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Z jednání Rady a Zastupitelstva
města
Rekonstrukce vozovky na ulici
Bartákově ve skluzu
Budování kanalizačních přípo-
jek bylo zahájeno
Prohlášení politických stran
Co nového v Diakonii?
Hrádek v novém kabátě, aneb
jsme schopni uchovat drobet
historie ?
Přečíslování přináší změny tís-
ňového volání

Policejní zápisník
V Ondřejově se pojídaly švest-
kové knedlíky na čas
Tradiční matiné dechových hu-
deb si získalo okruh svých příz-
nivců
Kulturní okénko města Rýma-
řova
Zahrádka a vy
Sport - Fotbalový servis 
TJ Jiskra
Rodeo - cross opět odstartoval
po osmi letech
Kuželkáři TJ Jiskra zahájili sou-
těžní ročník 2002 - 03
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Aktuálně z města

Rada města stanovila rozdělení pravomocí v Městském úřadu a vzala na vědomí zprávu
o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. a společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o.

Rada města zasedla ke svému jednání v pondělí 16. září. Radní vzali na vědomí zprávy o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. a společnosti Městské
služby Rýmařov, přijali čtyři doporučení pro jednání Zastupitelstva města a projednali záležitosti majetkové a bytové.

Společnost teplo Rýmařov s.r.o.

Společnost Městské služby Rýmařov s.r.o.

Vybíráme ze zprávy o hospodaření:

Společnost Teplo Rýmařov s.r.o. se v v průběhu 
I. pololetí roku 2002 zaměřila zejména na dodáv-
ky tepla. Ve II. pololetí se bude činnost rozvíjet ze-
jména na dodávky a provádění oprav pro externí
firmy, prodej drobného materiálu.

Ekonomické výsledky

V porovnání se stejným obdobím předcházejícího
roku 2001 jsou náklady i výnosy srovnatelné.
Pozitivně se v hospodaření projevuje rozšíření pů-
sobnosti společnosti, úspory v nákladech a jedno-
rázové splacení investičního úvěru.
Dosavadní hospodaření společnosti opravňuje
k závěru, že společnost má dobrou ekonomickou
situaci, která umožňuje zachovat dosavadní ceno-
vou politiku společnosti a nebude nutné navyšovat
kalkulovanou cenu tepla na rok 2002 a je reálný
předpoklad, že kalkulovaná cena na rok 2003 zů-
stane stejná, nebo se zvýší max. o cca 3 %.
Společnost Teplo Rýmařov s.r.o. nemá po lhůtě
splatnosti žádný závazek a taktéž nemá žádný úvěr.

Investiční činnost - nákladnější opravy

Společnost v I. pololetí roku 2002 realizovala
a připravuje mimo jiné následující akce:

- opravy kotelen v Janovicích č. 45 a v Základní 
umělecké škole na Divadelní ulici v Rýmařově
- provedena plynofikace objektu na ulici
Palackého č. 11 (Městské služby s.r.o.)
- přípravné práce pro rozvod ÚT (ústřední topení)
a TUV (teplá užitková voda) včetně kotelen - no-
vého objektu na Bartákově ulici - 12 bytů

- plynofikace budovy MěÚ v Rýmařově na ul. 8. kvě-
tna č. 48
- práce na objektu MŠ - Revoluční v Rýmařově -
výstavba 8 malometrážních sociálních bytů
- výměna a dodávka ultrazvukových měřičů tepla pro
místa, která vykazovala neúměrně nízkou spotřebu

Celkem se v roce 2002 předpokládá realizace akcí
v celkové hodnotě 5 250 tis. Kč, přičemž některé
akce budou financovány z vlastních prostředků.

Výroba tepla

Celková výroba tepla za období leden - červen
2002 činila 68 242,22 GJ, za stejné období roku
2001 činila výroba 69 591,18 GJ, tj. pokles o ne-
celé 2 %. Pokles výroby je způsoben teplejším po-
časím. V roce 2001 v I. pololetí byla průměrná
denní teplota 4,72 °C a vytápění na 2 393,8 den-
nostupňů. V roce 2002 v I. pololetí byla průměrná
denní teplota 6,24 °C, tj. o 1,52 °C denně tepleji
než v předcházejícím roce, vytápění bylo pouze na
2 128,6 dennostupňů. Roční výroba na rok 2002 je
pak odhadnuta na 114 000 GJ.
V I. pololetí roku 2002 společnost výrobu rozšíři-
la o kotelnu v Janovicích č. 45 a o kotelnu
v Krnově.
Zásoba uhlí na centrální kotelně je v současnosti
do března roku 2003.

Vybíráme z rozboru hospodaření:

Ekonomické výsledky společnosti

- Všechny podrozvahové ukazatele
společně se ziskem vykazují ve srov-
nání s loňským rokem zlepšení.
Výhled hospodaření do konce roku
předpokládá tvorbu zisku na úrovni
600 - 800 tis. Kč.

Ekonomické výsledky
a hospodaření středisek

Středisko oprav komunikací má po
celou sezónu dostatek zakázek
a dobré ekonomické výsledky.
Středisko čištění komunikací mělo
především v zimním období dostatek
práce a dosahuje dobrých výsledků.
Středisko svoz odpadů je ve srov-
nání s loňským rokem zatíženo vyso-
kým nákupem popelnic - 1100 ks -
600 tis. Kč a nárůstem poplatků za u-
ložení odpadu a rezervy na rekultiva-
ci skládky. Do konce července byl
nárůst množství odpadů téměř 20 %,

a to především z okolních obcí. Z dů-
vodu enormního využití recyklační-
ho dvora byl zaveden i sobotní a ne-
dělní vývoz odpadů. Částka za odpa-
dy od občanů v Rýmařově zatím ne-
dosahuje objemu obsaženému v roz-
počtu města a plánu organizace.
Černých skládek podstatně ubylo
a problémem jsou už jen nepřizpůso-
biví občané. Vyloženě problémový
je měsíční svoz - v popelnicích jsou
v 80 % ukládány i rozkládající 
se zbytky a čtrnáctidenní svoz - zde
legálně ukládaný organický odpad
způsobuje zápach a je v rozporu
s hygienickými zásadami. Rozmohl
se i svoz popelnic na recyklační dvůr
v případech nedostatečné kapacity,
což se jeví jako obcházení systému.
Drtivá většina občanů volí méně čas-
tější a levnější variantu z důvodu fi-
nančních a ne z důvodu skutečné po-
třeby.
Středisko veřejné zeleně se věnuje
udržování dříve vyčištěných veřej-
ných ploch.
Středisko veřejné osvětlení provádí

letos komplexní pravidelnou revizí.
Středisko hřbitovnictví si letos eko-
nomicky vede velmi dobře z důvodu
obnovy všech smluv na pronájem
hrobních míst a plateb za spojené
služby.
Středisko stavební má prakticky to-
tožný výsledek jako v loňském roce.
Má dostatek zakázek a významně
kooperuje s ostatními středisky.
Středisko pivovaru je stále podnaja-
to a do vztahů ne-
zbytně není nut-
no zasahovat.
Středisko veřej-
ně prospěšných
prací (VPP) letos
náborovalo jen
17 pracovníků
(loni 40) a z dů-
vodu jejich vyso-
ké nemocnosti
nejsou pracovní
výsledky jako
v minulosti.
Navíc společnost
doplácí na každé-

ho cca 1000 Kč ve mzdách a odvo-
dech jako důsledek zpřísnění podmí-
nek.
Středisko ČOV (čistička odpadních
vod) se z důvodu snížení nákladů
a vzestupu ceny stalo ziskové.
Množství splaškových vod se stabili-
zovalo, nedochází už ke snižování
objemů. Všechny výsledky rozborů
a České inspekce životního prostředí
jsou v pořádku.

Radní města Rýmařova schválili pronájmy po-
zemků nebo jejich částí v katastrálním území
Rýmařov, Jamartice a Stránské, schválili záměr
pronájmu objektu bývalé školy ve Stránském
manželům Andrei a Bedřichu Kolářovým za úče-
lem zřízení hospůdky, popřípadě menšího obcho-

du. Dále schválili pronájem nebytových prostor
v objektu na ulici Národní v Rýmařově Ivaně
Popíkové za účelem zřízení knihkupectví a anti-
kvariátu.
Rada vyslovila souhlas s podnájmem učebny
v objektu budovy školy na ulici Julia Sedláka 18

v Rýmařově, a to dvou učeben SOU zemědělské-
mu a čtyř učeben Gymnáziu Rýmařov k zajištění
výuky na dobu do 30.6.2003.
Radní schválili pronájem plochy náměstí Míru
v Rýmařově za účelem provozování vánočních
prodejních trhů v roce 2002 Ing. Františku Fialovi.

Záležitosti majetkové
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V souvislosti s reformou veřej-
né správy předložilo vedení 
úřadu nové funkční schéma or-
gánů města Rýmařova.
Doposud se Městský úřad řídil
organizačním řádem s účinnos-
tí od 4.4.2002. Tento materiál
musí být s ohledem na reformu
přepracován, přičemž nezbyt-
ným krokem je projednání
funkčního schématu na jednání
Rady města. Následně 
po schválení funkčního sché-
matu bude následovat vypraco-
vání nových pracovních náplní
jednotlivých zaměstnanců.
Nové funkční schéma vychází
ze skutečnosti, že ke stávajícím
48,34 zaměstnancům
k 1.1.2003 přibude 34,67 za-
městnanců nových. Proto ná-

vrh uvažuje s těmito úpravami:
• rozšíření kanceláře starosty
pod vedením právníka
• zřízení odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství
• zrušení odboru hospodářské-
ho a nahrazení a zřízení odbo-
ru finančního a odboru regio-
nálního rozvoje a správy ma-
jetku (rozdělení nastane v oka-
mžiku zajištění personálního
obsazení odboru regionálního
rozvoje)
• vyčlenění stavebního úřadu
z odboru životního prostředí
a výstavby jako samostatného
odboru
• zřízení oddělení péče o děti
a mládež
Rada města návrhy schválila.

Z podkladů MěÚ JiKo

k pronájmu byt č. 1 na ulici Pivovarské č. 12 v Rýmařově.
formou vydraženého práva nájmu.
Jedná se o byt I. kategorie o velikosti 2 + KK o výměře 42,60 m2.
Vyvolávací částka je stanovena na 43.253,- Kč.

k pronájmu byt č. 7 na ulici 1. máje č. 7 v Rýmařově.
Jedná se o byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 o výměře 53,58 m2, k bytu patří
balkon, 2 sklepní kóje.
Vyvolávací částka je stanovena na 81.602,- Kč.

Prohlídka bytu je možná po předchozí dohodě u provozní pracovnice Bytermu
Rýmařov.

Písemné žádosti podávejte nejpozději do 4.10.2002 do 13,30 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 na podnikatelskou činnost.

bezbariérové byty 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
kuchyňského sporáku.
Základní cena bytu č. 1
a bytu č. 2 250.218 Kč

Zájemce musí splňovat podmín-
ky pro získání bezbariérového
bytu. Termín pro úhradu ceny
bytu je do 31.10.2002.

Rada stanovila rozdělení pravomocí v MěÚ Rýmařov

Město Rýmařov
v souladu s čl. E odst.g) Pravidel pro postup občanů a orgánů města při podávání

a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku Města Rýmařova

nabízí

Zastupitelé vyslovili souhlas s poskytováním půjček
majitelům nemovitostí na vybudování kanalizačních přípojek

Jedenatřicáté zasedání Zastupitelstva města
Rýmařova se uskutečnilo ve čtvrtek 19. září v ma-
lém sále Střediska volného času v Rýmařově.
Zastupitelé na něm přijali třiačtyřicet usnesení,

z nichž převážná většina měla charakter majetko-
vých záležitostí. Zastupitelstvo města projednalo
a schválilo rozpočtová opatření roku 2002, změnu
„Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města

fyzickým a právnickým osobám“ a změnu
„Cenové mapy pro prodej pozemků z majetku
města Rýmařova“.

Rozpočtová opatření roku 2002
Zastupitelstvo města akceptovalo
a schválilo jako rozpočtová opatření
roku 2002 zvýšení objemu příjmů
rozpočtu na základě přidělení účelo-
vých dotací ze státního rozpočtu
v období od 6/2002 do 7/2002 v cel-
kové částce + 4 916 tis. Kč a součas-
ně zvýšení objemu rozpočtových vý-
dajů o částku + 4 916 tis. Kč s rozpi-
sem podle rozhodnutí poskytovatele
dotace. Podstatnou součástí dosavad-
ních rozpočtových opatření jsou úče-
lové dotace ze státního rozpočtu 
na mzdy školských zařízení, které by-
ly v předcházejících letech poskytová-
ny přímo školám ze školského úřadu
a od roku 2001 jdou prostřednictvím
rozpočtu města. V období do 7/2002

bylo na těchto dotacích poskytnuto
celkem 16 736 tis. Kč, z toho dotace
ve výši 11 860 tis. Kč do 5/2002 byla
již pokryta schvalujícím usnesením
ZM. Neinvestiční dotace z OkÚ 
pro Městskou knihovnu ve výši 40 tis.
Kč byla poskytnuta z programu
„Veřejné informační služby knihoven“.
Zastupitelé schválili zvýšení objemu
rozpočtových příjmů roku 2002
o částku + 11 240 tis. Kč včetně 
úprav v jednotlivých položkách příj-
mů, schválili zahrnutí příjmu půjčky
prostředků od Bytermu Rýmařov ja-
ko dočasného převodu přijatých kau-
cí v částce 900 tis. Kč do okruhu 
operací financování, dále schválili
zvýšení objemu rozpočtových výdajů

roku 2002 o částku + 12 140 tis. Kč
včetně úprav v jednotlivých paragra-
fech výdajů a schválili v rámci roz-
počtu výdajů na opravy a údržbu ko-
munikací poskytnutí příspěvku
Správě a údržbě silnic v Bruntále 
na rekonstrukci komunikace na Bar-
tákově ulici do výše 400 tis. Kč.
Přitom tento příspěvek, jak řekl 
na jednání Zastupitelstva starosta
Ing. Kolář, není ničím výjimečným.
K podobným investicím přistupují
i v jiných městech a obcích.
Navýšení rozpočtových zdrojů se do-
týká například oblastí komunikací
a dopravy, kdy zvýšení výdajů pama-
tuje na čištění a zimní údržbu komu-
nikací, jejich běžnou údržbu a opra-

vy, dále oblasti vzdělání, kdy navý-
šený příspěvek + 100 tis. Kč bude ur-
čen pro 2. ZŠ na pokrytí nákladů re-
konstrukce rozvodů vody. V oblasti
tělovýchovy a zájmové činnosti dojde
k navýšení výdajů o 2 mil. Kč na fi-
nancování opravy střechy domu kul-
tury, v původním rozpočtu nebyla po-
třeba plně pokryta. V oblasti zdravot-
nictví dojde ke zvýšení výdajů 
o 1 mil. 840 tis. Kč ve výši refundo-
vaných výdajů na opravy majetku
pronajatého Nemocnicí s.r.o. Výdaje
na bydlení a územní rozvoj pamatují
zvýšením + 885 tis. Kč na krytí vlast-
ního podílu města na financování do-
tované bytové vestavby na náměstí
Míru č. 10 a 11. 
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Zastupitelstvo města schválilo na svém
jednání ze dne 14.2.2002 Pravidla o vy-
tvoření a použití účelových prostředků
města v rámci Programu pro poskytování
státních půjček na opravy, modernizaci
a rozšíření bytového fondu. Součástí pra-
videl je tabulka účelu použití
fondu.Vzhledem k tomu, že již byla za-
hájena I. etapa dostavby kanalizace 
ve městě a na tuto kanalizaci musí být na-
pojovány nově budované kanalizační pří-
pojky ve vlastnictví majitelů nemovitostí
a protože město má zájem na rychlém
provádění přípojek i s ohledem na budou-
cí celkové vyhodnocení efektivity stavby
kanalizace, schválilo Zastupitelstvo měs-
ta na návrh Rady města, rozšířit účel pou-
žití fondu i o částečné půjčky na výdaje
majitelů nemovitostí k vybudování přípo-
jek. Maximální výše půjčky by činila 
10 tis. Kč se splatností tři roky a úrokem
3 %. Možnost použití finančních pro-
středků z fondu města není v rozporu
s pokynem Státního fondu rozvoje bydle-
ní pro použití návratné dotace.

Prvního ledna
2002 nabyl ú-
činnosti zákon
č. 256/2001
Sb., o po-
h ř e b n i c t v í
a o změně
některých zá-
konů. Tím se
problematika
z ř i z o v á n í ,
provozování
a rušení ve-
řejných pohřebišť oproti předcházející právní úpravě obsa-
žené ve vyhlášce MZ č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí
a při pohřebnictví stala obsáhlejší a v řadě ustanovení i od-
lišnější. Jako nejvhodnější formu pro přijetí řádu veřejné-
ho pohřebiště je dle názoru zákonodárců užít jiné opatře-
ní obce v samostatné působnosti. Takovým opatřením je
schválení řádu veřejného pohřebiště Radou města na zá-
kladě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (po-
kud si tuto pravomoc nevyhradí Zastupitelstvo). Dle toho-
to opatření bude obec postupovat při uzavírání smlouvy se
správcem pohřebiště, který bude tímto opatřením vázán.
Zastupitelé schválili OZV č. 74/02, kterou ruší OZV 
č. 29/95, kterou se vydává řád pro pohřebiště.

Udělování pamětních medailí
Rada města na svém jednání dne 1.7.2002 usnesením
č. 1873/76/02 schválila zásady k udělování pamět-
ních medailí města.
Udělení schvaluje Zastupitelstvo města na návrh
Rady města. Návrhy RM písemně doporučují jedno-
tlivé komise RM.

V souladu s těmito zásadami doporučila RM udělit
„Pamětní medaili města Rýmařov“ a to:
1. Mgr. Jiřímu Karlovi za zásluhy při rozvoji města
(obnova a budování městského muzea)
2. Františku Pohankovi za dlouholetou záslužnou
činnost v oblasti sportu v Rýmařově

Zastupitelstvo města udělení „Pamětních medailí
města Rýmařov“ výše jmenovaným schválilo.

V závěru jednání Zastupitelstva byl dán prostor dis-
kusi v bodu různé, do které se přihlásili členové
Zastupitelstva, prostor k diskusi byl dán rovněž i ob-
čanům.
- Zastupitelka Ing. Soňa Kováříková vznesla dotaz,
zda pokročila nějakým způsobem výstavba Penny

Marketu. Starosta informoval zastupitele, že v sou-
časné době bylo vydáno stavební rozhodnutí a záro-
veň i demoliční výměr na odstranění stávajících bu-
dov na soukromém pozemku, kde dotyčný objekt po-
travinářské prodejny má stát.
- MUDr. Bohumil Servus se zajímal, kdy město ob-
drží prostředky na dobudování kanalizace. Informace
poskytl opět starosta Kolář, který řekl, že smlouva na
státní dotaci ve výši 63 mil. Kč je připravena k pod-
pisu na státním fondu životního prostředí a v žádném
případě není tato dotace závislá na finančních problé-
mech spojených s povodněmi v Čechách. Po podpi-
su smlouvy lze předpokládat, že během 14 dnů bu-
dou převedeny finanční prostředky na účet města.
- O přeplněných takzvaných separačních hnízdech
(kontejnery na tříděný odpad) na některých místech
ve městě informovala opět zastupitelka Kováříková.
Člen Zastupitelstva Ing. Klouda a ředitel Městských
služeb v jedné osobě konstatoval, že tříděný odpad
vyváží organizace jednou týdně, ovšem na některých
místech se jednorázově odpadu nakumuluje více.
Přislíbil, že se problémem bude zabývat a učiní opat-
ření, aby kontejnery byly včas vyvezeny.
Zastupitelé dali prostor k diskusi i občanům a s dota-

zem, proč nemůže být v provozu Mateřská škola na
třídě Hrdinů, vystoupila mladá maminka. Posteskla
si, že některým rodičům nastává problém vést dítě 
do školky na jednu stranu města a pak musí nazpět
přes celé město docházet do práce, přitom některá za-
řízení předškolního typu nejsou zdaleka naplněna
a jejich ředitelky další děti odmítají. Informaci po-
skytl místostarosta Ing. Milan Kropáč, který řekl, že
náklady na celkovou rekonstrukci objektu bývalé MŠ
na třídě Hrdinů, včetně jejího úplného provozu, by se
vyšplhaly na 1 mil. korun, což je pro město zcela ne-
ekonomické, když navíc kapacity rýmařovských ško-
lek plně postačují. Místostarostu doplnila přítomná
vedoucí odboru společenských záležitostí Jaroslava
Růžičková, která podotkla, že osobně dohlédne, zda
se jednotlivá předškolní zařízení kapacitně naplňují
a také zda ředitelky děti přijímají na základě předem
vyplněných přihlášek.
Posledním bodem různé byl předem stanovený pro-
gram 31. jednání Zastupitelstva vyčerpán.
S usnesením Zastupitelstva města Rýmařova ze dne
19. září se mohou občané seznámit na Úřední desce
Městského úřadu v Rýmařově.

Z podkladů MěÚ JiKo

Jedná se zejména o změnu ve stano-
vení cen při prodeji nemovitostí,
kdy základní cena pozemků:
- se stanoví ve výši podle cenové
mapy města, schválené Zastupitel-
stvem města
- zvláštní postup platí u stavebních
pozemků, které město zainvestuje
inženýrskými sítěmi, kde je cena
pozemku tvořena podílem na nákla-
dech města na vybudování technické
infrastruktury, ve smyslu „Pravidel
a podmínek podpory bytové výstav-
by“, schválených usnesením zastu-
pitelstva města číslo 95/9/95, a sa-

motnou cenou za pozemek vypočte-
nou dle cenové mapy města platné
pro danou lokalitu.
K další změně dochází u základní
ceny objektů pouze s nebytovými
prostorami, určených k podnikatel-
ské činnosti. Ta se stanoví na zákla-
dě ceny ze znaleckého posudku, vy-
násobené koeficientem tržní atrakti-
vity podle konkrétní lokality, který
doznává změnu jednak pro území
Rýmařova, jednak pro místní části.
Při prodeji pozemků určených k vý-
stavbě platí zásada opatrnosti zame-
zující případným spekulacím. 

Po schválení prodeje Zastupitel-
stvem města je s kupujícím uzavřena
„Smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy“ s vymezením podmínek:
K podpisu kupní smlouvy mezi
městem a žadatelem může dojít
pouze v případě, že žadatel má
k městu a všem organizacím, kde je
město zřizovatelem nebo společní-
kem, vyrovnány veškeré závazky.
V ostatních případech při prodeji
pozemků:
a) při prodeji za základní cenu je
kupující povinen, pokud kupní cena
nepřevyšuje částku 50000 Kč, složit

konečnou výši kupní ceny ke dni
podpisu kupí smlouvy.
b) Pokud kupní cena převyšuje
50000 Kč, může požádat kupující
o rozdělení kupní ceny nejvíce 
na 2 rovnoměrné splátky, přičemž
první splátka bude splacena při pod-
pisu kupní smlouvy a druhá platba
bude uhrazena do 90 dnů ode dne
podpisu kupní smlouvy.

Podnikateli, který uhradí celou kup-
ní cenu do 6 měsíců od podpisu
kupní smlouvy, nebudou počítány
žádné úroky.

Majetkové záležitosti
V bloku majetkových záležitostí projednali zastupitelé řadu záměrů prodeje a vlastních prodejů nemovitostí nebo jejich částí z majetku města, schválili
vykoupení části pozemků v k.ú. Rýmařov, Stránské, Janušov, Edrovice a Ondřejov a prodej obytného domu na třídě Hrdinů č. 9.

Změny v Pravidlech o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám
a Cenové mapy pro prodej pozemků z majetku města Rýmařova

Půjčky majitelům nemovitostí na vybudování
kanalizačních přípojek budou přiznány

Nová vyhláška o pohřebištích

Různé
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Před několika dny bylo zahájeno bu-
dování kanalizačních přípojek
v rámci dobudování kanalizace v le-
vobřežní části města Rýmařova,
Edrovicích a Janovicích na základě
získané 80% státní dotace z minis-
terstva životního prostředí, zbylých
20% a náklady na inženýrskou čin-
nost a odbočky z hlavního řadu bude

pak z úvěru hradit město.
Dodavatelem vzešlým z veřejně ob-
chodní soutěže je POZEMSTAV
Prostějov a.s., který již zahájil první
etapu dobudování kanalizace v loka-
litách Revoluční, Máchova,
Mlýnská, Palackého, Květná,
Národní, Jesenická, Rudé Armády,
U Lomu, U Rybníka, Opavská

(Rýmařov), Sokolovská a Julia
Fučíka.
To jsou v podstatě informace, které
se v našem tisku objevily nedávno.
Co je však důležité a co je potřeba
připomenout je to, že v souvislosti
s budováním kanalizačních přípojek
vzniká každému vlastníkovi nemo-
vitosti, kterou lze na tuto kanalizaci
technicky vzato napojit, ze zákona
povinnost připojit se. Vlastníku ne-
movitosti nabídnou zpracování pro-
jektu projektanti, kteří na základě
specifických podmínek dané nemo-
vitosti stanoví projektovou doku-
mentací výškové a směrové podmín-
ky pro napojení a poté bude možno
při stavbě hlavního řadu provést na
náklady města odbočku z hlavního
řadu a tuto vyvést mimo zpevněnou
komunikaci a do vhodné hloubky
(vlastní řad bude pokládán až do
hloubky 5 m).
Pokud majitel nemovitosti vypraco-
vání projektové dokumentace odmít-
ne, bude pozdější připojení nemovi-
tosti složitější - bude se připojovat
ne do předem připravené odbočky,
ale přímo na hlavní řad, který větši-
nou vede ve zpevněné komunikaci
a ve značné hloubce, a to zcela 

na náklady majitele nemovitosti.
Navíc v případě včasného předlože-
ní projektové dokumentace zajistí
vydání stavebního povolení přípojek
město, v případě pozdějšího napoje-
ní bude tato povinnost zcela na
vlastníkovi nemovitosti.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené
skutečnosti jsou spojeny s určitými
finančními potřebami, mohou vlast-
níci nemovitostí, kterých se vybu-
dování kanalizačních přípojek tý-
ká, požádat město Rýmařov
o půjčku z Fondu oprav a moder-
nizace, ze kterého lze čerpat pro-
středky na základě podané žádosti
a po schválení Zastupitelstvem měs-
ta. Půjčka může pochopitelně sloužit
k různým stavebním pracím spoje-
ných s bydlením, ovšem v současné
době bude město prioritně poskyto-
vat půjčky z výše uvedeného fondu
majitelům nemovitostí právě na vy-
budování kanalizačních přípojek.
Bylo to i jedno z přijatých usnesení
Zastupitelstva města, které tak roz-
hodlo ve čtvrtek 19. září na doporu-
čení Rady města. Přitom půjčka mů-
že být žadateli poskytnuta až do ma-
ximální výše 10 000 Kč s 3 % úro-
kem na dobu tří let. JiKo

Blíží se volby do městského Zastupitelstva.
U vědomí situace v našem městě, kdy výrazně stoupla nezaměstnanost
(nyní činí 14,83% práceschopného obyvatelstva), odlivu mladých
a schopných lidí - počet obyvatel v Rýmařově a okolí klesl o více než 200,
nedostatečné kvalitě obchodní sítě a na to navazující ceny základního
zboží, tedy při všech těchto a dalších alarmujících signálech stagnace
a postupného úpadku (kultura, sport...) se sešli zástupci těchto parlament-
ních politických stran:
České strany sociálně demokratické, Křesťanské a demokratické unie -
ČSL a Občanské demokratické strany a shodli se na následujícím:
- v našem městě není prostor na vzájemné politické půtky a souboje,
Rýmařov potřebuje spolupráci
- vzhledem ke kritickému stavu našeho města jsme se shodli na slušném
způsobu vedení volební kampaně, vzájemném nenapadání se a skutečné
programové soutěži

- naším společným a prvořadým cílem je dosáhnout změny ve vedení
města a zajistit Rýmařovu do budoucna rozvoj a prosperitu
- tím, že zastupujeme parlamentní strany, máme daleko větší možnosti u-
spět při prosazování záměrů obce na úrovni kraje, parlamentu a vlády ČR
oproti nezávislým

K tomuto kroku přistupujeme proto, že jsme si vědomi zodpovědnosti,
kterou jsme jako zástupci zejména obyvatel města, ale i parlamentních
stran povinni nést.
Jako reprezentanti politických stran garantujeme chování svých kandidá-
tů a plnění programových cílů.

Za Českou stranu sociálně demokratickou .... Ing. Jaroslav Kala
Křesťanskou a demokratickou unii - ČSL ..... MUDr. Bohumil Servus
Občanskou demokratickou stranu ....... Mgr. Jiří Babík

Již v září měla být zahájena rekonstrukce
silnice na ulici Bartákově. Není divu, že ři-
diči, kteří po této komunikaci musí projet
vzývají „čerta a ďábla“, jelikož na vozovce
už by člověk jenom marně hledal kousek je-
diného rovného úseku. Těžko uvěřit tomu,
že argumenty typu - „nejsou peníze“ nebo
„stát má na starosti v současné době daleko
více silnic určených k opravě“, jsou pravdi-
vé, když po několik let stále více a více chát-
rající komunikace volá po opravě a nikdo ji
nevyslyší.
Zajímali jsme se, jak je to ve skutečnosti 
s opomíjenou „Bartáčkou“ na Správě a údrž-
bě silnic (SÚS) v Bruntále. Technický ná-
městek Ing. Ostrejš nám skutečně přiznal, že
oprava silnice na Bartákově ulici už měla
být v plném proudu, ale do skluzu se silni-
čáři dostali zpožděním přípravných prací.
„K opravě by se mělo přistoupit samozřejmě
ještě letos, v průběhu měsíce října. Práce by
měly postupovat od křižovatky ulic
Bartákova, Havlíčkova a Národní. Pokud
počasí dovolí, chtěli bychom zvládnout celý
úsek. Pokud nastanou komplikace odfrézuje

se 3/4 délky - 550 m vozovky, položí se živič-
ný povrch a zbytek se dodělá příští rok“, ře-
kl nám k problému Ing. Ostrejš. Na rekon-
strukci vozovky schválilo Zastupitelstvo
města 19. září příspěvek ve výši 400 tis. Kč,
což není v současné době nic neobvyklého,
podobně se tak děje i v jiných městech a ob-
cích. Město Rýmařov bude rovněž na své
náklady provádět opravy chodníků podél již
zmíněné silnice na Bartákově ulici.
V průběhu října by toho silničáři podle
Ostrejše chtěli v Rýmařově zvládnout dale-
ko víc. Dát do pořádku křižovatku ulic
Okružní a Pivovarské, která je také v zubo-
ženém stavu a potřebuje nutně nový „kobe-
rec“ a dalším záměrem SÚS Bruntál je po-
kračování započatého díla od křižovatky tří-
dy Hrdinů a Okružní směrem k autobusové-
mu stanovišti a s vyfrézováním a položením
nového asfaltového koberce se dostat na je-
ho horní úroveň. 
Tolik plány. Ale co skutečnost? Rýmařovští
musí jen doufat, že SÚSka umí držet slovo,
alespoň co se týče nechvalně známé
„Bartáčky“. JiKo

Budování kanalizačních přípojek bylo zahájeno

Prohlášení politických stran

Rekonstrukce vozovky na ulici Bartákově ve skluzu
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Přestože se již delší dobu o činnos-
ti Diakonie ČCE Rýmařov na strán-
kách okresních periodik nepsalo,
naše středisko rozhodně nezahále-
lo. A protože je tady pro vás, oby-
vatele Rýmařovska, chceme touto
cestou všechny zájemce o jeho čin-
nost informovat o podstatných no-
vinkách, které se během posledních
měsíců staly.
Především bychom vás chtěli se-
známit s využitím výtěžku
Tříkrálové sbírky a 1. plesu
Diakonie. Z částky poukázané nám
Charitou Odry (66 587 Kč) byla
provedena demolice přístavby
Domova odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici, která zahrnovala i odvoz
suti z přístavby. Náklady na tuto ak-
ci činily 65 000 Kč, dalších 
2 208 Kč si však vyžádal odvoz 
omítky, kterou odstranili z vnitřní
části budovy brigádníci z dobrovolné
stavební organizace IBO (článek o je-
jich činnosti vyšel v Rýmařovském
horizontu č. 14/2002).
Výtěžek 1. plesu Diakonie činil 
7 380 Kč. Z této částky byly pokry-
ty náklady na odvoz dalšího kontej-
neru s omítkou (2 944 Kč) a nákla-
dy spojené se zajištěním stravy pro
brigádníky (4 436 Kč).
Středisko dále získalo soupravu na
suchou pedikúru v hodnotě 
4 998    (Eur). Tuto investici, kterou
poskytla německá strana, zpro-

středkovalo Shromáždění Němců
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
jemuž touto cestou děkujeme.
Zvláštní poděkování patří panu
Alfredu Heinischovi st., bez jehož
přispění by celá akce byla jen velmi
obtížně realizovatelná.
Pomalu ale jistě spěje kupředu
i plánovaná výstavba DOS v Dolní
Moravici - získali jsme již stavební
povolení a v jednání je i koupě po-
sledního pozemku, který je nezbyt-
ný pro zahájení stavebních prací.
Situaci samozřejmě zkomplikovaly
ničivé záplavy v Čechách, přesto
však věříme, že se výstavbu v příš-
tím roce podaří zahájit.
Poslední novinkou je rozšíření čin-
nosti našeho střediska i do Brun-
tálu. Toto rozšíření je logickým dů-
sledkem faktu, že se již déle než
půl roku staráme o dětskou klient-
ku na podpůrném dýchání ve Vrbně
pod Pradědem, nehledě k tomu, že
služba podobná naší v Bruntále
schází.
Veškeré informace a podrobné vyú-
čtování všech našich aktivit jsou
samozřejmě k dispozici u ředitelky
Střediska Diakonie ČCE Rýmařov
paní Marcely Staňkové, kde si je
po předchozí domluvě může kdo-
koli prohlédnout.

Vladimír Stanzel,
předseda představenstva

Marcela Staňková, ředitelka střediska

Vloupal se do objektu
fotbalové tribuny
TJ Jiskra a kradl

S největší pravděpodobností v noci
ze 4. na 5. září se dosud neznámý
pachatel vloupal do fotbalové tri-
buny TJ Jiskra v Rýmařově poté,
co vyhnul hliníkový plech a z pro-
storu za ním odcizil dvě pánská
horská kola. Způsobil tak majite-
lům škodu ve výši 8 000 Kč.

Z šatních skříněk zmizely
kreditní karty

a finanční hotovost
Policie pátrá po dosud neznámém
pachateli, který 3. září využil ne-
přítomnosti pracovníků nejmeno-
vané rýmařovské firmy a z šatních
skříněk, po vypáčení visacích zám-
ků, odcizil finanční hotovost, kre-
ditní karty k bankomatům a osobní
doklady jednoho ze zaměstnanců.
Pracovníkovi a firmě způsobil pa-
chatel škodu na zničených skříň-
kách a odcizených věcech škodu
v celkové výši více jak 1 500 Kč.

Odmítl se podrobit
dechové zkoušce

na přítomnost alkoholu
Při silniční kontrole bylo policejní
hlídkou OOP Rýmařov na Okružní
ulici kontrolováno osobní motoro-
vé vozidlo Š - 105, jehož řidič ne-
předložil řidičský průkaz, odmítl se
podrobit dechové zkoušce na pří-
tomnost alkoholu pomocí trubice
ALTEST a rovněž tak odmítl odběr
krve a lékařské vyšetření bez udání
důvodů, a to vše přes opakované
poučení policistů, že se vystavuje
nejvyšší možné sankci. Pokud se
totiž řidič těmto úkonům bezdů-
vodně nepodrobí, hrozí mu nejvyš-
ší finanční sankce do výše 15 000
Kč a odebrání řidičského průkazu
na dobu až 3 let.

Nezvládl jízdu na rychlém
stroji, havaroval

a skončil v příkopu
Od obce Stará Ves ve směru 
na Šumperk v prudké levotočivé
zatáčce nepřiměřeně naklonil svůj
rychlý motocykl jeho řidič z Prahy,
stupačkou a stojanem zavadil o vo-
zovku, vyrovnávání svého stroje
nezvládl, vjel do pravého příkopu

a tam havaroval. Na motorce došlo
k poškození nádrže, blatníků, svět-
lometu, přístrojového panelu, elek-
troinstalace, víka motoru a také
přilby jezdce, který naštěstí vyvázl
bez zranění. Na stroji však vznikla
škoda, ve výši 35 000 Kč.

Milovník flóry kradl okrasné
květiny z letní terasy

O tom, co se dnes dá všechno
ukrást, by mohl hovořit majitel res-
taurace Stodola v Malé Morávce -
Karlově. Letní terasa bez hostů ja-
koby přímo vybízela pachatele ke
krádeži okrasné květiny zvané pta-
čí zob. A opravdu se tak i stalo. 
Po okrasné květině zůstalo prázdné
místo a majiteli restaurace oči 
pro pláč. Zloděj si odnesl 8. září
v době od 21.00 do 21.30 nejen 
okrasnou květenu, ale k tomu při-
bral i keramické a nerezové misky.
Ač je to k neuvěření, škoda se vy-
šplhala téměř k sedmi tisícům ko-
runám.

Odstavený Renault nabídl
zloději příležitost

Nepřítomnost majitele osobního
vozidla zn. Renault, které bylo za-
parkováno na lesní cestě u silnice
č. 11 za obcí Žďárský Potok, zláka-
la neznámého pachatele aby se 
do vozidla vloupal a odcizil z něj
autorádio, osobní doklady a tech-
nický průkaz od vozidla.
Poškozením vozidla a odcizením
věcí způsobil neznámý vetřelec
majiteli škodu ve výši 4 000 Kč.

Neznámý rytec předvedl
své „umění“ na kapotě

Seatu Toledo
Zřejmě zneuznaného „umělce“ při-
lákala 13. září červená barva osob-
ního vozidla Seat Toledo zaparko-
vaného na ulici Opavské
v Janovicích. Pro svůj „výtvor“ 
si vybral přední kapotu vozidla
a vyryl na ni vulgární motiv. Tímto
skutkem ovšem slávu v žádném pří-
padě nezíská, pokud jej policie do-
padne, může získat jen „ocenění“
v podobě obvinění z trestného činu
poškozování cizí věci, navíc se za-
sloužil o to, že jeho „obraz na auto-
mobilovém plátně“ přijde majitele
minimálně na takových 10 000 Kč.
Z podkladů OOP ČR Rýmařov JiKo

Přečíslování telefonů přineslo změny týkající se volání na tísňovou linku
záchranné služby v okrese Bruntál.

Veškeré telefonáty na linku 155 z rýmařovské oblasti do konce letošního červ-
na automaticky přebíral dispečink rýmařovského výjezdového stanoviště. 
Od 1. července však tato volání byla s blížícím se přečíslováním vedena 
do Bruntálu a odtud dispečerky přepojovaly volající do Rýmařova.

Tato změna byla jen přechodná a přípravou na konečnou úpravu systému tís-
ňového volání. Od 1. října budou pracovníci zdravotnického operačního stře-
diska v Bruntále přebírat výzvy i z Rýmařovska a následně přímo vyšlou tam-
ní posádku, čímž odpadnou komplikace s přepojováním. „Proto je důležité,
aby si lidé, kteří volají na tuto tísňovou linku, uvědomili, že musí přesně sdě-
lit místo, kde se nachází pacient, včetně přesného názvu obce,“ upozornila ře-
ditelka Zdravotnické záchranné služby okresu Bruntál Alena Čandová.

Uvedením konkrétního místa volající předejde prodlevám, které mohou ohro-
zit život postiženého. Například Bruntál a Rýmařov mají mnoho podobně po-
jmenovaných lokalit, takže sdělení této informace je nezbytné.

Změna se netýká Krnovska, všechna volání na linku 155 budou stejně jako do-
posud přebírat zdravotníci přímo v Krnově. Záchranná služba Rýmařov

Oprava
V článku Dřevařské, lesnické a myslivecké dny byly poznamenány nezá-
jmem občanů došlo k tiskové chybě, kdy ve větě: Akce však skončila sko-
ro fiaskem, vzhledem k tomu, že z pozvaných asi 50 rodáků (správné číslo
mělo být 320 rodáků) přišla necelá dvacítka (správně mělo být uveřejně-
no asi pětatřicet rodáků).
Tímto se za chybné uveřejnění počtu pozvaných i zúčastněných rodáků na-
šim čtenářům omlouváme. Redakce

Do dalšího roku své činnosti vstupuje Studentské informační centrum při
Soukromé střední odborné škole PRIMA v Rýmařově, které je umístěno 
v 1. poschodí v budově školy Sokolovská 29. Studentům, kteří bydlí nebo stu-
dují na rýmařovských školách, nabízí informace o možnostech studií v ČR
i v zahraničí, informace o práci AU-PAIR v celé Evropě i USA, informace
o možnostech cestování a vyřízení slev a karet ISIC pro mládež do 26 let
a další informace o všech významných místech v ČR. Studentské centrum
může také organizovat zájezdy na koncerty, divadla, sportovní utkání skupin.
Služeb studentského informačního centra se již naučili využívat i ostatní obča-
né a návštěvníci města, kterým rádi pomůžeme. Hana Čechová,vedoucí SIC

Otevřeno je: PO - ČT   9 - 16 hod.
PÁ           9 - 14 hod.

Co nového v Diakonii?

Studentské informační centrum je tady pro vás

Přečíslování přináší změny tísňového volání
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Nejdříve dovolte několik stručných
informací o rýmařovském Hrádku,
přesněji řečeno městském hradu, jež
dodnes zaujímá v historickém areálu
města výsadní místo. Pro opevněné
sídlo vybral stavebník nevysoký spra-
šový pahorek v západním cípu vně
pozdějšího města hluboko ve 13. sto-
letí, v době začátků osídlení
Rýmařovska či vzniku předměstské
osady na Bezručově ulici, založené
lidmi z Pomoraví obsazujícími kraj
od počátku 12. století proti jesenic-
kým tokům. Dobu vzniku a existence
Hrádku prokazuje dostatek nálezů,
ale jen nečetné písemné zprávy. 
Ba i město v době svého vzniku,
v 60.-70. létech 13. století, respekto-
valo nesporně starší pevnůstku a vy-
hnulo se jí i za cenu porušení jinak
pravidelného půdorysu. Hrádek je
nejstarším opevněným sídlem 
na Rýmařovsku vůbec.
Archeologický výzkum zde rozlišil 
8 sídelních fází. V nejstarší středově-
ké vrstvě vznikl komplex dřevěných
srubových staveb obehnaných příko-
py, valem a palisádou. Je zcela jisté,
že se jednalo o první významné
správní centrum naší oblasti dávno
předtím, než jeho funkci převzal hrad
Rabštejn kolem roku 1290. Po polovi-
ně století (vrstva II A) nahradila pů-
vodní stavby velká budova na masiv-
ních kamenných základech, kterou
postavili ze dřeva omazaného hlině-
nou mazaninou pojenou obilnými
i travními stébly. Pevnost sice nadále
využívala starší fortifikaci, ale na ze-
slabený val podepřený zevnitř dřevě-
nou konstrukcí postavili asi dvoumet-
rovou kamennou zídku s chudou mal-
tou. Jednalo o počin významný. Maltu
užili ve stejné době jen při stavbě
Strálku a Pustého zámku u Tvrdkova
a o století později při stavbě farního
kostela, jinak se u nás až do 19. stole-
tí kámen běžně kladl na jíl. Na konci
13. století nejspíše převzal původní
funkci Hrádku Rabštejn a v našem
kraji se ustálilo chladnější, někdy
až extrémně nepříjemné klima. Proto
přistavěli k paláci nyní již městského
hradu (vrstva II.B) otopné zařízení,
mohutnou pec, jež vyhřívala jižní stě-
nu. Nejstudenější severní totiž stála
na hraně příkopu, západní šlehaná zá-

padními větry neměla dostatečný 
odstup od valu a na východě stály nové
objekty produkující vzácný kov. Na pře-
lomu 13.-14. století zvolil ochranu pev-
ných zdí a příkopů tavič zlata, lapkové
se tehdy kromě brutality málo lišili 
od dnešních. Rozložila se zde pražírna
rudy a nevelký sklad suroviny. Tavič
a zároveň prubíř v jedné osobě sem 
umístil svou přenosnou železnou ne-
bo keramickou pícku, v níž vyráběl
nevelký objem ryzího zlata. Ve městě
starší dřevěné opevnění nahradila me-
tr široká kamenná zeď v ohrožených
místech zdvojená polským plotem či
palisádou. V první polovině 14. stole-
tí (vrstva III) se starší palác značně
rozrostl o celý věnec přístaveb a nelze
zcela vyloučit ani vznik hranolové vě-
že v severozápadním rohu.
Doba Jana Lucemburského nepřine-
sla bezpečný mír a četná válečná taže-
ní město donutila zesílit kamennou
hradbu o půl metru. Ve stejné době
byl městský hrad pojat do fortifikace
města jako významný strategický bod
obrany. Jeho severní příkop ztratil
svou původní funkci a začal se plnit
struskou a dalším materiálem z neda-
leké železné huti, jejíž torzo se skrývá
pod dnešní prodejnou klenotů 
na Radniční ulici. Funkci přejal sever-
nější městský příkop, co dosud pů-
vodní příkop hradu zdvojoval, pev-
nost však zůstala nadále od města od-
dělena. V druhé polovině 14. století
sídlo zcela přebudovali. Prostor mezi
valy vyplnil opět levný hutní materiál,
temeno pahorku se zvýšilo a na něm
vybudovali nové sídlo na odlišném
principu (vrstva IV). Jednoposcho-
ďový palác ze dřeva a hlíny obkrouži-
li na temeni kopečku polským plotem
(kolmé kůly propletené haluzemi a o-
boustranně omazané hlínou), o něco
níže jej kopírovala mocná palisáda ze
zahrocených kůlů. Do hradu, kde nyní
sídlil královský fojt, se vstupovalo po
dřevěném mostku na horním ukončení
Husovy ulice a roubenou věžovitou
bránou s mohutnými dubovými vraty
uzavíranými těžkou železnou závorou.
Hrad se i s přilehlou částí města stal
roku 1405 obětí krutého útoku. Podle
listiny markraběte Jošta z ledna 1406,
jež oceňuje oddanost Rýmařovanů,
možná i s jejich pomocí.

V další fázi pak nastal úpadek a Bůh
suď, proč již nikdy nebyla tak vý-
znamná součást opevnění města ob-
novena, asi i tehdá chyběly potřebné
groše. V druhé půli 15. století se zde
usadila městská jatka (vrstva V)
a v 16.- 17. století posloužil prostor
hrnčíři, který vyráběl krásné bílé ma-
lované zboží (vrstva VI). V 18. století
se zakously do lokality na jihu a vý-
chodě (vrstva VII) dva domy. 
V 19.- 20. století zaujala zbývající
prostor Hrádku za-
hrada s altánem
(vrstva VIII), jež no-
sívala jména majitelů
(Dubova zahrada,
Strakoška).
Naše město se roz-
hodlo představit svou
starobylou historii na
chráněné archeolo-
gické lokalitě
Hrádek spolu s po-
stupným vznikem
hornin Jesenicka.
Bolestně totiž postrá-
dá dostatek dominant
spojených s nejstarší
minulostí, zasuly ji
požáry v minulosti
i ničitelé z dvacátého
století, pomineme-li
ovšem krásné barok-
ní sochy, kostel 
sv. Michala, který je
podobně jako skvost-
ná kaple V Lipkách
kromě bohoslužeb
návštěvníkům z pochopitelných dů-
vodů uzavřen, či radnice, jež slouží
prozaickému účelu. Nemůže nabíd-
nout ani kdysi nádherný janovický zá-
mek Harrachů, protože patří nehybné-
mu ministerstvu vnitra, které sedíc 
na prameni nechává zcela vyprázdně-
ný objekt nadále chátrat za radostné-
ho přispění místních vandalů, aniž by
jej právem vrátilo původní české ma-
jitelce pronásledované za války nacis-
ty, či předalo komukoli, kdo by další
rozpad stavby zastavil.
Využití prostoru Hrádku navrhl reno-
movaný zahradní architekt. V centru
plochy je na vyvýšeném místě zřízena
replika kamenných základů paláce
z půle 13. století a unikátní vyhřívací
pece z jeho konce, skutečné základy
jsou zakonzervovány vrstvou hlíny
o necelý metr níže. Půlkruhem od se-
veru k východu prochází nad valem
pás bloků hornin seřazených podle
stáří. Budou opatřeny tabulkami s ná-
zvy, aby si na své přišli laik i přísný
odborník. Veřejně a zdarma přístupná
sbírka hornin je pokračováním geolo-
gické expozice městského muzea,
která spíše seznamuje s minerály a ru-
dami a je znalci vysoce ceněna.
Zároveň by měla dlážděná cesta 
umožnit lidem rychlejší a především
bezpečný přechod z Pivovarské ulice
k náměstí. Významným důvodem 
je však též vytvoření klidné oázy pro
lidi, kteří budou moci využít laviček
podél cestičky k odpočinku, což by

mohlo být zajímavé pro starší spolu-
občany, ale i matky s kočárky.
Ano, slyším dobře, i já mám stejné
pochybnosti: dokážeme zabránit pri-
mitivům kteréhokoli věku v ničení
Hrádku? Vždyť se úpravy dosud neu-
končily a už sbírku kdosi dospělý
zbavil těžké sopečné pumy! Děti ská-
čou z kamene na kámen nebo je 
otloukají. Přežijí tabulky a tabule úto-
ky podroušených či zfetovaných indo-
lentů, těžko říci, v muzeu nemáme

zrovna nejlepší zkušenosti. Nezraní
se nezvedené děti, kámen je tvrdý.
Jsem asi  nenapravitelný skeptik,
vždyť znám tolik mladých lidí, jichž
si nesmírně vážím, jsou to slušní, 
otevření, pracovití, cílevědomí a mno-
zí neobyčejně nadaní, vzdělaní
a chytří lidé. Jsou v mnohém lepší než
jsme bývali my, mají více informací,
svobody vybírat si vědomosti, nikdo
jim neodebírá mozkovou kapacitu 
ideologickými žvásty. Agresivních
a hrubých nevzdělanců či unuděných
vandalů je jen zlomek, ale úspěšně se
snaží být nejviditelnější, nejvulgár-
nější a nejhlasitější. To nás mate.
Jenže, máme neustále jen ustupovat
skupině zamindrákovaných grázlů,
destruktivních hlupáků a nevycvála-
ných uřvanců? Pak bychom nesměli
podnikat nic. A kdybychom se roz-
hodli stavět sochy, zídky i chodníky,
pak jedině z gumy a se záchrannými
sítěmi, bránit přístupu ke skalám
a roklím, postavit ploty kolem řek
a chodit v brnění. Berme tedy nový
park jako věc všech slušných mla-
dých i starých lidí z města a test kva-
lity i sebevědomí jeho občanů.
Zničíme-li si lhostejností či nerozu-
mem i tak nevinný a nezpeněžitelný
počin, pak se nepočítejme k normál-
ním Evropanům a buďme si dál jen
Divokým východem, kde má nekori-
govaná džungle přednost před sluš-
ností a právem, morálkou i kulturou.
Obstojíme? Mgr. Jiří Karel

Hrádek v novém kabátě, aneb Jsme schopni uchovat drobet historie ?

Lokalita Hrádek - archeologické vykopávky r. 1972.

Lokalita Hrádek - současnost.
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Co je to vlastně Jamboree? Je to společné
setkání vodních a „suchozemských“ skau-
tek a skautů, které se koná jednou za tři ro-
ky. Náplní je vzájemné poznávání, navazo-
vání kontaktů a přátelství, což je motivací
pro další činnost ve skautském hnutí.
Posiluje svornost a hrdost na příslušnost
ke světovému skautingu.
Skvělá vyspělost zúčastněných oddílů pře-
svědčila o dobré práci a aktivitě činovníků,
kteří v organizaci působí. V bohatém pro-
gramu třídenní akce na štěrkovně
v Hlučíně a na ostravském náměstí, kde se
sešlo na jeden tisíc skautů byla občanské
veřejnosti předvedena úroveň i duch skau-
tingu, což bylo oceněno i přítomnými nej-
vyššími zástupci kraje. Svými příspěvky
se aktivně zapojila i rýmařovská čtyřiceti-
členná výprava reprezentující okres
Bruntál.
O tom, jaké to tam vlastně bylo svědčí i ú-
ryvek SMS zprávy šestnáctileté účastnice
z Rýmařova: „.ostatně celé to bylo super
a je škoda, že další Jamboree je až za tři
roky“. Loy

V sobotu 7. září se v místní čás-
ti Rýmařova - Ondřejově - kona-
lo rozloučení s prázdninami.
Osadní výbor zorganizoval veli-
ce zajímavé a na program bohaté
odpoledne, kterého se zúčastnila
téměř stovka návštěvníků. Ve
14.00 hodin byl slavnostním vý-
kopem zahájen fotbalový turnaj
v maskách, ve kterém se utkali
Staří proti Mladým. Hrálo se ve
zkráceném čase a zápas skončil
remízou 2 : 2. Lákadlem pro di-
váky se bezpochyby stala soutěž
v pojídání knedlíků. I když se
soutěže zúčastnili pouze čtyři
knedlíkoví pojídači, o zábavu
nebyla nouze. Stolovníci museli
zvládnout třicet švestkových
knedlíků během deseti minut.
Titul knedlíkového krále získal
Jiří Kytlica z Ondřejova, na dru-

hém místě skončil Tomáš Hanek
z Rýžoviště a třetí příčku vybo-
joval Milan Ondrašík
z Rýmařova. Všichni byli odmě-
něni drobnými upomínkovými
dárky. Třináctikilovou hlávku
zelí si odnesl František
Vykoukal, který se umístil na
čtvrtém místě. V podvečerních
hodinách si mohli všichni zatan-
covat v Kolibě při hudbě
Pedagog na taneční zábavě, kte-
rá probíhala do pozdních noč-
ních hodin. Podával se také vý-
borný guláš.
Sobotní veselice se
Ondřejovským opravdu vydařila,
zájem ze strany občanů byl rela-
tivně velký i přesto, že
v Rýmařově v té době probíhaly
Dřevařské, lesnické a myslivec-
ké dny. JiKo

První moravskoslezské Jamboree se uskutečnilo 6. - 8. září v Hlučíně

V Ondřejově se pojídaly švestkové knedlíky na čas
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27.9. Světový den cestovního ruchu, vyhlášen roku 1980
28.9.1902 nar. ve Velké nad Veličkou, okr. Hodonín, ALŽBĚTA TU-

REČKOVÁ - ČAMBALOVÁ, prozaička, národopisná sbě-
ratelka (zemř. 31.3.1987 v Brně) - 100. výr. narození

28.9. Státní svátek ČR - výročí zavraždění sv. Václava v roce 929
28.9.1907 nar. v Příbrami, okr. Brno-venkov, RAJMUND HABŘI-

NA, spisovatel, literární a divadelní kritik (zemř. 2.4.1960
v Brně) - 95. výr. narození

29.9.1547 nar. MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA, španěl-
ský spisovatel a dramatik (zemř. 23.4.1616) - 455. výr. na-
rození

29.9.1902 zemř. ÉMILE ZOLA, francouzský prozaik a publicista
(nar. 2.4.1840) - 100. výr. úmrtí

29.9.1932 nar. MILAN POŠTOLKA, hudební vědec (zemř.
14.12.1993) - 70. výr. narození

1.10. Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí
Mezinárodní hudební rady od roku 1974

1.10. Mezinárodní den seniorů, slaví se od 1991 z rozhodnutí
Valného shromáždění OSN

3.10.1802 nar. GEORGE RIPLEY, americký spisovatel a nábožen-
ský reformátor (zemř. 4.7.1880) - 200. výr. narození

3.10.1907 nar. PAVEL TROST, jazykovědec a literární historik
(zemř.6.1.1987) - 95. výr. narození

4.10. Mezinárodní svátek zvířat
4.10.1867 nar. FRANTIŠEK VÁCLAV KREJČÍ, literární a divadel-

ní kritik, literární historik, prozaik, dramatik, publicista
(zemř. 30.9.1941) - 135. výr. narození

4.10.1872 nar. ALEXANDER VON ZEMLICKÝ, rakouský sklada-
tel a dirigent (zemř. 15.3.1942) - 130. výr. narození

4.10.1982 zemř. VÁCLAV KAPLICKÝ, prozaik (nar. 28.8.1895) - 20.
výr. úmrtí

5.10. Světový den učitelů, vyhlášen od roku 1994
7.10. Mezinárodní den lidských sídel
8.10.1922 nar. v Brně VOJTĚCH JESTŘÁB, básník, prozaik, pře-

kladatel - 80. výr. narození
9.10. Světový den pošty, výročí založení Světové poštovní unie

v roce 1874
10.10. Mezinárodní den boje proti přírodním katastrofám

(2. středa v říjnu)

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Hloupost nejenže nezná hranic, ale nepotřebuje ani tlumočníka.

M. Růžička
Známá i neznámá výročí

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

Říjen je desátý měsíc roku. Podle starého římského kalendáře, v němž rok za-
čínal březnem, to byl měsíc osmý - october. Odtud proniklo jeho jméno do vět-
šiny evropských jazyků. Český název měsíce pochází od jelení řuje, říje (sou-
visí se slovesem řváti).

1.10. 12.30 SVČ Zahájení činnosti Klubu pro dojíždějící
2.10. 14.00 SVČ Dobrá muška

střelecké odpoledne pro 3. a 4. tř.
3.10. 19.30 ZUŠ Pocta Edith Piaf -literárně-hudební po-

řad. Účinkují: Marta Balejová - zpěv,
Radim Linhart - klavír, Libuše Švormo-
vá - umělecký přednes

3.10. 11.30 kino Pocta Edith Piaf
literárně-hudební pořad pro 6.-9. ZŠ a SŠ

5.10. 14.00-18.00 SVČ Malé seznamovací cvičení TAI-ČI
7.10. kino Archa pro Vojtu,

filmové představení pro 4.-6. r. ZŠ
8.10. 10.00 SVČ Keramická dílna pro školy
9.10. kino Návrat do Země nezemě

filmové představení pro 1.-3. r. ZŠ
11.10. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
12.10. 9.00 SVČ Cyklistický výlet po trase Slezská

Harta - Tylov
18.10. 15.00 SVČ HIP HOP diskotéka
18.10. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
19.10. 9.00 SVČ Turistická vycházka:Tajemství pánů

z Rabštejna
24.10. 18.00 předsálí Taliánka

SVČ koncertní vystoupení
24.10. 17.00 SVČ Přednáška o homeopatikách
25.10. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ
25.10. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
26.10. 9.00 SVČ Počítače pro děti
29.10. 10.00 SVČ Přírodovědný pětiboj

soutěžní program pro děti od 6 let
říjen SVČ Základy kondičního cvičení

metodické akce pro ZŠ

Pranostiky na měsíc říjen

Společenská kronika
Narození dítěte

Barbora Kyjaková ......................................................................... Rýmařov
Tomáš Čevela ................................................................................ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předchozího vydání našich novin oslavili 80 let a více

Juliana Smitková - Rýmařov .............................................................. 81 let
Julie Pupíková - Rýmařov .................................................................. 81 let
František Šac - Rýmařov .................................................................... 81 let
Miroslav Smýkal - Rýmařov .............................................................. 81 let
František Skryja - Janovice ................................................................. 84 let
Marie Vychodilová - Rýmařov ........................................................... 86 let

Rozloučili jsme se
Stanislav Hubáček - Rýmařov ............................................................. 1920
Anna Hutníková - Jamartice ................................................................ 1927

Program SVČ

Město Rýmařov, Komise pro občanské záležitosti
při Radě města a Středisko volného času Rýmařov

pořádá

„Setkání 70 a 75letých občanů
s představiteli města Rýmařova“

které se uskuteční v pátek 18. října 2002 od 17.00 hodin
v malém sále Střediska volného času v Rýmařově na Okružní 10.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pedagog.

Božena Filipová          Marcela Pavlová          Ing. Pavel Kolář
předsedkyně KPOZ         ředitelka SVČ              starosta města
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Léto s SVČ

Prázdninový program SVČ uzavíral pětidenní tábor na Relaxe ve Žďárském
Potoku.
26. - 30.8. sedmadvacet dětí začalo svůj program krásným výletem na trase
Karlova Studánka - Bílá Opava - Barborka a jednodenním pobytem v útulném
Kročilově mlýně. Pět dnů provázel děti Skřítek Střípek, který rozsypal něko-
lik keramických střepů a pokud děti chtěly najít poklad, musely střepy během
týdne najít a slepit z nich původní nádobu. Poklad se skutečně v pátek obje-
vil, no není to záhada?
Nehledali jsme jen střepy, naučili jsme se tkát taštičku, zvládli jsme základy
drátování a batikování, vyrobili jsme z hlíny džbánečky, absolvovali několik
závodů, módní přehlídku, jarmark, fotbal a závěrečnou tombolu. Počasí nám
přálo, až na čtvrteční déšť, který rozmáčel keramiku v ohništi a překazil stez-
ku odvahy. Ale i bez ní děti prokázaly statečnost, chytrost, šikovnost a kázeň.
Ovšem bez úžasného zázemí, které dokáží vytvořit majitelé chaty Relaxa
manželé Hallovi, by se náš malý táborek těžko vyvíjel tak hladce. Nic není
problém. Ani déšť, který nás provázel na zpáteční cestě k autobusu nad námi
neměl šanci vyhrát. Pan Halla vytáhl slunečníky a pod velkými červenými
klobouky našly děti bezpečí, a tak jsme doputovali až do samého závěru
prázdnin. Děkujeme. Eva Kudláková

V termínu 12. - 17. července 2002 uspořádalo SVČ Rýmařov ve spolupráci
s MDDM Šumperk tábor s výtvarným zaměřením. Místem pobytu byla budo-
va bývalé školy, v klidném prostředí obce Hraběšice - Krásné. Hlavní náplní
tábora bylo předvedení a zapojení dětí do rozličné řady řemesel od výroby
ručního papíru, batikování, drátkování, ručního tkaní, vázání miniaturních
knih, práce s keramikou aj. Nezůstalo však jen u ručních prací. Po několika-
hodinovém „sedavém“ programu uvítaly děti pohybové hry, podnikli jsme 
také celodenní túru na nedaleký Kamenec.
Z letního tábora jsme všichni, děti i vedoucí, odjížděli s novými znalostmi,
spoustou vlastních výrobků a velice příjemnými zážitky. Šárka Adámková

Letos opět účastníci letního tábora SVČ Rýmařov prožili prvních 10 prázdni-
nových dnů v Jemnici. A čaj, který k Jemnici dnes patří, se prolínal celým pro-
gramem tábora.
Zasvěcené povídání o původu, historii i současném pěstování a úpravách čaje
slyšely děti od obchodního ředitele Jemči Jemnice. „Čajová“ byla i táborová
hymna. Čajem pak byly motivovány soutěže a hry, které procvičovaly nejen
tělo, ale i mozkové závity. Odvahu si vyzkoušeli táborníci ve dvou nočních
hrách. Hledání pokladu Václava Čajoně z Čajníka a na Čajnici nebylo také
nejjednodušší, ale poklad byl nalezen. Děti byly na návštěvě u známého pís-
ničkáře J. J. Neduhy, který jim zazpíval, nabídl občerstvení a s úsměvem roz-
dával autogramy.
Při letošním smolném létě si děti užily v Jemnici i dost sluníčka a koupání 
na místním koupališti, kde si mohly zaplavat i ve slané vodě. Trochu pršelo
jen na výletě ve Znojmě, ale tam to při výstupu na vyhlídkovou věž nebo pro-
hlídce podzemí nevadilo. Na dalších výletech v rakouském Retzu nebo
v Uherčicích už zase svítilo sluníčko. Helena Tesařová

Ve dnech 29.7. - 7.8.2002 se uskutečnil tábor Střediska volného času Rýmařov
ve Vracově (Jižní Morava). Tábora se zúčastnilo 32 dětí a 5 vedoucích. Celých
deset dní bylo zaměřených na olympijské hry. Děti hrály ringo (házení krouž-
ků na kolík spoluhráče), vybíjenou, fotbal, vodní pólo, plavaly, střílely 
ze vzduchovky, soutěžily ve vědomostních testech atd.. Nechyběl také celo-
denní výlet do ZOO Lešná a Kyjova. Stezku odvahy absolvovaly skoro všech-
ny děti. Diplomy, medaile a sladké odměny se rozdávaly na slavnostním zá-
věrečném maškarním karnevalu. V letošním roce byl průběh tábora zazname-
nán na videokameru. Marcela Pavlová

Dobrá nálada, pohoda a spokojenost dětí provázely
letošní letní tábory Střediska volného času v Rýmařově
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Sláva pánů ze Sovince však pomalu
vyhasínala. Na počátku 16. století 
se ještě objevuje v pramenech Aleš 
ze Sovince, vlastník dnes již neexis-
tující albrechtické tvrze, jež leží
zhruba 6 km od českého Turnova,
když ji koupil od Purkarta
Novohradského z Kolovrat. Jeho syn
Jan jí ale prodal již 1548 Kryštofovi
Kyjovi z Kyjova. Vnuk Ješka
Pňovického Jan a jeho manželka
Machna koupili 1492 silně zadluže-
né, ale stále ještě úctyhodné sovine-
cké panství (2 - 3 městečka a 18 vsí).
Začaly nákladné přestavby hradu na
renesanční sídlo bohatého velmože.
V témže roce je poprvé zmiňováno
městečko Frýdlant nad Moravicí
s tvrzí (nejspíše v místech dnešní fa-
ry ve staré části), ale 1510 je nadále
pusté a stejně se uvádí 1541 v prodej-
ní smlouvě panství mezi Ješkem ze
Sovince a Kryštofem z Boskovic
(v zemských deskách 1545). Janovi
synové Vok, nejvyšší zemský sudí
(1518-24), a Heralt si zboží rozdělili
r. 1510. Již roku 1512 se vzdali pňo-
vického zboží ve prospěch Lhotských

z Ptení (tvrz a ves Pňovice a vsi
Želechovice, Senice,
Popůvky a pusté osady
Lávka a Lhota). Vok pod-
nikal v hornictví a zvlášť
pečoval o doly na Rudě.
V okolí Rudy
a Plinkoutu patřil k nej-
známějším báňským
podnikatelům. Sám rov-
něž napsal značně ob-
jemný spis o dolování,
velmi poučený a podrob-
ný. Nejspíše přestoupil 
na českobratrskou víru, nebo
s ní přinejmenším alespoň sym-
patizoval a všemožně ji podporoval.
Vok své zboží odkázal synu Jakešovi
(Jan) a jeho choti Anně z Vrbna.
Nový vlastník se znovu pokusil 
pozvednout úroveň těžby v rudských
dolech a vydal pro ně zvláštní horní
řád 1539. Marně však nechal hledat
nové žíly drahých kovů, dostupná 
ložiska již byla vyčerpána.

Městečko Sovinec bylo tehdy stále
zcela české a obyvatelé zůstávali utra-

kvisty („sub specie utraque“ - tj.
považovali se za katolíky „pod

obojí způsobou“). Ze všech
tehdejších dochovaných
městských pečetí (opis la-
tinský či německý) nesla
jediná český opis
„Peczet miesteczka
Sovyncze.“ Jakeš pokra-
čoval v rozšiřování hra-
du, ale panství nakonec

prodal 1540 bohatému
Kryštofu z Boskovic a na

Moravské Třebové. Jakeš
zemřel 1548 bezdětný. Tak

vymřela pňovická větev po sovi-
necké a helfštejnské. 1534 zdědila
Eliška Pňovská ze Sovince (+1544)
po svém manželovi Michalovi
Slavatovi z Chlumu zámek a panství
Klučov (u Českého Brodu) a dva dvo-
ry v Kostelci nad Černými lesy
a v Bohumilicích. Po její smrti se zbo-
ží vrátilo Slavatům z další větve, 
neboť manželství Elišky zůstalo bez-
dětné. 1528 ztrácí Sovinečtí po smrti
Petra též Doubravici, na níž sídlili 
více než století a kterou tehdy připojil

k rájeckému panství Jan Lhotský
z Ptení. Poslední mužský potomek 
rodu z doubravické větve žil ještě ro-
ku 1569 a poslední členka rodu,
krumlovská abatyše Kateřina, se při-
pomíná naposledy 1580. Pak již
všechny stopy pánů ze Sovince na-
dobro mizí.
Snad jen upozornit, že osudy
Sovineckých se dodnes vykládají
a vykládaly nejrůznějšími způsoby
podle politického větru, osobních anti-
patií a sympatií historiků i laiků, často
se staví na hypotézách a domněnkách,
ba ani dostatečně výmluvných prame-
nů není mnoho. Ani my se necítíme je-
dinými spravedlivými, ale opíráme se
o skutečně renomované historiky, tj.
o F. Spurného, J. Válku, J. Mezníka, 
J. Juroka, F. Hrubého ad., kteří sňali
nebo snímají ze sovineckých pánů
zlomyslné pomluvy. Jsme tak pravdě
opět o něco blíže, než tomu bývalo do-
sud. Snad se naši Sovincové dočkají
rozsáhlejší a zevrubnější studie, která
odhalí více pravdy, než je zatím v na-
šich časových možnostech. Zaslouží
si to. Mgr. Jiří Karel

Páni z Huzové a na Sovinci (9)
Z historie

Městská knihovna
Městská knihovna v Rýmařově by ráda upozornila
své čtenáře na již tradiční celorepublikovou akci
nazvanou Týden knihoven. Smyslem tohoto podni-
ku je ještě více přiblížit knihovny čtenářům, nabíd-
nout jim některé akce, které není možné uskutečňo-
vat v průběhu celého roku a zdůraznit, že doby, kdy
knihovny byly jen půjčovnami knih skončily.
V tomto roce je Týden knihoven naplánován na 7.-
13.říjen, ale už 4.a 5.října se všechny knihovnice
zúčastní knihovnického happeningu v Uherském

Hradišti, proto bude v těchto dnech knihovna zavřená. O průběhu happeningu
a o tom, jak knihovnice reprezentovaly město, své čtenáře zpravíme příště.
Dalším příspěvkem k Týdnu knihoven bude prodloužená půjčovní doba 
do 19 hodin. V tomto týdnu také nabízíme svým nepořádným čtenářům amne-
stii dlužníků: všichni, kteří nám z jakýchkoliv důvodů nevrátili naše knihy ve
stanoveném termínu, mohou tak udělat v týdnu od 7. do 13.10. bez placení
sankčních poplatků.
Soutěživí čtenáři, děti i dospělí, mohou uplatnit své výtvarné schopnosti

v soutěži „O nejkrásnější záložku do knihy.“ Uvítaly bychom, kdybyste svou
fantazii pustili z uzdy a překvapili nás originálními výtvory, které samozřej-
mě budou oceněny. Záložky papírové, dřevěné, látkové, háčkované, vyšívané
a všelijaké další, budeme v knihovně shromažďovat celý Týden knihoven od
7.do 13.10.
Připomínáme svým čtenářům a dalším zájemcům, že mohou navštívit webo-
vé stránky městské knihovny, na kterých najdou e-mailové adresy všech kni-
hovnic. Jejich prostřednictvím je možné prodloužit si výpůjční dobu knih.
www.rymarov.cz/knihovna Vedení městské knihovny

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

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

V městské knihovně končí výstava dětských prací
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Zpracovala Šárka Adámková

Zájmové kroužky Střediska volného času
pro školní rok 2002/2003

Středisko volného času Rýmařov stále přijímá nové zájemce do zájmo-
vých kroužků. Počet míst je omezen, proto neváhejte a přihlaste se!

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

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

5.10. - 6.9.       19.30     “Vzorec pro vraždu“ (Film USA 2002)
Jejich plán je dokonalý. Má však jeden háček, nepočítá se s ní. Cassie
Mayweather specialistka na vraždy je na stopě dvěma mladíkům, kteří spá-
chali pravděpodobně dokonalý zločin. Pro Cassii je tento případ nejtěžší v je-
jí kariéře - v průběhu vyšetřování se jí totiž vybavují vzpomínky, na které by
nejraději dávno zapomněla. Díky své inteligenci je pro mladíky velkou hroz-
bou a ti si uvědomují, že jejich dokonalý plán měl přece jen malou trhlinu.. 

Mládeži do 12 let nepřístupný

12.10. - 13.10.    19.30      “Musím tě svést“ (Film ČR 2002)

Ministryně Martina je úspěšnou političkou, ale tím pádem jí to moc ne-
klape doma. Její manžel se s ní hodlá rozvést, ale ona o tom nechce ani
slyšet, protože se blíží volby a to by jí mohlo značně zkomplikovat situa-
ci. Zoufalý manžel požádá svého přítele, aby Martinu svedl a natočil její
nevěru na video. Rozjíždí se tak kolotoč lží, intrik a manipulací, okořeně-
ných množstvím humorných situací, kdy se původní oběť nakonec stane
úspěšnou vítězkou. Mládeži do 12 let nepřístupný
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Než se zmíníme o našem volném u-
měleckém sdružení výtvarníků, do-
volte trochu retrospektivy. Naše
město stíhané léta řadou více či
méně patrných bolestí si dokázalo
zachovat dodnes kulturní klima,
vyvolané zde až romantismem 19.
století. Stěží říci, co je příčinou, že
se zde rodili nebo sem přicházeli
výborní hudebníci či výtvarníci od
nepaměti. Genius loci? Obtížnější
život, jež spíše rodí talenty než obi-
lí, snad potřebné penzum neodmys-
litelného bohémství, více odvahy,
tvrdohlavost a houževnatost hora-
lů? Sídlo v pěkné poloze, trochu
posmutnělá krása hor, čisté lesy ne-
bo průzračná voda? Možná od kaž-
dého něco. Nebylo lehké uhájit
vše, doby byly nepřejícné, přes
časté stesky však máme stále aktiv-
ní Středisko volného času, vynika-
jící městskou knihovnu, nezaniklo
kino, obnovili jsme muzeum, popr-
vé máme dvě galerie, kromě
Octopu též prodejní galerii U rad-
nice, přitažlivé výstavy v knihovně
či Středisku, koncertní sály včetně
chrámu sv. Michala s řadou skvě-
lých hudebních produkcí, můžeme
vidět divadlo ad. Skvostná kaple
V Lipkách dosud patří k nejvý-
znamnějším barokním svatostán-
kům Moravy i celého státu. Víme
to vůbec ?
Ale k věci. Sdružení rýmařovských
výtvarníků vzniklo na počátku
osmdesátých let minulého století,
jako reakce na bolševické glajch-
šaltování kultury. Klub amatér-
ských výtvarníků tehdy sdružil au-
tory rozdílného věku i žánrů. Mezi
zakládajícími členy byly i význam-
né osobnosti jako Jaroslav Němec
či Jindřich Štreit. Klub přinesl ob-
divuhodný prvek nesobeckosti, ne-
boť se nesoustředil jen na své čle-
ny, ale v nevelkém sálku
Kulturního domu začal též pořádat
výstavy umělců zvučných jmen
včetně těch, co režim zatratil.
Členové KAVu se sblížili s uničov-
skými umělci, pořádajícími sice
StB nepohodlné, ale proslulé

Parky. Většina členů neměla šanci
získat umělecké středoškolské ani
vysokoškolské vzdělání pro třídní
původ či politické delikty, nebo
prostě proto, že nepatřili k promi-
nentním rodinám. Talent se však
nakonec obvykle prosadil. Po pře-
vratu již byli většinou ženatí, a tak
bez nutných prostředků na interní
šestileté studium, které se nabízelo.
Dopracovat se pak k dnešní úrovni
bylo tak těžší, možná však cenněj-
ší, bylo totiž třeba velkého nasaze-
ní a vydrželi nejhouževnatější
a nejcílevědomější. 
KAV se významně podílel na adap-
taci muzea a 1992 přešel pod jeho
křídla, nabízející mnohem prostor-
nější galerie než dřívější. Muzeum
otevřela výstava věnovaná vynika-
jícímu fotografu Bohuslavu
Růžičkovi, postiženému od roku
1968 zákazem veřejné činnosti po
snímcích svérázných sovětských o-
kupantů, a jeho ženě. Rýmařovští
výtvarníci se současně úzce spřáte-
lili se dvěma uměleckými spolky
z kulturního bavorského Olchingu,
satelitního městečka Mnichova.
Zvlášť dobrými kamarády se stali
mladí modernisté ze spolku Sepia
se jménem hlavonožce, ale i ná-
zvem příjemného odstínu hnědé
barvy. Rýmařovští zvolili z přátel-
ství obdobnou slovní hříčku
Octopus, tj. chobotnice, rovněž
hlavonožce s tvarem podobným
štětci. Název spolku převzala i ga-
lerie, která dodnes uspořádala již
111 výstav. Jak se spolek Octopus
dostává do podvědomí výtvarníků,
rozšiřuje své řady nejen o domácí,
ale o výtvarníky z jiných míst, tak-
že dnes jsou aktivními členy i auto-
ři z Uničova, Paseky a dalších míst
severní Moravy. Důležitými členy
sdružení jsou i příznivci výtvarné-
ho umění, kteří se aktivně umělec-
kou činností nezabývají, ale účast-
ní se instalací výstav apod. Spolek
se nezabývá neplodným schůzová-
ním, ale kromě vytváření výstav se
podílí na výběru a zajišťování vy-
stavujících i mezi nejpřednějšími či

velmi významnými představiteli
českého umění, s nimiž má řadu
konexí. Zajišťuje kromě hudebních
produkcí při vernisážích i propaga-
ci. Kromě vybavení galerie zavedli
členové celé osvětlení muzea.
Vitríny, často jinými muzei kopíro-
vané, jsou kompozicí Miloše
Požára, člena Octopu. Činnost
spolku je tedy za posledních deset
let neoddělitelná od činnosti muzea
a na každém kroku zde narazíte na
práci jeho členů. Nejvýznamnější
činností spolku je samozřejmě vý-
tvarná a výstavní činnost členů,
kteří naše město skvěle reprezentu-
jí nejen doma včetně významných
metropolí, ale i v zahraničí. Jsou
kulturními a často výmluvnějšími
vyslanci města i státu než mnohý
vládní diplomat. Nespojuje je ani
technika, ani žánr, styl, ba ani věk,
ale upřímný vztah k modernímu u-
mění, které nevnucuje předžvýkané
představy, ale dává divákovi pří-
jemnou svobodu představy i názoru
a provokuje k přemýšlení.
Pojítkem je i vysoká míra invence,
dokonalý fortel, pracovitost, origi-
nalita, bohatá fantasie, neotřelé ná-
pady i uznání autorit. Nedělí je ani
skutečnost, že mnozí se dnes své
tvorbě věnují z profese.
Významnou měrou přispěly klub

i sdružení též k tomu, že je u nás
povědomí moderní tvorby a obecné
vnímání umění většinou silnější
a lépe zažité než ve srovnatelných
městech u nás i jinde v Evropě
snad kromě Itálie. Galerie má své
trvalé návštěvníky a přibývají další
stabilní zájemci z řad dětí i mla-
dých lidí, na významnější výstavy
přijíždějí poučení zájemci
z Bruntálu, Olomouce i vzdáleněj-
ších míst. Je však škoda, že téměř
polovinu návštěvníků tvoří turisté
či rekreanti. Postrádáme větší účast
našich lidí a škol. 
Ve dnech od 28. září do 27. října
pořádají členové sdružení společ-
nou výstavu grafiky, malby, plasti-
ky i tvůrčí fotografie k desátému
jubileu vzniku Octopu. V 16 hodin
v sobotu 28. 9. otevřeme výstavu
vernisáží, na níž se bude podílet
i bezesporu zajímavá nekomerční
hudební skupina Siberia a předsta-
ví výběr ze svého nejnovějšího re-
pertoáru. Doufáme, že výstava
Octopu přidá Rýmařovanům na se-
bevědomí stejně jako předchozí,
přesvědčení, že Rýmařov už není
tak docela nejmenší mezi městy
judskými, že přijdou i další mladí
a co nejvíce lidí si zaskočí ověřit
náš názor bez předsudků a na vlast-
ní oči. Galerie Octopus

Městské muzeum a galerie Octopus

Octopus po deseti letech

V rýmařovském městském muzeu se uskutečnila derniéra výstavy Tichá dekáda autorek Š. Lupečkové a M. Kohoutkové (vosková batika, textilní objekty).
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Milí kolegové a kolegyně,

děkuji za pozvání k oslavám stoletého výročí založení gymnázia. Cením si
Vašeho pozvání, stejně jako úsilí uctít tradici  předků. Tím víc, že jde o tra-
dici přerušenou poválečným odsunem Němců.
Každé takové ohlednutí zpět je pobídkou ke srovnání původních záměrů
a cílů s realitou a cíli současnými. Je pobídkou k vědomí dějinných sou-
vislostí. Když bylo ve městě před sto lety založeno gymnázium, chtělo být
jistě významnou dílnou vzdělanosti. Vy všichni, kteří máte s pedagogikou
něco společného, víte, jak významná je morální kvalita učitele, soulad
slov a činů, schopnost stát za poznanou pravdou, i když to něco stojí -
prostě nebýt „kam vítr tam plášť“. V komunistické době, jak bylo již mno-
hokrát řečeno, musela řada vzdělaných lidí, kteří nechtěli „na povel“ mě-
nit myšlení, opustit pod nátlakem ideologie svá místa. Někteří se pak ži-
vili prací, při které nesměli využít svou odbornou kvalifikaci, jiní se mu-
seli vystěhovat, jejich děti se obtížně dostávaly na obory, které chtěly stu-
dovat.
Na mně a mé rodině se tento scénář naplnil jen zčásti. Za ponižujících 
okolností, hrobového ticha kolegů a aktivního (snad nechtěného, nicméně
poslušného a efektivního) působení kolegů straníků v čele s dnešní ředi-
telkou gymnázia Emílií Zavadilovou jsem v roce 1986 po 10 letech učitel-
ské praxe musela opustit rýmařovské gymnázium i práci, kterou jsem dě-
lala ráda. To vše proto, že se nejstarší z našich čtyř dětí se přihlásilo 
ke studiu na teologické fakultě.
Z dětských pohádek jsme přivykli tomu, že dobro zvítězí a zlo je po prá-
vu potrestáno. V reálném životě je takový konec spíše výjimkou. Je ale 
na nás všech, abychom alespoň v dosahu svých možností na „pohádko-
vém“, tedy spravedlivém, jednání trvali. Mám za to, že ten, kdo se aktiv-
ně podílel na komunistických represích a sám požíval výhody z mocen-
ského postavení, nemá co pohledávat na vedoucí (ředitelské) pozici.
Takový člověk jistě mohl své názory a způsoby jednání změnit. Může snad
být dobrým pedagogem. Nejde mi o hon na současnou ředitelku jakožto
člověka, jakožto pedagožku (stále si z oněch dřívějších dob tykáme). Jde
mi však - právě u příležitosti vzpomínání - o vědomí dějinné souvislosti.
O to, že určitá míra aktivní kolaborace s komunistickým režimem je pro-
stě s vedoucí pozicí neslučitelná. Považuji za skandální, jestliže takový
člověk nyní udává tón na rýmařovském gymnáziu (tedy: rozhoduje o při-
jetí nových vyučujících, o hodnocení těch dosavadních, o bezpočtu detai-
lů, které v poslední řadě utváří stovky mladých lidí v rozhodující fázi je-
jich osobního zrání). A ptám se: „Je tato skutečnost lhostejná kolegům vy-
učujícím, jejichž většina ve škole v roce 1986 již byla? Je lhostejná rodi-
čům, kteří do školy posílají své děti? Je lhostejná občanům Rýmařova?“
Na oslavu 27.-28. září nepřijedu. Odvykla jsem již zatajování skutečností
a říkání polopravd. Nezachránilo by to ani dobré jídlo a alkohol, kterým
bychom si snad navzájem chtěli navodit snadné zapomnění.
Zdravím všechny pracovité a svědomité lidi, na nichž budoucnost našeho
národa závisí.
V Brně 19.9.2002 Jana Slámová, bývalá profesorka gymnázia v Rýmařově

Největším znečišťovatelem ži-
votního prostředí je asi kotelna
firmy SOLVET s.r.o. (bývalé
ČSAD), v této části města, kde
bydlíme. Není to jen v zimě,
ale celé léto, kdy každý týden
(nejčastěji v pondělí) se z ko-
mína kouří. Někdy vychází
modrý smrdutý kouř a proto je
podezírám, že fungují i jako
spalovna odpadů. Chápu obča-
ny, kteří topí tuhými palivy pro
nedostatek financí. Nechápu
ale firmu, která není schopna
se chovat ekologicky. Všechny
zákony a vyhlášky bez kontro-
ly a postihů jsou jen cárem pa-
píru. Věra Vraspírová

Nechápu proč?

Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo ke změně provozovatele pla-
ceného parkoviště na náměstí Míru v Rýmařově, dochází také k některým
provozním změnám přímo na parkovací ploše.
V současné době se provádí úprava dopravního značení, v rámci které bu-
dou nahrazeny stávající dopravní značky značkami novými, které budou
vyjadřovat povinnost pro řidiče motorových vozidel tyto dopravní značky
v silničním provozu dodržovat a budou předmětem kontroly orgánů jak
Městské policie Rýmařov tak i Policie ČR. Nové dopravní značky budou 
ukládat řidičům motorových vozidel, kteří budou chtít parkovat se svým
vozidlem, povinnost zaplatit parkovné v parkovacím automatu, který je již
součástí parkovací plochy a další bude výhledově umístěn v prostoru poblíž
České spořitelny.
Dále dochází ke změně rezervování parkovacích míst na náměstí
v Rýmařově. V letošním roce již pozbyla platnost některá rezervovaná par-
kovací místa, k dalšímu ukončení rezervování parkovacích míst dojde
v nejbližší době.
Konečně k podstatné změně dochází také ve výši poplatku - sazby za dobu
parkování. Poplatky za jednotlivé doby parkování budou uvedeny přímo na
parkovacích automatech, avšak jisté je, že výše parkovného bude odpovídat
výši poplatků v ostatních běžných parkovištích okolních měst.
Novinkou v režimu parkování bude zavedení tzv. ročních parkovacích ka-
ret.
Každý motorista - řidič bude mít možnost objednat si a zakoupit roční 
parkovací kartu, která jej bude opravňovat za jednotný roční poplatek 
ve výši 365 Kč parkovat na parkovišti náměstí Míru v Rýmařově i několi-
krát denně, takže prakticky neomezeně bude moci parkovat za pouhou jed-
nu korunu denně. Podmínkou bude pouze to, že roční parkovací karta při
zaparkování vozidla musí být ve vozidle umístěna na viditelném místě, nej-
raději za předním výhledovým sklem, a že karta nebude přenosná na jiné
vozidlo, než na které byla zakoupena. Řidiči - majitelé takovéto parkovací
karty odpadne povinnost po opuštění vozidla docházet k parkovacímu au-
tomatu, umístěnému na opačném konci náměstí.
Máme za to, že uvedené změny každý řidič a občan pochopí, protože všich-
ni máme snahu, aby v zimních měsících byly prostředky na odklízení sně-
hu z náměstí a na dopravní značení, jakož i na čistotu a pořádek ve městě.
Děkujeme, že jste uvedené změny pochopili a že své jednání za volantem
vozidla přizpůsobíte těmto informacím. JUDr. Jaroslav Henc

Otevřený dopis profesorskému sboru
rýmařovského gymnázia

Vážený motoristo - řidiči.
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Podzim je obdobím, které je 
v našich podmínkách ideální pro
výsadbu většiny ovocných druhů.
Výjimkou jsou broskvoně, které
vysazujeme zásadně na jaře při ra-
šení do teplé půdy (9°C).
Vysazujeme-li i jiné ovocné druhy
na jaře, musíme zvýšit zálivku
a provést hlubší řez.
Samozřejmostí by mělo být přerytí
místa na hloubku dvou rýčů, aby se
ornice dostala ke kořenům. Současně
s tím přidáváme do půdy proleželý
kompost a předzásobní hnojiva fos-
forečná, draselná a hořečnatá. Ještě
lepší je předem zarýt luskoobilnou
směsku, používanou na zelené hno-
jení. Pokud možno, nesázíme stejný
druh na stejné místo. Musíme zde
počítat s únavou půdy. Můžeme-li si
vybrat, sázíme do „meziřadí“, nebo
aspoň střídáme jádroviny a peckovi-
ny. Nikdy nedáváme přímo ke koře-
nům čerstvý hnůj nebo vyšší dávku
průmyslových hnojiv, mohlo by to
popálit kořeny.
Při výběru stromku či keře je tře-
ba se podívat, zda je kůra nepoško-
zená, zda nejsou ulámané pupeny
a kořeny. Nedůvěru budí sadba pro-
dávaná v suché místnosti jako pro-
stokořenná, někdy dokonce neod-
listěná, bez založení v půdě, bez
přikrytí kořenů aspoň vlhkým had-
rem. U takto přechovávaných rost-
lin můžeme s jistotou předpoklá-

dat, že se neujmou. Je také vhodné
před výsadbou namočit stromky 
na 24 hod. do vody, aby zregenero-
valy. Je snad samozřejmostí, 
že stromky jsou označeny jmenov-
kou udávající odrůdu, podnož a ad-
resu dodavatele!
Obecně platí, že sázíme tak hlubo-
ko, jak hluboko stromky rostly 
ve školce, přičemž místo štěpování
má být 10 až 15 cm nad zemí.
„Utopené“ stromky by mohly rea-
govat bujným růstem a snížením
plodnosti.
Keře rybízu nebo angreštu vysazu-
jeme vždy o 10 cm hlouběji, než je
místo rozvětvení, aby výživná plo-
cha byla co největší a keře se daly
později snadno zmlazovat.
Při výsadbě potřásáme rostlinou
a zeminu ke kořenům přišlapujeme.
Jinak je nebezpečí, že se ve vzdu-
chových prostorách uchytí plísně.
Kořeny při výsadbě co nejvíce šet-
říme, zejména vlášení. Jsou-li koře-
ny polámané a rány zaschlé, obno-
víme u těchto kořenů těsně před vý-
sadbou řez ostrými nůžkami až 
do zdravého dřeva. Tím urychlíme
jejich nasávací schopnost. Řeznou
ránu vedeme mírně šikmo tak, aby
její plocha směřovala co nejvíce ke
dnu jámy.
V případě podzimní výsadby pře-
souváme výchovný řez až na jaro,
při jarní výsadbě řežeme hned.

Teplé roční období máme za sebou,
ale v něm jsme si mohli všimnout, 
že i rosa, která v tomto období večer
či v noci vzniká, nám napoví něco
pro naši laickou předpověď příštího
počasí.
Vyskytuje-li se rosa hojně ráno nebo
večer, slibuje to pěkné počasí.
Zůstane-li dlouho ležet, potrvá dlou-
ho slunečné počasí. Jestliže ráno 
brzo oschne, očekávejme déšť.
Předzvěstí změny počasí je vynechá-
ní rosy po několika pěkných a jas-
ných dnech. Souvisí to s tím, že 
ve vyšších vrstvách atmosféry k nám
během noci proniká zřejmě vysoká
oblačnost, která je předzvěstí blížící
se fronty. Ta narušila proces vyzařo-
vání a tím tvorbu rosy.
Jaká bude příští zima, to už lidé usu-
zovali podle různých úkazů v přírodě
v letních měsících, zvláště pak 
na podzim. Tak kupříkladu si lidé
všímali kvetoucího vřesu. Došli
k závěrům, kvete-li vřes po celém

stonku, budou kruté mrazy beze sně-
hu. Kvete-li vřes uprostřed, bude zi-
ma prostřední. Kvete-li vřes dole,
bude zima krutá se sněhem.
Tuhá zima bude také, je-li léto vlhké
a chladné a červenec parnější než 
srpen. Říjen pak velmi chladný. Tuhá
zima vytrvá, když hned zpočátku při
větru severním nebo východním sil-
ně zamrzne. Když se z naloženého
zelí ztrácí voda, nastane jasná pově-
trnost a v zimě studeno.
Mírná zima bude, když měsíce čer-
venec a srpen jsou stejně teplé 
a nebo když červenec byl chladnější
než srpen.
Už podle jarních bouřek sledovali
naši předkové, jaká bude příští zima.
Tvrdili, přijdou-li časně z jara bouř-
ky od severu nebo od východu, bude
zima krutější.

Perlička ze školy: Česnek je zdravý
pro lidi, ale společnost ho nesnáší.

Josef Kužela

„Dovolte mi, abych vás přivítala na další ne-
soutěžní přehlídce pod názvem Matiné decho-
vých hudeb 2002“, těmito slovy uvedla mode-
rátorka Hana Vystrčilová v sobotu 21.9. letoš-
ní bohatou paletu dechových souborů nejen
z Rýmařova, ale i z Jistebníku a Libiny, které
se této přehlídky zúčastňují pravidelně.
Přehlídku tradičně organizuje Středisko volné-
ho času v Rýmařově. Čas mezi jednotlivými
vstupy hudebních souborů vyplnila svým vy-

stoupením skupina šedesáti mažoretek
z Libiny ve čtyřech věkových skupinách.
Představily se Berušky, Poupátka, Violky
a Pomněnky. Poprvé se přehlídky dechových
hudeb také zúčastnily rýmařovské mažoretky,
jejichž skupina vznikla počátkem letošního ro-
ku pod vedením paní Dagmar Kinclové
a Miroslavy Jarošové.
Letošní matiné bylo zahájeno monstrkoncer-
tem všech zúčastněných hudeb. Pod taktovkou

našeho dlouholetého kapelníka pana
Josefa Taliána z Rýmařova si diváci
vyslechli skladby Muziky, muziky -
Františka Kmocha a skladbu Zůstaň
tu s námi od Karla Vacka, polku
Hradišťanka, valčík Moje česká vlast
od Ladislava Kubeše a polku pod ná-
zvem Fláma od Jana Lipolda.
V programu dále vystoupily dechové
orchestry Jistebnická 13, rýmařovská
Podolanka, Libinka a soubor Zdeňka
Kalába.
Vzhledem k proměnlivému počasí 
se program Matiné dechových hudeb
2002 letos uskutečnil ve velkém sále
Střediska volného času. Ke spokoje-
nosti příznivců dechových hudeb při-
spělo také občerstvení pana Emila
Chlachuly. ZaV

Tradiční matiné dechových hudeb si získalo okruh svých příznivců

Úvahy před výsadbou ovocných dřevin

Co prozradí rosa a vřes
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Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

Výsledky připravil Zdeněk Kudlák

V neděli 22. září se jel
v Albrechticích u Rýmařova
po osmi letech znovu obno-
vený a divácky velmi oblíbe-
ný Rodeo - cross.
Na v celku pěkně a kvalitně
připravenou trať, která se na-
cházela na soukromém po-
zemku pana Kopečného, se
nakonec sjelo celkem dva-
náct soutěžních vozů. Ty če-
kalo nejdříve pět takzvaných
rozjížďkových jízd, následo-
valy jízdy finálové, které 
se jely krátce po 14.00 hodině.
Jednotlivé rozjížďky přiná-
šely mnoho dramatických
soubojů, asi nejzajímavější
spolu svedly dva vozy -
Škoda Favorit s číslem 74,
kterou řídil nováček autoc-
rossových závodů Vítězslav
Štanglica a Volkswagen Golf
pilotovaný Karlem Vilím-
kem, který nakonec ve finálové jízdě obsadil třetí příčku. Na druhé místo se
s vozem Honda Accord probojoval Karel Grulich. Prvenství a zlatý vavřínový
věnec si z rodeokrossového dne odnesl Miroslav Školut s vozem Ford Fiesta.
Motoristického klání se zúčastnilo i šest odvážných žen, které poctivě absol-
vovaly všech pět kol. První místo vybojovala Školutová, v těsném závěsu 
za ní skončila Grulichová a třetí příčku obsadila Vilímková.
Organizátoři akce pánové Kopečný, Jazutek, Hasknecht tímto děkují všem zá-
vodníkům a asi 450 divákům za zdařilý průběh nedělního dne a zároveň tou-
to cestou zvou všechny, kterým se motoristické klání líbilo, na další závody,
které odstartují 5. a 19. října opět v Albrechticích u Rýmařova. Všichni jsou
srdečně zváni. DuM

Rodeo - cross opět odstartoval po osmi letech
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Ve dnech 26. srpna až 8. září
2002 oddíl uspořádal
Rýmařovský pohár dvojic mužů
a žen. Účastnilo se ho více než
90 dvojic z celé České republi-
ky, tři dvojice z Rakouska a pět
dvojic ze slovenského Trenčína.
Muži ve své kategorii odehráli
200 a ženy 120 hodů sdruže-
ných. Bylo dosahováno výbor-
ných výsledků. V kategorii mu-
žů se na prvém místě umístila
dvojice F. Tesař z SKK
Vrchlabí a A. Plaňanský
z České Třebové celkovým vý-
konem 1773 shozených kuže-
lek. Druzí skončili J. Procházka
a Z. Kováč z ASV Neumarkt
/Rakousko/ výkonem 1771
a třetí J. Hendrych s A. Staňkem
z Hagemanu Opava 1760.
Úspěšně si vedla dvojice 
J. Tezzele - L. Stárek z našeho od-
dílu, která výkonem 1754 skonči-
la na pěkném šestém místě.

V kategorii žen obsadily prvé
místo R. Smrčková ze Slavie
Praha s M. Vojtkovou z KK
Šumperk. Dosáhly výkonu
1058. Na druhém a třetím místě
se umístily hráčky našeho oddí-
lu. Druhé byly V. Tomanová
a M. Tillerová výkonem 1012
a třetí M. Paulerová s R.
Mezihorákovou s výkonem 972
shozených kuželek.
Všem účastníkům se v Rý-
mařově líbilo a s průběhem tur-
naje byli spokojeni.
V sobotu 7.září byly zahájeny
mistrovské soutěže. Jiskra
Rýmařov má v soutěžích cel-
kem šest družstev a žáci 
se účastní poháru „Mladých na-
dějí“, který se hraje turnajovým
způsobem.
A družstvo mužů, ženy a dorost
hrají II. ligu. B družstvo mužů
III. ligu, Jiskra C soutěží v ob-
lastním přeboru I. třídy a Jiskra

D v oblastním přeboru II. třídy.
Zatím byla odehrána dvě kola
a naše družstva v nich dosáhla
následujících výsledků:
Jiskra A - Zbrojovka Vsetín
10:6 a z našich hráčů se nejlépe
dařilo J. Navarovi 880 shoze-
ných kolků.
Baník Ratíškovice - Jiskra
A 12:4 - L. Stárek 852.
Jiskra B v prvém kole nehrála
a ve druhém remizovala s druž-
stvem Kovohutě Břidličná 8:8.
V oblastních přeborech Jiskra
C remizovala v Novém Jičíně
8:8 a ve druhém kole zvítězila
nad B družstvem Kovohutě
Břidličná 10:6.
Družstvo D vyhrálo nad TJ
Horní Benešov C 10:6 a prohrá-
lo na domácí kuželně o pět kol-
ků s Tatranem Litovel 10:6.
Ostatní naše družstva zatím své
soutěže nezahájila.
Ing.Miroslav Votruba

Kuželkáři TJ Jiskra Rýmařov zahájili soutěžní ročník 2002 - 2003

Kuželkářská dvoudráha Minervy
Opava hostila v neděli 22. září jede-
natřicet tělesně retardovaných spor-
tovců - kuželkářů z celé České re-
publiky na celostátním turnaji, který
byl součástí závodu GRAND PRIX
2002. Pochopitelně mezi závodníky
nemohli chybět ani Rýmařovští, kte-
ří si, jak jinak, vedli znamenitě.
V kategorii LP vybojoval Karel
Forcek stříbro (418 shozených kol-
ků), zlato si odnesl domácí Theodor

Vícha (441 kolků) a bronzovou příč-
ku obsadil František Čechal
z Baníku Ostrava (404 kolků).
Kategorii LP 0 vévodil opět rýma-
řovský kuželkář Vladimír Štrbík
(437), který se zaslouženě postavil
na stupínek nejvyšší.
V kategorii TP stanuli „na bedně“
dva rýmařovští borci. Zlato nemohl
získat nikdo jiný než Zdeněk
Dočkálek, který měl obzvlášť pe-
vnou ruku a shodil 537 kolků. I když

Dočkálkův osobní rekord je 566
shozených kolků, je tento opavský
výsledek úctyhodný. Stříbrnou příč-
ku obsadil krnovský Josef Šmíd
(456 kolků) a bronz vybojoval rýma-
řovský Petr Švédík (446 kolků).
Z výsledků je zřejmé, že rýmařovští
útočí na kuželkářském bitevním po-
li s velkým odhodláním. Právě skvě-
lé výkony v opavské Minervě posu-
nuly Forceka, Štrbíka a Švédíka
v celkovém umístění závodu

GRAND PRIX na druhá místa ve
svých kategoriích. V kategorii TP
s přehledem zůstává ve vedení
Zdeněk Dočkálek.
O opavském turnaji se dá hovořit
v superlativech nejen z pohledu vý-
sledků, ale i z hlediska organizační
připravenosti.
Další důležitý turnaj čeká naše těles-
ně postižené kuželkáře 19. října, kdy
odjíždějí zápolit do kuželny Baníku
Ostrava. Budeme držet palce. JiKo

Tělesně postižení kuželkáři bojovali v Opavě

Pro rýmařovské plavce sezóna letního koupání ve volné přírodě definitivně skončila.
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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.

Soukromá řádková inzerce
Prodej
Prodám magnetoterapeutický přístroj pro osobní 
ošetření a rehabilitaci značky Finest selection. Cena:
12 000 Kč. Tel.: 554 211 161.

Opět zveme své příznivce
Hela Skálová

AEROBIK HeSt
Staňka Gerhardová

PONDĚLÍ: 17.30 - 18.30 FITNESSJÓGA
19.00 - 20.00 AEROBIK

STŘEDA: 17.30 - 18.45 STEP AEROBIK
ČTVRTEK: 19.00 - 20.00 AEROBIK

KDE?: V tělocvičně II. ZŠ pod kostelem

Nahlédněme do statistiky:

Pěší:
muži ženy mládež celkem
29 26 16 71

Absolvovali trasy:
50 km 35 km 25 km 10 km 5 km
4 7 30 30 -

Cyklotrasy
muži ženy mládež celkem
37 27 9 73

Absolvovali trasy:
68 km 49 km 33 km
28 19 26

Rýmařovská padesátka odstartovala

Kliub českých turistů

Celkem jelo a pochodovalo 144 osob, z toho mužů
66, žen 53 a dětí 25 + štáb: 7 členů výboru odboru
a 10 členů organizačního týmu.
Z pěších účastníků bylo podle bydliště -
z Rýmařova (47), z jiných míst okresu (12), z ji-
ných okresů (12) - Šumperk, Jeseník, Přerov,
Brno, Ostrava, Č. Třebová, Žilina.
Účastníci cyklotras byli všichni z Rýmařova a o-
kolí.
Ke spokojenosti účastníků pochodu přispěla
i změna jak pěších tak i cyklotras. Je potěšitelné,
že více přátel turistiky, hlavně pěších, je

z Rýmařova a okolí. Rovněž vzrostl oproti minu-
lým létům i počet rodin s dětmi, kterých letos by-
lo nejvíce za posledních pět let této akce. Také věr-
ných účastníků přibývá. Příklad: pravidelná účast
pana Janíčka z Bludova na 50 km pěší trase je
vzhledem k jeho věku ojedinělá. I další
z Rýmařova si zaslouží pochvalu za svou pravidel-
nou účast, a to za každého počasí.
Také věrni sponzoři Elektro Kotrla, fa M+M obaly
a H+H diskontní prodejna přispívají ke spokoje-
nosti i k občerstvení po akci. Je příkladné, že i dal-
ší nově získaní vedoucí provozoven - Rýmařovská

pekárna s.r.o., Horymas s.r.o. podporují turistiku
v naší oblasti.
Nesmíme zapomenout na členy štábu, kteří organi-
začně připravují a zabezpečují zdárný průběh cyk-
lo i pěších túr a pomáhají při vlastním značení tras
a s dopravou na kontrolní stanoviště, například M.
Požár, J. Lachnit, M. Švubová, M. Pospíšilová, N.
Němečková a členové výboru KČT.
Výbor O KČT děkuje za pomoc i účast ve pro-
spěch zdraví našich spoluobčanů Městskému úřa-
du v Rýmařově a pracovníkům SVČ.

Vlasta Poledňáková, členka výboru KČT

Odbor klubu českých turistů v Rýmařově uspořádal ve spolupráci se Střediskem volného času a Městským úřadem
v Rýmařově dne 14. září 27. ročník akce „Rýmařovská padesátka“.

Protože bylo příznivé počasí, teplo a slunečno, na „50“ se dostavilo mimořádně více účastníků než jsme předpokládali.

REDAKCE UPOZOR≈UJE
Telefonní přečíslování přináší změny

volání na redakční telefony:

tel.: 554 230 459
mobil: 737 802 259
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 11. října

Uzávěrka pro řádné vydání je
v pátek 4. října do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

18/2002

tel.: 0603/945 996  mob.: 0608/883 073

Kolou‰ek & Náhl˘
• výstavba garáží a drobných staveb,

thermofasády, aj.
• rekonstrukce bytových jader
• sádrokartonové příčky, stropy
• omítky jádrové, štukové,

hladké (sádrové)
• samonivelační potěry
• pokládka koberců, plovoucích podlah
• malování (batikování, benátský štuk,

šablonování)
• nátěry (fládrování aj.)

Stavební a dokonãovací práce

Ceny dohodou !

NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ

TTTTûûûû ‰‰‰‰ íííímmmmeeee     ssss eeee     nn
nnaaaa     VVVVaaaa ‰‰‰‰ íííí     nnnnáááávvvv ‰‰‰‰ tttt ûûûû vvvvuuuu

• Sportovní obuv

koÏené kopaãky za 680,- Kã

sálovky

• Velk˘ v˘bûr obleãení na aerobik

a voln˘ ãas, fleecové bundy

• Sportovní potfieby v‰eho druhu 

napfi.: ãinky a gumiãky

na aerobik, míãe,

chrániãe, plavecké br˘le

batohy

• MoÏnost platit kartou

K. Čapka 6, Rýmařov tel.: 554 212762



Bartákova 10, Rýmařov
Tel./fax: 554 211 493
Mobil: 608 883 258

PŘIPRAVTE SE NA ZIMU,
ZAMEZTE ŠKODÁM
NA SVÝCH
STŘECHÁCH

Provádíme:Provádíme:
Montáž elektrického vytápění střešních žlabů.

BOB SPORT - FUN SPORTS
MOBILNÍ TELEFONY
POČÍTAČE
Husova 3, Rýmařov

Jsme tu pro vás - nakupujte u odborníkÛ

• Počítače až do domu 
v Rýmařově

• Zkušební provoz a ukázky
• Montáž, servis

a dovoz samozřejmostí

• Nakupujte

za ceny,

které vás

zajímají

• Prodej,

bazar,

servis

TELEFONYSPORT
Mobil: 777 644 208Mobil: 777 121 919

POČÍTAČE
Mobil: 603 146 400

OOBBCCHHOODDNNÍÍ  DDÒÒMM  KKOORRUUNNAA
Národní 5, 795 01 Rýmařov

• interiéry na míru
• rekonstrukce koupelen a kuchyní
• výroba kuchyní
• prodej elektrospotřebičů

a koupelnových doplňků

Kontakt:
Tel./fax: 554 211 226
Mobil: 603 842 639

Prodej:
• vodoinstalační materiál
• topenářský materiál
• plynové kotle
• kotle na tuhá paliva
• ohřívače vody

dále provádíme:
• vodoinstalatérské práce
• topenářské práce
• plynárenské práce

SSSSIIIICCCCHHHHRRRR    IIIInnnntttteeeerrrr iiiieeeerrrr     ssss.... rrrr....oooo....
Středisko Rýmařov

Otevírací doba:
Po - Pá 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00

So  9.00 - 11.00

SSSS PPPP EEEE CCCC IIII AAAA LLLL IIII ZZZZ OOOO VVVV AAAA NNNN ÁÁÁÁ     PPPP RRRR OOOO DDDD EEEE JJJJ NNNN AAAA     MMMM OOOO BBBB IIII LLLL NNNN ÍÍÍÍ CCCC HHHH     TTTT EEEE LLLL EEEE FFFF OOOO NNNN ÒÒÒÒ     AAAA     PPPP ¤¤¤¤ ÍÍÍÍ SSSS LLLL UUUU ···· EEEE NNNN SSSS TTTT VVVV ÍÍÍÍ

Firma SITORA - BEDNÁ¤

VODA - TOPENÍ - PLYN

Zastoupení

Otevírací doba:
Po - Pá 7.00 - 17.00
So        8.00 - 11.00

Kontakt:
Tel.: 554 211 137
Mobil: 605 202 095

603 784 130

IIII nnnn tttt eeee rrrr iiii éééé rrrr VVVV LLLL AAAA SSSS TTTTAAAA ssss .... rrrr.... oooo ....
TTTTeeee llll .... :::: 5555 5555 4444     2222 1111 3333     9999 9999 9999

Otevřeno:

Po - Pá  13.00 - 17.00
So        9.00 - 11.00

• Výrazné slevy letního zboží
• Vybavení na hokej,

florbal, kopanou
i další sporty

• Sport bazar
v 1. patře
- slevy jízdních
kol, kolečkových
bruslí

• Výkupy zimního
sportovního zboží,
komisní prodej


