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Rada města schválila zvýšení ce-
ny stočného o 6 %
Zastupitelstvo jmenovalo členy vý-
borů
MaTIS nemá základní databázi
Co a kde vyřídíte na odborech
MěÚ v Rýmařově
První rýmařovské miminko se jme-
nuje Petra
Co dělat, když potřebujeme lékař-
skou pomoc?
Rozhovor s ředitelem VZP o pro-
blémech zdravotnictví a pojišťovně

Finanční příspěvek na hormonální
antikoncepci
Regiontour a GO 2003
Nové odjezdy autobusů a vlaků
z Rýmařova
Zajímavá vernisáž Jindřicha
Štreita
Rýmařovský skaut na světovém
jamboree v Thajsku
Střípky vánočních svátků a závěru
roku 2002
Sport - výsledky Jesenického žup-
ního přeboru
Kuželkáři na MČR nejlepší
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Na programu 2. jednání rady města
Rýmařova, které se uskutečnilo
16.12.2002, byly záležitosti týkající se
postupu řešení koncepce zásobování
města pitnou vodou, navýšení ceny
stočného pro rok 2003, jmenování čle-
nů dozorčích rad Tepla Rýmařov, s.r.o.
a Městských služeb, s.r.o., schválení fi-
nančních příspěvků a záležitosti majet-
koprávní a bytové.

Cena stočného pro rok 2003 by pro
občany a ostatní subjekty měla činit
14,11 Kč/m3 včetně DPH. Návrh na
zvýšení stočného předložil na jednání
rady města Ing. Petr Klouda a jako
hlavní důvody uvedl:
1.Nárůst nájemného z infrastruktury
ve výši 300 tis. Kč.
2.Zavedení platby za vypouštění od-

padních vod podle nového zákona.
Společnost Městské služby požádala o
prominutí poplatku v r. 2003, ale žá-
dost bude ještě několik měsíců v řízení
s nejistým výsledkem a společnost již
obdržela výměr od FÚ na částku 105
tis. Kč.
3.Zvýšení částky na opravy kanalizace
v r. 2003 na 603 tis. Kč.

Náklady za rok 2002 jsou v důsledku
úsporných opatření nejnižší za posled-
ních 5 let a pro r. 2003 umožnila raci-
onalizace provozu celkově přijatelný
nárůst ceny. Je plánováno snížení ren-
tability zisku oproti roku 2002 na 11
%. Tento zisk je považován za přimě-
řený v odvětví. Společnost Městské
služby je již finančně stabilizovaná a
předpokládá úplné oddlužení v r. 2003.

Počítá se s likvidací čističky odpad-
ních vod na ulici Podolské po napoje-
ní nového systému na stávající kana-
lizaci. Likvidace může přinést úspory
provozních nákladů. Obtížně lze od-
hadnout důsledky napojení nových
objektů na budovanou kanalizaci.
V teoretickém případě, že dojde k na-
pojení všech 140 rodinných domků a
že uvažovaná produkce na objekt bu-
de 100 m3, se zvýší objem stáčené vo-
dy o 14 000 m3 a tržba o 177 tis. Kč.
Protože skutečnost bude jistě podstat-
ně nižší, není nutno v r. 2003 počítat
s výrazným vlivem na vývoj objemu
a ceny.
Průměrná cena stočného v ČR dosahu-
je 16,30 Kč/ m3.
Rada města schválila dle § 102, odst.
2, písm. c, zákona č. 120/2000 Sb. o

obcích návrh ceny stočného na rok
2003 dle předloženého návrhu.

Na základě doporučení zastupitelstva
jmenovala rada města členy dozorčí
rady pro Teplo Rýmařov, s.r.o. Ing.
Tomáše Köhlera a Ladislava Žilku, zá-
roveň odvolala z těchto funkcí Ing.
Petra Kloudu a Ing. Jiřího Furika. Do
dozorčí rady Městských služeb, s.r.o.
jmenovali radní MUDr. Bohumila
Servuse a odvolali z této funkce Ing.
Rostislava Mezihoráka.

Finanční příspěvek ve výši 3 000
Kč schválila rada Českému svazu
včelařů, základní organizaci
Rýmařov. Příspěvek bude určen na
nákup léků potřebných k léčení včel-
stev v roce 2002.
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Aktuálně z města

Zastupitelstvo města Rýmařova se sešlo na
svém druhém jednání 5. prosince a přijalo 9
usnesení.
Zastupitelé schválili jednací řád zastupitel-
stva města a termíny a program zasedání
zastupitelstva na rok 2003.
Členové zastupitelstva jmenovali předsedou
finančního výboru Ing. Jaroslava Kalu a
předsedou kontrolního výboru Ladislava
Žilku.
Podle § 84 odst. 2g) zákona o obcích, dele-

govali zastupitelé Ing. Petra Kloudu na jed-
nání valných hromad společnosti
Nemocnice s.r.o. Rýmařov a společnosti
Spojené lesy s.r.o.
Zastupitelstvo delegovalo Ing. Pavla Koláře
na jednání valných hromad společnosti BR-
VOS Bruntál, s.r.o.;
Zastupitelé zřídili osadní výbor ve
Stránském ke dni 6.12.2002 a jmenovali do
něj pět osob. Předsedou výboru zvolili pana
Otakara Paseku.

Zastupitelstvo jmenovalo členy výborů

Rada města zasedla 20. ledna ke svému 4. jednání a přijala 61 usnesení, z toho bylo 34 do-
poručení pro jednání zastupitelstva města.
Na programu jednání rady byly záležitosti majetkoprávní, zejména pronájmy a prodeje ne-
movitostí, poskytnutí grantu a finančních příspěvků, problematika městského a turistické-
ho informačního střediska a projednání další strategie pro zásobování města pitnou vodou.

Na svém čtvrtém jednání rada projednala také
další možnosti zásobování města pitnou vodou

Poskytnutí plochy na náměstí Míru v Rýmařově k provozování prodejních
trhů v roce 2003 schválila rada města pouze 1x za rok v čase vánočním, za ce-
nu stanovenou obecně závaznou vyhláškou města Rýmařova o místních poplat-
cích, v platném znění s tím, že v případě většího počtu žadatelů bude mezi nimi
proveden výběr formou neveřejného výběrového řízení, tedy obálkovou meto-
dou.

Grant ve výši 5.000,- Kč schválili radní Občanskému sdružení Svazu Němců
města Rýmařova na hromadná setkání německé menšiny s bývalými občany ně-
mecké národnosti z Rýmařova při oslavách Dne matek a vánoční besídky v ob-
dobí Vánoc v letošním roce. Příspěvek je určen na dopravu.

Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč schválila rada města Církvi českoslo-

venské husitské v Rýmařově na opravu oken a fasády na budově Farního úřadu
v Rýmařově. Akce si vyžádá náklady ve výši cca 120.000,- Kč  a uskuteční se
v letošním roce. Radní schválili rovněž finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč
Střední soukromé odborné škole Prima, s.r.o. na dopravu studentů na veletrh RE-
GIONTOUR a GO do Brna, kde v rámci propagace města Rýmařova, škola u-
skutečnila kulturní vystoupení souboru mažoretek a taneční skupiny.

Strategií v zásobování města pitnou vodou se zabývala rada města 16.12.2002
a ve smyslu schváleného materiálu uložila dále jednat s dalšími obcemi s cílem
dosažení dohody. Uskutečnila se dvě jednání devíti obcí, na kterých byla projed-
nána strategie společného postupu, tedy dosáhnout vyřešení sporu mezi akcioná-
ři společnosti VaK Bruntál a.s. na platformě jednotné ceny vodného. Proto těch-
to devět obcí vydalo výzvu pro ostatní obce - akcionáře VaK Bruntál a.s., ve kte-
ré jim nabízí dohodu o jednotné ceně vodného. Vzhledem k tomu, že od roku
1997, kdy zastupitelstvo schválilo svým usnesením ze dne 3.4.1997 vložení in-
frastrukturního majetku vodovodů do a.s. VaK Bruntál, se v této společnosti dra-
maticky změnily vztahy mezi akcionáři, je nutné toto usnesení revidovat.
Taktéž smlouva o nájmu a provozování vodovodu uzavřená na základě tohoto u-
snesení mezi městem a a.s. VaK Bruntál již svým obsahem neodpovídá stávají-
cím poměrům.
Rada města
a) vzala na vědomí informaci o výsledcích jednání devíti obcí (Sdružení obcí) ze
dne 7. a 14.1.2003 včetně výzvy ostatním obcím akcionářům VaKu Bruntál a.s.
dohodnout se na platformě jednotné ceny vody na dalším postupu v urovnání
sporu mezi akcionáři této společnosti
b) schválila výpověď stávající Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu
Rýmařov ze dne 27.6.1997 uzavřené mezi městem Rýmařov a VaKem Bruntál
a.s. a pověřila starostu města jednáním ve věci uzavření nové nájemní smlouvy
respektující stávající legislativu a zájmy města.

Třetí jednání rady města se uskutečnilo 6. ledna 2003 a radní na něm
projednávali zejména záležitosti týkající se bytového pořadníku pro
rok 2003, schválili postup výběrových komisí na obsazení funkce ře-
ditele Bytermu, jednatele Městských služeb, s.r.o., Rýmařov a vzali
na vědomí úpravu ceny za celoroční svoz komunálního odpadu pro
podnikatelský sektor od 1.1.2003.
Ceny za celoroční svoz komunálního odpadu pro podnikatelský
sektor vychází z předložené kalkulace nákladů na svozovou nádobu
110 a 1100 litrů pro rok 2003. Cena zůstává shodná jako v roce 2002,
ale mění se poměr některých druhů nákladů.
Jedná se především o náklady na uložení a skládkování, náklady na
svoz, dále jsou zde zahrnuty podíly přejezdů, podíl ze svozu vytřídě-
ného odpadu, z likvidace černých skládek, z mobilního sběru nebez-
pečného a objemného odpadu a podíl z provozu recyklačního dvora.
Celkem tvoří náklady 1 mil. 237 tis. Kč.
Vykalkulovaná cena za celoroční týdenní svoz sběrné nádoby 110 l
činí 2.100,- Kč bez DPH (2.205,- vč. DPH). Cena za celoroční tý-
denní svoz sběrné nádoby 1100 l činí 21.000,- Kč bez DPH (22.050,-
Kč vč. DPH).

Radní vzali na vědomí ceny
za svoz odpadu pro podnikatele

Rada města schválila zvýšení ceny stočného o 6%

Zima v Rýmařově - únor 1970
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Co a KDE vyřídíte na jednotlivých odborech MěÚ Rýmařov

Záměrem této informace je blíže seznámit občany s reformou veřejné
správy a usnadnit jim orientaci v současných podmínkách zejména pro
oblast Rýmařovska.
V roce 1998 bylo rozhodnuto o zásadní reformě veřejné správy. Dne 31.
prosince 2002 ukončily svoji činnost okresní úřady. Jejich kompetence
byly převedeny především na 205 obcí s rozšířenou působností a částeč-
ně také na krajské úřady a některé další správní úřady např. Pozemkový
úřad či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obce s rozší-
řenou působností, mezi které bylo zařazeno i město Rýmařov (nová kate-
gorie obcí, které od 1.1.2003 vykonávají státní správu v přenesené pů-
sobnosti obce ve svém správním obvodu, se stanou důležitou součástí

systému veřejné správy. Na jejich odbory se budete obracet s většinou zá-
ležitostí, které jste doposud vyřizovali na okresních úřadech. Jelikož o-
becních úřadů obcí s rozšířenou působností bude zhruba třikrát více než
bylo okresních úřadů (73), výrazně se ve většině případů přiblíží výkon
státní správy občanům.
Každá změna ovšem sebou nese v počátku určité problémové situace.
Abychom je snížili na minimum, zpracovali jsme tuto informaci, která by
vám měla pomoci lépe se orientovat v nové struktuře úřadů veřejné sprá-
vy. Reforma veřejné správy představuje komplexní změnu celého systé-
mu veřejné správy. Cílem její reformy je v maximální míře odstranit do-
savadní nedostatky ve výkonu veřejné správy a přiblížit ji občanům.

Informace k reformě veřejné správy

Pro získání základního přehledu uvádíme seznam nově vzniklých obcí s rozšířenou působ-
ností v Moravskoslezském kraji, kterých je od 1.1.2003 celkem 22 - Bruntál, Krnov,
Rýmařov, Opava, Vítkov, Kravaře, Hlučín, Bohumín, Orlová, Karviná, Havířov, Český
Těšín, Třinec, Jablunkov, Ostrava, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Frenštát pod
Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín, Bílovec, Odry.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Rýmařov tvo-
ří včetně Rýmařova 12 obcí:
Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Huzová, Jiříkov,
Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Rýžoviště, Stará Ves,
Velká Štáhle, Tvrdkov.

K tomu, aby obce s rozšířenou působností mohly plnit novou funkci a zajistit výkon státní správy, bylo nutné přepracovat a schválit novou organizační
strukturu úřadu a tomu odpovídající počet zaměstnanců. Městskému úřadu v Rýmařově bylo usnesením vlády č. 1247 o zabezpečení přechodu zaměst-
nanců v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů přiděleno 31 tabulkových míst pro úředníky, kteří přešli z Okresního úřadu v Bruntále podle
agend, které vykonávali.

Rada města Rýmařov usnesením č. 2053/81/02 zřídila následující odbory se sídlem:
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Příklady působností Okresního úřadu v Bruntále
přenesených na Městský úřad Rýmařov - obec s rozšířenou působností:

Příklady působností Okresního úřadu v Bruntále
přenesených na Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydaných obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem
nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností

Odbor kanceláře starosty
- výkon působnosti na úseku státní správy ve věcech

civilní služby občana
- vydávání povolávacího příkazu k nastoupení civil-

ní služby

Odbor vnitřních věcí
- vydávání občanských průkazů
- vydávání cestovních pasů
- provádění ověření shody opisu nebo kopie s listi-

nou a ověřování pravosti podpisu
- povolování provádění matričních zápisů i mimo ú-

řední místnost
- provádění ověření dokladů

Odbor životního prostředí a výstavby
- výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech vy-

dání stavebního povolení k provedení vodních děl
- vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovliv-

nit vodní poměry na pozemcích s korytem vodního
toku

- ukládání pokut podnikající fyzické nebo právnické
osobě za nedovolené odběry vody a vypouštění od-
padních vod

- ochrana před povodněmi
- určování jakostních tříd, normovaných a minimál-

ních stavů zvěře
- rozhodování o uznání honitby
- vydávání a odebírání loveckých lístků
- vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu

zvěře
- udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského

půdního fondu, má-li být dotčená zemědělská pů-
da a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1ha

- udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady v množství do 100 tun za rok

- zpoplatnění středních zdrojů znečištění

Odbor stavebního úřadu - památková péče
- vydávání závazných stanovisek k zamýšlené obno-

vě kulturní památky, k zamýšlené stavbě, stavební
změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti,
která není kulturní památkou, ale je v památkové
rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém
ochranném pásmu

- poskytování finančního příspěvku na zvýšené ná-
klady spojené se zachováním a obnovou kulturní
památky

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví - sociální zabezpečení

- rozhodování o poskytování příspěvku na výživu dí-
těte, poskytování bezúročných půjček, příspěvků
na opatření zvláštních pomůcek občanů s těžkými
vadami, nevidomým, neslyšícím, o poskytování
příspěvků na koupi, opravu, úpravu a na provoz
motorového vozidla a na úhradu pojistného, přís-
pěvku na úpravu bytu

- rozhodování o přiznání mimořádných výhod, vy-
dávání průkazů mimořádných výhod

- rozhodování o poskytování jednorázových a opa-
kujících se peněžitých dávek sociálně potřebným
občanům, kterým je poskytována sociální péče ve
zdravotnickém zařízení

- určování osob, kterým bude vyplacen přídavek na
dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení
nebo sociální příplatek

- vyplácení dávek sociální podpory

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví - sociálně-právní ochrany dětí

- výkon sociálně-právní ochrany dětí

- pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných
problémů

- výkon funkce opatrovníka a poručníka, provádění
neodkladných úkonů v zájmu dítěte

- zprostředkování osvojení a pěstounské péče
- sledování dodržování práv dítěte ve školských za-

řízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních
dětských zdravotnických zařízeních a v odborných
ústavech

Odbor živnostenského úřadu
- povolování volných, vázaných i koncesovaných

živností

Odbor dopravy a silničního hospodářství
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve

věcech silnic II. a III. třídy
- vydávání registrace k provozování autoškoly
- provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění
- vydávání řidičských průkazů
- vedení registru silničních vozidel

Státní sociální podpora
V přechodném období od 1.1.2003 do 31.3.2004

přechází výkon státní sociální podpory pouze na
zákonem stanovené obce s rozšířenou působností
v sídlech okresních úřadů - Městský úřad
Bruntál. Občané budou docházet i nadále na stej-
ná kontaktní místa jako doposud. Není třeba po-
dávat nové žádosti ani znovu dokládat posuzova-
né skutečnosti. Současný stav výplaty sociálních
dávek se nemění.

Odbory městského úřadu budou samozřejmě vy-
konávat i ty činnosti, které vykonávaly dopo-
sud.

všeobecná vnitřní správa
- krajský úřad přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
- vystavuje potvrzení o výsledku zjištění týkajícího se státního občanství ČR

krizové řízení
- poskytuje peněžní náhradu právnické nebo fyzické osobě za poskytnutí věc-

né nebo osobní pomoci
- řídí evakuaci obyvatel a zabezpečuje jejich nezbytné životní potřeby

Starosta města dal podnět k přehod-
nocení současného provozu MaTIS.
Domnívá se, že částka, kterou město
ročně přispívá na provoz MaTIS je
neadekvátní službám, které poskytu-
je. Jeho zřizovatelem je Spolek ce-
stovního ruchu Rýmařovska (zcela
nefunkční, funguje pouze „papíro-
vě“). Provozovatelem MaTIS se v ú-
noru 2000 stal Podnikatelský servis
Ing. Lucie Kamenské a Grafyko -
Renata Karlová. Oba subjekty mají
se Spolkem cestovního ruchu
Rýmařovska uzavřenou smlouvu
příkazní, kde je vymezen obsah čin-
nosti, kterou budou pro Spolek, po-
tažmo město, vykonávat. Chybí
ovšem základní databáze (ubytová-
ní, stravování, služby...) informační-
ho střediska, práce s ní a její prů-
běžná aktualizace, spolupráce s o-
statními informačními středisky

a zpracování podnětných návrhů na
rozšíření nových činností. Ze strany
veřejnosti jsou však současné po-
skytované služby MaTIS plně využí-
vány (prodej autobusových míste-
nek, vystavení autobusových žákov-
ských průkazek, kopírovací a faxové
služby, informace o autobusovém
a vlakovém spojení). Na straně dru-
hé, Spolek, respektive město, neplní
svá práva a povinnosti dle smlouvy
příkazní v oblasti poskytnutí dosta-
tečného počítačového vybavení.
Stávající počítačová technika je za-
staralá a kapacitně nedostačující
i pro zpracování základních databá-
zí.
Rada města potvrdila stávající stav
MaTIS a uložila odboru školství
a kultury dopracovat smlouvu pří-
kazní dle požadavků města. 

Připravil a zpracoval JiKo

V městském a turistickém informačním
středisku chybí základní databáze Město Rýmařov nabízí

tělesně postiženým občanům možnost získat byt
v nově vybudovaných bytech

na Sokolovské ulici č. 50a v Rýmařově.

byt č. 2bezbariérový 38,34 m2250.218 Kč

Zájemce by měl splňovat podmínky
pro získání bezbariérového bytu.

Na ulici Sokolovská č. 50b v Rýmařově je volný

byt č. 539,83 m 2259.747 Kč

Všechny byty jsou vybaveny základním standardním
vybavením mimo kuchyňského sporáku.

Bližší podmínky získáte na Městském úřadě v Rýmařově
u paní Renaty Tvrdcové.

MěÚ Rýmařov
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životní prostředí a zemědělství
-  rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž ma-

jí být dotčeny lesní pozemky o výměře 1 ha
- rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny

pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž
mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesů o výměře 1 ha a více

- rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení je-
jich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více

- uděluje a odnímá licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
- povoluje mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let
- povoluje vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000

ekvivalentních obyvatel nebo více
- vyjadřuje se k projektu geologických prací
- vydává závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a les-

ních hospodářských osnov z hlediska ochrana přírody a krajiny
- uděluje souhlas k návrhům územních plánů obcí z hlediska ochrany země-

dělského půdního fondu (ZPF)
- uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda a

půda dočasně neobdělávaná o výměře od 1 do 10 ha
- provádí povinnou registraci exemplářů podléhajících registrační povinnosti

podle CITES
- vede evidenci udělených a odňatých autorizací pro nakládání s chemickými

látkami
- vyjadřuje se k povolování staveb, pokud se mají užívat zcela nebo z části

k nakládání s nebezpečnými látkami
- schvaluje bezpečnostní program prevence závažné havárie a stanovuje zóny

havarijního plánování
- dává souhlas původci a provozovateli zařízení ke sběru nebo výkupu odpa-

dů
- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nad 100 tun za rok

stavební úřád
- je nadřízen správním orgánem stavebních úřadů měst a obcí

doprava
- krajské úřady jsou dopravními úřady
- uzavírá písemnou smlouvu s dopravcem za účelem zjištění základní doprav-

ní obslužnosti územního obvodu kraje
- uděluje žadateli oprávnění k provozování stanice technické kontroly a vydá-

vá osvědčení provozovateli stanice technické kontroly

Odvolací řízení
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů obcí (obcí s pověřeným obecním
úřadem i obcí s rozšířenou působností) je krajský úřad. Neznamená to však,
že občan vyřizuje odvolání fyzicky na krajském úřadu. Naopak občan odvo-
lání podává vždy na úřadě, který rozhodnutí vydal. Příslušný úřad shro-
máždí potřebné doklady a se svým stanoviskem zasílá odvolání krajskému ú-
řadu k vyřízení. Ten pak vyrozumí občana o výsledku.

Územní příslušnost k vybraným správním úřadům od 1. ledna 2003

Kontakty:

Městský úřad Rýmařov
Adresa úřadu: náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Telefon:554 254 111
Fax:554 254 226

e-mail:mesto@rymarov.cz
webové stránky: www. rymarov.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Adresa úřadu: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Telefon:595 622 222
Fax:595 622 126

e-mail:posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz
webové stránky: www. kr-moravskoslezsky.cz

Zpracoval: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov

V úterý 14. ledna se v odpoledních
hodinách na rýmařovské radnici
setkali starostové a starostky
Sdružení obcí Rýmařovska, aby se
seznámili s činností stávajících od-
borů městského úřadu, ale také no-
vě vzniklých odborů, které byly
v rámci působnosti převedeny z o-
kresu na pověřené obce.
Starosta města Rýmařova Ing. Petr
Klouda představil starostům vedou-
cí jednotlivých odborů, kteří pak
v krátkosti pohovořili o jejich čin-
nosti a zaměření. Zejména pak in-
formovali o důležitých záležitos-
tech, které jsou potřebné pro obča-
ny celého regionu Rýmařovska.
Starosta dále informoval, že jedno-
tlivé odbory městského úřadu
v Rýmařově se dislokovaly do tří
administrativních budov na náměs-

tí Míru 1, náměstí Svobody 5 a na
ulici 8. května a v současné době na
těchto pracovištích zabezpečuje
chod veřejné správy 90 zaměstnan-
ců.
Zástupci jednotlivých obcí
Sdružení Rýmařovska se zajímali
o podrobnější informace z činnosti
jednotlivých odborů a o problémy
spojené s fungováním veřejné sprá-
vy pro občany jejich obce. Pracovní
schůzka starostek a starostů regio-
nu Rýmařovska měla velký vý-
znam z hlediska pomoci občanům
a lepší orientace v nové struktuře ú-
řadů veřejné správy.
V závěru pracovního setkání nav-
štívili starostové Městské muzeum
v Rýmařově, kde je se vzácnými
sbírkami odborně obeznámil Mgr.
Jiří Karel. JiKo

Starostky a starostové sdružení obcí Rýmařovska se seznámili
s novými podmínkami v rámci reformy veřejné správy
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Hned druhý den nového roku 2003,
přesněji řečeno 2. ledna v 16 hodin a
55 minut spatřil světlo světa první
občánek města Rýmařova. Vlastně to
byla holčička, Petra Motalová, kte-
rou na svět přivedla maminka Petra a
byla na své miminko jaksepatří pyš-
ná. Prvorozená dcerka vážila 3,4 kg a
měřila 50 cm. Na své první děťátko
se oba rodiče velmi těšili. Tatínek
Pavel, který je zaměstnán jako řidič a
maminka, která před nástupem na
mateřskou dovolenou pracovala jako
zaměstnanec čerpací stanice, se ne-
mohli dočkat, až si malou Petru od-
nesou domů.
K narození prvního rýmařovského dí-
těte roku 2003 přišli rodičům popřát

starosta města Ing. Petr Klouda, před-
sedkyně komise pro občanské záleži-
tosti Mgr. Květa Sicová a předsedkyně
kulturní komise Božena Filipová.
Město Rýmařov věnovalo malé
Petřičce na památku plyšového med-
vídka a starosta předal mladé mamin-
ce velkou kytici květů. Redakce se při-
pojuje ke gratulantům a přeje mladé
rodince pevné zdraví, hodně lásky a
porozumění.
První letošní miminko porodnicko-gy-
nekologického oddělení Nemocnice
s.r.o. Rýmařov se však narodilo o šest
hodin dříve (10.55). Byl jím chlapeček
Marek Skipala z Břidličné s porodní
váhou 3,42 a výškou 50 cm. Na svět
jej přivedla maminka Miroslava. JiKo

První rýmařovské miminko roku 2003 se jmenuje Petra

Vážení čtenáři,
stalo se už takřka pravidlem, že v každém novém
čísle Rýmařovského horizontu naleznete novou
informaci ze současné nemocnice v Rýmařově.
Ti, kdo si v nedávné době pročítali velmi zdařilou
publikaci vydanou k 90. výročí založení
Všeobecné nemocnice v Rýmařově jistě netušili,
že údaje týkající se chirurgického oddělení z doby
vydání publikace budou v krátké době již historií,
a to především v oblasti lékařského personálu.
Běh událostí, a to i smutných, byl příčinou toho,
že již v prosinci minulého roku z původních kme-
nových lékařů oddělení zůstali pouze dva (MUDr.
Oldřich Pitor a MUDr. Tomáš Kuraš), beze změ-
ny přetrvával pouze kolektiv spolupracujících lé-
kařů. Považuji proto za svoji povinnost, ale i sluš-
nost, představit občanům Rýmařova a okolí nové

vedení chirurgického oddělení.
Po odchodu prim. MUDr. Romanova bylo vypsá-
no výběrové řízení a od 9. prosince 2002 ve ve-
doucí funkci chirurgického oddělení působí pri-
mář MUDr. Dušan Kratochvíl.
Přicházím z chirurgického oddělení nemocnice
v Šumperku, kde jsem působil nepřetržitě od r.
1971. Na místo zástupce primáře oddělení byl od
1. ledna 2003 jmenován MUDr. Jaroslav Louda,
který nastoupil na chirurgické oddělení
v Rýmařově v říjnu minulého roku. Další novou
tváří je pak MUDr. Laco Morvay, který přišel na
rýmařovskou chirurgii z Košic. Je předpoklad, že
bude pokračovat úzká spolupráce s celým dosa-
vadním kolektivem externích chirurgů.
Velmi si cením práce všech pracovníků chirur-
gického oddělení a toho, že dokázali zdárně pře-

klenout obtížné období více či méně náhlých
změn a chci ujistit Vás, občany Rýmařova a oko-
lí, že vedení chirurgie se bude snažit se svými
spolupracovníky vytvořit stabilizované podmín-
ky pro nelehkou práci chirurgického profilu péče
o pacienty. Doménou naší práce bude nadále vše-
obecná chirurgie, chirurgie zažívacího traktu,
chirurgie nádorových onemocnění, budeme
rozšiřovat péči o nemoci prsní žlázy, chirurgii
štítné žlázy a velké úsilí budeme věnovat rozší-
ření spektra výkonů v oblasti traumatologie (ú-
razové chirurgie).
Především výsledky své práce bychom rádi zajis-
tili co nejširší podporu veřejnosti pro činnost
Nemocnice s.r.o. Rýmařov tak, aby naši klienti
byli plně spokojeni s péčí v příjemném prostředí.  

Prim. MUDr. Dušan Kratochvíl

Změny na chirurgickém oddělení nemocnice

Nemoci jsou bohužel nechtěným prů-
vodcem naší cestou životem. Kolem
někoho se jich motá více, jiný proplou-
vá prakticky bez větších problémů.
Nicméně, všichni je známe, z vlastní-
ho prožitku, ze svého okolí, z rodiny..
Na některé stačí trocha „babských“
rad, čajíčky a postel, některé vyžadují
odborná vyšetření a cílenou léčbu a na
některé je nutno povolat celý arzenál

moderní medicíny. Naštěstí člověk ne-
ní na nemoci sám, v lidské společnosti
existuje celá řada mechanismů a insti-
tucí, které v souladu s obecně i záko-
nem uznávanými principy mají každé-
ho občana bez rozdílu před působením
nemocí chránit a následky jejího půso-
bení léčit a pokud možno také vyléčit.
Systém zdravotnictví a péče o veřejné
zdraví prochází řadou změn a pro běž-

ného občana není vždy snadné se v si-
tuaci orientovat, zejména v případě,
kdy se se zdravotním ohrožením nebo
s nemocí setkává nahodile a nečekaně.
Ti z nás, kteří trpí nějakým dlouhodo-
bějším onemocněním, pravidelně nav-
štěvují příslušné ordinace a zpravidla
jsou také poučeni o tom, co dělat v pří-
padě potíží nebo zhoršení nemoci.
Nicméně i oni a všichni ostatní se do-

stávají do situací, kdy se musí rozhod-
nout, co dělat.

V případě běžných zdravotních potí-
ží, jakými je např. nachlazení (rýma,
krátkodobý katar horních cest dýcha-
cích), krátkodobá nevolnost a zažívací
potíže, bolest hlavy apod. je možné
buď využít osvědčených metod trado-
vaných v rodině, různých čajů a bylin-

Co dělat, když potřebujeme lékařskou pomoc?

Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Ve čtvrtek 9. ledna se uskutečnilo
v zasedací místnosti městského úřa-
du v Rýmařově setkání zástupců
města s téměř třemi desítkami rýma-
řovských podnikatelů. Je to již v po-
řadí druhá neformální schůzka pod-
nikatelské veřejnosti, kterou inicio-
val starosta. První setkání se usku-
tečnilo 24. ledna 2001 za působení
starosty Ing. Pavla Koláře v koncert-
ním sále Základní umělecké školy
v Rýmařově. Tato setkání, jak řekl
předloni starosta Kolář by se měla
stát tradicí. Vše nasvědčuje tomu, že
současný starosta Klouda bude v této
započaté tradici pokračovat. Jak již
bylo řečeno na prvním setkání staro-
sty s podnikateli, podporování, pro-
hlubování a hýčkání podnikatelského
prostředí v našem městě je v rámci

daných možností nezbytnou nutností
a mělo by se stát realitou, nikoli jen
frází. Ing. Petr Klouda zdůraznil, že
bude usilovat v rámci možností o to,
aby rýmařovské firmy byly plně vy-
užívány pro potřeby města v rámci
různých zakázek. O tom, že v porov-
nání s jinými regiony žijeme v drs-
ných podmínkách co se týče podni-
kání, nemůže nikdo pochybovat.
O to více se musí město ruku v ruce
s podnikatelskou veřejností se-
mknout a vytvářet tak příznivé klima
nejen pro jednotlivé podnikatelské
subjekty, ale také pro samotné obča-
ny z hlediska poskytovaných služeb
či vytváření případných pracovních
příležitostí.
V průběhu neformálního podvečer-
ního setkání si zástupci jednotlivých

firem vyměnili poznatky ze svých
podnikatelských aktivit, informovali
se vzájemně o budoucích plánech

a s některými dotazy ohledně ožeha-
vých problémů našeho města se ob-
rátili také na starostu města. JiKo

Starosta se setkal s rýmařovskými podnikateli



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 01/2003

7

ných preparátů, přírodních nebo synte-
tických vitamínových a jiných příprav-
ků, „vyležení“ v posteli apod. Je také
možné poradit se v lékárně a užívat do-
poručené léky.

Pokud se však příznaky nemoci
v průběhu max. dvou dnů nelepší, tr-
vají horečky, nechutenství a nevolnost,
opakující se bolesti, gynekologické
potíže apod., je nutné objednat a zajis-
tit návštěvu u praktického lékaře, který,
je-li to potřebné, zajistí příslušné vy-
šetření na odborných pracovištích.
V jednotlivých závažnějších případech
bývá možné domluvit s praktickým lé-
kařem návštěvu v bytě nemocného.
Navštívit přímo příslušného odborné-
ho lékaře bývá většinou složitější, spí-
še lze doporučit cestu přes praktického
lékaře.

V případě náhlých vážných potíží ne-
bo úrazu v průběhu všedního dne je
nejlepším řešením poradit se telefo-
nem s praktickým lékařem (příp. s od-
borným lékařem) - ten doporučí další
postup.

V době mimo ordinační hodiny
praktického lékaře je nutno se pora-
dit s lékařskou službou první pomoci -
zajít - zajet - nechat se dopravit zná-
mým nebo rodinným příslušníkem do
sídla lékařské služby - v našem přípa-
dě do vstupní budovy nemocnice
v Rýmařově - nebo, v případě, že není
možné se do ordinace LSPP dostavit,
požádat telefonicky o návštěvu doma. 

V Rýmařově za současné situace fun-
guje lékařská pohotovost pro dospělé
ve všední dny od 15,30 hod. do 22
hod., o sobotách, nedělích a svátcích
v době od 10 hod. do 22 hod.

A co dělat v době, kdy již lékařská
pohotovost nefunguje ?
Pokud to naléhavost situace vyžaduje,
je možné navštívit pracoviště LSPP
s nepřetržitým provozem v Bruntále na
Zeyerově ulici č. 13 (vedle hasičské
stanice) nebo volat telefonicky a pora-
dit se o dalším postupu.
Telefonní číslo na Lékařskou službu
první pomoci je 554 716 444 nebo 554
715 428, ohlásí se dispečer služby
a v případě potřeby přepojí na přísluš-
ného lékaře.

I u dospělých nemocných se může jed-
nat o složité a nepříjemná situace, ale
ještě mnohem horší bývá v těchto pří-
padech bezradnost a obava rodičů dětí,
které postihnou vážné potíže v noci
a nebo ve dnech volna.
Takže co dělat v případě náhlých
vážných potíží u dětí?
V tomto případě je právě velkou vý-
hodou pro rodiče i malé pacienty e-
xistence dětského oddělení nemocni-
ce v Rýmařově. V nemocnici je na
tomto oddělení zajištěna nepřetržitá
ambulantní služba - s nemocným dí-
tětem je tedy možno v případě nalé-
havé potřeby kdykoliv přijít. Pokud
by bylo nutné zajistit dopravu sanit-
kou, je to možné opět prostřednic-
tvím telefonu u dispečera LSPP -

554 716 444 nebo 554 715 428.

A nakonec přicházejí na řadu situace
nejzávažnější - možné ohrožení života
- bezvědomí, náhlá dušnost, krutá a pá-
livá bolest na hrudníku nebo za hrudní
kostí, otevřené zlomeniny, silné krváce-
ní, poranění páteře apod. V takových
případech záleží na každé minutě a la-
ická první pomoc musí být co nejrych-
leji nahrazena vysoce odborným zákro-
kem a péčí. Tady je nezbytné co nej-
rychleji volat záchrannou službu - 155
- a co nejvýstižněji vylíčit situaci a peč-
livě popsat místo, kam má sanitka při-
jet. Ta by měla dorazit do 15 minut
a o nemocného se odborně postarat.

V této souvislosti je namístě se zmínit
o tom, že Lékařská služba první pomo-
ci by měla zajišťovat lékařskou péči
v naléhavých případech v době mimo
ordinační dobu praktického lékaře
a nemůže nahrazovat jeho péči - jen
praktický lékař zná zdravotní stav pa-
cienta, potřebu a možnosti jeho léčby
s ohledem na jeho stav, jen ten může
uznat nemocného práce neschopným
atd. Bohužel, stále se vyskytují přípa-
dy zbytečného využívání až zneužívá-
ní LSPP, což samozřejmě může ve
svých důsledcích znamenat i to, že lé-
kař nemůže být tam, kde je ho skuteč-
ně potřeba. Ing. Miloslav Marek,

Nemocnice Rýmařov

Jaká je situace v zajištění zdravotní péče na
Rýmařovsku?
V současné době jsou prakticky všechny potřebné
odbornosti zajištěny. Posledním větším problémem
bylo zajištění očního a krčního lékaře, což se poda-
řilo za spolupráce VZP dořešit. Do budoucna je
však třeba počítat s tím, že v některých menších ob-
cích bude čím dál složitější zajistit lékaře.
V uplynulém roce se VZP podílela na zajištění
akce s integrovaným záchranným systémem.
Připravujete opět pro letošní rok nějaké akce na
Rýmařovsku?
Ano, nebudou to však akce jednorázové, ale opako-
vaně zaměřené na zdravotní prevenci. Už od listo-
padu mají pojištěnci VZP možnost využít každou
sobotu v době od 13.00 do 14.00 hodin bezplatně
bazén v Břidličné, což potrvá až do května. Jednou
za čtvrt roku chceme v Rýmařově zorganizovat Dny
zdraví, při nichž mají pojištěnci VZP ( a nejen oni )
možnost bezplatně si nechat změřit tlak, choleste-
rol, obsah cukru, tělesný tuk, apod. První letošní
Dny zdraví se uskuteční v Rýmařově dne
29.1.2003. Kromě toho vydáváme těhotným ženám
(pojištěncům VZP) vitamíny v hodnotě cca 700,-

Kč, dárkový balíček pro novorozence, atd.
V poslední době se často mluví o situaci VZP o-
hledně úhrad poskytnuté zdravotní péče. Můžete
tento problém přiblížit čtenářům?
O VZP se v poslední době zejména ze strany lékař-
ské veřejnosti skutečně velmi často mluví o pozd-
ních úhradách zdravotní péče. Největší potíže toho-
to druhu byly v měsíci listopadu, kdy nejdelší pro-
dlení činilo 17 dnů po lhůtě splatnosti. V závěru ro-
ku už se jednalo pouze o 8 kalendářních dnů, tedy 3
dny pracovní. Je třeba zdůraznit, že k dnešnímu dni
(17.1.2003) nemá Okresní pojišťovna VZP
v Bruntále žádnou pohledávku po lhůtě splatnosti
a je reálný předpoklad, že situace se bude zlepšovat.
Všichni lékaři tedy dostanou zaplaceno, i když s ur-
čitým zpožděním. Tím vůbec nechci říct, že je vše
v pořádku. Platit se má ve sjednaných termínech.
Celá řada podnikatelů, i privátní lékaři jsou v tomto
smyslu podnikatelé, by určitě uvítala zaručenou
splatnost, i když třeba po 35 dnech (včetně lhůty
splatnosti).
Co způsobuje opožděné platby ze strany pojiš-
ťovny?
Velmi zjednodušeně lze na tuto otázku odpovědět
tak, že jsou nižší než očekávané příjmy z pojistného
způsobené horším vývojem ekonomických ukazate-
lů na straně jedné a trvale se zvyšujícími náklady ve
všech oblastech zdravotní péče na straně druhé.
Samozřejmě, že platební schopnost zdravotní pojiš-
ťovny je ovlivněna i počtem pojištěnců a jejich
strukturou. Je třeba si uvědomit, že výrazná část pří-

jmů vyplývá z výběru pojistného, částečně pak
z plateb státu za tzv. státní pojištěnce (nezaměstna-
ní, důchodci, nezaopatřené děti, apod.).
Několikrát jste zmínil pojištěnce VZP. Jaká jsou
vlastně práva nás pojištěnců?
Těch práv je celá řada a asi by to bylo na samostat-
ný článek. Proto bych se omezil pouze na to základ-
ní, což je samozřejmě nárok na zdravotní péči, voli-
telnost zdravotní pojišťovny, volitelnost lékaře, právo
vyžádat si výpis poskytnuté zdravotní péče apod.
Zkusme se na tato práva podívat podrobněji.
Jak je to tedy s úhradou zdravotní péče?
Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé ú-
hrady. Výjimky jsou stanoveny zákonem (jde na-
př.o omezení u umělého oplodnění, u výkonů plas-

Rozhovor

S ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Oldřichem Přikrylem
o problematice zdravotnictví a zdravotní pojišťovně
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tické chirurgie kosmetického charakteru apod.).
Zákonem je stanovena i úhrada (a tím i případný do-
platek) u léčivých přípravků a prostředků zdravot-
nické techniky. O případném doplatku by měl být
pojištěnec vždy lékařem informován, stejně jako
o tom, zda není možné zvolit léčivý přípravek bez
doplatku. Také má právo na výběr dopravní služby.
A co možnost volby zdravotní pojišťovny?
Občan má právo ve smyslu příslušného zákona
změnit 1x za rok zdravotní pojišťovnu, a to k 1.dni
čtvrtletí. Samozřejmě, že záměrem tohoto opatření
není měnit rok co rok pojišťovnu, ale občan nemůže
změnit pojišťovnu častěji než 1x za rok.
Z jakých důvodů mění občané zdravotní pojišťo-
vnu?
Důvody bývají různé. Zpravidla se nejedná o úro-
veň zajištění zdravotní péče, neboť v tom zásadní
rozdíly mezi pojišťovnami nejsou. Výjimečně jsou
lidé ovlivněni nabízenými výhodami, ty jsou však
velmi diskutabilní. Jedním z důvodů bývá skuteč-
nost, že VZP velmi důsledně sleduje úhrady pojist-
ného a občas se stává, že pojištěnec není schopen
doložit úhrady pojistného za určitá období. Po upo-
zornění následuje ze strany VZP platební výměr
a někteří lidé reagují tak, že viníka vidí nikoliv u se-
be, ale v pojišťovně. Nejčastěji však rozhodování
občana o příslušnosti k pojišťovně ovlivňují někteří
lékaři. Je samozřejmě otázkou, zda v těchto přípa-
dech jsou změny pojišťovny více v zájmu lékařů ne-
bo pojištěnců.
Poslední větě lze rozumět tedy tak, že lékaři pře-
svědčují pacienty ke změně pojišťovny?
Lékaři pro tyto své aktivity používají výraz „dopo-
ručují“. Neplatí to však zdaleka o všech lékařích,
jedná se spíše o výjimky. Z praxe znám případ (pod-
nět od pojištěnce mám písemně), kdy lékař „dopo-
ručil“ tomuto pacientovi změnu pojišťovny. Po dvou
měsících dotyčný občan zjistil, že další lékař, které-
ho pravidelně navštěvuje, s nově zvolenou pojišťo-
vnou nemá smlouvu a chtěl se přihlásit zpět.

Bohužel, je to možné až po 12 měsících. V posled-
ní době máme několik podnětů na lékařku, která dle
vyjádření pacientů na ně činí nátlak, aby se přehlá-
sili k jiné pojišťovně. Reaguje tak na několik dnů o-
požděné platby ze strany VZP. Je to však typický
příklad, kdy lékař ve svém zájmu „doporučuje“ po-
jištěncům přeregistraci. Takže iniciativní doporuče-
ní ze strany lékaře lze považovat za formu nátlaku.
Co může v těchto případech občan dělat?
Trvat na tom, že volba pojišťovny je právo pojištěn-
ce, nikoliv lékaře. Lékař má s pojišťovnou smlouvu,
která je v jistém smyslu obchodním vztahem. Tato
smlouva řeší i případy, kdy jedna strana vůči druhé
neplní podmínky smlouvy. I ve výše uvedeném pří-
padě se našli lidé, kteří „doporučení“ odolali a ra-
ději změnili lékaře. Obecně se však v životě často
setkáváme s tím, že něco podepíšeme a ani se neza-
myslíme nad tím, co to pro nás znamená. Nevážíme
si svého podpisu, neuvědomujeme si, že podpisem
o něčem rozhodujeme a přebíráme odpovědnost.
S „doporučením“ ze strany lékařů se setkáváte
často?
Ne, ze strany lékařů se jedná spíše o výjimky. I když
za ten rok u VZP, což je poměrně krátká doba, jsem
se setkal i s tím, že lékař vykonával činnost ob-
chodního zástupce pro některou pojišťovnu. Je však
třeba uvést, že na základě jednání došlo k dohodě
a tuto činnost ukončil.
Je však politováníhodné, že v argumentaci lékařů
při „doporučování“ přeregistrace se používají infor-
mace, velmi mírně řečeno, nepřesné. Např. si paní
na našem pracovišti stěžovala, že „VZP paní lékař-
ce neplatí a že ji přece lékařka nemůže ošetřovat za-
darmo“. Toto tvrzení už nebyla ani polopravda, ale
určitě na pojištěnce působí.
Když jsem nastupoval do VZP, tak mi jeden dobrý
kamarád řekl, že nejlepší způsob podnikání je pri-
vátní zdravotnictví. Jsou zajištěny zakázky včetně
plateb a podnikatelské riziko je minimální. Zatím
vše nasvědčuje tomu, že měl pravdu.

Jak je to tedy s volbou, popř. změnou lékaře?
Svého ošetřujícího lékaře může pojištěnec změnit
jednou za 3 měsíce, ovšem se souhlasem zvoleného
lékaře.
Co musí udělat pojištěnec, aby měl přehled
o zdravotní péči poskytované jeho osobě?
Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna po-
vinna poskytnout údaje o zdravotní péči hrazené za
tohoto pojištěnce za předchozí období, zpravidla 12
měsíců. Tento výpis získává pojištěnec na základě
vlastní žádosti na své zdravotní pojišťovně a získává
jej zdarma (do vlastních rukou). Z výpisu by měl
zjistit, jestli není rozdíl mezi uhrazenou a skutečně
poskytnutou péčí. Pokud je pojištěnec potom pře-
svědčen o tom, že rozpor existuje, měl by upozornit
svou zdravotní pojišťovnu. Ta má právo kontroly vy-
užívání a poskytování péče ze zdravotního pojištění.
Jedná se o výpis všech účtů za výkony zdravotnic-
kých zařízení v České republice vztahujících se
k příslušnému rodnému číslu. Z uvedeného důvodu
zpracování trvá určitou dobu, rozhodně není na po-
čkání.
Vedle práv mají určitě pojištěnci ke zdravotním
pojišťovnám i povinnosti. Můžete je uvést?
Rozhodující povinností pojištěnce je úhrada pojist-
ného, které zpravidla hradí zaměstnavatel. U tzv.
státních pojištěnců (např. nezaměstnaní evidovaní
úřadem práce, nezaopatřené děti, důchodci) přebírá
úlohu plátce pojistného stát. Zjednodušeně řečeno,
jestliže za občana neplatí pojistné stát nebo zaměst-
navatel, je povinen platit pojistné sám, což platí
i pro osoby samostatně výdělečně činné. Pokud tak
neučiní, pojišťovna tuto skutečnost po určité době
při kontrole zjistí a začne dlužnou částku včetně pří-
padného penále vymáhat. Často se stává, že penále
je již vyšší než dlužná částka. Ještě bych připomněl,
že povinnost dokládat každou změnu, která má vliv
na úhradu pojistného, je na straně pojištěnce.
Děkuji vám, pane řediteli, za rozhovor.

Ve spolupráci s VZP připravil JiKo

Vážené klientky,

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zahájila v tomto roce na
podporu gynekologické prevence a péče žen o vlastní zdraví, předcházení gy-
nekologickým onemocněním a plánovaného a chtěného rodičovství poskyto-
vání finančního příspěvku na výdaje spojené s nákupy perorálních hormonál-
ních kontraceptiv předepsaných ošetřujícími gynekology pojištěnkám, splňu-
jícím stanovené podmínky pro přiznání příspěvku.
Tento krok byl konzultován s Českou gynekologickou společností ČLS JEP
a získal její podporu.
Výše finančního příspěvku je dána ročním horním limitem, který činí 500,-
Kč. Horní limit finančního příspěvku může být pro následující kalendářní rok
vedením VZP ČR zvýšen nebo snížen a to na základě stanovených nebo roz-
šířených podmínek pro jeho přiznání.
Zůstatek ročního finančního příspěvku není převoditelný do příštího roku a lze
jej proto čerpat vždy pouze do 31.prosince běžného kalendářního roku.
Finanční příspěvek bude moci pojištěnka VZP čerpat na kterékoli okresní po-
jišťovně či její úřadovně, je-li pokladním místem.
Roční finanční příspěvek bude vyplacen ženám, které:

➣ budou ke dni požádání o finanční příspěvek zdravotně pojištěny u VZP ČR
a budou ve věku od 15 do 35 let (tj. ode dne 15. narozenin do dne předcháze-
jícímu den 35. narozenin)
➣ o vyplacení finančního příspěvku během kalendářního roku osobně požá-
dají na některém pracovišti okresní pojišťovny VZP ČR
➣ celý roční finanční příspěvek nebo jeho zůstatek (z limitu 500,- Kč) ještě
nevyčerpaly
➣ předloží při osobní návštěvě pracoviště okresní pojišťovny originál účetní
doklad (účtenku) vystavený lékárnou, u které předepsaný hormonální anti-
koncepční přípravek vyzvedly a zaplatily
➣ vyplní a odevzdají formulář čestného prohlášení (formulář VZP ČR), ve
kterém svým podpisem stvrdí, že se pravidelně dostavují k ošetřujícímu léka-
ři či lékařce na gynekologické prohlídky, který předloží lékaři k potvrzení
a roční finanční příspěvek nebo jeho zůstatek dosud nevyčerpaly.
Případné další informace týkající se poskytování finačního příspěvku na hor-
monální antikoncepci Vám rádi poskytneme na OP VZP v Bruntále a expozi-
turách v Krnově a Rýmařově.
Věříme, že této nabídky rády využijete.

Informace poskytla OP VZP ČR Bruntál

Finanční příspěvek ženám
„HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE“

Ve dnech 9. až 12. ledna 2003 pro-
běhl na Výstavišti v Brně již 12.

ročník mezinárodního veletrhu tu-
ristických možností v regionech
REGIONTOUR 2003. Souběžně se
také uskutečnil 13. mezinárodní
veletrh průmyslu cestovního ru-
chu GO 2003. Ve volném pětadva-
cetiminutovém programu se zde

prezentovalo také město Rýmařov.
Patrovou expozicí o rozloze 240 m2 se
na 12. ročníku mezinárodního veletr-
hu turistických možností v regionech
Regiontour 2003 na brněnském výsta-
višti ve dnech 9. - 12.1.2003 předsta-
vil Moravskoslezský kraj. Společná

expozice lákala turisty třemi nabídko-
vými koši, u kterých byla po obvodu
umístěna infocentra jednotlivých regi-
onů kraje s velkým množstvím infor-
mací. Společně s Moravskoslezským
krajem se v této zdařilé expozici před-
stavily statutární město Ostrava,

Město Rýmařov se prezentovalo na brněnských veletrzích
REGIONTOUR a GO 2003

OP VZP Bruntál informuje
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Ve volném doprovodném programu v rámci
Regiontouru 2003 dostalo na brněnských veletr-
zích šanci také město Rýmařov. V časovém pro-
storu pětadvaceti minut byly představeny naše
zvyky, tradice a kulturní život. Svého úkolu se
s velkým úspěchem zhostila Střední soukromá od-
borná škola cestovního ruchu PRIMA s.r.o. Pod
vedením učitelky Ludmily Weinerové a vychova-

telky Ludmily Glacnerové se představily student-
ky této školy. Vystoupení mažoretek, taneční sku-
piny Catvrcar, ale i zpěvačky Mirky Skládalové
sklidilo u diváků velký ohlas a škola se netají tím,
a je na to právem hrdá, že po úspěšném vystoupe-
ní dostala děvčata nabídku k účinkování na festi-
valech i v jiných regionech.
Na veletrzích GO a REGIONTOUR 2003 byly
zároveň vyhlášeny výsledky soutěže Region
Regina 2003, která se uskutečnila na podzim mi-
nulého roku. V této soutěži bylo město Rýmařov
zastoupeno 13 dívkami ve čtyřech disciplínách.
První disciplínou bylo seznámení se s rodným
krajem, druhá byla volná, třetí představila rýma-
řovské firmy a poslední čtvrtá pojednávala o stra-
vování a zvycích na Rýmařovsku.
Reprezentantkou Rýmařova byla studentka 3.
ročníku - oboru cestovní ruch a management ško-
ly Prima, s.r.o. Denisa Stojanová. Na soutěž ji
připravovala vychovatelka Domova mládeže paní
Ludmila Glacnerová, držitelka titulu Miss sym-
patie Region Regina 2002 a mnohým jistě známá
osobnost v oblasti kulturistiky. Horkými kandidá-
ty na vítězství byla města Brno a Krnov. Podle o-
čekávání zvítězila Jana Tučková zastupující měs-

to Krnov, po jejím boku stanula dívka Veronika
Koutná z Brna a na třetí stupínek dosáhla
Marcela Malanová zastupující slovenské město
Trenčín.
Veletrhů GO a REGIONTOUR 2003 se zúčastnili
také zástupci našeho města - starosta Ing. Petr
Klouda, místostarosta Ing. Pavel Kolář, zřizovatel
SSOŠ PRIMA, s.r.o. Miloslav Nehera a další.  JiKo

Ve volném programu na veletrzích GO a REGIONTOUR 2003
prezentovala město Rýmařov také SSOŠ PRIMA s.r.o.

Ludmila Sigmundová, zpěvačka hudby Pedagog, která 8. listopadu loňského
roku oslavila ve Středisku volného času třicetileté působení v tomto hudebním
kvartetu, předala 10. ledna 2003 peněžní dar dětskému oddělení rýmařovské
nemocnice na pořízení televizního přijímače pro malé pacienty. Paní
Sigmundová věnovala finanční dar z částky deseti tisíc korun, kterou obdrže-
la za vítězství v oblíbeném soutěžním televizním pořadu Do-re-mi televize
Nova v závěru roku 2002. Finance převzal z rukou Lídy Sigmundové ředitel
nemocnice a primář gynekologicko-porodního oddělení MUDr. Marián
Olejník společně s vedoucí lékařkou dětského oddělení MUDr. Tatianou
Gvozdiakovou. JiKo

Zpěvačka hudby Pedagog předala finanční dar
dětskému oddělení rýmařovské nemocnice

Valašské království, Beskydy -
Valašsko s Euroregionem Silesia,
Beskydské informační centrum,
Euroregion Těšínské Slezsko s měs-
tem Karviná, Region Poodří a
Euroregion Praděd. V rámci
Euroregionu Praděd byla zastoupena
města Bruntál, Rýmařov, Krnov a
Vrbno pod Pradědem, jehož zástupci
poskytovali po celou dobu veletrhu od-
borné informace turistům. Náš stánek

obsahoval nejen velké množství propa-
gačních materiálů včetně map, ale vel-
kou pozornost si získal ochutnávkami
produktů z naší oblasti. Čepovalo se
rýmařovské pivo EXCELENT, které
nám zdarma poskytl místní pivovar, za
to patří velký dík především panu
Jiřímu Bobkovi. Jesenické mlékárny
dodaly tvrdý sýr a ochucené kefírové
mléko. Sdružení Země děda Praděda
přispělo Pradědovými vánočkami upe-

čenými podle Pradědovy kuchařky.
Slané pečivo jsme obdrželi od firmy
Aspec Krnov a také lázeňské oplatky
od pana Uhlíře z Bílé Vody. Ty ná-
vštěvníkům velmi chutnaly. V den za-
hájení veletrhu kolem poledne se náš
stánek rozezněl duněním souboru bi-
cích nástrojů Iva Batouška - Jumping
Drums z Bruntálu, který měl své vy-
stoupení na hlavním pódiu výstaviště. 
Prezentace na Regiontouru je pro na-

še město významná v rámci rozvoje
cestovního ruchu, který je úzce spjat
s vrcholovou částí - Pradědem.
Zejména o Praděd měli návštěvníci
zájem v souvislosti s lyžováním, u-
bytovacími kapacitami, ale také
možnostmi kulturního a společen-
ského vyžití v této oblasti a Rýmařov
jako jedno z větších měst by jim mě-
lo všechny tyto možnosti nabídnout. 

Irma Krejčí

Sdružení Česká katolická charita vyhlásila na dny 3. - 8. ledna 2003
Tříkrálovou sbírku. Také občané města se mohli setkat s koledníky, kteří zno-
vu poznali, že láska znamená hodnotu nadevše nejvyšší, patřící člověku do
denního radostného, spokojeného a naplněného života. Každá skupinka ko-
ledníčků v těchto mrazivých dnech s prosbou o dar do kasičky prožila do ja-
ké míry se srdíčka našich spolubydlících dokáží s láskou otevřít. A že se ote-
vírala dokořán, svědčí i vybraná částka za Středisko Diakonie Rýmařov, kte-
ré organizovalo
Tříkrálovou sbírku
v obcích Rýmařov,
Břidličná, Malá
Štáhle, Dolní
Moravice, Horní
Město, Skály, Ruda,
Tvrdkov, Janovice,
Stará Ves a Rudná pod
P r a d ě d e m .
Koledníkům přispěli
dobří lidé do kasiček
a celková vybraná
částka činí 118.491,-
Kč. Připomeňme jen,
pro jaké účely bude
určena:

50 % - na rekonstrukci Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici
15 % - rozvoj ošetřovatelské a pečovatelské služby v regionu,

ve kterém působí Charita Odry
10 % - humanitární pomoc doma i v zahraničí
15 % - činnost Diecézní charity ostravsko - opavské
5   % - činnost Sdružení České katolické Charity
5   % - režie (náklady z pořádání Tříkrálové sbírky)

Koledníkům Tříkrálové sbírky, ale především všem našim spoluobčanům, kteří
přispěli jakýmkoliv peněžitým příspěvkem, náleží upřímné poděkování. JiKo

Tříkrálová sbírka 2003
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Na základě dotazů veřejnosti bude redakce zprostředková-
vat informace z oblasti vstupu ČR do Evropské unie. Na do-
tazy k této problematice, které mohou občané zasílat na ad-
resu redakce, budou odpovídat fundovaní pracovníci
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Redakce proto vyzývá občany našeho města a obcí spadají-
cích do jeho působnosti k podnětným dotazům týkajících se
témat, která mají souvislost s blížícím se vstupem do EU.

Naše adresa:
Redakce Rýmařovského horizontu,

Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Dotazy mohou být zasílány
i elektronickou poštou na adresu:

rymhor@seznam.cz

Výzva občanům

Na naší Základní škole 1. máje 32 se snažíme našim žákům na-
bídnout co nejširší sportovní vyžití. Jednou z oblastí, o níž může-
me směle říci, že se nám to daří, je lyžařský výcvikový kurz pro
žáky 7. ročníků. Ačkoli se stal již pravidelnou součástí výuky tě-
lesné výchovy, stále jsme nemohli být plně spokojeni a radost
z pohledu na nové adepty lyžování sjíždějící po týdenním trénin-
ku odvážně svahy sjezdovek nám kalilo pomyšlení, že se nejedná
o všechny děti 7. tříd. Pro mnohé rodiče bylo totiž zajištění výba-
vy pro sjezdové lyžování, vzhledem k ekonomické situaci v na-
šem regionu, finančně nad jejich možnosti. Často se tak mohlo
stát, že dítě z našeho podhorského města se nemělo šanci naučit
lyžovat. Jsem velmi ráda, že mohu používat minulý čas, neboť
sponzorský dar firmy SILVA SERVIS a.s. výrazně změnil situa-
ci. Díky pochopení a velkorysosti pana J. Hamy a ochotě pana V.
Vláska získala škola nejen dostatečné množství sjezdových lyží,
ale i sjezdových bot. Lyžařský výcvikový kurz se tak stává od
příštího školního roku dostupným pro všechny žáky naší školy. Je
dobré, že i v dnešní době, o níž mnozí říkají, že je charakterizo-
vána jen honbou za ziskem, se najdou lidé, kteří jsou ochotni ne-
zištně pomoci dětem. Za ně za všechny upřímně děkuji. 

Mgr. Dagmar Galandrová
učitelka ZŠ 1. máje 32 Rýmařov

Poděkování firmě SILVA SERVIS a.s.

Dožadoval se peněz
pod pohrůžkou použití nože

V sobotu 14. prosince krátce před 18.00 ho-
dinou dostihl zatím neznámý lupič ženu na u-
lici Sokolovská v Rýmařově a pod pohrůž-
kou použití nože požadoval vydání peněz.
K odcizení naštěstí nedošlo a násilník se mu-
sel dát na útěk. Svůj úmysl však zopakoval
o den později, 15.12. krátce po 17.00 hodině,
kdy si vyhlédl svou případnou oběť a sledo-
val ji od autobusového nádraží v Rýmařově
na ulici Okružní, kde ji zastavil u plechové o-
hrady bývalé vajíčkárny. Přiložil ji nůž k tělu
a řekl: „Naval peněženku nebo tě zabiju“.
Překvapená žena se nestačila bránit, pachatel
ji vytrhl tašku a dal se na útěk. Nebohá paní
tak přišla o peněženku s více jak patnácti
stovkami korun, platební kartu a průkaz po-
jištěnce. Na základě intenzivního pátrání po-
licie ČR v Rýmařově se podařilo pachatele
loupežných přepadení zadržet. Jedná se o ne-
zaměstnaného M.B.(1983) z Albrechtic
u Rýmařova, který se k oběma přepadením
přiznal. Policejní rada v Krnově již zahájil
trestní řízení pro trestný čin loupeže.

V retranslační stanici
způsobil škodu za 100 tisíc

Vidina dobrého výdělku přivedla dosud ne-
známého zloděje v době od 14. do 16. pro-
since do retranslační stanice v Karlově za
zřejmým účelem odcizení kovového materiá-
lu s úmyslem zpeněžit jej v některé se sběren.
Železa chtivý lapka demontoval kryty ple-
chových skříněk, ve kterých byla umístěna
měřící a rádiová zařízení, některá z nich také
zcizil. Majiteli, firmě Brvos, s.r.o., způsobil
škodu převyšující částku 100 tisíc korun.

Vozidlo obrátil na střechu
S motorovým vozidlem Renault Clio havaro-
val 19. prosince krátce před 13.00 hodinou ři-
dič, který jel směrem na Šumperk. Po projetí
levotočivé zatáčky se dostal s vozidlem na
rovném úseku do smyku, to se stalo neovlada-
telným a skončilo v příkopě na střeše. Při hro-
zivě vypadající nehodě se naštěstí nikomu nic
nestalo. Škoda na vozidle však dosáhla výše
150 tisíc korun. Řidiči byla uložena bloková
pokuta 1 000 Kč, kterou na místě uhradil.

Technická závada
na elektromagnetické brusce

způsobila požár haly GP Rýmařov
K velkému požáru zděné haly s plechovou
střechou bývalého Geologického průzkumu
v Rýmařově došlo 3. ledna v 16.00 hodin.
Oheň zničil část budovy a vnitřního zařízení.
Při požáru dále shořelo 250 l hydraulického
oleje. Oheň také zničil hliníkové plechy urče-
né na rekonstrukci karavanu. Pronajímateli
haly vznikla škoda na stavební části a dalším
vybavení v částce 95 000 Kč. U požáru zasa-
hovala profesionální jednotka Hasičského zá-
chranného sboru z Rýmařova společně s rý-
mařovskými dobrovolnými hasiči. Požár se
jim podařilo uhasit až k páté hodině ranní.

Kradl z přízemního bytu
V noci z 30. na 31.12. využil neznámý pa-
chatel nepřítomnosti majitele přízemního by-
tu na ulici Revoluční v Rýmařově, vyhoupl
se na balkon, rozbil skleněnou výplň balkó-
nových dveří a vnikl dovnitř. Z bytu odcizil
hodinky, šperky, videokameru, mobilní tele-
fony, spotřební elektroniku a kosmetiku.
Neznámý poberta způsobil majiteli škodu,
která byla prozatím odhadnuta na více jak
100 000 Kč.

Pod rouškou tmy odcizil
Mercedes i s patnácti páry lyží

Velké překvapení čekalo na zástupce firmy
FLORIAN SPORT z Ostravy, když ráno 4.
ledna vyšel na parkoviště před hotel Orbit
v Karlově. Jeho Mercedes Benz Vito, nalože-
ný patnácti páry nových lyží určených k re-
klamním účelům, tam totiž nebyl. Firmě
vznikla škoda za více jak 605 000 Kč.

Synáček okradl matku
J.K.(1972) z Rýmařova si 14. ledna zašel do
garáže své matky, kde byl zaparkován
Mercedes 300 D. Pomocí trubky a kladiva o-
tevřel víko zavazadlového prostoru a z něj
odcizil motorovou pilu v pořizovací hodnotě
17 a půl tisíce korun, kterou obratem prodal
za 2 500 Kč. Povedený syn má na svědomí
podobnou krádež, ke které došlo již v polovi-
ně minulého roku, kdy si do domku matky
přišel pro kávovou soupravu, sklo a čínskou
vázu, to vše pak prodal náhodným lidem. Své
matce způsobil celkovou škodu ve výši 18
000 Kč. Podezřelý J.K. naplnil skutkovou
podstatu trestného činu krádeže. Poškozená
po poučení neudělila souhlas k trestnímu stí-
hání, a tak případ bude odložen.

Přišel na návštěvu a skončil
na lůžkovém oddělení

chirurgické ambulance
V sobotu 11. ledna si řekli dva kamarádi, že
si mohou zpříjemnit sobotní večer, a tak se
domluvili a F.L.(1965) pozval S.K.(1958)
k sobě na návštěvu do svého bytu. Čas po-
malu ubíhal, slovo se minulo se slovem,
sklenička vystřídala skleničku a nastala
půlnoc. V bytě na ulici 1. máje začala
houstnout atmosféra a padla i první facka,
po ní následovaly údery pěstí. F.L. chytil
S.K. a vyvlekl jej na chodbu, kde jej pětkrát
silně kopl, vlekl jej dál až před dům a tam
jeho agresivita dostoupila vrcholu. Kopal
nebožáka do hlavy, hrudníku, nebyly ušet-
řeny ani další části těla. Násilník způsobil
svému hostu otřes mozku a další zranění,
které si vyžádalo hospitalizaci na lůžkové
části chirurgického oddělení nemocnice
v Rýmařově s celkovou dobou léčení osmi
dnů. F.L. svým jednáním naplnil skutkovou
podstatu trestného činu ublížení na zdraví
a hrozí mu trest odnětí svobody v délce tr-
vání do 2 let.

Ze svodky Policie ČR Rýmařov zpracoval
JiKo

Z pera studentů

Mobil, malá chytrá věcička, je fenomén dnešní doby. Jde o
rychlý a tichý způsob komunikace - člověk kupříkladu pro-
střednictvím SMS nemluví s člověkem, ale jen s malou obra-
zovkou. V uplynulém roce bylo v naší republice odesláno 180
miliónů SMS zpráv. Společnosti provozující mobilní sítě do-
sahují miliardových zisků.
Jak je tomu na naší škole? Asi tři čtvrtiny studentů mobily
vlastní, měsíčně dávají něco mezi 300 až 800 korunami na je-
ho provoz. Většinou se jedná o předplacenou službu a peníze
na provoz dostávají od svých rodičů, jen výjimečně si mobil
„živí“ financemi získaných brigádami. BEZ MOBILU? ANI
NÁHODOU! Jde o návyk i rituál. Je to příjemné, rychle a ih-
ned se domluvit s rodiči, s kamarády, zavolat pomoc, potvrdit
příjezd, dovědět se o nemoci, narození či - bohužel - úmrtí
v rodině. Je takto možno vyznat lásku anebo se neosobně ro-
zejít s partnerem.
Ztrácíme pomalu schopnost plynule mluvit. Zkracováním slov
nerozvíjíme přirozený lidský smysl pro řeč.
Kde bychom tedy měli naše mobilové miláčky umlčet? Ve
škole, v divadle i kině, v nemocnici, na letišti, v obřadní síni,
v bance, v budově soudu, v kasinu, za jízdy autem a v mnoha
dalších případech, na to jistě přijdete sami.
Při volání jdeme do ústraní, okolí není většinou zvědavé na na-
ši mimiku a obsah nejdůležitějších zpráv.
Zamysleme se proto na titulkem našeho článku. Aby pro nás
mobil skutečně nebyl pánem.
SMS: CLANEK ZPRACOVALA S POMOCI PANI UCI-
TELKY MGR. KVETY SICOVE MONIKA VYSOGLADO-
VA, PRIMA. S.R.O.

Převzato ze školního časopisu SSOŠ Prima s.r.o.

MOBIL - DOBRÝ SLUHA,
ALE ZLÝ PÁN
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Rok 2003 Mezinárodní rok pitné vody

19.1. Památný den ČR - výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
27.1. Den památky obětí holocaustu - výročí osvobození koncent-

račního tábora v Osvětimi v roce 1945
11.2. Světový den nemocných, slaví se od roku 1993 z podnětu 

papeže Jana Pavla
31.1.1933 zemř. JOHN GALSWORTHY, anglický prozaik a dramatik, 

nositel Nobelovy ceny (nar. 14.8.1867) - 70. výr. úmrtí
1.2.1983 zemř. MILADA SOUČKOVÁ, prozaička, básnířka, literární 

historička (nar. 24.1.1889) - 20. výr. úmrtí
4.2.1808 nar. JOSEF KAJETÁN TYL, dramatik, herec, prozaik 

a novinář (zemř. 11.7.1856) - 195. výr. nar.
4.2.1968 zemř. JOSEF AUGUSTA, paleontolog a spisovatel (nar. 

17.3.1903 v Boskovicích, okr. Blansko) - 35. výr. úmrtí
6.2.1793 zemř. CARLO GOLDONI, italský dramatik a divadelní refor-

mátor (nar. 25.2.1707) - 210. výr. úmrtí
8.2.1828 nar. JULES VERNE, francouzský prozaik a dramatik (zemř.

24.3.1905) - 175. výr. nar.
10.2.1898 nar. BERTOLD BRECHT, německý básník, dramatik a prozaik

(zemř. 14.8.1956) - 105. výr. nar.
12.2.1753 nar. MATĚJ VÁCLAV KRAMERIUS, prozaik, novinář 

a překladatel, zakladatel prvního obrozenského vydavatelství 
(zemř. 22.3.1808) - 250. výr. nar.

12.2.1923 nar. FRANCO ZEFFIRELLI, vl. jm. Corsi, italský filmový 
režisér - 80. výr. nar.

13.2.1903 nar. GEORGES SIMENON, belgický prozaik, autor detektiních 
románů píšící francouzsky (zemř. 4.9.1989) - 100. výr. nar.

14.2.1878 nar. BOHUMIL KAFKA, sochař (zemř. 24.11.1942) - 
125. výr. nar.

Převzato z publikace knihovny Jiřího Mahena v Brně

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Láska léčí toho, kdo ji dává, i toho, kdo ji dostává.

Dr. Karl Menninger
Známá i neznámá výročí

1.2. 14.00 SVČ Pinká celá rodina
herna stolního tenisu pro děti a rodiče

4.2. 10.00 SVČ Zahájení kurzu paličkování pro seniory
5.2. 11.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ Rýmařov
7.2. 20.00 SVČ Malý muzikantský ples
8.2. 10.00 SVČ Zimní hry v přírodě

zábavné dopoledne pro děti
8.2. 14.00-17.00 SVČ Seminář TAI-ČI s Marcelem Adamcem
9.2. 15.00 SVČ Dětský maškarní karneval
11.2. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory

Program SVČ

Únor bílý - pole sílí.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.

Únor (latinsky februarius) je druhým měsícem v roce a z klimatologického
hlediska posledním měsícem zimy. Původ českého názvu souvisí se slovem
„nořit“, neboť v tomto měsíci se led noří, láme a puká (i když, přesně vzato,
led spíše z vody vystupuje než se do ní noří). Poláci označují únor „luty“, to
je lítý, krutý, pro tuhé mrazy.
Je nejznámější tím, že jde o přestupný měsíc. Karel Čapek v Zahradníkově ro-
ku k únoru poznamenává:
Únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem,
vlhkem a větry; tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi měsíci, tento měsíc
nedonošený, přestupný a vůbec nesolidní vyniká nad všechny ostatní svými
potměšilými záludy; mějte se před ním na pozoru. Ve dne loudí na keřích pu-
pence a v noci je spálí; jednou rukou nám lahodí a druhou nám luská pod no-
sem. Čert ví, proč se o přestupných letech přidává jeden den zrovna tomuto
vrtkavému, poťouchlému měsíčnímu skrčkovi; v přestupný rok by se měl přidat
jeden den krásného počasí máji, aby jich bylo dvaatřicet, a bylo by to. Jakpak
k tomu my, zahradníci, přijdem?

Pranostiky na měsíc únor

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

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená

Městská knihovna

... pohlédněte s námi do vesmíru
POŘAD PRO DĚTI POD HVĚZDNOU OBLOHOU

v sobotu 22.3. 2003
SVČ Rýmařov pořádá pro děti do 15 let zájezd na Hvězdárnu a pla-

netárium Johanna Palisy v Ostravě, kde můžete shlédnout zajímavý po-
řad pro děti pod umělou hvězdnou oblohou.

Program zájezdu
9.00 - 11.00 hod. odjezd od SVČ Rýmařov minibusem

Rýmařov - Ostrava Poruba
11.00 - 12.00 hod. návštěva Pohádkového sklepa strašidel
12.00 - 13.30 hod. oběd
13.30 - 15.00 hod. pořad pro děti v planetáriu
16.00 - 18.00 hod. příjezd k SVČ Rýmařov minibusem

Ostrava Poruba - Rýmařov

Cena zájezdu: 270 Kč
(zahrnuje dopravu, oběd, vstupné) 

Přihlásit se můžete nejpozději do 13.3.2003
Informace:

Šárka Adámková, SVČ Rýmařov, tel.: 554 211410

Středisko volného času
Rýmařov
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Akce Střediska volného času

Správa placeného parkoviště na
náměstí míru v Rýmařově si dovo-
luje připomenout všem řidičům a
motoristům, ale hlavně široké sku-
pině podnikatelů, že již od 1. pro-

since tohoto roku jsou v prodeji
roční parkovací karty pro rok
2003.
Připomínáme, že karet je v prodeji
omezené množství a jsou k dostání

v prodejně tabáku na náměstí Míru
v Rýmařově. Věřte, že taková in-
vestice se vyplatí a co víc, podni-
katelé si mohou jednorázově tyto
náklady uplatnit v odpisu při daňo-

vém přiznání.
Přejeme všem motoristům, řidi-
čům a podnikatelům hodně úspěš-
ných a bezkonfliktních dnů v roce
2003. JUDr. Jaroslav Henc

Parkovací karty jen v omezeném množství

AMATÉRSKÁ PŘEDVÁDĚCÍ SKUPINA
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU RÝMAŘOV

Hledá dívky, ženy,
chlapce, muže
pro účinkování
na módních přehlídkách.
Nezáleží na věku ani
na váze, ale na chuti
něco dělat.
Zkoušky probíhají
každou středu
od 16.00 do 18.00 hodin.

Středisko volného času Rýmařov
vás zve na

DDDDùùùùTTTTSSSSKKKK ¯̄̄̄ KKKKAAAARRRRNNNNEEEEVVVVAAAALLLL
Kdy: 9.2.2003
Kde: sál SVČ
V kolik: v 15.00 hodin

zábavný program pro děti,
vyhlášení nejzajímavějších masek,

vystoupení mažoretek
a HIP HOPU SVČ diskotéka pro děti

Středisko volného času Rýmařov

zahajuje 18. února 2003
kurz

Obsluha PC pro začátečníky
(celkem 16 lekcí po 1 hod.)

Náplň kurzu:
- práce s textem v programu Word 2000
- práce v programu Excel 2000 (tvorba tabulek)
- úvod do Internetu (využití internetu)
- internetová pošta, e-mail

Termín kurzu:
18.2. - 3.6.2003 vždy v úterý v 18.30 hod.

(lze domluvit jinou hod. dle požadavku účastníků)
Cena: 400 Kč

Telefonické či osobní potvrzení účasti na adrese:
Š. Adámková, SVČ Rýmařov, 554 211 410

Středisko volného času Rýmařov

zahajuje

18. února 2003

DIVADELNÍ KROUÎEK
pod vedením Martiny Vogelové

pro děti od 1. - 9. tříd
termín: každou středu od 15.00 hodin

zápisné: únor - červen 100 Kč
Přihlášky v SVČ, Eva Kudláková

Středisko volného času Rýmařov

zahajuje

KURZ PALIâKOVÁNÍ
PRO SENIORKY

lektorky: Jana Janků, Naďa Němečková

zahájení: 4. února 2003, v 10.00 hodin

kde: ve Středisku volného času

tel.: 554 21 14 10

přihlášky: SVČ, Eva Kudláková

SVČ Rýmařov
zve zájemce

o tradiční čínská cvičení

pro zdraví, sebeobranu, rozvoj osobnosti
a dlouhý věk

v sobotu 8. února 2003
do malého sálu SVČ Rýmařov

od 14.00 do 17.00 hodin
vede: Marcel Adamec
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1. - 2.2.       19.30       “K-19: Stroj na smrt“ (Film USA 2002)

Inspirován skutečnými událostmi, vypráví film o hrdinství kapitána A.
Vostrikova (Harrison Ford), který je v době vrcholící studené války povolán
převzít vedení jaderné ponorky od jejího původního velitele M. Polenina
(Liam Neeson). Jeho úkolem je vypravit špatně připravenou ponorku na její
první misi, přesně podle plánu a to za jakoukoli cenu. Vostrikov, Polenin ani
oddaná posádka K-19 zdaleka netuší, co všechno je čeká.

Mládeži do 12 let nepřístupný

8. - 9.2.       19.30     “Blafuj jako Beckham“ (Film Anglie 2002)

Komedie, kterou si zamilují i ti, koho fotbal nezajímá. Film vypráví příběh
osmnáctileté indické dívky Jess, která sní o kariéře profesionální hráčky fot-
balu. Vzor najde v jednom z nejdražších fotbalistů anglické ligy Davidovi
Beckhamovi. Dívka pilně trénuje a čeká na velkou příležitost, aby své doved-
nosti ukázala publiku. Dostane šanci? Nepromarní ji? Fotbalové eso se chystá
předvést, co umí. Mládeži do 12 let nepřístupný

15. - 16.2.    19.30              “Láska shora“ (Film ČR 2002)

Láska shora je hravým a vtipným vyprávěním o putování Prokopa a Magdaleny
za sluncem. Cestou prožívají nečekaná dobrodružství, mudrují a díky své zma-
tené povaze se ocitnou málem v nebezpečí. Film byl v předpremiéře uveden na
28. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Přístupný

Jak funguje cvičení ve vodě?
Se zapnutým nadlehčovacím pásem se vznášíte ve svislé poloze po krk ve

vodě. Nohy se nedotýkají dna a tím jsou eliminovány veškeré nárazy. Voda kla-
de odpor ve všech směrech, ve kterých se při cvičení pohybujete. Jelikož je tě-
lo zanořeno, dochází automaticky díky hydrostatickému tlaku vody ke snížení
krevního tlaku a ke zlepšení srdeční funkce při cvičení. Při pohybu ve vodním
prostředí dochází ke zrychlení hojivých procesů svalů, šlach, kostí a kloubů.

Do cvičení se můžete kdykoliv připojit neboť nejsou stanoveny výkonnost-
ní, věkové ani váhové kategorie. Cvičení je vhodné i pro seniory.

Vstup pouze s koupacími čepicemi!
Změna provozní doby vyhrazena

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

Těšíme se na vaši návštěvu
(Tel.: 554 286 334; 554 286 244 v provozních hodinách

554 287 062-3 mimo provozních hodin)
Vedení bazénu v Břidličné

Bazén v Břidličné

Informace
Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje návštěvníky krytého bazénu
v Břidličné, že od 2.11.2002 každou sobotu v měsíci v době od 13.00 -
14.00 hodin mají pojištěnci VZP vstup ZDARMA po předložení kartičky
pojištěnce s OP.

VODNÍ AEROBIK
(vhodný pro všechny věkové kategorie)

Kdy? Každé úterý 17.00 - 18.00 hodin
čtvrtek 18.00 - 19.00 hodin

Pomůcky: aqua rukavice
aqua pásy
(v ceně cvičení)

Cena: 50,- Kč / hodina
350,- Kč předpl. na měsíc

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

Společenská kronika
Narození dítěte

Nela Mácková ................................................................................ Rýmařov
Ladislav Ošťádal ............................................................................. Rýmařov
Vít Mazel ....................................................................................... Janovice
Lukáš Čamek ................................................................................ Janovice
Sabina Pátíková ............................................................................. Rýmařov
Adam Skála ................................................................................... Rýmařov
Amálie Veličková .......................................................................... Rýmařov
Petra Motalová .............................................................................. Rýmařov

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

Anna Bačíková - Rýmařov ................................................................. 80 let
Julie Cábová - Rýmařov ...................................................................... 80 let
Štefan Furiš - Rýmařov ....................................................................... 80 let
Kristina Kubáňová - Rýmařov ............................................................ 80 let
Klára Peková - Rýmařov .................................................................... 80 let
Štěpánka Juřenová - Jamartice ........................................................... 81 let
Eliška Weinerová - Rýmařov .............................................................. 81 let
Ludmila Zapletalová - Rýmařov ........................................................ 81 let
Marie Durnová - Rýmařov ................................................................. 82 let
Richard Kopčil - Rýmařov .................................................................. 82 let
Marie Samková - Rýmařov ................................................................. 82 let
Štěpán Brenkus - Rýmařov ................................................................. 83 let
Jiřina Drtilová - Rýmařov .................................................................. 83 let
František Labounek - Rýmařov .......................................................... 83 let
Barbora Olbrechtová - Rýmařov ........................................................ 83 let
Božena Zelendová - Rýmařov ............................................................ 83 let
Josefa Jurčová - Janovice ................................................................... 86 let
Cecílie Koldová - Edrovice ................................................................ 86 let
Valentin Bordovský - Rýmařov .......................................................... 87 let
Milada Kynčlová - Rýmařov .............................................................. 88 let
František Král - Ondřejov ................................................................... 89 let
Amálie Vaníčková - Rýmařov ............................................................. 89 let
Ludmila Václavková - Rýmařov ......................................................... 90 let

Rozloučili jsme se
Anna Prášková - Rýmařov .................................................................... 1921
Marie Pinkavová - Rýmařov ................................................................. 1935
František Hemelík - Rýmařov .............................................................. 1925
Jan Bátla - Stará Ves ............................................................................. 1926
MUDr. Jan Strejček - Rýmařov ............................................................ 1949
Jarmila Šišková - Rýmařov ................................................................... 1939
Josef Mitošinka - Rýmařov ................................................................... 1943
Milan Tatar - Rýmařov .......................................................................... 1940
RNDr. Slavibor Harazim - Rýmařov .................................................... 1930
Růžena Šnirchová - Janovice ................................................................ 1913
Stanislav Ticháček - Edrovice .............................................................. 1933
Jiřina Spurná - Rýmařov ...................................................................... 1917
Zdeněk Faltýnek - Janovice .................................................................. 1938
Jiří Vaněk - Rýmařov ............................................................................ 1963
Libuše Sedláčková - Rýmařov .............................................................. 1926

Matrika MěÚ Rýmařov

Redakce Rýmařovského horizontu při-
pravila v závěru roku 2002 pro své čtená-
ře švédskou křížovku o ceny. Uzávěrka
správných odpovědí připadla na pátek 24.
ledna 2003. Zástupci sponzorských firem
Knihkupectví Laštůvka a Hračky - pa-
pírnictví Podlas společně s vydavatelem
našich novin vylosovali tři úspěšné vý-
herce. Štěstí se usmálo tentokrát na:
Libuši Langovou a Rudu Bräutigamovou
z Rýmařova a L. Macháčkovou
z Jeseníku.
Redakce děkuje sponzorským firmám za
ochotu a vstřícnost, šťastným luštitelům
blahopřeje k výhře a všem ostatním přeje
hodně štěstí při některém z dalších kří-
žovkářských klání.       Vaše redakce RH

Výherci velké vánoční křížovky
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Po dvou letech převzal rabštejnské
panství další Jiřího stoupenec
z Dolního Slezska, jež bylo až do ro-
ku 1745 součástí českého státu (po-
slední naděje na návrat území zemře-
la u Sadové roku 1866), Kunrát
(Konrád) Bílý z Kozlí, vévoda oleš-
nický. Pocházel ze starobylého rodu
hrdých slezských knížat, z nichž vět-
šina pocházela z vedlejších linií pol-
ských Piastovců, kteří byli spřízněni
s opavskými Přemyslovci. Už jeho
děd Konrád II. Starý (1338 - 1403)
zasahoval do dějin Moravy po boku
markraběte Jošta. I u něj možno sle-
dovat zajímavý přerod z odpůrce hu-
sitského kacířství ve spolehlivého
spojence husitského krále. 1430 mu
vyplenili táboři vedení Jakubem
Kromšínem a Polákem Dobešem
Puchalou jeho panství na spanilé vý-
pravě, výpravé husitů proti nepřátel-
ským základnám, do Slezska. 4. dub-

na 1431 jim vše Konrád Bílý, příbuz-
ný hlavy katolické strany v Polsku -
krakovského biskupa Zbyhněva
Olešnického - oplatil a zmocnil se
husitské Hlivice zradou husitského
hejtmana Slezana
Bernharda Rotha.
Rozezlený kníže ne-
chal část posádky po-
bít a sto mužů odvedl
do zajetí na své Kozlí
a hlivický hrad vypá-
lil.
Když však roku 1431
došlo k dalšímu šíření
kalicha v Horním Slezsku,
získáno i Těšínsko a polský
král se ujal poručnictví nad nezletilý-
mi dědici Bolka Těšínského, získala
moc na knížecím dvoře čechofilská
strana. Polskohusitský směr se začal
prosazovat i na Osvětimsku
a Hlohovsku, musel kapitulovat

i Přemek Opavský a tolerovat novou
víru na svých statcích. Mezi posled-
ními odpůrci pak vytrvala dolnoslez-
ská knížata a mezi nimi i Konrád
Bílý Olešnický. 13. 9. 1432 najdeme

podpis Konrádův též
na listině o vypověze-
ní smlouvy o výkup-
ném za táborské po-
sádky Němčí,
O t m u c h o v a
a Klučborku, tehdy se

spolu s ostatními při-
pravoval na ozbrojený

boj proti smlouvě o dvou-
letém příměří z 24. 6. 1432.

Tím způsobili, že se původně u-
herská spanilá jízda v čele
S Bedřichem ze Strážnice a Janem
Pardusem z Horky obrátila do
Slezska v březnu 1433 a vojska způ-
sobila zničení části Ratibořska
a Opolska.

Za zástavou rabštejnského panství
nejspíše stála událost z roku 1465.
Tehdy přešel na stranu Jednoty ze-
lenohorské Budivoj z Moravice
a na Vikštejně. 1466 Vikštejn oble-
hl králův opavský hejtman Bernard
Běrka z Násilé a získal jej do svého
majetku. Problém však byl, že další
straníci Jiříka (Burian Puklice
z Pozořic či Zikmund z Bítova) za-
hájili výpady na vlastní pěst nikoli
proti skutečným nepřátelům, ale
tam, kde cítili bohatou kořist. Roku
1466 si králi stěžovali Konrád
Olešnický s Přemkem Tošeckým, že
jim zajali služebníka Křístka
Zementického a uvěznili jej ve
Štramberku a posléze v Lednici „žá-
dajíce za něj výkupné 1000 zlatých.“
Král donutil nevázance k pořádku
a nejspíše na úhradu škody popustil
Konnrádovi Bílému panství Rabštejn
do roku 1467. Mgr. Jiří Karel

Slezské zájmy na Moravě - Kunrát Bílý, vévoda olešnický

Z historie

V titulku jsme si dovolili užít názvu
výstavy Jindřicha Štreita, kterou ote-
víráme novou výstavní sezónu
Galerie Octopus 4. února 2003. A je
to instalace nadobyčej zajímavá.
Autor nového fotografického cyklu
tentokrát otevírá užaslému divákovi
naprosto neznámou a nejvýše jen tu-
šenou tvář divadla nikoli v pozlátku
prokomponované iluze lesklého jeviš-
tě, ale z jeho odvrácené strany. Známé
tváře herců a baletek bez šminek,
skromné prostory po strop zaplně-
ných šaten, pot kulisáků, pach klihu
i mořidel a všudypřítomný prach, to
jsou skryté atributy divadla, a tím
vším prolíná objektiv člověka, které-
ho nemůžeš přehlédnout, ale který má
zvláštní nadání stát se neviditelným,
stát se důvěrnou součástí pulzujícího
zákulisí, na nějž „ ... si zaměstnanci
natolik zvykli, že se již před ním pře-
stali hlídat a také se nesnažili cokoli
předstírat. Včetně vždy jinak nedůvě-
řivého a obezřetného orchestru,“ jak
praví tehdy ještě topič Pavel Dostál,
jenž ho sledoval při obdobném pro-
jektu hluboko v sedmdesátých letech

minulého století. A opravdu hájem-
ství divadla je prostorem svými akté-
ry velmi tajeným, kam může běžný
laik vstoupit jen s kyticí nebo obdařen
výsadami nepodobnými privilegiům
římských císařů. Přitom se vůbec ne-
jedná o jednotnou diasporu, ale své-
bytný prostor naplněný soupeřícími
profesemi a rivalitami jednotlivců
i celých klanů. Na druhé straně vytvá-
ří svět neobyčejného humoru, kanad-
ských žertíků a jiskření neopakovatel-
ných letor či intelektů. Zvláštní uza-
vřenou republiku členů orchestru,
ukrývajících se pro nás v příšeří žabí
perspektivy propadliště zvaného v di-
vadelním žargonu příhodně peklem,
objevil třeba v společné šatně, neuvě-
řitelně naplněné disharmonií plecho-
vých skříněk nikoli nepodobných
stejným zařízením v hutích či autodíl-
nách a lišících se od nich jen objem-
nější vrstvou šmíru. Skrývají se zde
muži v archaických fracích, s vzorný-
mi motýlky a sněhobílými košilemi.
Vzduchem létají peprné vtipy neod-
myslitelné od soustředění jakýchkoli
muzikantů, řeší se vážné i nevážné

problémy a jen
někteří zoufalci
dohánějí chatr-
nou znalost své-
ho partu či pro-
cvičí obtížnou
pasáž, neboť do-
ma při zvuku
lesního rohu do-
chází obvykle
k tvrdým ata-
kům z jejich
hlediska neurva-
lých sousedů
s rozčilující pra-
videlností, a to
nemusíte hrát zrovna na burácející
tympány.
Jak komicky působí klanění vytleská-
vaného souboru na jevišti, zmáčkne-li
vtipkující tvůrce spoušť z odvrácené
strany, než sleduje publikum, a chvil-
ky za oponou kolorované aurou ref-
lektorů - to je zas téměř mýtický oka-
mžik jak ze Sofoklovy antiky.
Kouzlem nechtěného působí společ-
nost nedopitého piva, lesku shrnuté
folie z PVC a unavené herečky v čep-
ci nikoli nepodobném tomu, jež nosi-
la na své krásné hlavě Charlotta
Cordayová do té doby, než jí půvab-
nou šíji přeťala jakobínská gilotina za
dýku v Maratově srdci či napjatí hu-
debníci, co právě vystoupili z nebes-
kých tónů tragické Toscy přímo do
žhavé současnosti ledního hokeje na
plebejské obrazovce obstarožního te-
levizoru.
A tak bychom mohli pokračovat dál
a líčit odlesky zaujatých tváří v zrcad-
lech, zdánlivě snadnou hadí mrštnost
příslušnic baletu ve světlé zkušebně,
drobné a neustále zvědavé elévy dra-
matického umění překážející na kaž-

dém kroku, ale tím bychom jen mno-
ho prozrazovali. Snad jen připome-
nout, že celý soubor snímků vznikl
v tajemném labyrintu zákulisí Státní
opery Praha k desetiletému jubileu je-
jího trvání a představuje jen vybraný
zlomek zhruba tisícovky záběrů, jež
Jindřich Štreit s citem vytvořil v prů-
běhu několika měsíců tvořivé práce.
Problém je však v jedné zásadní věci,
neboť snaž se jak snaž, dokonalou ko-
pii obrazu sebevybranějšími slovy ne-
vytvoříš, a proto máme pro naše příz-
nivce, zájemce o neopakovatelné
kouzlo černobílé fotografie a obdivo-
vatele umění našeho uznávaného kra-
jana i mistra kontrastu jedinou vhod-
nou radu. Přijďte se osobně pokochat
neobyčejnou výstavou a „čichat, či-
chat člověčinu“, jak příhodně píše ro-
ku 2002 v úvodu ke katalogu výstavy
Pavel Dostál. Zároveň upozorňujeme,
že výstavu zahájí neobvykle rozsáhlá
vernisáž, kde se budete moci opět set-
kat s Jindřichem Štreitem a vyslech-
nout nejspíše i jeho poutavé vyprávě-
ní o vzniku cyklu a událostech kolem
něj. Galerie Octopus

Městské muzeum a galerie Octopus

Za oponou

Na fotografii z roku 1985 zleva: Jindřich Štreit, dělník Státního statku Bruntál
Pavel Dostál, dělník Farmakon Olomouc, Karel Plíhal, topič olomouckého divadla
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(Platné od 15.12.2002)

NOVÉ JÍZDNÍ ¤ÁDY
Aktualizované odjezdy autobusů a vlaků z Rýmařova
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S blížícím se vstupem České republiky do
Evropské unie bychom vás rádi informovali o no-
vé aktivitě naší vysoké školy, kterou může využít
za výhodných podmínek každý z vás, kdo má zá-
jem dozvědět se něco více o EU ve vztahu k ČR.

Vysoká škola báňská-
Technická univerzita
Ostrava založila v loň-
ském roce nový vysoko-
školský ústav s názvem
Centrum pro evropská
studia (CES), jehož
hlavním úkolem je,

v souladu s koncepcí vlády ČR, systematicky se-
znamovat veřejnost s problematikou Evropské u-
nie.
Centrum pro evropská studia uspořádalo v loň-
ském roce 23 krátkodobých kurzů (jednoden-
ní), které se týkají tématiky spojené s Evropskou
unií. Kurzy jsou určeny podnikům, organiza-
cím, školám, úřadům a dalším zájemcům.
Témata kurzů vč. anotace, přihlášky a dalších in-
formací naleznete na naší webové stránce
www.vsb.cz/ces (nabídka, přehled nabídky, krát-
kodobé kurzy). Nabízíme kurzy všeobecné
a specializované.

Každý účastník kurzu obdrží v rámci celoživotní-
ho vzdělávání osvědčení vydané dle zákona o vy-
sokých školách.
Kurzy se konají na VŠB-TU Ostrava v Porubě vět-
šinou ve čtvrtek. Kromě toho pořádáme také kurzy
pro uzavřenou skupinu, přičemž je možno domlu-
vit se na místě konání, termínu, počtu hodin a té-
matech ( i jiných, než uvedených). 
Nabídku kurzů v letošním roce rozšíříme o aktuál-
ní témata, která naleznete na  www.vsb.cz/ces.
Bližší informace podáme telefonicky - 59 732
6469.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete:

Všeobecné kurzy:
- Evropská unie - základní informace
- Evropská unie od A do Z
- Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie

Kurzy specializované:
- Příprava ČR ke vstupu na jednotný vnitřní trh
Evropské unie - nedílná součást přípravy vstupu
do EU
- EU - hospodářská a měnová unie, zavedení euro
- Teritoriální marketing jako koncept lokálního

a regionálního rozvoje
- Marketingové prostřeí EU
- Finanční řízení podniků a finančních institucí
v EU
- Strukturální fondy EU a politika ekonomické
a sociální soudržnosti EU v České republice, před-
vstupní pomoc ČR
- Regionální politika kraje
- Systémy veřejné správy ve vybraných zemích
EU - vztahy státní správy a samosprávy (kompe-
tence, financování, územní organizace)

- Normotvorba obcí
- Harmonizace zákoníku práce s právem ES

V průběhu roku rozšiřujeme naši nabídku o kurzy
s aktuální tématikou, o které projeví veřejnost zájem.
V případě zájmu o celý kurz vyjdeme vstříc vašim
speciálním požadavkům. Místo, termín, časový
rozvrh i zaměření na určitou tématiku zrealizuje-
me podle potřeby uchazečů.

Ing. Jitka Roubíčková, Ludmila Kubzová,
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Kurzy v roce 2002

Centrum pro evropská studia připravilo krátkodobé kurzy
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Zeptali jsme se Berušky:

Popiš našim čtenářům v krátkosti trasu
z Ruzyňského letiště v Praze až na přímořskou
pláž Sattahip.
Odlétali jsme letadlem z Prahy do Bankoku a od-
tud jsme pokračovali dál asi 150 kilometrů auto-
busem do hlavního centra jamboree.
Jaký byl v Thajsku časový posun a kolik stupňů
Celsia?

V Thajsku bylo o šest hodin více než je u nás
a průměrná teplota se pohybovala okolo 30°C, ně-
kdy i více.
Jak se prezentovala česká výprava na 20. světo-
vém jamboree?
Domnívám se, že velmi dobře. Představili jsme na-
še dovednosti českého skautingu od ovládání lasa,
stavění podsadového tábora včetně vstupní brány,
až po hru na hudební nástroje, zpěvu, ale i tance
v krojích.
Média uváděla, že česká výprava předala thaj-
ským skautům celý podsadový tábor, je to prav-
da?
Ano, je to pravda. Podsadový tábor v počtu celkem

24 stanů si osobně přijel převzít thajský ministr
školství a o exotickém a dosud nepoznaném druhu
nocování psali dokonce v deníku jamboree El Talí
na titulní straně.
Můžeš se ještě zmínit o nějaké zajímavosti, která
tě během pobytu na jamboree zaujala?
Navštívili jsme například místní stanici pro ne-
mocná, handicapovaná nebo zraněná zvířata,
o která bylo vskutku velmi dobře postaráno.
Mohli jsme zde vidět například nejrůznější druhy

ptáků vedle velkých šelem - medvě-
dů. Zaujala mě také výprava do pra-
vého a nefalšovaného pralesa. Po ze-
mi běhaly nejrůznější druhy obrov-
ských brouků a kdyby člověk nekou-
kal neustále před sebe na sotva vidi-
telnou stezičku, tak nejenže na něja-
kého šlápne, ale především se ztratí
v neproniknutelné buši. Výprava do
pralesa byla obdobou našeho
Svojsíkova závodu. Velmi atraktivní
a zajímavou podívanou byla oslava
příchodu nového roku. Organizátoři
připravili pro tuto slavnostní chvíli
velkolepé ohňo-
stroje. 20. světové
jamboree bylo ta-

ké hlídáno proti případnému te-
roristickému útoku. Z moře nás
střežilo námořnictvo na bitev-
ních křižnících, na souši hlíd-
kovaly po zuby ozbrojené pat-
roly thajské armády, což bylo
pro nás mírně řečeno nezvyklé.
Už ale méně atraktivní bylo to,
že nás nechtěli pustit se vykou-
pat do moře kvůli velkým vl-
nám. Všude byly hlídky. Bylo
to opravdu moc přísné, ale asi
to tak muselo být.
Čas se pomalu naplnil a vy jste

museli balit. Zůstal bys ještě nebo ses už nemohl
dočkat odjezdu?
Rád bych zůstal ještě o něco déle, také proto, že
někteří starší zůstávali ještě na Expedici jamboree,
a to mohlo být velmi zajímavé. Ale nic se nedalo
dělat, museli jsme domů. Odlétali jsme 8. ledna
z Bankoku s mezipřistáním v Ománu a do Prahy se
vrátili ve čtvrtek 9.1. v 0:30 hodin ráno.
Děkuji ti, Beruško, za vyčerpávající informace.
Je namístě říci, že Beruška nezvládl velké teplotní
rozdíly a po příjezdu do Rýmařova onemocněl.
Ovšem při našem rozhovoru už se cítil daleko lépe
a jeho nachlazení pomalu odeznívalo. Kromě krás-
ných zážitků a fotografií si domů Martin přivezl
mnoho suvenýrů, které si skauti na 20. světovém
jamboree vzájemně vyměňovali.
Jamboree uzavřela velká show v hlavní „Aréně“.
V jejím průběhu převzali štafetovou vlajku organi-
zátoři příštího jamboree v roce 2007 - Britové.
Vlajku stylově přivezl skaut na slonu a odvezl ji
britský skautský náčelník v typickém londýnském
černém taxi. Tóny Valčíku na rozloučenou zname-
naly definitivní tečku za 20. celosvětovým skaut-
ským setkáním. Připravil a zpracoval JiKo

Zástupce rýmařovských junáků získával poznatky na 20. světovém jamboree v Thajsku
„Proti případnému teroristickému útoku nás z moře střežilo námořnictvo na bitevních křižnících, na souši hlídkovaly po zuby ozbrojené patroly thaj-
ské armády“, říká v rozhovoru jediný zástupce mladších junáků z bývalého okresu Bruntál Martin Kotačka, přezdívaný Beruška.

Motto jamboree: „Sdílejme náš svět, naši kulturu“

Co znamenají olympijské hry pro
sportovní svět, to je jamboree pro
svět skautingu
Jamboree je indiánským slovem vy-
jadřujícím slavnost, hlasité radován-
ky a hry většího počtu spřízněných
lidí, kteří přišli z různých stran.
Proto je převzal v roce 1920 zakla-
datel skautingu, Lord Robert Baden-
Powell, když sezval skauty celého
světa k prvnímu velkému setkání do
londýnské haly Olympia.
Posláním jamboree je umožnit po-
znání skautů a skautek z celého svě-
ta, bez ohledu na národnost či jazyk.
Snahou všech je představit a repre-
zentovat svou zemi a organizaci, na-
vázat přátelství a kontakty se zahra-
ničními skauty a skautkami. Být
skautem znamená dobrou vizitku ve
všech státech světa, ke skautské pří-
slušnosti se hlásí prezidenti, vysocí
politici i podnikatelé, vědci. Ostatně
i prezident republiky Václav Havel

byl v mládí skautem, v této souvis-
losti přijal českou výpravu na minu-
lé jamboree před jejich odletem a ú-
častníkům tohoto setkání zaslal po-
zdravný dopis.
20. světové jamboree se konalo ve
dnech 28.12.2002 až 7.1.2003
v thajské provincii Chonburi, na pří-
mořské pláži Sattahip a zúčastnilo se
jej na 30 000 skautů a skautek ze
151 členských států světové skaut-
ské organizace. České výpravy se
zúčastnilo 75 členů z toho 45 mlad-
ších účastníků, 5 vedoucích, 3 repre-
zentanti Junáka, 22 členů
Mezinárodního servisního týmu (po-
máhali thajským organizátorům), te-
dy nejvíce od obnovení Junáka po
roce 1989.
Jamboree bylo zahájeno thajským
králem a i jinak se těšilo značné
podpoře thajské vlády.
Tak jako všichni mladší účastníci,
i patnáctiletý Beruška, prošel nároč-

ným výběrem, aby mohl být zařazen
do výpravy. Hodnotily se jazykové
znalosti, schopnost týmové spolu-
práce, hra na hudební nástroj, zna-
lost lidových tanců nebo řemesel,
schopnost prezentovat svou zemi

a další dovednosti nezbytné pro ús-
pěšnou reprezentaci České republi-
ky a Junáka.
Čeští skauti na jamboree představili
podsadový tábor a dále expoziční
centrum na hlavním „náměstí“.
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Střípky vánočních svátků a závěru roku 2002

Každoročně připravuje Středisko
Diakonie v době adventu malé vá-
noční posezení - mikulášskou besíd-
ku pro seniory. Nejinak tomu bylo i
v době loňského adventu.
Zaměstnanci Diakonie Rýmařov při-
pravili na úterní odpoledne 3. pro-
since od 16.00 hodin pohodové set-
kání pro seniory. Ředitelka Diakonie
Rýmařov poděkovala za spolupráci
všem, kteří se podíleli na dobrovol-
né pomoci v roce 2002. „Jsme veli-
ce rádi, že i v tomto drsném kraji ži-
jí lidé, kterým není lhostejný osud

starých a nemocných spoluobčanů,
dobrovolníci mající sociální cítění.
A k nim jste se zařadili i vy. Vánoční
svátky nejsou dny lenosti, jsou to
dny pro jinou činnost. Hlavně by-
chom se měli věnovat druhým, být
s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si,
číst si, jít na procházku, dívat se,
zkrátka být spolu. Možná nechuť
s níž někteří mluví o svátcích, pra-
mení z toho, že už vůbec nedovedou
být spolu, a to je zlé znamení. I
v tomto nám mohou Vánoce otevřít
oči pro realitu“, řekla ve svém ú-

vodní zahajovací řeči ředitelka
Marcela Staňková, která popřála
všem zúčastněným příjemnou zába-
vu, veselé vánoční svátky a hodně
zdraví v novém roce. Zároveň podě-
kovala všem, kteří se dobrovolně po-
díleli na přípravě občerstvení. Za na-
šimi dříve narozenými občany zaví-
tal i starosta města Rýmařova Ing.
Petr Klouda, který seniorům popřál
pěkné a poklidné vánoční svátky a

do nového roku pevné zdraví. Pro
dobrou náladu zahrály a zazpívaly
děti Základní umělecké školy
z Rýmařova pod vedením Mgr.
Jiřího Taufera. V druhé polovině ad-
ventního odpoledne se představil
chrámový sbor pana Wolfa.
Pochopitelně nechyběl zde pro zába-
vu ani Mikuláš s čertem, ti rozdali
babičkám a dědečkům malou slad-
kou pozornost. JiKo

Diakonie připravila pro seniory setkání v době adventu

V pátek 13. prosince se uskutečnilo
ve Středisku volného času pod vede-
ním paní učitelky Anny
Kratochvílové školní kolo žáků rý-
mařovského odborného učiliště v ú-
pravě vánočního stolu. Přehlídky se
zúčastnilo 25 soutěžících všech tříd
oboru kuchař - číšník a porota měla
opravdu nelehkou práci při rozhodo-
vání, který stůl označit za nejpěkněji

prostřenou štědrovečerní tabuli. A
tak soutěžící museli členům poroty
odpovídat i na teoretické otázky.
Porota ve složení paní Alena
Svobodová, M. Chlachulová, J.
Egidová, S. Kovaříková a A.
Kratochvílová nakonec určila vítěze,
kteří budou svoji školu zastupovat na
podobné regionální soutěži v dubnu
příštího roku.

Výsledky:
I. kategorie
1.M. Brázdilová, J. Miller
2.Z. Černíčková, P. Exlerová
3.M. Kerhartová, S. Poliaková

II. kategorie
1.K. Hluchá, P. Fréharová, J. Slavíková
2.E. Čehánková, Z. Soušková
3.M. Baďurová, J. Trusníková, V. Šinclová

Sponzorem školního kola žáků rýmařovského odborného učiliště v úpravě vá-
nočního stolu byla Alena Svobodová - penzion Liga 100, Stará Ves.

Anna Kratochvílová

Vánoční stůl v podání žáků
rýmařovského odborného učiliště

Senioři z „pečovateláku“ jak se lidově říká domu s pečovatelskou službou
v Rýmařově se každoročně těší na světlušky, rovery a rangers - jinými slovy -
rýmařovské skauty, kteří si pro tyto obyvatele připravují program plný písni-
ček, básní a koled. Letošní odpolední návštěva junáckého mládí se uskutečni-
la 13. prosince za účasti vedoucí sociálního odboru Marušky Cimbotové, kte-
rá přinesla, tak jako mladí skauti, do srdíček našich dříve narozených spolu-
občanů kousek hřejivého tepla v podobě pěkného přání. Ve světle mihotajících
se plamínků bylo vidět na tvářích přítomných dojetí a sem tam ukápla i něja-
ká ta slzička. Velkou zásluhu na tradičním setkání má město Rýmařov, které
setkání každoročně finančně zaštiťuje a také všichni zaměstnanci domu s pe-
čovatelskou službou s vedoucí Ingrid Snášelovou, vedoucím rýmařovského
Junáka Lojzou Šimkem a dalšími obětavými lidmi.  JiKo

Rýmařovští junáci potěšili obyvatele domu
s pečovatelskou službou



Pěkný vánoční dárek nadělil rýma-
řovským děvčatům sportovní klub
STUDIO SPORT A ZDRAVÍ
Rýmařov a I. ZŠ Rýmařov v podo-
bě krajské soutěže v aerobiku.
V sobotu 21. prosince se v ranních
hodinách sjelo do tělocvičny 1.
Základní školy 60 závodnic ze 6
sportovních klubů:
FIT ANO Ostrava, AE Šumperk,
Maniak aerobik Havířov, AE
Krnov, TJ KOH Břidličná a SK
STUDIO SPORT A ZDRAVÍ
Rýmařov.
Děvčata soutěžila ve čtyřech věko-
vých kategoriích. Ve všech katego-

riích předcvičovaly profesionální
cvičitelky - Ivana Kožmínová
z Havířova, Iveta Rzeszutková
z Havířova, Iveta Wrobelová
z Krnova, Lýdie Švédíková
z Rýmařova. Byla to pěkná podíva-
ná na trénovaná těla a ladné pohyby
cvičitelek i závodnic. Rozhodčí mě-
li velice těžkou práci, ale rozhodo-
vali spravedlivě dle platných pravi-
del aerobiku.
Soutěž skončila v odpoledních ho-
dinách. Spokojené vítězky si odne-
sly hodnotné ceny, ostatní závodni-
ce sladkou odměnu a všichni pěk-
nou vzpomínku na Rýmařov.

I. kategorie: 8 - 10 let
1. Horutová Charlote - Ostrava
2. Vláčelová Petra - Šumperk
3. Miturová Katka - Ostrava
4. Závodníková Barbora - Krnov
5. Zvonková Karolína - Krnov

II. kategorie: 11 - 13 let
1. Trojková Markéta - Havířov
2. Neplechová Katka - Havířov
3. Dudová Petra - Havířov
4. Klimešová Míša - Šumperk
5. Chovancová Klára - Šumperk

III. kategorie: 14 - 17 let
1. Kožmínová Zuzana - Havířov
2. Župníková Ingrid - Havířov
3. Všetíčková Denisa - Šumperk
4. Martinátová Lucie - Břidličná
5. Vašíčková Marie - Břidličná

IV. kategorie: nad 18 let
1. Rožňáková Silvie - Rýmařov
2. Švédíková Renata - Rýmařov
3. Kováříková Gábina - Rýmařov
4. Mezihoráková Míša - Rýmařov
5. Němečková Jana - Břidličná

Poděkování patří všem sponzorům, bez nichž by se
tato finančně náročná soutěž nemohla uskutečnit.
Největší díky firmě Klempířství a pokrývačství PI-
PA, která zajistila pro cvičitelky pódium, nezbytné
pro tuto soutěž.
Hodnotné ceny pro vítězky zajistily firmy:
Ferdinand Šopík Stavební stroje a doprava,

Autobazar Petr Lašák, Jídelna Jan Gašpar,
Cukrárna Jitka Cimerová, Výkopové práce Jožka
Švédík, Nábytek Polách, SOFYKO, v. o. s. ,
Nábytek Icha, Servis automatických praček Josef
Bernátek, KAPSPORT - L. Kamenská a M.
Pechová, Hračky - papír Jaroslav Podlas,
Hudebniny - knihy Petr Laštůvka, Klenoty Milada

Pospíšilová, Fotoateliér Drexler, Hodinářství
Štolfa, Obchodní středisko Miroslav Dulaj,
Galanterie Josef Juračka, Lékárna RNDr. D.
Karajannis.
Všem sponzorům i organizátorům ještě jednou dí-
ky za krásný vánoční dárek pro rýmařovské děti
a mládež. Lýdie Švédíková

Jak se ukázalo, byl taneční večer s hudbou
Pedagog na Štěpánské zábavě 26.12.2002 v kavár-
ně Avion pravděpodobně posledním. Beznadějně
vyprodané prostory této oblíbené kavárničky stálý-
mi a věrnými příznivci Pedagogu, který prožil se
všemi hosty kouzelný a nezapomenutelný večer
při melodiích nestárnoucí hudby. Úvodní vítací
slova seniora hudby Mgr. Zadi Zavadila byla citel-
ně prodchnuta slovy vyjadřující loučení s tímto
oblíbeným místem. Ke cti členů hudby Pedagog

patří skutečnost, že vždy v úvodu vhodným způso-
bem vzpomenou svého nezapomenutelného kapel-
níka, vzácného člověka, Romana Ichu. Mgr.
Zavadil připomenul krátce chvil, kdy hudba v této
kavárně hrála prakticky po celou druhou polovinu
minulého století. Velmi milými a hřejivými slovy
byla i vzpomínka na zakládajícího člena hudby,
prvního hráče na bicí, diplom. technika pana
Jindřicha Mahovského, který se také zúčastnil roz-
lučkového večeru.

Jen první série písní, zřejmě ještě pod krásnými, ale
trochu nostalgickými slovy člena hudby Pedagog,
nechala hosty sedět. Když však zazněly další melo-
die, byl parket zcela zaplněn a „praskal“ ve švech.
Všichni přítomní hosté vysoce ocenili muzikant-
ské a pěvecké umění členů hudby Pedagog.
Zábava byla zcela prvotřídní a nenapodobitelná.
Zpříjemnila závěr roku 2002 tím nejlepším způso-
bem. Přejeme hudbě Pedagog ještě mnoho a mno-
ho roků muzikantského života. Radoslav Měřínský

Loučení s kavárnou Avion
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Vzhledem k tomu, že ne každý má tu příležitost ochutnat více
vzorků révového vína najednou, majitelé rodinné firmy „Vinný
sklep u Chlachulů“ v Rýmařově uspořádali pro mnohé netra-
diční setkání s vínem.
„Beseda u vína“ se uskutečnila v sobotu 7.12.2002 v prosto-
rách klasického klenutého vinného sklepa, jehož klenba byla
uzavřena v minulém století a to 9.9.1999 v 19.00 hodin a 9 mi-
nut za velké pomoci štamgastů a milovníků vína. Organizátoři
této akce se omlouvají všem příznivcům vína, kteří se z důvo-
dů omezené kapacity již nemohli této akce zúčastnit.
Na programu, který zpestřily mažoretky a sborový zpěv všech
zúčastněných, byla řízená degustace ročníkových a archivních
vín s následnou aukcí těchto vín. Tím bylo umožněno milov-
níkům a znalcům vína, kterých není v Rýmařově málo, získat
vína, která se běžně v prodeji neobjevují. Jedná se o raritní ví-
na vyrobená v malých sériích nebo jde o vína, která zůstala le-
žet pro reprezentativní účely v archivech. Z jedenácti vzorků
vína, nejstarším bylo Rulandské bílé z roku 1989, bylo úspěš-
ně vydraženo devět vzorků.
V druhé polovině večera se uskutečnila ochutnávka 37 vzorků
dobrého a poctivého vína z 222 lahví, která potěšila každého
novice, milce a znalce vína. Při první degustaci nebyla nouze
o příjemné zážitky a mnoho vzrušujícího setkání s krásnými
víny.
Organizátoři této akce připravují na jaro letošního roku již no-
vé téma, a to „Besedu u pálenky“ s degustací a aukcí destilátů. 

Emil Chlachula

Podvečer plný vína a zpěvu
v Rýmařově? Proč ne!V pátek 6. prosince 2002 se na mnoha místech našeho města uskutečnily mikulášské nadílky.

Základní škola 1. máje uspořádala pro své nejmenší velmi zdařilou podívanou, na které ne-
chyběl pochopitelně Mikuláš s čertem. Znamenitý byl ovšem odpolední program, ve kterém
hlavní roli hrály především děti. A to děti od mateřské školy až po ty na druhém stupni zá-
kladní školy. Rodičům i jejich ratolestem se zde představili malí kouzelní čertíci nebo napří-
klad děti v klasické pohádce O Mrazíkovi, která sklidila u publika zaslouženě obrovské ova-
ce, k vidění bylo i moderní pojetí reklamy na coca-colu a mnoho dalších zdařilých ukázek,
které si děti z mateřských škol a Základní školy 1. máje připravily pro páteční odpoledne.

Mikuláš také naděloval
v Ondřejově. Zdejší o-
sadní výbor připravil asi
pro dvě desítky dětí mi-
kulášské odpoledne, kte-
ré bylo zahájeno v 17.00
hodin. Čert naděloval
dítkům zlobivým a Mi-
kuláš zase těm hodněj-
ším. Ale nikdo nepřišel
zkrátka a všechny děti ob-
držely malý balíček. Díky
osadnímu výboru a přede-
vším jeho předsedkyni
paní Továrkové mohly dě-
ti smlsnout trubičky nebo
věnečky. Čekání na
Mikuláše a čerta si zpří-
jemnily zpěvem a recitací
básní. JiKo

Vydařené mikulášské nadílky

VÝSLEDKY:

Rýmařovský vánoční aerobik

Foto: Helena Tesařová
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Hornoměstský areál přivítal zase po roce elitu běžeckého lyžování
Areál běžeckého lyžování v Hornoměstské zatáčce přivítal ve dnech 18. - 19. led-
na lyžaře - běžce na velmi kvalitně připravené a rychlé trati. Organizátoři
Tělovýchovné jednoty Jiskra Rýmařov - oddílu lyžování - si letos dali na přípravě

opravdu záležet. I když to zpočátku až do poslední chvíle před zahájením vypada-
lo tak, že letošní ročník Jesenického župního přeboru bude pro nedostatek sněhu
odvolán, podařilo se však trať upravit natolik, že podmínky byly naprosto ideální.

Sobotní i nedělní závody se jely v těchto kategoriích:
Nejmladší žáci a žačky (1993 a mladší) - 1 km, žáci a žačky mladší (1991 - 92) -
2 km, žačky a žáci starší (1989 - 1990) - 3 a 4 km, dorostenky a dorostenci mlad-

ší (1987 - 1988) - 4 a 5 km, dorostenky a dorostenci starší (1985 1986) - 5 a 7
km, juniorky a ženy a junioři a muži (1984 a st..) - 5 a 10 km.

Motto: Větší škodu, než všichni nepřátelé působí člověku jeho vlastní nezkro-
cená mysl. (Dhampadu)

Strach v rozmanité podobě, kupříkladu strach o někoho, o něco, z něčeho,
každodenní obavy, toto vše ale časem přejde až pomine provokující situace.
Odlišujeme ho od strachu, který přesáhne hranice únosnosti a stane se zhoub-
ným = (fobie).
Kromě toho ale existuje něco, co si bez bližšího zkoumání sama sebe ani ne-
uvědomujeme. Je „TO“ hluboko uvnitř, je „TO“ v nás stále a pevně s námi
spojené. Tento typ je v člověku zakotven odedávna. Mění se jen objekt, to, če-
ho se bojíme nebo to jen nedovedeme určit. Tento stav, označme ho třeba ja-
ko „POCIT“ , někdy třeba ztratí svoji psychickou podobu a může přejít až do
poruchy tělesných orgánů. Takový strach je tím větší, čím silnější je v člově-
ku EGO. Je následkem jednostranně přeceněného intelektu, který se promítne
do rozvolnění až zrušení svazku s přírodními silami, s vesmírnými silami,
s Bohem. Člověku se zdá, že tyto síly nepotřebuje, že je zbytečné tyto síly
a zákony poslouchat a podle nich žít. Myslí si dokonce, že se dá žít bez nich,
ba dokonce i proti nim. Ano, dá, ale jen do té doby, než se přihlásí pocit živo-
ta bez opory, nejistota a strach, potom se stav proměňuje v napětí duševní až
tělesné.
Hlavní příčinou bývá vědomí své vlastní veledůležitosti, svůj zdůrazňovaný
intelekt, arogance. Ne každý vysokoškolsky vzdělaný člověk je inteligentní.
On je výřečný, sečtělý - prostě vzdělaný. Inteligence je dar z nebes!
Lékem proti egu je pokora, pevná víra v přírodní, vesmírné a Božské síly. Čím
více si této opory v sobě člověk vybuduje a uchová, tím je pocit strachu uv-
nitř menší a schopnost jedince uvolnit se od něho větší.
V relaxačních cvičeních jógy, které následují po procvičení těla, uvolňujeme
psychiku. Je zdůrazňovaná láska, odpuštění, pokora a náš význam ve vesmí-
ru. Vděčnost za to, že nikdo není sám, že každý je, byť jen malou částí jedno-
ho obrovského celku. Náležením tohoto světa a vlastní přítomností v něm se
upíráme k vesmírným silám, k osvobozením se od strachu.
Je to cesta jasného směru. Bloudíme, jen dokud to nepochopíme.
Uvědoměním si svého místa na Zemi, své pozitivně laděné energie na BYTÍ
tady a teď se pevně navážeme na pozitivní řídící vesmírnou sílu a necháme se
jí prostoupit. Stavíme na přítomnosti, na současném okamžiku, v němž máme
vše, co potřebujeme ke štěstí.
A co je to štěstí?
„Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem více darem mysli a srdce, než darem
vnějšího světa“ (J. Čapek)
Věčnosti vyhovuje jen LÁSKA, vše ostatní je pomíjivé. Láska znamená zba-
vit se strachu!!! VeLa

Koutek rýmařovských sahadžajogínů

Výroční členské schůze proběhnou v 11 osadách. Ke dni uzávěrky
Rýmařovského horizontu proběhly schůze v osadě Stráň III., Nemocnice II.,
Hřbitov II., Stráň I., ČD I. Jejich průběh byl zdařilý. Zvláštní pozornost si za-
slouží slavnostní schůze osady Nemocnice I., která se konala U Slunce v pátek
17.1.2003 a byla věnována nejen běžnému hodnocení minulého roku, ale ze-
jména 35. výročí svého založení. Průběh zhodnotíme v příštím čísle.
Věříme, že stejně zdařile proběhly schůze v osadách Stráň II., Lom II. i ČD II.,
jejichž termíny padly do doby příprav tohoto čísla.
Zveme k účasti na výročních schůzích:
- 6. února 2003 zahrádkáře z pořadníků na příděl zahrádek v 16.00 hodin

v Domě kultury
- 19. února 2003 osada Hřbitov II. U Chlachulů v 17.00 hodin
- 22. února 2003 v 9.00 hodin v Domě kultury osada Lom I.

Hodnocení činnosti zahrádkářů bude uzavřeno uspořádáním Shromáždění de-
legátů dne 5. března 2003 v 18.00 hodin ve velkém sále SVČ (Dům kultury)
v Rýmařově. Výbor ZO ČZS Rýmařov

Ptačí budky se vyplatí
Již naši předkové dovedli využívat ptactva k ochraně svých zahrad před škod-
livým hmyzem. Cílevědomě lákali ptáky do zahrad prostřednictvím vyvěše-
ných ptačích budek, vysazovali živé ploty a keře, jejichž bobulemi si ptáci
zpestřovali jídelníček a zde také hnízdili. Získávali tak užitečné pomocníky,
kteří neúnavně sbírali různý hmyz, jeho housenky a larvy.
Vždyť jediný pár sýkorek koňader dokáže v péči o potomstvo pochytat neuvě-
řitelné množství hmyzu. Většinou hnízdí dvakrát v roce a za tu dobu spotřebu-
je denně každá asi 17 gramů larev a housenek, brouků a mušek. Za jeden rok
to činí více jak 10 kg hmyzu ze zahrady. Sýkory pečují o ovocné stromy i v zi-
mě. V okolí budky, kde nocují, posbírají 50-70% obalečů jabloňových. Před
červivostí tak zachrání až 90% plodů. Další ptáci pak sbírají slimáky, drátovce,
komáry, mšice a další škůdce.
Pokud se chcete obklopit těmito užitečnými pomocníky, je nejvyšší čas dát se
do práce. Ptáci totiž nejraději obsazují budky vyvěšené v zimních měsících.
V zimě si na ně zvyknou, v některých nocují a na jaře je obsadí.

Jak je to s bílením stromů?
Stále častým dotazem zahrádkářů, na který je vhodné odpovědět právě nyní, je,
zda bílit či nebílit kmeny ovocných stromů. Zde je potřeba upozornit, že bílení
v žádném případě nemá přímý vliv na škůdce nebo původce chorob, jak se stá-
le často traduje. Jedná se pouze o opatření, kterým se snižuje rozdíl teplot kme-
ne při oslunění a neoslunění a tím se snižuje nebezpečí praskání kmenů a sil-
nějších větví s následným vytvářením tzv. mrazových prasklin a desek. Do tak-
to poškozených kmenů se pak samozřejmě snadněji dostávají různí škůdci ne-
bo i dřevokazné houby, takže i toto bílení je nepřímým rostlinolékařským opat-
řením. Nutno přiznat, že vápno snižuje tvorbu mechu na kmenech stromů, kde
se často ukrývají někteří škůdci a spory některých hub.
Je však třeba zdůraznit, že účinnější než bílení je zastiňování (zejména koncem
zimy) osluněných stran kmenů různými deskami, prkny, papírem, chvojím a po-
dobnými mechanickými opatřeními.

Motto: Chceš-li být šťasten den - opij se,
chceš-li být šťasten rok - ožeň se,
chceš-li být šťasten celý život - pořiď si zahradu. Josef Kužela

Zahrádkáři hodnotí svou činnost v minulém roce

Strach v nás.



V sobotu 18. ledna závodníci jeli v klasickém
stylu při teplotě -3°C. Trať byla mírně namrzlá
a velmi rychlá.
V kategorii mladších žaček hájila barvy TJ Jiskry
Rýmařov Michaela Kunzová, která se umístila na
šestém místě s výsledným časem 10:58. V kate-
gorii mladších žáků obsadil Radek Švikruha 16.
místo s časem 9:52 a v těsném závěsu za ním
skončil Væróš Radek s výsledným časem 10:02.
V kategorii starších žaček se umístila na výbor-
ném 2. místě Martina Moslerová s časem 9:44.
Osmnácté místo vybojovala Miroslava Kouřilová
a dvaadvacáté místo obsadila Helena Kouřilová.
Z osmadvaceti závodníků v kategorii starších žá-
ků obsadil vynikající třetí místo Michal Kautz
s výsledným časem 12:05.
V kategorii dorostenek mladších se umístila nej-
lépe Michaela Pavelová s výsledným časem
14:09 a umístila se na pěkném 5. místě. Dobře se
dařilo i mladším dorostencům. Nejlépe se umís-

til Jiří Vykoukal s ča-
sem 13:26 a tím si za-
jistil 4. místo, 8. v po-
řadí byl Martin Kautz
(14:28), 10. Luděk
Kastner (14:45) a 13.
Radek Kolář (15:20).
Druhé vynikající místo
vybojovala v kategorii
dorostenek starších
Radka Střešinková
(14:39). V kategorii ju-
niorky a ženy nezkla-
mala Katka Kolářová,
která si výsledným ča-
sem 14:40 zajistila 6.
pozici.
Junioři a muži se utkali na nejdelší trati dlouhé 10
km. Nejlépe z rýmařovských si vedl Štěpán
Sedláček, který potvrdil roli favorita a s časem
24:33 vybojoval 5. nejlepší čas. Z našich se dále da-
řilo Josefu Šopíkovi (27:27), který projel cílem jako
devátý a čtrnácté místo obsadil Petr Ziegler (29:02).

V neděli 19. ledna si to borci rozdali ve stíhacím
závodu tzv. technikou bruslení. Teplota klesla na
-4°C, bylo zataženo a mlhavo.
V kategorii předžáků startovalo celkem 9 chlap-
ců na trati 1 km dlouhé. Naše barvy hájil Robert
Kautz, který dojel celkově sedmý. V kategorii
mladších žaček se umístila na výborné 4. pozici
Michaela Kunzová (10:58), která si proti klasic-
kému stylu polepšila o dvě příčky. Své výsledné
časy si zlepšili také chlapci v kategorii mladších
žáků. Radek Væróš přijel do cíle třináctý
a Radek Švikruha patnáctý.
Martina Moslerová uhájila na tříkilometrové tra-
ti vynikající druhou pozici v kategorii starších
žaček ze sobotního závodu s výsledným časem
9:44 a nechala daleko za sebou Mirku
Kouřilovou (17.) a 20. Helenu Kouřilovou.
Dobrá příprava se potvrdila také u Michala
Kautze, který v kategorii starších žáků přijel do
cíle jako čtvrtý (12:05).

V kategorii mladších dorostenek se umístila na
5. pozici Michaela Pavelová (14:09). Dorostenci
mladší zajeli v tomto pořadí: 6. místo Jiří
Vykoukal (13:26), 8. místo Martin Kautz, 12.
místo Radek Kolář a 13. místo Luděk Kastner.
Radka Střešinková uhájila 2. pozici v kategorii
dorostenek starších (14:39) a o jednu příčku si
polepšila Katka Kolářová, která na pětikilomet-
rové trati dosáhla výsledného času 14:40 a zaji-
stila si tak v kategorii juniorky a ženy 5. místo.
V kategorii juniorů a mužů na desetikilometrové
trati se nejlépe dařilo Štěpánu Sedláčkovi, který
dosáhl 4. nejlepšího umístění (24:33), jako os-
mý nejlepší skončil Josef Šopík (27:27) a 10.
Petr Ziegler.
Letošní celkové umístění našich lyžařů na
Jesenickém župním přeboru nemůže znamenat
pro oddíl lyžování TJ Jiskra zklamání. Dvě dru-
há místa (Moslerová, Střešinková), jedno třetí
(M. Kautz), tři čtvrtá (Vykoukal, Kunzová,
Sedláček) a tři pátá (Pavelová, Sedláček
a Kolářová), svědčí o dobré připravenosti členů
lyžařského oddílu.
Organizátorům TJ Jiskry Rýmařov patří právem
velký dík za kvalitně připravené lyžařské tratě,
ale i za věcné a finanční dary, na kterých se spo-
lupodílelo také město Rýmařov. JiKo
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V sobotu 14.12.2002 se uskutečnilo v České
Třebové Mistrovství ČR tělesně postižených ku-
želkářů. Na této republikové akci nemohli chybět
ani rýmařovští borci.
Nejlepších výsledků dosáhli v kategorii těžce tě-
lesně postižených mužů, kde opět zvítězil Zdeněk
Dočkálek, který dosáhl 516 bodů. Druhý se umís-
til Petr Švédík se 433 body a bednu uzavřel Mirek

Grebenár s 379 sejmutými kolky.
V kategorii lehce postižených mužů, kde se ode-
hrál tvrdý boj, pěkně zahrál Karel Forcek
z Rýmařova a se 404 shozenými kuželkami se u-
místil na druhém místě.
V kategorii nezařazených shodil Láďa Štrbík 407
kolků a tím se umístil jako stříbrný.
Škoda jen, že nejsou v našich řadách ženy, věřím,

že i ony by tak pěkně zabodovaly jako muži. V ro-
ce 2003, konkrétně 17.května, hrajeme u nás v rý-
mařovské kuželně.
Přestože republikovou soutěž opět suverénně vy-
hrál Zdeněk Dočkálek, navrhli jsme na kuželkáře
roku Petra Švédíka, který si pro tento titul pojede
do Náchoda.

Ing. Josef Lutz, TJ Jiskra - ZPS - Rýmařov

I v letošním roce se uskuteční atletické olympiády, na které se rýmařovský
sportovec Jan Koňařík odpovědně a poctivě připravuje. Zda odcestuje na ně-
kterou z nich, záleží především na jeho kondici, zdravotním stavu, ale přede-
vším také na tom, zda se podaří pro cestu do vzdálenějších olympijských ze-

mí sehnat sponzora. Ve dnech 5.- 9. března se uskuteční halové mistrovství
Evropy v San Sebastianu ve Španělsku, ve dnech 24. - 26. května v Úpici
(ČR) a ve dnech 1. - 13. července Mistrovství světa v atletice v Carolině
(Portoriko). JiKo

Dosažené výsledky atletických veteránů znamenaly v loňském roce
významný úspěch nejen pro Rýmařov

Dosažené výsledky našich atletů - veteránů překonaly v uplynulém roce očekávání a zisk patnácti zlatých medailí z Mistrovství Evropy v Postupimi je to-
ho dokladem. Nejúspěšnějším závodníkem co do počtu medailí se stal Jan Koňařík (kategorie M85) z Rýmařova. Přivezl si tři medaile ze všech tří kovů.

JUBILEJNÍ PĚTISTÁ MEDAILE
Pokládali jsme si otázku, kdo získá
500. medaili a na kterém mistrov-
ství, zda již v Riccione - na silnici
nebo na dráze v Postupimi, či až na
WMG v Melbourne. Odpověď dal
evropský šampionát loni v srpnu
v německém Postupimi. Byla to
medaile stříbrná a zasloužil se o ni
český několikanásobný rekordman

a dlouholetý účastník veterán-
ských závodů rýmařovský JAN
KOŇAŘÍK v kategorii M85, když
v závodě na 400 m zaběhl druhý
nejlepší čas 1:35,82 minut a získal
stříbro. Ziskem 2850 bodů zvítězil
ve své kategorii v pětiboji a přive-
zl tak medaili nejcennější. Kromě
toho ještě vybojoval medaili bron-

zovou v hodu diskem (20,70 m).
Oba výkony v disciplínách - běh
na 400 m a hodu diskem - jsou i
novými českými rekordy.
Postupimské mistrovství počtem
4385 přihlášených účastníků z 39
zemí překonalo všech 12 předcho-
zích. Naše účast byla sedmá nejpo-
četnější - 111 závodníků, z toho 14

žen. Bohužel, povodně a také zra-
nění znemožnily několika sportov-
cům účast.
Jendo, přijmi naši gratulaci a přání
hodně zdraví do dalších let.
Josef Němeček

(Převzato ze zpravodaje č. 3-4
Sdružení veteránů

Českého atletického svazu

Rýmařovští tělesně postižení kuželkáři na MČR bezkonkurenčně nejlepší
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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, blahopfiání

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

V pondělí 30. prosince 2002 probě-
hla čtvrtá disciplína Rýmařovského
desetiboje - kuželky. Do TJ Jiskry si
nás přišlo znovu zasoutěžit 49 a na
jednotlivých výkonech bylo poznat,
že volné vánoční dny většině z nás
pomohly. Mohli jsme vidět 15 dvou-
stovkových čísel. Nejlepšího výkonu
dosáhl Broňa Rektořík v kategorii
muži A výkonem 245 shozených kol-

ků. Za hladký průběh akce patří po-
děkování všem, kteří pomohli s její
organizací.
V sobotu 25.1.2003 se uskutečnila
v Břidličné pátá disciplína letošního
Rýmařovského desetiboje - plavání.
Účast byla slabší než na jiných na-
šich soutěžích, přesto však celkový
počet 35 plavců není špatný.
Právě při této ne příliš oblíbené dis-

ciplíně platí naplno známé heslo: ne-
ní důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Gratulujeme všem, kteří se na bazén
do Břidličné vydali. Poděkování pat-
ří i za skvělou organizaci soutěže
Milanu Ondrašíkovi.
Do letošního desetiboje je zapsáno
56 sportovních nadšenců.
A co teď?
Běh na lyžích je naplánován na so-

botu 1. února 2003 v 10.00 hodin
v parku Hedvy v Rýmařově volnou
technikou. V případě nepříznivých
sněhových podmínek se termín pře-
souvá na sobotu 15. února 2003.
Aktuální informace bude zveřejněna
ve vývěsní skříňce vždy nejpozději
ve čtvrtek před uvedenou sobotou,
příp. na telefonu 554 212 197 nebo
602 466 146.

Rýmařovský desetiboj 2003 - XXVII. ročník

Organizátoři Rýmařovského desetiboje

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
1. Baran Vlastimil 1. Svedoník Josef
2. Soviš Ivo 2. Hofman Jaroslav
3. Polák Aleš 3. Volek Ivo

Kategorie muži C:Kategorie ženy:
1. Konečný Antonín 1. Míčková Markéta
2. Koňařík Jan 2. Jurášová Alena
3. Vlach Josef 3. Valová Marcela

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
1. Rektořík Bronislav 1. Ondrašík Milan
2. Baran Vlastimil 2. Hrdina Vojtěch
3. Nakládal Čestmír 3. Svedoník Josef

Kategorie muži C: Kategorie ženy:
1. Orlík Václav 1. Míčková Markéta
2. Smetana Vojtěch 2. Holubová Eva
3. Dřevo Josef 3. Valová Marcela

Kategorie ženy:
Pořadí Jméno Výkon Dorážka
1. Míčková Markéta 224 61
2. Šindlářová Jana 220 61
3. Doleželová Dana 197 47

Kategorie muži A:
Pořadí Jméno Výkon Dorážka
1. Rektořík Bronislav 245 71
2. Polák Aleš 215 65
3. Furik Kamil 215 62

Kategorie muži B:
Pořadí Jméno Výkon Dorážka
1. Svedoník Josef 225 70
2. Holouš Jaroslav 225 60
3. Hofman Jaroslav 222 76

Kategorie muži C:
Pořadí Jméno Výkon Dorážka
1. Konečný Antonín 232 69
2. Vlach Josef 196 61
3. Koňařík Jan 193 60

Celkové výsledky po pěti disciplínách (turistika, běh na 1000 m, střelba ze vzduchovky, kuželky, plavání)

Výsledky plavání

Výsledky - kuželky

Konečné výsledky městské florbalové ligy
O finále: Oldies - Men in Black 3 : 2

Rebels - Fernet team 11 : 4

Finále : Rebels - Oldies 6 : 4
O 3. místo: Men in Black - Fernet team 12 : 2
O 5. místo: Kačeři - Future 12 :11 /9 : 9/ po samostatných nájezdech

Konečné pořadí: Střelci: Kanadské bodování :

1.Rebels 1. Šopík J. / M.I.B./ 18 1. Bednář / M.I.B./ 28 /12+16/
2. Oldies 2. Kadlčík /Fernet/ 17 2. Kadlčík / Fernet/ 25 /17+8/
3. Men in Black 3. Furman /Fernet/ 14 3. Šopík J. / M.I.B./ 24 /18+6/
4. Fernet team Hnát M. /Slovnaft/ 14  4. Furman / Fernet / 21 /14+7/
5. Future 5. Bednář /M.I.B./ 12  5. Berka / Fernet / 20 /12+8/

Berka /Fernet/ 12 Jalůvka / Rebels / 20 /10+10/

Družstvo Slovnaftu nesplnilo podmínky dané před začátkem turnaje, proto bylo diskvalifikováno. Pavel Nehera

Turnaj v líném tenise
26.12.2002 se uskutečnil v tělocvičně 1.ZŠ již tra-
diční turnaj v líném tenise. Turnaje, který tentokrát
pořádalo občanské sdružení BFAA Oldies

Rýmařov, se zúčastnilo 7 párů.
Ve finále zdolali Köhler - Zavadil dvojici Dolák -
Pavlík  poměrem 2:1 na sety.

V boji o 3. místo zvítězila dvojice Kutlák- Zeťák
nad dvojicí Karásek- Lašák 2:0.
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Soukromá řádková inzerce

• Prodám družstevní byt v Rýmařově na Příkopech - 2. patro, zasklený bal-
kón, částečně upravený. Kontakt: 554 212 456, 608 119 218.

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 14. 2.

Uzávěrka pro řádné vydání
je v pátek 7.2. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

02/2003

- VODOINSTALAâNÍ PRÁCE

- TOPENÁ¤SKÉ PRÁCE

- MONTÁÎ SÁDROKARTONÒ

- OBKLADY, DLAÎBY

- ELEKTROINSTALAâNÍ PRÁCE

- PODLAHOVÉ VYTÁPùNÍ

- TESA¤SKÉ A POKR¯VAâSKÉ PRÁCE

(Pouze ve vût‰ím rozsahu)

KONTAKT: 608 830 881 - p. POKORN¯
777 136 456 - p. KOLÁRIK

KOMPLETNÍ ZAKÁZKY Vâ. MATERIÁLU
PEVNÉ SMLUVNÍ CENY

NABÍZÍME VÁM TYTO SLUÎBY !

STAVÍTE NEBO PROVÁDÍTE
REKONSTRUKCI ?

(RODINNÉ DOMKY, PANELOVÉ JÁDRA,
CHATY, PRÒMYSLOVÉ OBJEKTY.atd.)

KOLÁRIK&POKORN¯

Kontakt: 554 772063; 736 163 013

❒ odhady a ceny nemovitostí
- pro všechny účely

❒ stavebnictví - poruchy a vady staveb,
náhrady škod pro všechny právní úkony

❒ realitní služby a poradenství

Znalecké posudky
Znalecká kancelář - Ing.Luboš Novák

Kontakt:

Roman Vepřek

telefon: 606/246 612

554 211 994

nebo Policie ČR

Bude vyplacena

za informace

vedoucí k dopadení pachatele,

který v noci z pondělí 30.12.2002

na úterý 31.12.2002

v době od 18.00 do 3.00 hod.

vykradl přízemní byt

na ulici Revoluční 9

v Rýmařově

ODMùNA 50.000,- Kã

Zima - únor 1970



PC servis R˘mafiov
Michal Ihnát & Jan El‰ík

• Prodej v˘poãetní techniky

• Poãítaãe BARBONE

• Mobilní telefony a pfiíslu‰enství

• Neblokované mobilní telefony

• Pau‰ály EUROTEL a PAEGAS

• Prodej telekomunikaãní techniky

• Prodej odborné literatury

• Dobíjecí kupony se slevou

• Prodej SONY Playstation
vãetnû pfiíslu‰enství

• Prodej na splátky

námûstí Míru 17, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 212 361, mobil: 604-302 757

e-mail: ihnatmichal@atlas.cz

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So  8.30 - 11.00

Rýmařov, náměstí Míru 9, vám zhotoví Vaše fotografie
na vysoce kvalitní materiál KODAK ROYAL za 1 hodinu

FOTOATELIÉR

DREXLER

Nová sluÏba
➢ Digitální zpracování fotografií z digitálních médií
➢ Vypalování dat na CD
➢ Skenování filmů a fotografií
➢ Foto s textem, rámečkem, s kalendářem
➢ Výřez, korekce jasu, barvy a kontrastu
➢ Úprava fotografií retuší

Pfiemûna telefonní linky
na ISDN za 1998,- Kã

+ dárek
v hodnotû 500,- Kã

Akce prodlouÏena
do konce února.


