letos poprvé
nastoupilo do prvních tříd základ-
ních škol méně než sto tisíc žáků.
Ještě před pěti lety bylo prvňáčků 
více než 130 tisíc. Vzhledem ke kle-
sajícímu počtu školáků tak začíná
být pedagogů nadbytek. Z peněz u-
šetřených za platy propuštěných bu-
de podle Buzkové moci resort zvýšit
odměny těm učitelům, kteří zůsta-
nou. O optimalizaci sítě škol chce
ministerstvo jednat se zřizovateli
škol, jimiž jsou kraje a obce.
„Máme-li zaplatit učitele správným
způsobem, je potřeba, aby jich bylo
tolik, kolik je potřeba pro vzdělávání
dětí, které do školy chodí,“ uvedla
Buzková. Kolik pedagogů by muselo
být propuštěno však Buzková neu-
přesnila.

Nicméně v pondělí 2. září se po dvou
měsících opět otevřely „brány“ také
všech rýmařovských základních
i středních škol. Děti a studenti tak
vstoupili do nového školního roku
2002/2003. V základních školách 
usedlo poprvé do lavic 101 prvňáčků
v pěti třídách.
Je důležité jim popřát při té příleži-
tosti, aby na dny a roky strávené v zá-
kladní škole rádi vzpomínali. A nejen
prvňáčkům, ale také všem dalším dě-
tem ve vyšších ročnících a na rýma-
řovských středních školách a učilišti.
Psychickou podporu budou však po-
třebovat především i jejich pedago-
gové. Protože je sotva může potěšit
něco víc, než to, že uvidí, jak pomoh-
li svým svěřencům stát se slušnými,
vzdělanými a sebevědomými lidmi.

Práce učitele, obzvlášť v dnešní 
době, není vždy snadná a rozhodně
není odměňována tak, jak by si za-
sloužila. Jak řekla ministryně škol-
ství Petra Buzková: „Hloupí lidé
práci pedagogů dokonce často pod-
ceňují a zesměšňují. Neuvědomují si
totiž, jak obrovsky nás učitelé po-
znamenávají na celý život, jak odpo-

vědná je jejich práce a že úpadek u-
čitelského stavu by napáchal mno-
hem větší škody než letošní povod-
ně“. Je proto namístě popřát učite-
lům hodně sil při plnění jejich krás-
ného a nelehkého poslání.
Závěrem mi dovolte upřímně sdělit
moje osobní přání: Tento školní rok
ať máte skutečně dobrý! JiKo

Zahájení školního roku 3.9.1945 v Rýmařově. Žáci, rodiče a učitelé na Kostelním náměstí.
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V posledních třech letech má
Gymnázium Rýmařov tu čest účast-
nit se mezinárodních setkání mláde-
že, organizovaných EU. Do projektu
„Svět přátel“ je zapojeno deset part-
nerských měst z osmi států - Polska,
Itálie, Francie, Německa, Litvy,
Maďarska, Holandska a České re-
publiky. Tu reprezentovali studenti
Jiří Vojtek, Libor Polčák, Tomáš
Bubela, Ludmila Horňáčková
a Ludmila Kovaříková.
Letošní projekt probíhal v němec-
kém vinařském městečku
Sasbachwalden, jež leží nedaleko
francouzských hranic. Hlavním té-

matem, na jehož základě byl vypra-
cován bohatý program, se pro letošní
rok stal les a dřevo. Proto se veškerá
činnost soustřeďovala k této proble-
matice.
Byli jsme seznámeni se systémem
technologie moderní, plně automati-
zované pily a dozvěděli jsme 
se mnoho informací o rozlehlé pří-
rodní rezervaci Schwarzwalden. Ta
svou florou připomíná naše Jeseníky.
Díky tomuto projektu se nám naskyt-
la jedinečná příležitost rozvíjet a
ucelit své jazykové dovednosti. To
byl samozřejmě jeden z hlavních cí-
lů celé akce. Protože každý účastník

byl ubytován u jiné hostící rodiny, již
od začátku jsme se museli spoléhat
každý sám na sebe. Avšak ve společ-
nosti nových přátel a ve velmi pří-
jemném prostředí šlo všechno dobře.
I ti největší ostýchavci nakonec zača-
li spolupracovat. Byli jsme rozděleni
do pracovních skupin, které musely
zvládnout náročné úkoly, např. po-
stavení tradiční dřevěné autobusové
zastávky, úpravu posezení ke grilo-
vání a lesní cesty.
Velkolepým zážitkem pro všechny 
se jistě stala návštěva největšího zá-
bavného centra v Německu - Europa
Parku. Cennou vzpomínku v nás také

zanechala prohlídka Evropského
parlamentu ve Strasbourgu. Měli
jsme možnost blíže poznat konstruk-
ci celé moderní budovy, ale i jednot-
livá pracoviště a zasedací sály.
Besedovali jsme také se členem
Evropského parlamentu.
Závěrečný slavnostní večer se konal
za účasti většiny starostů partner-
ských měst. Náplní celého večera 
se stala přehlídka programů, které si
každý stát připravil. Týden, který
jsme prožili, se pro nás stal nezapo-
menutelným.

studentky Lída Horňáčková,
Lída Kovaříková

Studenti rýmařovského gymnázia v Evropském parlamentu

Vážení absolventi a přátelé rýmařovského gymnázia,

dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat

na oslavy 100. výročí založení Gymnázia v Rýmařově

Pátek 27. září 2002

16.00 Setkání pozvaných hostů, představitelů města,

kraje, vedení rýmařovských a okolních škol,

muzea, knihovny, závodů - koktejl v budově

školy

18.00 Slavnostní zahájení oslav v městském kině:

- Gaudeamus pedagogického sboru gymnázia

- projev ředitelky školy

- projevy hostů

- kulturní program

Sobota 28. září 2002

10.00 Prohlídka školy a učeben absolventy školy a veřejností

Hudební vystoupení našich žáků ve foyer školy

Video záznam o škole v multimediální učebně

Návštěva radnice, muzea, obou ZŠ

18.00 - 20.00 Možnost večeře

20.00 Společenský taneční večer ve Středisku volného času

v Rýmařově

(stolové uspořádání dle maturitních ročníků)

- k poslechu a tanci hraje Alternativa

- taneční vystoupení studentů

- nabídka občerstvení

Srdečně zve organizační výbor oslav.
PhDr. Emilie Zavadilová, ředitelka

Pokud jste se v roce 1996 zúčastnili oslav 50. výročí téhož gymnázia a připadá vám poněkud zvláštní slavit již po šesti letech
sté výročí, předkládáme vám vysvětlení. V roce 1946 bylo ve městě založeno české gymnázium. To však nebylo prvním gym-
náziem v Rýmařově, od roku 1902 zde působilo německé vyšší reálné gymnázium, které navazovalo na nižší gymnázium, za-
ložené v roce 1873.

Oslavy 100. výročí se budou konat ve dnech 27. - 28. září 2002 s tímto programem:
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Svinování listů rajčat

Pěstitelé se často ptají, co mají dělat
proti svinování listů rajčat. Příčinu
hledají v poškození chorobami nebo
škůdci a pátrají po účinných pro-
středcích proti nim.
Se svinováním listů rajčat se skutečně
setkáváme velmi často. Nejběžnějším
jeho projevem je přitom výskyt v celé
porostu, tedy nikoliv na ojedinělých
rostlinách. Svinuté listy jsou zcela
zdravé, normálně vyvinuté a svinová-
ní postihuje především spodní listy.
Výskyt bývá mnohem častější ve skle-
níku nebo ve fóliovníku než ve volné
půdě. V náchylnosti ke svinování listů
jsou přitom velké odrůdové rozdíly.
(nejcitlivější je např. Stupické).
Projevuje-li se svinování popsaným
způsobem, nejde o žádnou chorobu
ani škůdce, nýbrž o typickou fyziolo-
gickou poruchu. Na listech se nenajde
žádná stopa patogena ani škůdce.
Příčinou svinování je náhlé zbavení
vegetativní hmoty rostliny, které na-
ruší přísun živin do listů. V praxi
k takové situaci dochází po silném
a náhle provedeném vyštipování, 
tj. odstraňování vedlejších vrcholů,
zejména u bujně rostoucích rostlin.
Svinování bývá zvláště výrazné po
radikálním zkrácení hlavního výho-
nu, když za účelem zvýšení ranosti
pěstujeme rajčata pouze na 2 - 3
hrozny plodů.
Pokud dochází ke svinování zcela
zdravých listů ve vrcholových čás-
tech rostliny, příčinou je dočasný ne-
dostatek vody. Po zavlažení se listy
opět narovnají. Rostlina se svinová-
ním  vlastně chrání před vypařová-
ním. Ke svinování listů vede ze stej-
ných důvodů i příliš silné záření,
proto se ve stínu listy svinují méně
než na slunci.
Pro úplnost je třeba dodat, že svino-
vání listů může mít příčinu i ve viro-
vém onemocnění. V tom případě
jsou však projevy mnohem kompli-
kovanější a intenzivnější. Svinování
se objevuje jen na ojedinělých rost-
linách, nikoli v celém porostu.
Pěstitel, který vysévá uznané osivo
registrovaných odrůd, se však s vi-
rovou svinutkou nesetká.
Prakticky důležité jsou závěry: na-
prosto neúčinné jsou proti svinování
listů jakékoliv přípravky na ochranu
rostlin. Účelné je správnou agrotech-
nikou předcházet narušenému příjmu
vody a živin rostlinami. Se svinová-
ním listů si mnoho starostí nedělat,
protože dlouholetá praxe dokládá, 
že nemá vliv na snížení výnosu.

Skladování zeleniny

Září je měsíc, kdy se začíná sklízet
zelenina určená k dlouhodobému
skladování.

Nejčastěji se dlouhodobě skladuje
kořenová zelenina. Zde ke skladová-
ní zásadně používáme jen odrůdy
k tom určené a vhodné. Je zbytečné
požadovat skladovatelnost u odrůd
k rychlení.
Kořenová zelenina nesmí být nikdy
fyziologicky přezrálá, proto např.
mrkev ke skladování vyséváme 
až koncem dubna nebo i později.
Z hlediska zdravotního stavu je
vhodné zeleninu sklízet, pokud
možno, za suchého počasí. Po skliz-
ni je třeba kořeny a bulvy vytřídit
a ty které budeme skladovat nechá-
me několik dní v teplotě kolem
10°C „vydýchat“, ne však na pří-
mém slunci. Za těchto podmínek do-
jde k zahojení ran způsobených sk-
lizní. Méně skladovatelné jsou men-
ší kořeny. Pro skladování je nej-
vhodnější teplota 1 - 3, relativní
vlhkost 98 - 100%.
Další dlouhodobě skladovanou zele-
ninou je cibule kuchyňská. Zde je
třeba vědět, že cibule vypěstovaná
ze sazečky je mnohem více napadá-
na nejvážnější chorobou tzv. „krčko-
vou hnilobou“. Cibule se nejlépe
skladuje při teplotě kolem 0°C, 
avšak v poměrně suchém prostředí.
Cibule může dokonce zmrznout, (si-
ce jen jednou), ale se zmrzlou cibu-
lí se nesmí manipulovat.
Podobné podmínky vyžaduje i čes-
nek ale zmrznutí nesnáší.
K omezení skládkových chorob
všech druhů zeleniny je třeba vy-
dezinfikovat skladovací prostory
a jejich vybavení (police, bednič-
ky...)
K tomuto účelu je možné použít sir-
né knoty nebo svíčky (20g na 1m2),
Formalín, chlorové vápno, chlornan
sodný, hydroxid (louh) sodný nebo
draselný, hypermangan, Savo,
Ajatin, Chloramin B... Před usklad-
něním zeleniny je nutné nechat
sklad vyvětrat. Při dezinfekci je po-
třeba dodržovat potřebná ochranná
opatření.
Při skladování do písku je vhodné
písek vyměnit nebo jej nechat přes
léto v tenké vrstvě na slunci. Vlastní
zeleninu není možné ošetřovat žád-
ným chemickým nebo jiným pří-
pravkem.
Kuchařky se velice často setkávají
s poškozením skladovaných zrn fa-
zolu. Ochrana je velmi jednoduchá.
Po sklizni co nejdříve zrna vyluštit
a pak asi na dva dny dát do mraznič-
ky pod -10°C. Mráz zahubí všechna
vývojová stadia zrnokaze. Takto 
ošetřená semena uložit tak, aby 
se k nim nedostali škůdci z okolí.
Obdobně postupujeme i u hrachu.
Poškozený hrách zrnokazem je
zdraví škodlivý. Josef Kužela

Zahájili jsme: 9.9.2002
v tělocvičně na Hornoměstské ulici

TJ JISKRA - SPORT PRO VŠECHNY
CVIČEBNÍ PLÁN NA ROK 2002/2003

Trápí vás pohled do zrcadla?
Neváhejte a na sport se dejte

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis
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Poslední prázdninovou sobotu 31. srpna mohli vy-
znavači horských kol změřit své síly v další etapě
Jesenického šneka - „O putovní pohár hotelu
U zámku“, jejíž pořadatelem byl Roman Mosler.
Ti nejzdatnější šlapali do pedálů na trase dlouhé 40
km. Nejmladší účastníci museli překonat 3 km ná-

ročného terénu. Etapa nebyla zrovna z nejlehčích,
o čemž svědčí i fotografie z překonávání vodního
brodu.
Je potřeba zdůraznit, že bez sponzorského zajiště-
ní firem KAP sport, Bob sport, Inter HANS
Rýmařov, Adam - velkoobchod potravin Šternberk

a S.O.K. Kratochvíl a především hlavního organi-
zátora Romana Moslera, by se tato etapa mohla 
uskutečnit jen stěží.
Pojďte s námi nahlédnout do výsledkové listiny 
etapy „O putovní pohár hotelu U zámku“:

V překrásném sportovním blanen-
ském areálu na kuželkářské šestid-
ráze se opět dařilo rýmařovským tě-
lesně postiženým kuželkářům. V ce-
lostátním turnaji, který se uskuteč-
nil v sobotu 24. srpna v Blansku,
bojovalo o medaile 9 oddílů, zastou-
pených dvaatřiceti tělesně postiže-
nými sportovci. V kategorii TP vy-
bojoval tradičně zlato Zdeněk

Dočkálek (Rýmařov) s pěti sty sho-
zenými kolky, druhou příčku obsa-
dil Josef Tomášek (Elan Kladno) -
420 shozených kolků a bronzovou
medaili přivezl do Rýmařova Ing.
Josef Lutz (402 kolků).
V kategorii LP 1 byl úspěšný
Vladimír Štrbík (Rýmařov), který
stanul na 2. příčce a v kategorii LP
rovněž uspěl rýmařovský Karel

Forcek, ten přivezl domů rovněž
stříbro. Celostátní turnaj v Blansku
byl součástí GRAND PRIX.
V neděli 22. září odjíždí rýmařovští
tělesně postižení kuželkáři na další
celostátní turnaj, který se uskuteční
v Opavě. Rýmařovští si vedou vel-
mi dobře. V GRAND PRIX
vede prozatím na základě dosavad-
ních výsledků v celostátních turna-

jích v kategorii TP Zdeněk
Dočkálek, v kategorii LP 1 
je Vladimír Štrbík na třetím místě
a v kategorii LP se drží Karel
Forcek také na třetí příčce.
Pro opavský turnaj nezbývá než po-
přát našim sportovcům pevnou ru-
ku, hodně štěstí a získání dalších
cenných kovů pro rýmařovský od-
díl kuželek. JiKo

Další závěrečná etapa se uskuteční:
Světlá Hora cena ELAPU 50 km Vojtíšek Pavel
Sobota 21.9. tel. 0646/737 150 JiKo

Tělesně postižení kuželkáři vybojovali další cenné medaile v celostátním turnaji v Blansku

Další etapa Jesenického šneka měla start v Janovicích u zámku
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Nabízíme zvefiejnûní reklamy v‰em podnikatelÛm z R˘mafiova a okolí.

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

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

Nabízím zprostředkovat
Pracovně vzdělávací jednoroční pobyt o-pair v Německu

v rodině potomka české šlechty se čtyřmi dětmi do osmi let.

Požadavky: Dobrá znalost hovorové němčiny, pracovitost, pedagogické předpoklady,
milá, klidná povaha, bydliště na Rýmařovsku, nejlépe z Janovic. Nabídky s životopi-
sem a doklady prokazující požadované předpoklady budou předány osobně po telefo-

nické dohodě na čísle +420 602 715 907 nejpozději do 30. října 2002.

Soukromá řádková inzerce

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 27. září

Uzávěrka pro řádné vydání je
v pátek 20. září do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

17/2002

Rýmařovský  desetiboj 2003
XXVII. ročník začíná

(výmluva „nemám čas“ - tedy neplatí)

4. října 2002 pokračujeme během na 1000 m.
Běhat budeme na hřišti u kotelny na Okružní ulici 
v 17.00 hod.
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou
s výsledky předchozích disciplín.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!

K D O ?

K D Y ?

V  Č E M ?

Z a  k o l i k ?

O  c o ?

P r o č ?

Neváhej  a  přijď!

- muži 100 Kč, ženy 50 Kč (tj. jednorázový
roční příspěvek)

- o zlaté, stříbrné a bronzové poháry
pro 3 nejlepší v každé kategorii

- abych měl pocit, že neco dělám
pro své zdraví

- abych zjistil, čeho jsem ještě schopen
- abych se pravidelně setkával

s partou sportovních nadšenců

- od září do června; co měsíc - to jedna disciplína,
tj. 10 setkání za rok

turistika, cykloturistika

běh na 1000 m

střelba ze vzduchovky

kuželky

plavání

lyžování

stolní tenis

běh na 60, resp. 100 m

skok daleký

vrh koulí

- sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku
- dělíme se do čtyř kategorií

Ženy (bez rozdílu věku), Muži A do 45 let,
Muži do 59 let, Muži C nad 60 let

14. září 2002 začínáme, v rámci „Rýmařovské 50“,
turistikou nebo cykloturistikou.

pěšky:   Ženy a Muži C - 25 km, Muži A, B - 35 km
na kole: Ženy a Muži C - 30 km, Muži B - 50 km,

Muži A - 70 km (dop. horské kolo)

Start pěších od 6.00 do 9.00 hod., cyklisté vyjíždějí společně
v 9.00 hod. (Přesnější informace - turistický oddíl)
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âeská poji‰Èovna, Jednatelství Josef Ujfalu‰i
námûstí Míru 29, 795 01 R˘mafiov, tel. a fax: 0777-88 80 33

Co Vám jednorázovû placené kapitálové poji‰tûní pfiiná‰í?

• Poji‰tûní v pfiípadû smrti z jakékoli pfiíãiny s moÏností volby jedno,
dvou aÏ trojnásobku pojistné ãástky pro zaji‰tûní oprávnûn˘ch osob

• V˘platu pfiedem stanovené pojistné ãástky, v níÏ je promítnuto 
garantované zhodnocení kladné rezervy poji‰tûní ve v˘‰i 4 %

• Podíly na v˘nosech, které jsou kaÏdoroãnû pfiipisovány nad úroveÀ
zhodnocení kladné rezervy

• Bezpeãnou investici, tj. moÏnost konzervativního zpÛsobu investování
• MoÏnost splnûní finanãních cílÛ sebe a sv˘ch blízk˘ch

Jaká je pojistná doba?

Poji‰tûní lze uzavfiít na dobu 5, 6, 7, 8, 9 anebo 10 let.

Je moÏné disponovat penûzi dfiíve?

Ano, u âeské poji‰Èovny to moÏné je. Díky âP Kreditní kartû, která
Vám klientÛm umoÏní penûzi disponovat kdykoli bûhem trvání po-
jistné smlouvy. Díky sjednanému Ïivotnímu poji‰tûní získává klient
mezinárodní platební kartu. âerpané finanãní prostfiedky mÛÏe klient
vracet v deseti splátkách, pfiípadnû dfiíve. Roãní úroková sazba je zde
v‰ak pouze 12 %, coÏ je na trhu zcela bezkonkurenãní. âP Kreditní
kartu si navíc mÛÏe klient sjednat ke svému Ïivotnímu poji‰tûní na
v‰ech pfiepáÏkách âeské poji‰Èovny kdykoli, kdy se rozhodne peníze
ãerpat.

VÏdy nûco navíc od âeské poji‰Èovny

Hledáte zajímavé fie‰ení, jak zhodnotit své finance?

Máme pro Vás:

JEDNORÁZOVù PLACENÉ NEBO
P¤EDPLACENÉ KAPITÁLOVÉ
ÎIVOTNÍ POJI·TùNÍ âESKÉ POJI·ËOVNY
Snem vût‰iny lidí je mít bezpeãnû uloÏené a zhodnocené peníze.
V âeské poji‰Èovnû Va‰e sny podpofiíme:

Va‰e vloÏené finance v˘hodnû zhodnotíme - minimální
zhodnocení kladné rezervy poji‰tûní ãiní 4 %
a podíl na v˘nosu.

Kvalitnû Vás pojistíme pro pfiípad nenadál˘ch událostí,
a to aÏ na trojnásobek pojistné ãástky.

Myslete:

na sebe
na své dûti
na budoucnost

PC servis R˘mafiov
• Prodej v˘poãetní techniky

• Poãítaãe BARBONE

• Mobilní telefony a pfiíslu‰enství

• Pau‰ály EUROTEL a PAEGAS

• Prodej telekomunikaãní techniky

• Prodej odborné literatury

námûstí Míru 16, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 0647/21 23 61, mobil: 0604-302 757

e-mail: ihnatmichal@atlas.cz

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So   8.30 - 11.00

Ke kaÏdému poãítaãi
tiskárna LEXMARK Z33 OEM*
* tiskárna neobsahuje tiskovou hlavu - nutno dokoupit

P¤EPRAP¤EPRAVVAA
SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  MMAATTEERRIIÁÁLLUU

AA  SSYYPPKK¯̄CCHH  HHMMOOTT

PRODEJ PÍSKU, ·TùRKOPÍSKU

A DRCENÉHO KAMENIVA

Jesenická 13, 795 01 R˘mafiov
tel.: 0723 - 12 29 09

A navíc:

KaÏd˘, kdo si uzavfie jednu z tûchto pojistek s vkladem nad 30 000
Kã, získává samozfiejmû v‰echny v˘hody Ïivotního poji‰tûní a k to-
mu jedineãné CD Carmen!


