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Zastupitelé schválili rozpočet
města na rok 2003 a novelizovali
obecně závazné vyhlášky
Nový ředitel Městských služeb je
již znám
Pozvání na první setkání mami-
nek PRENATAL KLUBU
Kvalitnější příjem signálu progra-
mu TV Prima v Rýmařově je
v dohlednu
Porada ředitelů škol regionu
Rýmařovska přinesla důležité in-
formace

Vernisáž výstavy Za oponou za-
znamenala rekordní účast
Základní umělecká škola zve na
zajímavé akce
Městská knihovna nabízí v břez-
nu internet zdarma
Naše listárna: Otevřený dopis za-
stupitelstvu města
Zahrádkáři z osady U nemocnice I
oslavili 35. výročí jejího založení
Sport: Nejlepší sportovci okresu
Bruntál oceněni v hotelu Slezan
Delegáti TJ Jiskra hodnotili 
na valné hromadě uplynulý rok
Rýmařovští sportovci zápolí již
50 let pod názvem „Jiskra“
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Aktuálně z města

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2003 a novelizovali obecně závazné vyhlášky
Rýmařovské základní školy budou pravděpodobně sloučeny k 1.9.2005

Zastupitelé města Rýmařova jed-
nali na třetím zasedání ve čtvrtek
30. ledna tradičně ve Středisku
volného času za účasti všech jede-
nadvaceti členů zastupitelstva, ti
přijali celkem 50 usnesení.

Dominantními body programu by-
ly záležitosti týkající se rozpočtu
města na rok 2003 a rozpočtového
výhledu příjmů a výdajů na rok
2004. Neméně důležitými body
jednání byly změny stávajících 

obecně závazných vyhlášek města
Rýmařova a schválena byla také
nová obecně závazná vyhláška
o spádových obvodech základních
škol ve městě. Zastupitelé dále
projednali a schválili ve dvou uce-

lených blocích záležitosti týkající
se pronájmů a prodeje pozemků
nebo jejich částí a prodeje nemovi-
tostí a schválili vstup města
Rýmařova do Euroregionu Praděd
a Sdružení Země děda Praděda.

Změny v obecně závazných vyhláškách města Rýmařova

Rozpočet města Rýmařova na rok 2003 byl schválen
Rozpočet města Rýmařova na rok
2003 byl zpracován odbornými ú-
tvary městského úřadu
v Rýmařově, byl projednán v jed-
notlivých komisích, finančním vý-
boru a v Radě města a byl ve smys-
lu znění zákona o obcích řádně 
a na zákonem stanovenou dobu
zveřejněn na Úřední desce MěÚ.
K předloženému návrhu rozpočtu
příjmů a výdajů města na rok 2003
nebyly z řad občanů vzneseny žád-
né připomínky.
V návrhu rozpočtu na rok 2003 je
v rámci operací financování bilan-
cována potřeba přijetí úvěru na vy-
rovnání rozpočtu ve výši 3,600.000
Kč prostřednictvím bankovních in-
stitucí.
Jak zdůraznil na jednání zastupitel-
stva starosta Ing. Petr Klouda, roz-
počet na rok 2003 je mimořádný
v tom, že jím „proteče“ téměř čtvrt
miliardy korun. Město očekává do-
taci na kanalizaci ve výši 57,5 mil
Kč, plánovaná je také výstavba vo-
dovodu se státní dotací v Jamar-

ticích v celkové výši 4,1 mil. Kč.
Město v rámci svého rozpočtu po-
skytne pomoc Nemocnici s.r.o.
k překlenutí současných finančních
problémů vyplývajících zejména ze
současné nepříznivé situace ve zdra-
votnictví. Pomoc spočívá v odkou-
pení pěti bytů v celkové hodnotě 2,6
mil. Kč od společnosti Nemocnice
s.r.o. Rýmařov a dále v navýšení zá-
kladního jmění společnosti o 1,5
mil. Kč. Město, které je vlastníkem
veškerého majetku nemocnice zís-
kaného převodem od státu v době
privatizace, se tím stane největším
společníkem společnosti, která ne-
mocnici provozuje, s rozhodujícím
80% vlivem na její rozhodování
a řízení. Nemocnice se tak prakticky
stane nemocnicí městskou, což by
mělo být přínosem v úsilí o zacho-
vání nemocnice v současné etapě
transformace zdravotnictví a vytvá-
ření optimální sítě zdravotnických
zařízení v rámci kraje. Kolem toho-
to bodu jednání proběhla živá disku-
se zastupitelů.
Městský rozpočet na rok 2003 je
svým zaměřením orientován přede-
vším na budování nezbytné infra-
struktury - kanalizace, vodovod -
bez nichž není další budoucí celko-
vý rozvoj města možný. Výdaje 
do oblastí kultury, školství, sportu,
péče o zeleň a o celkový vzhled
města jsou rozpočtovány ve výši
záchovných nákladů a k celkovému

zajištění finančních výdajů (zejmé-
na na nezbytnost spoluúčasti města
na státem dotovaných investičních
akcí) je nezbytné počítat s případ-
nou nutností přijmout nový úvěr do
výše maximálně 3,6 mil. Kč.
Nicméně kvalifikovaný odhad vý-
voje pro další období ukazuje, 
že v průběhu let 2004 - 2006 bude
možné progresivní splácení dluhů
a dojde k oddlužení města, což 
umožní věnovat prostředky i do od-
větví, jež dosud vzhledem k finanč-

ní situaci byla na okraji zájmů.
Zastupitelstvo svým usnesením roz-
počet města na rok 2003 schválilo,
schválilo rovněž tvorbu a použití so-
ciálního fondu na rok 2003 a finanč-
ní výhled na rok 2004 a pověřilo
starostu města k jednání o přijetí 
úvěru na vyrovnání rozpočtového
deficitu do výše 3,6 mil. Kč.
(Stručnou rekapitulací městského
rozpočtu uvádíme formou přehled-
ných tabulek v příloze uprostřed to-
hoto vydání.)

Zastupitelé města Rýmařova schválili obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 01/2003 o místních poplatcích,
která nově stanoví místní poplatky za psy, poplatky
za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za uží-
vání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného
a poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozid-
lem do vybraných míst a částí města. Obecně zá-
vazná vyhláška č. 01/2003 nabývá účinnosti dnem
1.3.2003.
(Stručný výčet jednotlivých nejpodstatnějších změn
Obecně závazné vyhlášky 01/2003 uveřejňujeme ja-
ko vloženou přílohu uprostřed tohoto vydání.)

Obecně závazná vyhláška č. 01/2003

V souvislosti s rozšiřováním výrobního programu
ve zpracování dřevní hmoty předložila firma SIL-
VA SERVIS a.s. žádost o projednání změny územ-
ního plánu. Záměrem firmy je rozšíření skladova-
cí a pomocné plochy areálu firmy o přilehlé po-
zemky v k.ú. Janovice. Na těchto pozemcích pod-

le územního plánu byla zakázána výstavba objek-
tů nesouvisejících s posláním zóny, průmyslová
výroba a provozování služeb. Záměr firmy byl te-
dy v rozporu se schváleným územním plánem, je-
ho realizace je možná pouze po projednání
a schválení změny územního plánu.

Proto byla usnesením zastupitelstva schválena 
obecně závazná vyhláška města Rýmařova 
č. 03/2003 o závazných částech Změny č. 5 územ-
ního plánu sídelního útvaru Rýmařov, která tento
rozpor řeší.
Vyhláška nabývá účinností dne 1.3.2003.

Obecně závazná vyhláška č. 03/2003

Na základě zhodnocení praktické účinnosti dosa-
vadní obecně závazné vyhlášky města o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
dopravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a k odstranění deficitu mezi
výnosy a příjmy bylo doporučeno zrušit platnost
dosavadní vyhlášky a vydat vyhlášku novou.
Návrh vyhlášky, zachovávající dosavadní systém
ekonomické motivace separování odpadu, byl
zastupitelstvem schválen. S ohledem na závaž-
nost vyhlášky, která se týká všech občanů města
a nabude účinnosti 1. 3. 2003, text vyhlášky zve-

řejňujeme v plném znění jako vloženou přílohu
uprostřed tohoto vydání.
Zastupitelé konstatovali, že v současné době cca
92% občanů má řádně tyto poplatky uhrazeny
a pohledávky na poplatcích činí 254 tis. Kč. Vůči
občanům, kteří nerespektují ustanovení vyhlášky
budou uplatněna zákonná opatření.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dne 1.3.2003.
(Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2003 uveřejňu-
jeme v plném znění jako přílohu uprostřed toho-
to vydání.)

Obecně závazná vyhláška č. 02/2003

Nová členka
zastupitelstva složila slib

V úvodu 3. jednání složila slib no-
vého člena zastupitelstva do rukou
starosty Ing. Petra Kloudy Mgr.
Jarmila Labounková (ODS) a na-
hradila tak zesnulého člena zastu-
pitelstva MUDr. Jana Strejčka. Zima v Rýmařově - 1970
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Podle § 14 odst. 1 zákona 
č. 564/1990 Sb., o státní správě a sa-
mosprávě ve školství, ve znění po-
zdějších předpisů, je obec povinna
vytvářet podmínky pro plnění škol-
ní docházky. Pro dvě a více základ-
ních škol stanoví obec vyhláškou je-
jich spádové obvody s přihlédnutím
k případným alternativním vzdělá-
vacím programům. Obec se může
dohodnout se sousední obcí nebo
s okolními obcemi na vytvoření
společného spádového obvodu ško-
ly. O zařazení dětí do základní ško-
ly rozhoduje dle § 3 odst. 2 písm.
d) ředitel školy tak, aby do spádové
školy mohly být přijaty všechny dě-
ti s trvalým bydlištěm ve spádovém
obvodu. Tyto děti musí být do spá-
dových škol přednostně umisťovány.
Tímto opatřením však není dotčeno
právo rodičů vybrat si pro své dítě
školu jinou. Důvodem nepřijetí dí-

těte do vybrané školy je především
kapacita školy. Ředitel školy, který
přijme dítě z jiného spádového ob-
vodu, případně z jiné obce, oznámí
tuto skutečnost příslušné spádové
škole. Koncem loňského a počát-
kem letošního roku proběhla jedná-
ní zástupců ředitelů obou základ-
ních škol v Rýmařově, kde bylo do-
hodnuto, že s výhledovým zámě-
rem spojení ZŠ pod jedno ředitel-
ství k 1.9. 2005 dojde k rovnoměr-
nému přerozdělení žáků. V píse-
mném sdělení ředitelů ZŠ se uvádí,
že ve věci organizování zápisu žáků
do prvního ročníku pro školní rok
2003/2004 a následného přijímání
žáků došlo k dohodě, kdy na každé
škole budou otevřeny dvě třídy prv-
ního ročníku s kapacitou 40 žáků.
Termín zápisu do prvního ročníku je
společný, a to v pátek 14.2.2003
v době od 13.00 do 18.00 hodin

a v sobotu 15.2.2003 v době od 8.00
do 12.00 hodin pro 1. ZŠ v budově
školy na 1. máje 30 (nad školní jídel-
nou) a pro 2. ZŠ v budově 
na Národní ulici č. 15.
Člen zastupitelstva Mgr. Vlastimil
Baran zdůraznil, že vedení obou
zmiňovaných škol navštíví všechny
místní mateřské školy, aby rodičům
mohlo vysvětlit smysl zmiňované
vyhlášky. Vyjádřil naději, že rodi-
čovská veřejnost pochopí účel vy-
hlášky.

Seznam ulic spádové oblasti ZŠ
Rýmařov, 1. máje 32:
Dukelská, Horní, Hornoměstská,
Husova, Jungmannova, Komen-
ského, Lidická, Luční, Marxova, 
Na Stráni, Na Vyhlídce, Nádražní,
náměstí Míru, náměstí Svobody,
Nerudova, Nová, Okružní, Pivo-
varská, Polní, Radniční, Slunečná,

Sokolovská, Strálecká, Školní ná-
městí, Tomáše Matějky, třída Hrdinů,
Větrná, Zahradní, Žižkova, 1. máje.
Seznam ulic spádové oblasti ZŠ
Rýmařov, Jelínkova 1:
Bartákova, Bezručova, Čapkova,
Divadelní, Havlíčkova, Jelínkova,
Jesenická, Julia Fučíka, Julia
Sedláka, Květná, Máchova, Mlýn-
ská, Národní, Opavská, Palackého,
Podolská, Příkopy, Revoluční, Rudé
Armády, Sadová, U Lomu, U Po-to-
ka, U Rybníka, Vrchlického, 8. květ-
na, Úvoz.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne
14.2.2003.
Zastupitelstvo obecně závaznou vy-
hlášku č. 04/2003 o spádových obvo-
dech ZŠ Rýmařov, 1. máje 32 a ZŠ
Rýmařov, Jelínkova 1 schválilo.
(Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2003
uveřejňujeme v plném znění jako přílo-
hu uprostřed tohoto vydání.)

Zastupitelé zřídili osadní výbory v Onřejově a Janovicích,
stanovili počet členů a jmenovali jejich předsedy

Členství v honebním společenstvu

Osadní výbory zřizuje dle § 120 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo města a jsou jedním
z jeho orgánů. Počet členů osadního výboru
určuje zastupitelstvo město a z řad členů osad-
ního výboru volí také předsedu osadního vý-
boru.
18. ledna se uskutečnila v Ondřejově veřejná
schůze občanů, na níž proběhla dle Pravidel
o zřizování a činnosti osadních výborů volba
členů osadního výboru Ondřejov.
Zvoleni byli tito občané s trvalým pobytem
v Ondřejově:
Anežka Továrková, Marie Bučková, Jaroslav
Talčík a Ludmila Vykoukalová.
Členové osadního výboru navrhli zastupitel-
stvu města, aby předsedou výboru byla zvole-
na paní Anežka Továrková.
Zastupitelstvo s účinností od 30.1.2003 zřídi-

lo osadní výbor v Ondřejově, stanovilo počet
členů na čtyři a jmenovalo Anežku
Továrkovou předsedkyní osadního výboru
v Ondřejově.
Stejným způsobem se uskutečnila volba osad-
ního výboru v Janovicích, kdy se 14. ledna ko-
nala veřejná schůze občanů, na které byli zvo-
leni tito občané:
Božena Švubová, Simona Pletková, Jaroslava
Mazelová, Lubomír Štefela, Josef Šustr st.,
Josef Hnilo, Ing. Oldřich Matula, František
Jurča a Jiří Štanglica.
Členové osadního výboru navrhli zastupitel-
stvu města, aby předsedou výboru byla zvole-
na paní Jaroslava Mazelová.
Zastupitelstvo s účinností od 30.1.2003 zřídilo
osadní výbor v Ondřejově, stanovilo počet čle-
nů na devět a jmenovalo Jaroslavu Mazelovou
předsedkyní osadního výboru v Janovicích.

Město Rýmařov odstoupí od smlouvy o nájmu a provozování vodovodu Rýmařov
uzavřené mezi městem a VaK Bruntál a.s.

Rada města projednala 16.12.2002
další postup v zásobování města pit-
nou vodou a uložila ve smyslu
schváleného materiálu jednat s další-
mi obcemi s cílem dosažení dohody.
Na základě dvou jednání (7.
a 14.1.2003) devíti obcí (Sdružení
obcí) byla projednána další strategie
společného postupu s cílem vyřešit
spor mezi akcionáři společnosti VaK

Bruntál a.s. na platformě jednotné
ceny vodného. Proto těchto devět ob-
cí - Bruntál, Rýmařov, Morav-
skoslezský Kočov, Huzová, Milotice
nad Opavou, Ryžoviště, Leskovec
nad Moravicí, Svobodné Heřmanice
a Široká Niva - se dohodlo na jedno-
tné ceně pitné vody dodávané pří-
mým odběratelům a jsou připraveny,
za podmínky uzavření dohody o spo-

lečném postupu při řešení situace
VaK Bruntál a.s., souhlasit s jednot-
nou cenou vody pro další města a ob-
ce s tím, že přistoupení dalších obcí
k dohodě o jednotné ceně nedojde
k takovému zvýšení nákladů na do-
dávku vody, které by vedly k navýše-
ní ceny vody fakturované přímým
odběratelům nad cenu pro všechna
spotřebiště v rámci jednoho provozo-
vatele, která je vypočtena ve výši
29,15 Kč/m3 + 5% DPH.
Výše uvedená města a obce vydaly
výzvu, ve které vyzývají ostatní měs-
ta a obce - akcionáře obchodní spo-
lečnosti VaK Bruntál, kterým zabez-
pečuje dodávku pitné vody obchodní
společnost BRVOS Bruntál s.r.o.
k připojení se k dohodě o jednotném
postupu při řešení situace obchodní
společnosti VaK Bruntál a.s. dle ná-
sledujících zásad:
• schválení stanov obchodní společ-
nosti VaK Bruntál a.s. ve kterých ne-
budou akcionáři omezováni na hla-

sovacích právech a současně bude
potvrzeno zrušení prioritních akcií
• dohoda o společném postupu při
volbě představenstva a dozorčí ra-
dy obchodní společnosti VaK
Bruntál a.s.
• zachování majetku infrastruktury
vodovodů a kanalizací na městech
a obcích, což znamená, že města
a obce nebudou podnikat kroky ve-
doucí k prodeji akcií VaK Bruntál a.s.
• pokračování v jednotném způsobu
provozování infrastruktury vodovodů
a kanalizací v majetku měst a obcí.
Na základě těchto nových skutečností
vzalo zastupitelstvo informace o vý-
sledcích jednání na vědomí, jakožto
i výpověď stávající smlouvy o nájmu
a provozování vodovodu Rýmařov ze
dne 27.6.1997 uzavřené mezi městem
a VaK Bruntál a.s. (poběží tříměsíční
výpověď) a pověřilo starostu města
jednáním ve věci uzavření nové ná-
jemní smlouvy respektující stávající
legislativu a zájmy města.

Rada města pověřila ředitele spojených lesů Ing. Oldřicha
Matulu vytvořením městské honitby, respektive s ostatními
majiteli pozemků spolupracovat na vytvoření honitby a stát
se členy honebního společenstva dle zákona o myslivosti 
č. 449/2001 Sb. Město Rýmařov nevlastní potřebných uce-
lených 500 ha pozemků a nemůže tudíž založit svoji vlast-
ní honitbu, z hlediska hospodaření se zvěří by tak malá ho-
nitba ani nebyla žádoucí. Potřebná jednání se uskutečnila,
honební společenstvo je založeno a honitba je navržena 
na uznání orgánu státní správy myslivosti. První valná hro-
mada se uskutečnila 17.12.2002 a honebním starostou zvo-
lila Ing. Petra Kloudu. V případě, že by město neusilovalo
o to být ve společenství, byly by jeho pozemky přičleněny
do nově vzniklých honiteb bez možnosti ovlivnění budou-
cí volby nájemců honitby, výši nájemného a dalších pod-
mínek.
Zastupitelé schválili členství města Rýmařov v honebním
společenstvu a pověřili starostu Ing. Petra Kloudu zastupo-
váním města Rýmařova jako člena a vlastníka honebních
pozemků v Honebním společenstvu Rýmařov.

Obecně závazná vyhláška č. 04/2003
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Změna dozorčí rady Tepla Rýmařov s.r.o.
Z důvodu úmrtí člena dozorčí rady
Tepla Rýmařov s.r.o. bylo potřeba
jmenovat člena nového. Okresní sta-
vební bytové družstvo Krnov navrh-
lo tyto kandidáty:
Josefa Švédu, Jaroslava Nejedlého,
Pavla Zeťáka a Karla Zeťáka.
Těmito navrženými kandidáty neby-
ly orgány města vázány. Podle záko-
na o obcích (č. 128/2000 Sb.) navr-
huje jmenování a odvolání zástupce
města do orgánů obchodních společ-
ností, v nichž má město majetkovou
účast, zastupitelstvo města. Vlastní
jmenování či odvolání těchto zástup-
ců je v pravomoci rady města.
Zastupitelstvo dle § 84 odst. 2 písm.
h) zákona o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, navrhlo jako člena do-
zorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o. Ing.
Josefa Švédu.
Městské muzeum se stane od
1.3.2003 příspěvkovou organizací

Vzhledem k tomu, že počátkem roku
2003 převzal odbor školství a kultu-
ry MěÚ Rýmařov výkon státní sprá-
vy ve školství a v „běhu“ je reorga-
nizace stávající struktury odboru
(snížení počtu pracovníků) bylo na-
vrženo zřízení samostatné příspěv-
kové organizace s právní subjektivi-
tou - Městského muzea Rýmařov.
Zřízením právnické osoby bude pod-
statně zvýhodněno postavení statu-
tárního orgánu muzea při jednáních
s Ministerstvem kultury ČR
a Asociací českých a Moravsko-
slezských muzeí a galerií především
při uplatňování podpůrných progra-
mů a grantů. 
Zastupitelé zřídili příspěvkovou or-
ganizaci Městské muzeum Rýmařov
k 1.3.2003, schválili zřizovací listinu
a statut městského muzea a do funk-
ce ředitelky muzea jmenovali Bc.
Leonu Pleskou.

Rýmařov vstoupil do Euroregionu Praděd jako 
samostatné město a do Sdružení Země děda Praděda

Dne 20.12.2002 se uskutečnila
schůzka členů sdružení obcí
Rýmařovska. Sdružení má 13 členů
- 12 obcí, které spadají do působ-
nosti Rýmařova a Dětřichov nad
Bystřicí. Na schůzce byl zvolen 
na další čtyři roky nový předseda
sdružení - starosta Břidličné
Miroslav Volek a dva místopředse-
dové - starosta Dolní Moravice
Ladislav Velebný a starosta
Rýmařova Ing. Petr Klouda.
Sdružení má za cíl účelně využívat
spojení obcí k propagaci regionu,
řešení regionálních projektů a vyu-
žívání dotací a grantů řešících pro-
blémy regionu. Na této schůzce by-
lo mimo jiné odhlasováno vystou-
pení Sdružení z Euroregionu
Praděd, jehož jsme byli přidružený-
mi členy. Hlavním důvodem odpůr-
ců členství byla z jejich pohledu

nulová návratnost příspěvku, který
činí 3 Kč na obyvatele. Zástupci
města Rýmařova však hlasovali pro
zachování členství - euroregiony
mohou čerpat dotace na vhodné
projekty ze zdrojů Evropské unie.
Zastupitelům bylo proto navrženo,
aby se město Rýmařov stalo členem
Euroregionu Praděd jako samostat-
né město. Náklady na členství by
tak nebyly zbytečně vynaložené.
Mohou se vrátit v případě realizace
a dotování vhodného projektu.
Další nová iniciativa je sdružení
Země děda Praděda. Jde spíše
o marketingovou známku, o sdru-
žení propagující region Jeseníků,
jeho přírodní krásy a turistické
možnosti.
Zastupitelé vstup města Rýmařova
do Euroregionu Praděd a do sdruže-
ní Země děda Praděda schválili.

Záležitosti
majetkové

Zastupitelstvo schválilo ve dvou 
ucelených blocích záměry prodejů
pozemků nebo jejich částí v katast-
rálním území Rýmařov, Edrovice,
Janovice, Jamartice, Stránské
a Janušov a prodeje pozemků nebo
jejich částí v k.ú. Rýmařov.
V bodu různé schválili zastupitelé
odkoupení části pozemku v k.ú.
Rýmařov, úplatný převod pozemku
v k.ú. Jamartice, záměr směny čás-
tí pozemků v k.ú. Rýmařov a kom-
penzaci nákladů na opravu prona-
jatých nebytových prostor v objek-
tu na Národní ulici v Rýmařově
a další.

Výstavba Penny Marketu není pozastavena
V závěru třetího jednání zastupitelstva města byl dán prostor
diskusi v bodu různé.
Zastupitel MUDr. Bohumil Servus se zajímal, zda existuje
konkrétní koncepce rozvoje města. Starosta podal informaci
o tom, že koncepci rozvoje města Rýmařova zpracovaly jed-
notlivé odbory v horizontu čtyř let a zastupitelé budou prů-
běžně o koncepci informováni.
Mgr. Jarmila Labounková přinesla podnětný požadavek, aby
se materiály pro jednotlivá jednání dostávaly zastupitelům
včas.
Prostor k diskusi dostala i veřejnost.
Dotaz z fóra se vztahoval na obecně závaznou vyhlášku
o spádovostí škol a otázka zněla, co se bude dít v případě, 
že nebude s příslušným zařazením dítěte do dané základní
školy souhlasit byť jen jeden rodič. Starosta informoval taza-
tele, že se bude postupovat podle Obecně závazné vyhlášky
o spádových obvodech základních škol, tzn. podle článku IV
- Postup při zápisu žáků - bude o zařazení dětí do základní

školy rozhodovat ředitel školy. Při zápisu do tříd bez rozšíře-
né výuky se přednostně budou zařazovat děti, které mají tr-
valý pobyt ve spádovém obvodu školy. Přesáhne-li počet za-
pisovaných dětí kapacitní možnosti školy, zahájí ředitel ško-
ly dohodovací řízení s ředitelem nejbližší základní školy. 
Při odvolání rodičů proti rozhodnutí ředitele rozhoduje podle
§ 7 písm. b) o zařazení dítěte odbor školství, mládeže a spor-
tu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Další dotaz se vztahoval na výstavbu Penny Marketu a ob-
čan se zajímal, zda se výstavba pozastavila. Nikdo ze zastu-
pitelů však potřebné informace o tom, že by tomu tak mělo
být neměl. Patrně se výstavba pozastavila vzhledem k zim-
nímu období.

S usnesením 3. řádného zasedání zastupitelstva města
Rýmařova konaného 30. ledna se mohou občané seznámit
na Úřední desce Městského úřadu v Rýmařově.

Z podkladů MěÚ zpracoval JiKo

Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Nový program: „Měsíc české a slovenské
kulturní vzájemnosti“

Ministerstvo kultury České republiky vy-
hlašuje počínaje rokem 2003 program
pod názvem „Měsíc české a slovenské
kulturní vzájemnosti“ a v této souvislosti
byly všechny kraje požádány o předání
informace o tomto novém programu 
co nejširšímu okruhu pořadatelů kultur-
ních akcí.
Pořadatelé kulturních akcí, které se kona-
jí zcela či z části v měsíci říjnu příslušné-
ho roku a jsou zaměřeny na rozvoj česko-
slovenské spolupráce, mají možnost po-
žádat zahraniční odbor Ministerstva kul-
tury České republiky jako gestora progra-
mu o zařazení kulturní akce splňující vý-

še uvedené pod-
mínky do se-

znamu Měsí-

ce české a slovenské kulturní vzájemnos-
ti. Zároveň se mohli též ucházet o finanč-
ní podporu v grantových řízeních, vyhla-
šovaných odbory umění a regionální
a národnostní kultury pro rok 2003.
Počínaje rokem 2004 pak budou mít po-
řadatelé těchto akcí možnost požádat
i o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu
Ministerstva kultury České republiky 
na jejich realizaci, a to v řádném granto-
vém řízení zahraničního odboru
Ministerstva kultury.
Informace o uvedeném programu jsou
k dispozici na internetových stránkách
Ministerstva kultury České republiky
(www.mkcr.cz) a též na Odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.

Ing. Jiří Carbol,
náměstek

hejtmana kraje
e-mail: jiri.carbol
@kr-moravskos-
lezsky.cz

Jmenování koordinátora pro národnostní
menšiny a záležitosti romské komunity

Povinnost zřídit místo koordi-
nátora pro romské záležitosti
vyplývá z novely zákona
o krajích (129/2000 Sb.).
„Řešit by měl tedy jen proble-
matiku romskou, ovšem
Moravskoslezský kraj je kra-
jem velice bohatým na národ-
nostní menšiny, proto by
se činnost koordinátora měla
vztahovat jak na záležitosti
romské komunity, tak na ná-
rodnostní menšiny,“ uvedla
Helena Balabánová. Dodala,
že se jedná především o práci
koncepční a koordinační.
Koordinátor by měl být spojo-
vacím článkem mezi příslušní-
ky národnostních menšin a et-
nických skupin žijících v kraji

a krajskou samosprávou zasto-
upenou členy komise pro ná-
rodností menšiny krajského
zastupitelstva. Důležitý bude
také kontakt a spolupráce
s romskými poradci na obec-
ních úřadech obcí s rozšířenou
působností v rámci Morav-
skoslezského kraje. Hlavní 
účel zřízení tohoto místa spat-
řuje Balabánová ve zpřístup-
nění úřadu lidem z národnost-
ních menšin právě prostřed-
nictvím koordinátora i v ury-
chlení řešení určitých problé-
mů.
Kontakt: Mgr. Helena
Balabánová, tel: 595 622 349
e-mail:helena.balabanova@kr-
moravskoslezsky.cz

K 1. lednu 2003 bylo na odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zřízeno místo koor-
dinátora pro národnostní menšiny a záležitosti romské komuni-
ty. Tuto pozici vykonává Mgr. Helena Balabánová.
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Všeobecná zdravotní pojišťovna oznamuje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
vyhlásilo dotační program

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dotační pro-
gram podpory investičních aktivit obcí
v oblasti dopravy. Se svými projekty se mo-
hou obce přihlásit do výběrového řízení
těchto dvou dotačních programů:
• Odstraňování omezujících prvků míst-
ních komunikací - program podpory inves-
tičních aktivit obcí na opravy, rekonstrukce
a modernizace omezujících prvků místních
komunikací, zejména mostních objektů,
propustků a zdí.
• Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozem-
ních komunikacích - program podpory in-
vestičních aktivit obcí na zvyšování pasivní

bezpečnosti komunikací ve prospěch pěších
účastníků silničního provozu, zejména ne-
zletilých, a míst vážných dopravních nehod.
Finanční prostředky pro poskytnutí dotací
v této oblasti činí 15 000 000 Kč, přičemž
na jeden projekt lze poskytnout částku 25
000 až 1 000 000 Kč. Oba programy byly
schváleny jako dotace do výše 50% nákla-
dů akce. Termín vyhlášení výběrového ří-
zení je stanoven na 10. února 2003, ko-
nečný termín podání přihlášek je do 10.
března 2003.

Informace poskytla Katherini Davasová,
tisková mluvčí

Nový ředitel Městských služeb
je již znám

Pozvání na první setkání maminek
PRENATAL KLUBU

Srdečně zveme všechny maminky, které se účastnily prenatálních kurzů a na-
stávající maminky, které mají zájem dozvědět se něco navíc, ke společnému
setkání, kde budou mít možnost vyměnit si navzájem rodičovské zážitky
a zkušenosti i poradit se o problémech.

Setkání se uskuteční dne 1. března 2003 v 9,00 hod. v nemocniční kapli.
Hosty setkání budou MUDr. Tatiana Gvozdiaková, vedoucí lékařka dětské-
ho oddělení a laktační poradkyně Jana Tarcalová.
Vítání jsou i tatínkové s dětmi.

Na shledání s Vámi se těší Majka Volková a Blanka Škutová,
gynekologicko-porodní oddělení nemocnice v Rýmařově

Na základě výběrového řízení na funkci ředitele Městských slu-
žeb s.r.o., Rýmařov, vyhlášeného radou města Rýmařova, byl
z třiadvaceti kandidátů na tuto funkci doporučen komisí pro vý-
běrové řízení Rýmařovák Ing. Martin Vala, vysokoškolák, který
na místo ředitele a jednatele Městských služeb s.r.o. přichází
z firmy Stelon s.r.o. ve Velké Štáhli. Má za sebou dlouholetou
praxi s velmi dobrými výsledky a ovládá světový jazyk. Výběr
na místo ředitele městských služeb se uskutečnil dvoukolově.
Ing. Vala by měl do své nové funkce nastoupit 1. dubna 2002.
Bližší informace o novém řediteli a jeho koncepci pro činnost
městských služeb přineseme bezprostředně po jeho nástupu do
funkce. V příštím vydání uveřejníme konkrétní informace o prů-
běhu a výsledcích výběrového řízení na místo nového ředitele
Bytermu. JiKo

Blýská se na lepší časy?
Kvalitnější příjem televizního signálu

programu TV Prima je snad v dohlednu
Rada města jednala o zkvalitnění sig-
nálu televizního programu Prima
a zároveň o lokálním televizním vy-
sílání podobném ja-
ko má například o-
bec Stará Ves.
Již dříve se tímto
problémem radnice
zabývala, ale pro-
jekt zlepšení signálu na TV Prima
nebyl nakonec realizován. Podle vy-
jádření starosty města Ing. Petra
Kloudy byl proveden první kontakt
s dodavatelem, který stanovil relativ-
ně nízkou částku za realizaci celého
projektu. Vysílání by mělo dobu tr-
vání pravděpodobně deseti let vzhle-
dem k tomu, že po této době by 
se tzv. analogové vysílání měnilo 
na digitální a bylo by na svobodném
rozhodnutí každého uživatele, zda 
si digitální zařízení pořídí. V souvis-
losti s přijímáním signálu na TV
Prima bude potřeba provést frekvenč-
ní měření a zjistit, zda jsou k dispozi-
ci volné kanály. Realizace projektu
by se mohla uskutečnit v horizontu 6

- 8 měsíců, nejdříve však do dvou
měsíců, pokud tento záměr bude
schválen radou města a pokud doda-

vatel nebude klást
další podmínky ve
smlouvě, které by
rozhodnutí města od
záměru odradily.
„Hodně napoví jed-

nání rady města, které se uskutečnilo
10. února (pozn. redakce: uzávěrka
byla 7.2.), na kterém předložím mate-
riály o jednání s dodavatelem.
Náklady na financování celého pro-
jektu by přitom nepřesáhly částku
300 000 Kč. Z hlediska deseti let 
to není částka příliš vysoká. Signál 
na zlepšení vysílání programu TV
Prima by se vedl tzv. bezdrátovým pře-
nosem. Signál by přinesl zlepšení pro-
gramu Primy především v Rýmařově,
ale i v Janovicích a snad i v horní čás-
ti Ondřejova. Informoval jsem se také
na Radě pro televizní a rozhlasové vy-
sílání a bylo mně sděleno, že licenci
povolují“, řekl k tomuto problému sta-
rosta Ing. Klouda. JiKo

I. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
• psoriáza všech forem nebo rozsáhlý atopický ekzém
• tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém v souběhu 

s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích
• bronchiální astma a jeho podskupiny
• chronická obstruktivní plicní nemoc

II. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
• alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem
• chronický zánět vedlejších nosních dutin

Léčebné pobyty Mořský koník 2003 se i v letošním roce konají
v Řecku u Egejského moře a v Chorvatsku u Jaderského moře
a jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 16 let.

VZP oznamuje svým klientům,
že v letošním roce opět pořádá přímořské léčebné pobyty pro děti s diagnózami:

Bližší informace o celé léčebné akci Vám poskytnou pracovníci Odboru zdravotní péče
Okresní pojišťovny VZP ČR v Bruntále, Komenského 1

tel.: 554 785 112
úřední hodiny: pondělí a středa od 8 - 11, 12 - 17 hodin

Podklady OP VZP Bruntál

Jako dárek nabízíme svým pojištěncům v letošním roce - u příležitosti konání 10. ročníku akce Mořský koník - mimořádnou 20% slevu na úhradu léčebné-
ho pobytu dítěte, pokud jsou i jeho rodiče pojištěni u VZP ČR nepřetržitě od roku 1992 (event. u cizinců od počátku jejich pobytu v ČR).
Za nepřetržité je považováno pojištění i v případě, kdy jeden nebo oba zákonní zástupci museli pojištění u VZP ČR přerušit z důvodu práce v zahraniční či
z důvodu výkonu vojenské základní služby a to na dobu nezbytně nutnou.

Vyplněné Návrhy od praktických lékařů pro děti a dorost (event. pro dospělé, pokud je zde dítě již registrováno) je nutno odevzdat Okresní pojišťovně VZP
ČR příslušné dle místa bydliště v době

od 27. ledna do 7. března 2003.

Foto. Ing. Miloslav Marek
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Další vloupačka do bytu
V pondělí 20. ledna v době mezi
10.00 a 12.00 hodinou došlo na třídě
Hrdinů ke vloupání do bytu. Je to již
druhý případ bytového vloupání za
poslední dva měsíce. Neznámý pa-
chatel vylomil vložku zámku FAB
u vstupních dveří bytu, který evi-
dentně prohledal, ale odešel z prázd-
nou. Škoda na vstupních dveřích by-
la vyčíslena na 540 Kč.

Pozor na krádeže lyží
V současném zimním období přijíž-
dí do našeho regionu vyznavači bílé
stopy a sjezdového lyžování. V této
souvislosti se nabízí některým nene-
chavcům příležitost, jak lehce přijít
ke kvalitní výstroji. O tom se pře-
svědčila majitelka sjezdových lyží
značky HEAD, které ji zmizely
v pondělí 20. ledna v době od 15.00
do 20.30 hodin ze společenské míst-
nosti ubytovny AŽD Praha
v Karlově. Dámské sjezdovky, které
neznámý zloděj odcizil, majitelka 
ocenila částkou 10 000 Kč.

Vloupali se do rodinného
domu a rekreační chaty

Dosud neznámý zloděj se také vlou-
pal 30. ledna v době od 10.00 
do 14.00 hodin do rodinného domu
v Janovicích. Zaměřil se zejména na
cennosti, zlato a stříbro. Odnesl 
si šperky v celkové hodnotě za více
jak 30 000 Kč.
Také v době od 18. ledna do 2. úno-
ra se vloupal neznámý pachatel 
do rekreační chaty v Novém Vsi od-
kud si odnesl několik konzerv a lah-
ví alkoholu a vína. Majitel vyčíslil
škodu na více jak 5.000 Kč.

Policie zadržela
zloděje při činu

Do prodejny potravin Daja v Karlově
se vloupali 31. ledna dva dnes již
známí pachatelé J.Č. (1972) a D.M.
(1975) z Olomouce. Když odcizené
cukrovinky, kávu, tabákové výrobky,

lihoviny a uzeniny v celkové výši
16.000 Kč nakládali do auta, byli za-
drženi hlídkou Policie OOP ČR
Rýmařov. Byli obviněni z trestného
činu krádeže a mohou teď přemýšlet
o tom, jak uspořádat piknik, ale zá-
konným způsobem.

Policie dopadla čtyřlístek
povedených zlodějů

Z nákupní tašky odcizil tenkrát ještě
neznámý pachatel invalidní důchod-
kyni z Horní Moravice 20. ledna pe-
něženku s finanční hotovostí, osobní
doklady a platební kartu, u které by-
lo také číslo pro výběr z bankomatu
(PIN kód). Pachatel vybral ještě té-
hož dne z bankomatu částku téměř
13.000 Kč. Při policejním vyšetřová-
ní byl v této souvislosti zadržen rý-
mařovský čtyřlístek podezřelých pa-
chatelů. Jednalo se o dvě mladé dá-
my D.A. (1982) a Č.M. (1974) a dva
muže L.Z. (1961) a S.F. (1957), kte-
ří se přiznali k tomu, že v odcizené
peněžence byla platební karta i s PIN
kódem, pomocí kterého se podařilo
mladým podvodnicím vybrat z ban-
komatu finanční hotovost.

Bez toho, aniž
by poškodil zámek,

vloupal se do Octavie
Pachatel, který se vloupal 1. února
do zaparkovaného vozidla značky
Škoda Octavie v Karlově bez použi-
tí násilí, odcizil osádce všechny do-
klady totožnosti, zbrojní průkaz,
průkazy pojišťovny, několik plateb-
ních karet, u kterých nepozorní ma-
jitelé zanechali PIN kód, peněženku
s finanční hotovostí a mobilní tele-
fon. Ke všemu se povedenému lap-
kovi podařilo vybrat na platební kar-
tu další finanční hotovost z banko-
matu v obci Karlova Studánka 
ve výši 19.000 Kč. Celková škoda,
kterou neznámý zloděj způsobil, by-
la vyčíslena částkou 22.500 Kč.  

Z podkladů OOP ČR Rýmařov
zpracoval JiKo

Porada ředitelů školských zařízení
přinesla důležité informace

Porada ředitelů škol a školských
zařízení, která se konala ve středu
5.2.2003 na radnici v Rýmařově,
měla za úkol seznámit ředitele
s tvorbou rozpočtu obecních škol
pro rok 2003 a vzájemně si vymě-
nit informace v rámci působnosti
obce III. typu.
Všechny školy, které byly dříve or-

ganizačními složkami obcí,  přešly
od 1.1. do právní subjektivity a sta-
ly se z nich organizace příspěvko-
vé. Tím pro ně vyvstaly nové po-
vinnosti, které v předchozích le-
tech za ně prováděla obec a státní
správa.
Mimorozpočtově budou uvolněny
prostředky na podporu rozšíření
výuky cizích jazyků o 2 hodiny
týdně, tato změna bude zavedena
od příštího školního roku.
Rozpis rozpočtu státní dotace bude

proveden na základě stanovených
krajských normativů, které vychá-
zely ze skutečnosti r. 2002, povýše-
ných o faktory, jako je např. u pla-
tů procentní zvýšení tarifů, předpo-
kládané zvýšení nákladů v souvis-
losti s přechodem do právní sub-
jektivity, změna ve financování
plaveckých škol atp. V normativu

na žáka jsou rovněž obsaženy 
ostatní neinvestiční výdaje a zahr-
nují prostředky na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, učební
pomůcky, školní potřeby, učebnice,
náklady na plavecký výcvik, pojiš-
tění a dálší náklady spojené s pra-
covně právními vztahy. Provozní
prostředky hradí škole zřizovatel.

Dodatečně budou krajským úřadem
přiznány příplatky na postižené dě-
ti, po prověření předložených náro-
ků a splnění daných podmínek.
Protože normativy jsou stanoveny
na 1 žáka, je státní dotace přímo
závislá na počtu žáků, což staví
do nevýhody malé školy, s malým
počtem žáků. (Např. u základní
školy pro 1. - 4. roč. je stanoven
normativ v počtu do 50 žáků
a to znamená koeficient 11,69 žá-
ka na 1 učitele.)

Pokud zřizovatel hodlá provozovat za-
řízení s menším počtem žáků než je
stanoveno, musí uhradit scházející pro-
středky ze svých zdrojů. Tímto minis-
terstvo vytváří nepřímý tlak na racio-
nalizaci sítě škol. Zřizovatel tak musí
zvážit, zda se mu provoz za těchto pod-
mínek vyplatí. Ladislava Mendroková,

odbor školství a kultury MěÚ
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Školy informují

Gymnázium se prezentovalo na esejistické soutěži
Devět studentů z našeho gymnázia se zúčastnilo esejistické soutěže Daniel
2003, kterou vyhlásila ministryně školství pro studenty gymnázií z celé re-
publiky. Účastníci soutěže obdrželi Pamětní list od ministryně Petry Buzkové
a knižní odměnu od MŠMT.
Gymnázium zastupovali v této soutěži studenti: Štěpán Sedláček (4. r.),

Vladimír Polidar (VII.), Martin Lošťák (VII.), Lubomír Skoumal (VII.),
Lubomír Hlavienka (3. r.), Radek Ocelák (IV.), Magda Pechová (IV.), Helena
Chlebcová (III.), a Ludmila Ondrašíková (III.).
Pro zajímavost uveřejňujeme jednu se zdařilých prací našeho studenta
Štěpána Sedláčka ze 4. ročníku, kterou se prezentoval v soutěži Daniel 2003.

Myriam
V páteční hodině literatury jsme
s naší paní profesorkou podrobně
probírali život a dílo českého prozai-
ka, dramatika a publicisty Ivana
Klímy. Ivan Klíma - pro většinu osa-
zenstva naší třídy jen součást matu-
ritních otázek. Vnímavější menšinu
však zaujala povídka „Myriam“
z cyklu „Moje první lásky“.
Autobiografická povídka vypráví
o autorově první lásce, kterou prožil
v terezínském ghettu. Věta z učebni-
ce literatury pro 4. ročník středních
škol přesně vystihuje autorův záměr
doložit, že i v nelidských podmín-
kách holocaustu mohly existovat lid-
ské city. Tato věta zní: „Něžná dětská
láska v povídce Myriam kontrastuje
s hrůzou terezínského ghetta“.
Povídka je až notoricky známá, pro-
to bych chtěl jen stručně nastínit děj,
zvláště pak jeho konec, protože na
ten navazuje celá moje následující
práce.
Myriam, asi šestnáctiletá židovská
dívka, je v ghettu zaměstnána u provi-
antury, a přidělovala dávky mléka. 
Po několik dní nalévala mladému
Ivanovi vyšší příděly a pokaždé, když

mu vracela jeho plecháč, usmála 
se na něj. Mladík to pochopil jako
projev lásky a do Myriam se hluboce
zamiloval. V další části příběhu jsou
podrobně popsány mladíkovy myš-
lenkové pochody. Ivan si přesně plá-
nuje setkání s Myriam a v hlavě 
si přehrává rozhovory s dívkou svých
snů. V závěru povídky je chlapec
zmaten počínáním své milované, kte-
rá mu nalije jen jednu nejmenší odliv-
ku mléka. Povídka končí autorovým,
pro průběh příběhu nepodstatným,
sdělením: „Tetu odvezli. Musela 
do transportu. Ta, co se vdávala.“
Ve třídě se rozvinula diskuse. Nikdo
přesně nevěděl, jak počínání Myriam
pochopit. Přestala Ivana milovat?
Odehrál se celý příběh v mladíkově
nezkušené a naivní mysli?
Odpovědět jednoznačně bylo prak-
ticky nemožné.
V další, pondělní hodině literatury
nám bylo sděleno, že ve středu se
v Bruntále koná setkání se spisovate-
lem Ivanem Klímou. V hlavě mi ih-
ned vyvstala otázka, kterou bych
mohl autorovi položit: Jak to dopad-
lo s Myriam?
Ve středu odpoledne vcházím se svý-
mi spolužáky do sálu, ve kterém 

se má akce konat. Sál je plný studen-
tů středních škol, kteří jsou zde oči-
vidně „dobrovolně“. Do diskuse
s autorem se zapojuje jen asi šest ne-
bo sedm profesorů a studentů. Celou
dobu přemýšlím, jak svůj dotaz sro-
zumitelně formulovat. Problémem se
ukázala být moje stydlivost a ostý-
chavost. Diskuse končí, a já se neze-
ptal. Snad proto, že se stydím před
plným sálem. Ale v soukromém roz-
hovoru mi snad pan Klíma odpoví.
Autor podepsal poslední knihu, sál je
skoro prázdný. Jsem na řadě.
„Dobrý večer. Chtěl bych se jen ze-
ptat. Povídka Myriam je autobiogra-
fická,že?“ ostýchavě zahajuji rozho-
vor. Ivan Klíma kývá hlavou a přita-
kává. „Nevím, jak správně pochopit
její konec. Myriam vás opravdu pře-
stala milovat, nebo jste si její lásku
jen namlouval a ona k vám ve sku-
tečnosti nic necítila?“ Zvládl jsem to.
Nic složitého to přece nebylo. „Já už
to vyprávěl vícekrát.“ vysvětluje au-
tor. „Ta teta, o které se na konci zmi-
ňuji, měla v ghettu na starost provi-

anturu a nařídila Myriam, aby mi dá-
vala vyšší příděly. Byla to sprostá
protekce, nic víc. Já na to po válce 
úplně zapomněl. Jednou se mě teta,
která koncentrák přežila, zeptala, jak
to vlastně tenkrát s Myriam dopadlo?
Já si vlastně až tehdy vzpomněl. 
To bylo asi v roce 1975.“
Vyčerpávající odpověď. „Ale co ten
úsměv? Ten nic neznamenal?“ vy-
soukal jsem ze sebe lehce zmaten.
Autorova odpověď mě dorazila: „Ten
jsem si asi domyslel. To víte po toli-
ka letech.“. „Děkuji, nashledanou.“
rozloučil jsem se.
Zklamání? Překvapení? Něco od obo-
jího. Vlastně, proč ne? Proč by to ne-
mohlo dopadnout právě takhle?
Vždyť to ví jen autor a pár zvědavých
čtenářů, mezi které se teď můžu počí-
tat taky. Pro ostatní to zůstane roman-
tický příběh o lásce v nelidských pod-
mínkách terezínského ghetta. Možná
je lepší nevědět a představovat si, 
než znát tak prozaickou skutečnost.

Štěpán Sedláček,
Gymnázium Rýmařov

Paní ministryně Buzková při projevu na celostátní studentské konferenci
v Senátu dne 27.1.2003

Pamětní listy a knihy pro sebe a pro dalších osm studentů rýmařovského gym-
názia převzala od paní ministrystryně studentka kvarty Magda Pechová.
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Základní umělecká škola zve na zajímavé akce

Další klavírní koncert v Rýmařově
Když jsme v prosinci loňského roku
v koncertním sále ZUŠ v Rýmařově 
uchváceně sledovali skvělý výkon klaví-
risty a krnovského rodáka Jana
Bartoše, netušili jsme, že si
o dva měsíce později budeme
moci tento skutečně skvělý zá-
žitek zopakovat. Bezpro-
středně po koncertu jsme zjis-
tili, že Jan do Rýmařova přijel
se svým přítelem a spolužá-
kem z pražské Hudební akade-
mie múzických umění Adamem
Soukupem. To, co měli náhodní poslucha-
či možnost si poslechnout za zavřenými
dveřmi učebny, kde Adam Soukup cvičil,
dává jistotu, že se jedná o další hudební ta-
lent evropského formátu a my Rýma-

řované se můžeme cítit poctěni, že tento
interpret projevil přání uspořádat u nás
koncert také.

Ve středu 26.února se tedy
mohou milovníci vážné
hudby těšit na další klavírní
„lahůdku“ skvělé úrovně
a přijdou-li v ten den v 18
hodin do sálu ZUŠ
na Divadelní ulici, rozhod-
ně nebudou litovat.
Opět se ukazuje, že Rýma-

řov již dávno přestal být „provinčním“
městem okrajového formátu a že se dostá-
vá do povědomí kulturního světa jako vý-
znamné centrum, kde se odehrávají akce
republikového významu.

Mgr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

Gymnázium Rýmařov opět úspěšné
v matematické olympiádě

Gymnázium Rýmařov dosáhlo opět velmi dobrých výsledků v okresním kole matematické o-
lympiády, která se konala 28.ledna v bruntálském gymnáziu. V kategorii SŠ B zvítězil Libor
Polčák ze sexty a v kategorii SŠ C Luboš Musálek z kvinty. Oba studenti postupují do kraj-
ského kola, spolu s nimi jede „na kraj“ také Jiří Polášek z kvinty, který se umístil na druhém
místě. V kategorii ZŠ 9 obsadil 4. místo Michal Polčák z kvarty.
Velké uznání a pochvalu za přípravu studentů si zaslouží profesorka paní Durmanová a pro-
fesor Janošťák. Vedení Gymnázia Rýmařov

Prima byla organizátorem okresního kola
v německém jazyce

V měsíci lednu 2003 se na Soukromé střední odborné škole PRIMA v Rýmařově uskutečni-
ly dvě významné akce, které přispěly ke zvýšení kvalifikace. Škola byla pověřena uspořádat
okresní kolo v německé jazyce pro střední školy okresu Bruntál. Zúčastnilo se 19 studentů
z různých škol.
Porota pod vedením Mgr. D. Havelkové, rozhodla takto:

1.místo získala Trubenová Alice, Gymnázium Vrbno p. Pradědem
2. místo získala Franková Veronika, Střední pedagogická škola Krnov
3. místo získal Strouhal Pavel, SSOŠ PRIMA Rýmařov
4. místo získala Janečková Daniela, OA a SZeŠ Bruntál
5. místo získal Cimbál Petr, Gymnázium Krnov

Soutěž byla na vysoké úrovni a studenti byli velmi dobře připraveni.
Hana Čechová, SSOŠ Prima

Úspěch studentů SSOŠ Prima, Rýmařov
V měsíčníku pro základní, střední školy a u-
čiliště byla vypsaná republiková soutěž smí-
šených dvojic -
ŠIKULA CUP
2002, kde byl dán
důraz pro tuto
soutěž na nezbyt-
nou rekvizitu škol,
švihadlo. Při tré-
ninku je používá
hodně sportovců
a to potvrdili také
dva z nejslavněj-
ších českých atle-
tů - desetibojař
Tomáš Dvořák
a trojskokanka Šár-
ka Kašpárková.
Úkolem bylo ve
vymezeném čase
absolvovat co nej-
více přeskoků švihadla snožmo bez mezi-
skoků.

Výsledek každé dvojice byl dán součtem napo-
čítaných přeskoků u obou startujících.

Podmínkou bylo to,
aby každou dvojici
tvořili chlapec a dívka.
Zúčastněné smíšené
dvojice byly rozděle-
ny do pěti kategorií.
Naše škola byla zařa-
zena do kategorie E.
A jak jsme se umístili?
Na 1. místě s 800 bo-
dy dvojice Kobza -
Sklářová, na 3. místě
se 737 body dvojice
Bezloja - Palupčí-
ková a na 4. místě 
se 709 body Musil -
Bradová. Všem zú-
častněným blahopře-
jeme.

Mgr. Jarmila Labounková,
zástupce ředitele
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21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka, od roku 1999 
(UNESCO)

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

15.2.1928 nar. MILOSLAV FULÍN, knižní výtvarník, grafik, typo-
graf - 75. výr. nar.

17.2.1673 zemř. MOLIERE, vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, fran-
couzský dramatik a divadelní herec (nar. 15.1.1622) - 
330. výr. úmrtí

17.2.1853 nar. JAROSLAV VRCHLICKÝ, vl. jm. Emil Frída, bá-
sník, dramatik a překladatel (zemř. 9.9.1912) - 150. výr. nar.

17.2.1958 zemř. PETR BEZRUČ, vl. jm. Vladimír Vašek, básník, 
působil v Brně (nar. 15.9.1867) - 45. výr. úmrtí

17.2.1973 zemř. JOSEF LUDVÍK FISCHER, filozof a sociolog, 
působil i na Masarykově universitě v Brně (nar. 
6.11.1894) - 30. výr. úmrtí

18.2.1838 nar. v Brně-Tuřanech ERNST MACH, rakouský fyzik 
a filozof (zemř. 19.2.1919) - 165. výr. nar.

18.2.1923 nar. ZDENĚK PODSKALSKÝ, filmový režisér a scená-
rista (zemř. 29.10.1993) - 80. výr. nar.

19.2.1938 nar. JOSEF HANZLÍK, básník, autor knih pro děti, pře-
kladatel a scenárista - 65. výr. nar.

20.2.1523 nar. JAN BLAHOSLAV, překladatel, básník, hudební te-
oretik a pedagog, působil v Ivančicích, okr. Brno-venkov, 
(zemř. 24.11.1571 v Moravském Krumlově) - 480. výr. nar.

22.2. Den obětí zločinu, vyhlášen pro stále rostoucí počet po-
stižených násilím na počest dne, kdy v roce 1990 pode-
psal britský ministr vnitra Chartu práv dětí

22.2.1943 nar. ZUZANA NOVÁKOVÁ-RENČOVÁ, básnířka, au-
torka knih pro děti, působí v Brně - 60. výr. nar.

22.2. Den myšlenky bratrství, celosvětový svátek skautů
23.2.1903 nar. JULIUS FUČÍK, novinář, literární a divadelní kritik 

(zahynul 8.9.1943) - 100. výr. nar.
23.2.1908 zemř. SVATOPLUK ČECH, básník a prozaik (nar. 

21.2.1846) - 95. výr. úmrtí
23.2.1938 nar. JIŘÍ MENZEL, filmový režisér a herec - 65. výr. nar.
26.2.1878 nar. EMA DESTINOVÁ, vl. jm. Knittlová, pěvkyně 

a spisovatelka (zemř. 28.1.1930) - 125. výr. nar.
26.2.1898 nar. KONSTANTIN BIEBL, básník (zemř. 12.11.1951) - 

105. výr. nar

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Z příkladů jiných lidí se nauč, co máš dělat a co ne. Život jiných

je naším učitelem. Cato
Známá i neznámá výročí

12.2. 13.30 SVČ ENTENTÝNY 4. kolo soutěže pátých tříd
15.2. SVČ Ples firmy SOLVET s.r.o.
15.2. 9.00 SVČ Po stopách sněžného muže

dobrodružná výprava za Jettim
18.2. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory
19.2. 18.00 - 19.30 SVČ Kurz Internetu pro dospělé
22.2. 9.00 SVČ Počítače pro děti volný program, počí-

tačové hry, malování, Internet
24.2. 18.00 předsálí SVČ Poslechový koncert DO Talianka
25.2. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniorky

Program SVČ

Městská knihovna

Městské muzeum a galerie Octopus

Březen bude v Česku pošesté měsícem
Internetu

Březen bude v roce 2003 v České
republice opět měsícem Internetu,
tentokrát pod oficiální záštitou
Delegace Evropské komise v ČR.
Již 6. ročník projektu, který organi-
zuje sdružení Březen měsíc inter-
netu (BMI), přinese v duchu motta Internet bez bariér množství konferencí,
seminářů, soutěží, setkání a dalších příležitostí k seznámení s Internetem
a možnosti jeho využití.
I Městská knihovna Rýmařov se zapojila do celostátně vyhlášené akce BMI
touto zajímavou a lákavou nabídkou:
1) Internet bude po celý měsíc ZDARMA
2) „Internet pro seniory a ty, co chtějí s internetem začít“ každou březnovou
středu od 9-10,00 hodin pod vedením pracovnic knihovny

P ů j č o v n í d o b a k n i h o v n y :
Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená

Vedení městské knihovny Rýmařov

V úterý 4. února odpoledne byla
v Městském muzeu v Rýmařově za-
hájena odborným pracovníkem
Mgr. Jiřím Karlem výstava přední-
ho fotografa Jindřicha Štreita.
Vernisáž výstavy s příznačným ná-
zvem Za oponou navštívilo více než
osmdesát Štreitových obdivovatelů.
V kulturním programu, který zahá-
jil výstavu, se představili žáci

Základní umělecké školy
z Rýmařova (ZUŠ). Výstava, jak už
samotný název napovídá, dýchá zá-
kulisní atmosférou. Proto i děti 
ze ZUŠ si připravily k této příleži-
tosti ukázky z tvorby dramatického
oboru pod vedením učitelky Sylvie
Jablončíkové. V dramatizaci staro-
řecké báje Narcis a víla Echó
v úpravě Michala Slavíka předvedli

žáci dramatického oboru své herec-
ké dovednosti ve stínovém divadle.
V programu vystoupily také dívky
flétnového souboru pod vedením 
učitelky Renaty Lašákové. V závěru
kulturního bloku se představila ka-
nadská interpretka Sandra Eddy,
žákyně Jindry Štreita, která za kyta-
rového doprovodu ředitele ZUŠ
Jiřího Taufera s velkým nasazením

a citem zazpívala známou píseň
Summertime.
Pohodové odpoledne ukončil milý-
mi slovy sám autor výstavy Jindra
Štreit, který poděkoval všem zúčast-
něným za překvapivě hojnou účast
a pozval přítomné hosty ke zhlédnu-
tí vskutku velmi zajímavé a inspiru-
jící výstavy, která v prostorách mu-
zea potrvá do 2. března. JiKo
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15. - 16.2. 19.30            “Láska shora“ (Film ČR 2002)

Láska shora je hra-
vým a vtipným vy-
právěním o puto-
vání Prokopa a Mag-
daleny za sluncem.
Cestou prožívají ne-
čekaná dobrodruž-
ství, mudrují a díky
své zmatené povaze
se ocitnou málem
v nebezpečí. Film
byl v předpremiéře
uveden na 28. roční-
ku Letní filmové
školy v Uherském Hradišti. Přístupný

22. - 23.2        19.30                  “8 žen“ (Film Francie 2002)

V padesátých letech, v době, kdy se právě všichni chystají slavit vánoce 
ve velkém buržoazním domě stojícím v zasněženém širém poli, se právě začí-
ná drama. Pán domu byl nalezen zavražděn. Viníka nebo spíše vinici je třeba
hledat mezi osmi ženami, které se pohybovali v jeho blízkosti. A tak začíná
náročné vyšetřování, komplikované proplétáním se vzájemných vztahů, sta-
rých sporů, zrad a odhalení. 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
klade 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

Aneta Šalmíková ............................................................................ Rýmařov
Jiří Gorčík ....................................................................................... Rýmařov
Barbora Gorčíková ......................................................................... Stránské

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

Františka Hermanová - Rýmařov ........................................................ 81 let
Marie Černá - Rýmařov ....................................................................... 82 let
Josef Mlynář - Rýmařov ...................................................................... 82 let
Juliana Sabová - Rýmařov ................................................................... 82 let
Josefa Tichá - Rýmařov ....................................................................... 82 let
František Raušer - Rýmařov ................................................................ 84 let
Jan Ovčačík - Rýmařov ....................................................................... 88 let
Marie Bálková - Rýmařov ................................................................... 93 let

Rozloučili jsme se

Josef Ptáček - Rýmařov ......................................................................... 1937
Matrika MěÚ Rýmařov

Už jste vyseli papriku?
Papriky vyséváme na začátku února,
nejpozději však do 10. března
do agroperlitu. Kvě-
tináčky postavíme
do misky naplně-
né vodou do
výšky 1 cm. Po
vysetí semena
jemně zasy-
peme agro-
perlitem, při-
kryjeme filt-
račním papí-
rem, jemně
p ř i t l a č í m e
a zaléváme
nebo mlžíme
tak, aby byl
papír stále
vlhký. Pozor,
při nedodržení
stálé vlhkosti papí-
ru dojde k přerušení

procesu klíčení, semeno zaschne a od-
umírá - je to největší chyba

pěstitele a důvod, proč
osivo špatně klíčí.

Osivo nejlépe
klíčí při tep-
lotě 28 -
30°C. Jak-
mile se
objeví dě-
ložní líst-
ky, papír
sejmeme

a nadále
k r o p í m e

a udržujeme
spodní závlahu.

Po dokonalém
rozvití děložních

lístků papriku pře-
pícháme zásadně 

po jedné do květináčků
s kvalitním substrátem.

Výsadba:
Vysazujeme do dobře vyhnojené půdy (hnojem) a před výsadbou Cererit ne-
bo Hydrokomplex. Proti mrazíkům chráníme netkanou textilií. Vysazujeme 
po jedné rostlině, nejlépe do černé netkané textilie (paprika nesnáší okopáv-
ku). Pokud mají sazenice květy či malé plody, vše otrháme.
Závlaha:
Zásadně nezaléváme denně - většinou jsou zavlaženy jen horní kořeny. 
Do tvorby prvního plodu při vyšších teplotách mlžíme, později zaléváme pod-
mokem jednou za 3 dny, ale tak, aby voda prosákla do 30 cm.
Větrání:
Je velice účelné do čel fólníků či skleníků příčně upevnit fólii asi 40-50 cm
vysokou, abychom zabránili průvanu ke kořenům. Vrchní průvan je naopak
důležitý.
Výživa:
V průběhu vegetace přihnojujeme pravidelně spodní závlahou (např.
Kristalonem), každý třetí týden zkvašeným slepičincen nebo ledkem vápena-
tým. Pozor, vždy mimo stonek rostliny do důkladně zalité půdy. Jinak hrozí
popálení.
Postřiky:
Chemické postřiky provádíme vždy večer, nikdy za slunečního svitu.
Důsledně dodržujeme koncentraci a ochranné lhůty. Josef Kužela
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Obecně závazná vyhláška č. 01/2003

Čl. III odst. 4
Sazba poplatku za rekreační pobyt za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu se z 9,- Kč mění na 10,- Kč.
Čl. IV odst. 7
7.Sazby poplatku činí:
A. Stánky, kiosky, včetně manipulačního prostoru, skládky zboží, vystavené zboží:

Žádosti o trvalé parkovací místo budou vyřizovány výjimečně na základě souhlasu městského úřadu.

C. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparku a jiných atrakcí:

B. Za trvalé parkování motorových vozidel na vyhrazeném místě:

Stručný výčet jednotlivých nejpodstatnějších změn:
Změny jednotlivých základních místních poplatků vymezených OZV Města Rýmařova č. 01/2003 o místních poplatcích jsou níže podrobněji specifikovány.
Čl. II odst. 9
9.Výše ročního poplatku činí: 
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G. Za užívání veřejného prostranství pojízdnými prodejnami, prodejními zařízeními umístěnými na automobilovém podvozku nebo samotným automobilem,
z něhož se prodává

Za správnost: Ing. Gabriela Vorlová

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 02/2003,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazných vyhlášek města Rýmařova č. 69/01 a č. 73/02

Zastupitelstvo města Rýmařov vydává dne 30.1.2003 usnesením č. 59/3/03 podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA RÝMAŘOV č. 04/2003
O SPÁDOVÝCH OBVODECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zastupitelstvo města Rýmařov vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zařízení), ve znění
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol tohoto znění:

Článek I
Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovit
na základě § 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění po-
zdějších předpisů, spádové obvody základních
škol zřizovaných městem Rýmařov.
Stanovením spádových obvodů základních škol
vzniká žáku právo být přednostně zapsán ve ško-
le ve spádovém obvodu podle místa trvalého
bydliště

Článek II
Stanovení spádových obvodů
Spádové obvody základních škol jsou pro žáky

s trvalým bydlištěm v Rýmařově stanoveny vý-
čtem ulic uvedeným v příloze této vyhlášky.

Článek III
Školy s rozšířenou výukou
U škol zařazených do sítě škol a školských zaří-
zení jako školy s rozšířenou výukou některým
předmětům od první třídy, nesmí být vytvořením
spádového obvodu dotčena jejich činnost. 
U těchto škol proto musí být otevřena vždy ne-
jméně jedna třída s rozšířeným vyučováním.

Článek IV.
Postup při zápisu žáků
O zařazení dětí do základní školy rozhoduje ře-

ditel školy. Při zápisu do tříd bez rozšířené
s přednostně zařazují děti, které mají trvalý po-
byt ve spádovém obvodu školy. Přesahuje-li po-
čet zapisovaných dětí kapacitní možnosti školy,
zahájí ředitel školy dohodovací řízení s ředite-
lem nejbližší základní školy. Při odvolání rodičů
proti rozhodnutí ředitele rozhoduje podle § 7
písm. b) o zařazení dítěte odbor školství, mláde-
že a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě.

Článek V.
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dne 14.2.2003.

Článek 1
Správce poplatku

Správu poplatku vykonává městský úřad
Rýmařov (dále jen správce poplatku) a v říze-
ní ve věcech poplatku se postupuje podle zá-
kona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Článek 2
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý po-
byt; za domácnost může být poplatek odve-
den společným zástupcem, za rodinný nebo
bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a da-
ta narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stav-
bu určenou nebo sloužící k individuální re-

kreaci, ve které není hlášena k trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě
vlastnické právo více osob, jsou povinny pla-
tit poplatek společně a nerozdílně, a to ve vý-
ši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník má ohlašovací povinnost. Při pl-
nění ohlašovací povinnosti je poplatník povi-
nen sdělit správci poplatku veškeré údaje 
uvedené v Přihlášce k registraci, která je ne-
dílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 1.
2) Poplatník splní ohlašovací povinnost tím,
že správci poplatku doručí přihlášku k regist-
raci osobně nebo prostřednictvím společného
plátce nebo pokud budou údaje o jeho osobě
uvedeny na přihlášce k registraci vyplněné
společným plátcem a doručené správci po-
platku.

Článek 4
Sazba poplatku

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 250,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2 
a kalendářní rok,
b) částka 230,-Kč stanovená na základě
skutečných nákladů obce rozúčtovaných dle
čl. 5.
Celková sazba poplatku na jednoho poplat-
níka činí 480,- Kč.

Článek 5
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komu-
nálního odpadu na osobu

Částka 230,- Kč dle čl. 4, písm. b) byla sta-
novena na základě následujícího rozúčtování:
- náklady na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu za rok 2000: 2 132 000,- Kč
- počet poplatníků: 9 269
- skutečný náklad na 1 osobu: 230,- Kč

F. Za umístění krátkodobých, dočasných a mobilních reklamních zařízení na veřejných prostranstvích, včetně zařízení umístěných jen v některých hodinách bě-
hem dne nebo v některých dnech během týdně apod.

E. Za umístění trvalých (dlouhodobých) reklamních zařízení:

D. Za použití veřejného prostranství za souhlasu MěÚ Rýmařov v určeném rozsahu na skládku stavebního materiálu nebo umístění stavebních zařízení při stav-
bě nebo opravě:
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Stručná rekapitulace městského rozpočtu na rok 2003
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Také Tunklové, další zástavní páni
rabštejnského panství, vytvořili za-
jímavou část dějin Rýmařovska
a nesporně ovlivňovali dlouho jejich
běh na celé severní Moravě v úzké
spolupráci s pány Sovineckými,
s nimiž je poutala nejen víra, ale
i přátelství a obdivuhodná věrnost
českým králům i v letech pro ně ne-
obyčejně těžkých. Oba zástavní pá-
ni pocházeli ze starého moravského
rodu se zajímavým modrým erbem
obdařeným stříbrným kaprem 
se zlatým obojkem, jež se podobá
znaku Hodějovských z Hodějova, a-
niž byli v příbuzenském stavu.
Jejich původ se někdy spojuje
s Drahanovicemi, v nichž sídlili 
na počátku 15. století, ale svůj šle-
chtický přídomek získali podle hra-
du Brníčka, co by kamenem dohodil
od Šumperka. S jejich prvním zná-
mým předkem se poprvé setkáme 
až roku 1398, kdy Mikuláš Tunkl
obdržel v době války mezi morav-
skými Lucemburky do zástavy 
od markraběte Jošta, jehož se stal
věřitelem, město Hranice za 400 kop
grošů a téhož roku zemřel, jeho že-
na Alena z Drahanovic, podle níž se
nazýval Drahanovským, jej násle-
dovala za 22 let.
Syn Jan, známý kališnický hejtman,
získal na sklonku husitských válek
k Drahnovicím s Jedovnicí
a Studénkou též Zábřeh, z něhož
postupně vytvořil správní a hospo-
dářské centrum obrovského pan-
ství. Brníčko, jež původně patřilo
Janu ze Šumvaldu, horlivému pří-
slušníku strany podjednou, získal
Tunkl ve stejné době a možná 
se nezmýlíme, usoudíme-li, že jej
na původním vlastníkovi dobyl.
Brzy po válkách se stal trnem v oku
katolických aristokratů, především
pánů ze Zvole, Vrbna a Ješkovi
z Pňovic, jedinému ze Sovinců 
na straně Zikmundově, zvláště když
na svých statcích značně přispíval
k šíření víry podobojí. Začaly 
se množit stížnosti okolních vrch-
ností. Ba ještě jeho synové těžce zá-
pasili o uznání císařských privile-
gií, protože též oni zůstali věrní ví-
ře i právoplatnému českému králi.
Jan doprovázel císaře Friedricha III.
při korunovační cestě do Říma 1452.
Po slavnostní korunovaci jej spolu
dalšími představiteli Římské říše cí-
sař pasoval na rytíře a 21. 3. 1453 jej
v Budíně povýšil do stavu korou-
hevních pánů (vodili do boje své
vojáky i zemany pod vlastní ko-
rouhví). Tunklové si nemohli stěžo-
vat ani na krále Jiřího, který jim vě-
noval své přátelství a 1458 obdařil
jejich statky privilegii. Další pří-
buzní, nejspíše potomci hranických
Tunklů, se objevují též ve Slezsku
s nejrůznějšími přídomky. Jan měl
se svou ženou Kateřinou pět synů:
Jana, Jiřího, Jindřicha, Albrechta

a Kryštofa. Zatímco otec, schopný
hospodář, pečoval o rodové statky,
synové Jan a Jiří se účastnili bojů
u Vídně roku 1462 pod královským
praporem krále Jiřího, který vyslal
silné vojsko, aby osvobodilo jeho
přítele a obdivovatele císaře
Friedricha III. Habsburského oblé-
haného vzbou-
ř e n ý m i
V í d e ň a n y ,
dolnorakouskými
stavy i neupřím-
ným bratrem
Albrechtem. Oba
Tunklové si počí-
nali neobyčejně sta-
tečně. Za to jim císař
obnovil a potvrdil

stav korou-
hevních pánů
po jejich otci.
Moravští stavo-
vé však císařovu
poctu Tunklům
nepřijali, ba trvalo
víc než desetiletí, než
mohli bratři vstoupit do
řad zemského panstva. Když
Jan budoval zděděné jádro domény
Brníčko s ostatními statky, mladší
Jiří se svou ženou Kunhutou
z Cimburka, s níž měl jediného sy-
na Jindřicha, získal bohaté
Zábřežsko a ještě je rozšířil roku
1462 o Sudkov a Hrabovou patřící
dřív k Brníčku. Po otci zdědil nejen
lásku k husitské víře, ale i hlubokou
oddanost králi Jiřímu.
První z Tunklů na Rabštejně však pa-
trně patřil ke slezské větvi rodu a me-
zi jeho předky najdeme Heralta
Tunkla z Eichholze, který byl roku
1420 purkrabím krnovského hradu
Cvilína. Jeho syn Jan vyženil též
Leznici a zakoupil Kojšov, nazývaný
v té době Kožišovem, a odtud asi pří-
domek Čeňkův. Čeněk Tunkl
Kožišovský z Brníčka, rovněž stateč-
ný a králi věrný utrakvista, jehož pří-
buzní žili na Lehnicku, Lembersku
a Javornicku, získal Rabštejn jako zá-
stavní panství od Jiříka z Poděbrad na
sklonku jeho pokojné vlády roku
1467. O rok později se opět bohatá

a spořádaná země přestala těšit bla-
hodárnému míru. Zemi pře-
padl Matyáš Korvín, agresivní uher-
ský král, a v zemi se znovu rozpouta-
la děsivá občanská válka. Nastalo
vraždění, kontribuce, vypalování,
drancování a pustnutí, nikdo se nebyl
jist ani příští hodinou. Válka byla
všude, fronta neexistovala. Na straně

právoplatného krále zůstali
pevně čestní a oddaní a-

ristokraté i měšťané,
na opačné pak uma-

nutí zrádci ze
Zelenohorské
jednoty, vrtkav-
ci, prospěcháři

či li-

dé ne-
stateční.

Dělící čára
mezi oběma
t á b o r y

vedla bez
o h l e d u
na víru.
N a
straně

Korvína
se ocitli

mnozí do-
sud horliví

husité a na stra-
ně Jiřího bojoval

nejeden věrný katolík, a stejně jako
v husitských válkách stáli mnozí pří-
buzní proti sobě na četných bojištích.
Věrných Moravanů však pomalu ubý-
valo, mnozí položili život za ideál va-
zalské věrnosti, jiní zajati, jiní ukřiče-
ni a zahnáni do rohu. O to více třeba
vážit si těch, kdo vytrvali, neporadili
se s Vaňkem - neutekli z boje, a ne-
zvolili zradu. Události sice překvapi-
ly Čeňka nepřipraveného jako ostat-
ní, ale rychle se vzpamatoval. Ve spo-
jení s mocnými Sovineckými kališní-
ky Jaroslavem a Pavlíkem dodržel
svůj slib českému králi a spojenci za-
hájili drobnou, avšak tvrdou a ne-
smlouvavou válku proti řádícím uher-
ským oddílům a jejich moravským
stoupencům hned roku 1468. V kruš-
ném boji vytrval až do katastrofy, jež
postihla jeho rabštejnskou zástavu
jen o něco méně než Sovinecké 
či bruntálské statky pánů z Vrbna
1474. Celé panství obývané tehdy té-

měř výhradně německým katolickým
obyvatelstvem zůstalo králi věrné též
a je logické, že ani vojenská hotovost
panství i dříve zničeného Rýmařova
asi nezůstala nečinná, i když se zprá-
vy nedochovaly. Nová tvrz Vestenhof
(v místech mateřské školky u staré
benzinové pumpy) se stala důležitým
centrem odporu spolu s Rabštejnem
a hradem Sovinec, jež obsadily silné
vojenské posádky. V čele Tunklových
oddílů stál jeho rabštejnský hejtman
Matěj Tovačovský, patrně rytíř najatý
Čeňkem jako správce nebo vlastník
menšího majetku na tunklovských
statcích, pánům povinný válečnou
službou. Ačkoli by se jméno zdálo 
ukazovat na příslušníka významného
panského rodu Tovačovských
z Cimburka, nemáme bohužel žádné
doklady, že by tomu tak opravdu by-
lo. Škoda, osobnost to byla jistě zají-
mavá. Válka probíhala, jak to bývá,
s úspěchy i porážkami. 1471 zemřel
těžce nemocný král a neúspěšný
Matyáš Korvín si mohl oddechnout.
Statečná Jiříkova vdova ani nepříliš
vyvedení synové nemohli nést bře-
meno královského trůnu, a proto vy-
zdvihli s vědomím zesnulého krále
jeho věrní na trůn polského prince
Vladislava Jagellonského ze vzneše-
ného litevského rodu. Král, později
nazývaný Bene (Dobře) pro své nere-
alizované sliby, sice nenaplnil očeká-
vání, ale Tunklové zůstali nadále věr-
ní své přísaze. Za pouhé tři roky po
smrti Jiřího z Poděbrad přišel hrůzný
srpen 1474. Matyšovo vojsko se nej-
prve soustředilo v starobylé
Olomouci, moravském sídle usurpá-
tora Matyáše, a pod jejími hradbami
v nesmírném množství. Zakrátko vy-
razilo do Slezska a rozlilo se hladové
a chtivé kořisti bez ohledu na statky
přátel či nepřátel široko po nešťast-
ném kraji a za vojskem jen spálená
země. Vypálen Ondřejov, obnoven až
1541, Janušov znovu začal žít 1516,
zanikla osada v místech později vy-
sazené Staré Vsi, dobyt a vypleněn
Rýmařov i Rabštejn. Zavaleny 
a opuštěny stříbrné, zlaté i železné
doly. Vyhráli jen horníci, kteří 
se včas skryli, ostatní vlekla zvlčilá
soldateska násilím s sebou, aby vedli
podkopy pod hradbami obléhaných
měst i hradů. Patrně až někdy po hor-
kém srpnu stihlo okradeného Čeňka
Tunkla zcela protismyslné obvinění
z řad jeho četných nepřátel ze zem-
ského škůdcovství. Unavený Čeněk
předal panství podle práva příbuzné-
mu, výše vzpomínanému Jiřímu
Tunklovi z Brníčka, ale jak to bývalo
ve vzrušených dobách, příliš se neú-
řadovalo, a tak později došlo k zby-
tečným sporům, soudům a hádkám.
Vztahy mezi oběma příbuznými byly
nejspíš velmi úzké, neboť Čeněk
Tunkl z Brníčka ještě roku 1480 vlo-
žil do držení Jiřímu Horní tvrz
v Kolšově. Mgr. Jiří Karel

Husitští páni z Brníčka (1)

Z historie
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Otevřený dopis zastupitelstvu města
O nás bez nás
Když jsem podával přihlášky do výběrových říze-
ní na funkce ředitelů organizací Městské služby,
s.r.o. a Byterm, s.r.o., vypsaných Radou města
Rýmařova, netušil jsem, že se bude vybírat opět
starým známým a za bolševika osvědčeným systé-
mem o nás bez nás.
Osvícení radní mají zřejmě telepatické schopnos-
ti a vědí proč si našinec přihlášku podal a hlavně
co přináší a jakou má představu o řízení těchto fi-
rem.
Patnáctý rok jsem ve funkci předsedy obvodové

komise Rýmařov a současně členem představen-
stva Okresního stavebního družstva Bruntál 
se sídlem v Krnově.
Každý soudný člověk vidí diametrální rozdíl cel-
kové úrovně domů družstevních a městských, pří-
padně podnikových. Jako příklad uvádím dům 
na Dukelské ulici č. 4, kde jsme si svépomocí po-
stupně zřídili kutilskou dílnu, klubovnu s ping-
pongem, kolárnu a už 14 let zde bezvadně fungu-
je rodinná sauna.
Na základě ostudného postupu členů rady, kteří
neměli tu slušnost pozvat přihlášené k pohovoru,

kde by současně předložili svoji koncepci řízení
daných firem, žádám zastupitelstvo o vypsání no-
vých výběrových řízení, která budou respektovat
demokratické principy a hlavně základní slušnost.
Pokud budete funkce rozdávat opět jako trafiky,
tak se Rýmařov nestane nikdy malebným a pro-
sperujícím horským městečkem. 

Ing. Josef Švéda,Rýmařov

(Pozn. redakce: O průběhu výběrového řízení jsou
čtenáři informováni v článku Nový ředitel měst-
ských služeb je již znám.)

Tříkrálová sbírka opět úspěšná
Motto:
Nevnucuj se a nebudeš odehnán, ale
ani se příliš nedrž zpátky, aby se na
tebe nezapomnělo.

Milí a drazí občané Rýmařova a na-
šeho celého regionu, překrásného
koutu našeho domova.

Když něco krásného začíná, prosí-
me, aby nám Pán Bůh požehnal 
a oslovil každého člověka a dotkl 
se jeho srdce.
Tímto jsme začali již třetí
Tříkrálovou sbírku, přicházeli k va-
šim dveřím a prosili vás o dar. Dnes
vám těmito řádky vyjadřujeme milé
poděkování, že jste nás z laskavostí
a pochopením přijali. Bylo dojemné,
když jsme slyšeli „Kde jste? Už če-
káme.“ Nabízeli jste něco na zahřátí
a zvali dál. Každé dobré a laskavé
slovo nás rozehřálo a i když venku
bylo sychravo, zima a déšť, bylo nám
mile u srdíčka.
Potvrdilo se, že „když člověk za-
bouchne jedny dveře, na sto dalších
tobě ti druzí otevřou“.
Cítili jsme a poznali, že Tříkrálová
sbírka je již součástí Novoročního
požehnání, obdarování a posláním
pomáhat potřebným. Vždyť každý
z nás jsme se setkali s lidmi, kteří
bez pomoci druhých žít nemohou.
Tímto svědectvím je naše Diakonie
ošetřovatelské péče pod vedením pa-

ní ředitelky Marcely Staňkové.
Drazí přátelé, navštivte jednou osa-
moceného, nemocného a na lůžko 
upoutaného, trpícího člověka. Svým
bolestným, ale děkovným pohledem
a stiskem ruky dá na vědomí, že vaše
dary nejsou zbytečné.
Za tyto nemocné vám chci jménem
všech tříkrálových skupinek a za ce-
lou Diakonii poděkovat a popřát 
do nového roku 2003 stálé zdraví,
štěstí a lásku. Buďte i vy stále posly
dobrých zpráv a přinášejte sluníčko
a světlo do temnoty pro radost svým
bližním.
To vám všem z celého srdce přeje va-
še, vám již tolik známá, Olga
Schreiberová.
Osobně bych také chtěla poděkovat
za krásný ples, který uspořádali 
24. ledna zaměstnanci střediska
Diakonie ČCE.
Nikdo si nedovedeme představit ko-
lik úsilí a času stojí příprava na tako-
vou akci, jakým ples Diakonie byl.
Ale vše, co je tvořeno s láskou, po-
mocí Boží a přátel se vždy vydaří!
Kéž se naší milé paní ředitelce
Marcele Staňkové podaří, za její
dobré srdíčko k bližním i za její slzy,
kterým se mnohokrát nedokáže ubrá-
nit, splnit její největší přání - vybudo-
vat Dům odpočinku v Dolní Moravici
- vytvořit domov lidem nemocným,
opuštěným a trpícím, ke kterým se
s láskou ke stáří, nemoci a úctou k še-

dinám sklání. Jistě je to drazí i vašim
přáním.
Ples Diakonie byl zahájen úvodním
slovem ředitele Všeobecné zdravotní
pojišťovny v Bruntále, Ing. Oldřicha
Přikryla, dále starosty Ing. Petra
Kloudy a starosty obecního úřadu ve
Staré Vsi Ing. Hejska. Velké díky by-
ly vysloveny i na adresu všech spon-
zorů. V krátkém kulturním bloku vy-
stoupily mažoretky pod vedením pa-
ní učitelky Kinclové a Vágnerové.
Obdiv sklidilo předtančení studentů
Gymnázia Rýmařov, ale i módní pře-
hlídka oděvního salonu Ing.
Vepřekové pod vedením profesora
Janošťáka.
Plesová zábava pokračovala při tó-
nech hudby Alternativa. Mezi pří-

tomnými byli také nový pan děkan,
otec Jan Czudek z Břidličné a náš
duchovní otec P. Stanislav Kotlář,
který byl po šestileté kněžské službě
odvolán do farnosti Nový Bohumín.
S ním nám neodešel jen kněz rýma-
řovské farnosti, ale člověk velkého
božského srdce, který byl a zůstává
patronem naší Diakonie a celého
města. Dokázal rozvázat pevně svá-
zané uzly, ale také upevnit přátelství
s dětmi věřícími a nemocnými. Tito
dva duchovní přinesli do sálu radost
a Boží požehnání. Všem jmenova-
ným patří velký dík za krásný průběh
druhého společenského plesu stře-
diska Diakonie, který se uskutečnil
v Kulturním domě v Rýmařově.

Olga Schreiberová

Výtěžek z plesu je určen pro dobrou věc
Výtěžek z plesu Diakonie Rýmařov v celkové výši 9.947,60 Kč poslouží
na výstavbu Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici.
Částkou 5.000 Kč přispěl také náměstek ministra práce a sociálních věcí
Jiří Hoffman. JiKo

Foto: Diakonie Rýmařov

Foto: Diakonie Rýmařov

Foto: Diakonie Rýmařov
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Zahrádkářská osada U nemocnice I oslavila své narozeniny
V Rýmařovského horizontu 01/2003 jsme slíbili příz-
nivcům zahrádkářů, že přineseme článek o slavnostní
schůzi osady U nemocnice I. Schůzka se konala
v penzionu U Slunce v pátek 17. ledna 2003 za účas-
ti 34 členů a 2 hostů z výboru ZO ČZS Rýmařov.
Výbor věnoval přípravě schůze velkou pozornost.
Vždyť nešlo jen o běžnou výroční schůzi, jaká se ko-
ná s úspěchem každoročně, ale také o oslavu 35. vý-
ročí založení osady U nemocnice I.
Předseda, Ing. Vladimír Keclík, zhodnotil činnost v u-
plynulém roce, kdy osada splnila minulé usnesení.
Zlepšila se i v městské soutěži. Spolu s osadami
Hřbitov I a LOM I se dělí za rok 2002 o druhé místo,
tím získala do fondu oprav odměnu 1 200,- Kč.
Příkladné je i to, že kromě kladů, jako je vzájemná
výpomoc, velká aktivita mnohých členů, ale i dobrá
péče o svěřené zahrádky, dokázali zahrádkáři pouká-
zat i na některé nedostatky porušováním osadního řá-
du. Velký potlesk zazněl, když řečník vyzvedl pří-
kladný čin člena výboru osady a člena výboru 
ZO ČZS Jana Janáče, častého dárce krve, jenž byl ne-
dávno vyznamenán Zlatým křížem za více než 80 od-
běrů krve.
Zahrádkářská osada U nemocnice I jako první 
ve městě uhradila členské příspěvky, účelové příspěv-

ky za užívání zahrádek a zejména dokázala vybrat
ode všech členů i mimořádné desetikorunové povod-
ňové známky na pomoc zahrádkářským organizacím,
postiženým v Čechách loňskými povodněmi. Všichni
tím prokázali značnou dávku solidarity s postiženými
zahrádkáři.
Ve zprávě bylo barvitě vzpomenuto 35. výročí zalo-
žení osady, jež vznikla jako náhrada za zahrádky
v Pivovarské ulici, které musely ustoupit bytové vý-
stavbě a stavbě mateřské školy. Poděkování patřilo
zejména zakládajícím členům a některým dalším,
kteří jsou v osadě nejdéle. Nebylo proto náhodou, 
že z rukou jednatele výboru ZO ČZS a člena před-
sednictva Územní rady ČZS v Krnově Jaroslava
Nejedlého převzali pamětní listy Božena Dobešová,
Marie Domovcová, Jan Janáč, Ing. Vladimír Keclík,
Bohumil Macháček a Bohumil Zelenka. Vedle nich
převzali z rukou předsedy děkovné listy výboru osa-
dy Jiří Lašák, Vlasta Škorňová, Jar. Čechová, Jar.
Dobeš a Ondřej Domovec. Osada nezapomněla ani
na jubilanty, Boženu Dobešovou a Marii
Domovcovou, které oslavily kulaté výročí a byly jim
při té příležitosti předány předsedou dárkové balíčky.
Zástupci osady Keclík a Janáč předali dárkový balí-
ček i místopředsedovi výboru ZO ČZS Rýmařov 

p. Josefu Krčovi k jeho blížícím se 75. narozeninám.
Velice konkrétní bylo vystoupení jednatele výboru
ZO ČZS, který přečetl podrobné hodnocení osady
a jednotlivých zahrádek, provedené městskou hodno-
titelskou komisí.
V diskusi poukázali členové osady na některé nedo-
statky, např. vyvolané parkovištěm nemocnice a nega-
tivním chováním řidičů, na špatný stav živého plotu,
který měl právě eliminovat škodlivý vliv tohoto par-
koviště na život osady, atd. Nezapomněli ani na nedo-
statky ve své vlastní práci. Proto také přijali velmi
dobré usnesení, jež bude zárukou ještě lepších vý-
sledků v činnosti osady v r. 2003. Provedli též volbu
svých delegátů na březnové Shromáždění delegátů
z celého města.
Jaroslav Nejedlý poděkoval za práci výboru osady i o-
statním členům a na závěr vyzval k slavnostnímu pří-
pitku v souvislosti s 35. výročím založení 
osady a na úspěchy v příštích letech.
Přípitkem skončila oficiální část schůze a členové 
osady, po dobré večeři a při dobrém vínku setrvali
v družné zábavě. Dokázali tím, že umí vzít nejen 
za práci, ale že se umí z vykonané práce i radovat. 

Výbor ZO ČZS Rýmařov
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Otevírací doba:
Po - Pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.30

So  7.30 - 11.00

MěstoRýmařov
Tajemník Městského úřadu v Rýmařově

vydává
v e ř e j n o u v ý z v u k p ř i h l á š e n í z á j e m c ů

dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů

na místo:

referenta odboru dopravy a silničního hospodářství
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmarov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
Předpokládaný nástup: ihned
Pracovní úvazek: 1,0
Platová třída: 8
Požadavky: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů
Jiné požadavky: požadované vzdělání minimálně SŠ, znalost práce na počítači (Word, Excel, Outlook), odpovědnost a preciznost, organi-

zační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, orientace zejména v následujících právních předpisech:
• zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
• zák.č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů,
• zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zejména vyhl.č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
• zák.č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců a veřejnou výzvu zrušit.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov tel.: 554 254 211

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 27.2.2003

Lhůta pro podání přihlášky:27.2.2003

K přihlášce přiložte
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním 

zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech 
týkající se správních činností,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemná přihláška zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.

Městský úřad v Rýmařově
Tajemník
nám. Míru 1
795 01 RÝMAŘOV

ELEKTRO KOTRLA
Náměstí Míru 10, Rýmařov

AKCE TRVÁ AŽ DO KONCE MĚSÍCE BŘEZNA

1999,-
2999,-

1/10 ceny. To je trefa !

Pfii nákupu na Multiservis zaplatíte pouze 1/10 z ceny!

Zbytek zaplatíte v mûsíãních splátkách
a jen 10% ceny zboÏí zaplatíte navíc!

Pro splátkov˘ prodej není potfieba potvrzení o pfiíjmu

NEJČTENĚJŠÍ KATALOG „PROTON“
AKCE OD 15.2. - 1.3.2003

V·ECHNO ZA 1/10 !

Slevy až 70%

22999999,,--

11999999,,--
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Sport

Nejlepší sportovci okresu Bruntál oceněni v hotelu Slezan
Za přítomnosti starostů Bruntálu,
Krnova, Rýmařova, Vrbna, Mor.
Kočova, Horního Města a Města
Albrechtic proběhlo v pondělí v ho-
telu Slezan v Bruntále Slavnostní vy-
hlášení nejlepších sportovců, trenérů
a kolektivů okresu Bruntál za rok

2002, jehož pořadatelem byl tradičně
Okresní výbor ČSTV Bruntál.
Předseda ČSTV ing. Jiří Plchot při-
vítal všechny hosty a zahájil setkání
přípitkem, tajemník ČSTV Jan
Urban poté představil nejlepší, kteří
obdrželi poháry a věcné ceny, které

věnovali městské
a obecní úřady
a sponzoři. Nejlep-
ším trenérem okresu
se stal Miroslav
Hadámek ze šacho-
vého oddílu Slavoje
Bruntál, který přive-
dl své svěřence až 
do dorostenecké ex-
traligy.
Nejlepšími kolektivy
byly vyhodnoceny
kuželkáři, muži
Jiskry Rýmařov,

mladí šachisté Slavoje
Bruntál a starší dorosten-
ci basketbalu Loko
Krnov. Nejlepšími spor-
tovci okresu za rok 2002
byli odměnění bez určení
pořadí: Eva Drápalová,
sjezdařka SK Figura
Bruntál, Jan Vykoukal,
běžec na lyžích z Jiskry
Rýmařov, lyžařští orien-
tační běžci Pavlína
Hrouzová, Lubomír
Tomeček a Tomáš Hvorecký z ŠSK
Gymnázium Vrbno, kapitán FC
Avízo Město Albrechtice Richard
Kozák, jezdec parkúrového skákání
Josef Kincl z Horního Města, kara-
tista Ondřej Hlaváč z Karate DÓ
Bruntál, atletka Lucie Křížová a ku-
želkář Antonín Sochor z Jiskry
Rýmařov.

Za přítomné starosty poté vystoupila
starostka Moravského Kočova Věra
Bubelová, která všem poděkovala 
za dobrou reprezentaci klubů, měst
a obcí celého okresu.
Na závěr proběhla slavnostní večeře
a neformální beseda. Akce měla vy-
sokou společenskou úroveň a velmi
se vydařila. JU

Delegáti Tělovýchovné jednoty Jiskry Rýmařov hodnotili na valné hromadě uplynulý rok
Ve čtvrtek 6. února se v hotelu Excelent uskuteč-
nila valná hromada Tělovýchovné jednoty Jiskra
Rýmařov. Delegáti vyslechli zprávu o činnosti TJ,
kterou přednesl její předseda František Pohanka.
Konstatoval, že v rámci celostátního pohledu byl
rok 2002 pro členy ČSTV úspěšný i méně úspěš-
ný. Vzpomenul například zlatou olympijskou me-
daili Aleše Valenty v akrobatickém lyžování. 
Na straně druhé zasáhly citelně sportovní odvětví
rozsáhlé povodně, které způsobily škodu téměř 
1 mld. korun na stadionech a zařízeních tělovýcho-
vy a sportu. Také personální změny na Ministerstvu
školství mládeže a tělovýchovy poznamenaly kon-
tinuální spolupráci s našimi představiteli, zejména
tím, jak poznamenal František Pohanka, že minist-
ryně vystupuje navenek jako ministryně školství
a zcela nepokrytě ze svého popisu práce vynechává
mládež a tělovýchovu. Konstatoval dále, že součas-
né postoje ministerstva nelze hodnotit kladně. Je
proto důležité usilovat o další zvýraznění podílu tě-
lovýchovy a sportu na komunální úrovni, 
a to zvláště proto, že 1. lednem došlo k radikální
změně veřejné správy zrušením okresních úřadů
a přenosu některých pravomocí na pověřené obce
III. stupně. To se nakonec týká i našeho města.
Předseda TJ Jiskry ocenil ve zprávě velmi dobré
výsledky všech kategorií kuželkářského sportu,
klasického lyžování a pochopitelně také žákov-

ských kategorií fotbalu.
Ostatní odvětví sportů
v TJ si, podle Pohanky,
udržují svůj standard.
Zásluhou kuželkářů, ly-
žařů a fotbalistů se TJ
i samotné město dostá-
vají do podvědomí širo-
ké sportovní veřejnosti
nejen v „domácím“ pro-
středí, ale také v rámci
celé ČR. Jsou to nepopí-
ratelné klady práce jak
samotných závodníků
a hráčů, tak také jejich
trenérů, funkcionářů od-
dílů, rodičů a mnohdy
nejmenovaných sponzo-
rů, stejně jako samotné
podpory radnice města.
Nad úrovní celoměstského charakteru či okresu 
se uskutečnily například přebory Jesenické župy,
Rýmařovská 30, 3. ročník mezinárodního turnaje
přípravek LORD CUP 2002, Pohár dvojic v kužel-
kách, MČR tělesně postižených sportovců v kužel-
kách, podzimní běh lyžařů, pódiové skladby,
Mikulášská nadílka, soutěže LH, ale třeba také vá-
noční Senior Cup v šachu a celá řada akcí - to vše

mimo mistrovská utkání
II. ligy mužů a žen v ku-
želkách a divizní soutě-
že „A“ mužů.
Statistika ve zprávě 
uvádí, že Tělovýchovná
jednota Jiskra eviduje
majetek v celkovém ob-
jemu 11,873 mil. Kč,
z toho budovy a stavby
činí 7,958 mil. Kč, fi-
nance a ceniny v zůstat-
cích pokladen 40 tis.
Kč, běžný účet 967 tis.
Kč a krátkodobý finanč-
ní majetek 150 tis. Kč
(oddíl klasického lyžo-
vání). Členská základna
čítá 824 členů v 11 od-
dílech TJ.

František Pohanka dále uvedl, že nárůst finanční
hodnoty budov a staveb byl zaznamenán přede-
vším na stadionu fotbalového oddílu, kde došlo
k modernizaci areálu - rekonstrukci škvárové plo-
chy hřiště v rámci celostátního programu ČMFS
„Zelený trávník 2002“, došlo i k modernizaci zaří-
zení kuželny. Další navýšení majetku bylo zazna-
menáno v oddíle klasického lyžování nákupem no-
vého sněžného skútru Tajga a zároveň opravou sta-
rého skútru Buran.
Předseda Jiskry zdůraznil potřebu záchovné údrž-
by, která by měla být samozřejmostí, včetně běž-
ného úklidu kolem zařízení. Tak jako kritizoval
v souvislosti se záchovnou údržbou v loňském ro-
ce oddíl ledního hokeje, na této valné hromadě 
je musel pochválit. Opláštění hlavní budovy bylo
opraveno a natřeno. Vzorná údržba je trvale prová-
děna na kuželně i v jejím okolí.
Pro letošní rok plánuje Jiskra dokončení rekon-
strukce škvárové plochy, především dobudováním
ohrazení kolem hřiště, zábranami za brankovými
čarami, opravami laviček, vybudováním průchozí-
ho chodníku mezi plochami a svahové úpravy te-
rénu a osazením zeleně. Počítá se s náklady cca
241 tis. Kč za finanční podpory města, sponzorů
a vlastní brigádnické výpomoci.
V závěru zprávy o činnosti TJ Jiskry Rýmařov po-
děkoval František Pohanka všem aktérům rýma-

Foto: Dita Dulovcová

Foto: Dita Dulovcová



Sportovci TJ Jiskra Rýmařov 
si v těchto dnech připomínají jedno
významné a historické výročí - pade-
sát let s názvem „JISKRA“.
Stalo se tak v únoru 1953 na výroční
členské schůzi tehdejší organizace TJ
Sokol BROKÁT Rýmařov po řadě re-
organizací, které pro toto poválečné
období byly charakteristické.
První období se datovalo do roku 1948
a vyznačovalo se tím, že každý klub
byl naprosto samostatným subjektem
se vším všudy.
Druhé období trvalo do 31.12. 1952

a bylo charakteristické v tom, že v na-
šem státě došlo k organickému sjed-
nocení všech tělovýchov-
ných a sportovních subjektů
v jedinou, která dostala jed-
notný název Sokol. Pro toto
období je charakteristický
naprostý nedostatek finanč-
ních prostředků. Částečné
zlepšení nastává v roce 1951,
kdy TJ Sokol Rýmařov byla
začleněna do tehdejšího n.p. BRO-
KÁT a tento podnik měl za povinnost
vypomáhat finančně a materiálově.

Také její název se proto změnil na již
zmíněnou TJ Sokol BROKÁT

Rýmařov.
Třetí období je pak vyme-
zeno daty 1.1.1953 
až 31.12.1956. Během roku
1952 se totiž v Národním
shromáždění připravoval
zákon o tělesné výchově,
který vstoupil v platnost 
od 1. ledna 1953. Byl zří-

zen Státní výbor pro tělesnou výchovu
a sport při vládě republiky a jeho před-
seda byl postaven na úroveň ministra.
Praktickým vykonáváním tělovýchov-
né a sportovní činnosti bylo pověřeno
šest samostatných center - ROH, vy-
soké školy, Rudá hvězda, armáda pra-
covní zálohy a Sokol. Největším cent-
rem bylo pochopitelně ROH, které ale
nemohlo plně zvládnout celou proble-

matiku a proto dochází k dalšímu čle-
nění na devět tělovýchovných a spor-
tovních organizací (TSO). Jednotlivé
názvy byly voleny podle místní pří-
slušnosti k resortům. A jelikož n.p.
BROKÁT patřil k ministerstvu lehké-
ho průmyslu, dostala i TJ Sokol
Brokát Rýmařov nový název - TJ
Jiskra Rýmařov.
Ani ve snách se tehdejším činovníkům
a aktérům rýmařovské tělovýchovy
nemohlo zdát o tom, jaká z jejich po-
čátků vyroste organizační jednotka.
Do další padesátky přeji tedy všem
jiskrovcům mnoho zdaru, štědřejší
pozornost sponzorů a mecenášů, 
ale především pak radost ze špičko-
vých výsledků našich sportovců, 
ať už se jejich výkony měří branka-
mi, body či vteřinami.

František Pohanka, předseda TJ
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řovské tělovýchovy a sportu, dále všem funkcioná-
řům oddílů, trenérům, rozhodčím a cvičitelům,
všem dobrovolným pomocníkům, sponzorům
a mecenášům, kteří ať už smluvně či jen drobným
finančním darem pomáhají naplňovat cíle a poslá-
ní tělovýchovy a sportu. Osobně vyslovil poděko-
vání představitelům města, kteří dosud vždy chá-
pali danou problematiku a vyslovil přání, by tomu
tak bylo i nadále.
Je na místě zde jmenovat alespoň několik jmen,
která se nesla výsledkovými listinami napříč re-
publikou a z pohledu reprezentace TJ a města 
si zaslouží zveřejnění.

Tak tedy opět Honza Vykoukal - reprezentant ČR
v běžeckém lyžování, Toník Sochor - reprezentant
v juniorské kategorii kuželek a „A“ družstva mužů
kuželek. Oba jmenovaní byli v pondělí 27. ledna
2003 vyhlášeni mezi desítkou nejlepších sportov-
ců okresu Bruntál za rok 2002.
Z dalších významných sportovců to jsou: Katka
Kolářová, Radka Střešinková, Štěpán Sedláček,
Ondřej Strnadel, Tonda Sochor, který velmi dobře
následuje svého bratra a v kategorii „Mladých na-
dějí“ ročníku 2002 obsadil 2. místo. Stal se tak a-
deptem reprezentačního trička ČR. Do výčtu těch-
to jmen patří již několik let také Zdeněk Dočkálek,

vítěz všech
pěti turnajů
Grand Prix
a právem zís-
kal titul mist-
ra ČR tělesně
postižených
s p o r t o v c ů
v kuželkách.
Samozřejmě,
že sem patří
druhol igoví
muži, ženy
a dorostenci
oddílu kuže-
lek, benjamín-
ci fotbalových
přípravek, žá-
ci a také diviz-
ní áčko mužů.
Do závěrečné
diskuse se při-

hlásil J. Janeka, který poukázal 
na velkou absenci umělé ledové plochy, plavecké-
ho bazénu a dalšího nezbytného zázemí pro spor-
tovce. Vyslovil otázku, proč by Rýmařov, jako de-
setitisícové město, nemohlo mít kvalitní sportovní
vyžití, když např. obce s daleko nižším počtem o-
byvatel (3000) toto zázemí mají. Další se přihlási-
la do diskuse Jindřiška Bičíková, která vyzdvihla
práci svého odboru Sport pro všechny, jehož člen-
ky se zasloužily o rekonstrukci tělocvičny svépo-
mocí. Jako poslední z diskutujících delegátů vy-
stoupil Ing. Josef Žižka a zdůraznil velkou potřebu
aktivnější práce s mladými lyžaři. Dosavadní čin-
nost ve sportovních třídách začíná váznout, děti
nebo jejich rodiče se omlouvají ze závodů, začíná
se vytrácet motivace a chybí dostatečné množství
trenérských kádrů, což je velká škoda, uvedl Ing.
Žižka. Předseda Pohanka přislíbil, že se touto pro-
blematikou bude zabývat a navštíví v této souvis-
losti vedení Základní školy na ulici Jelínkova s cí-
lem hledat řešení.
Z hostů valné hromady se přihlásil do diskuse sta-
rosta města Ing. Petr Klouda, který vyjádřil pod-
poru TJ Jiskře Rýmařov, pochvalně se vyjádřil
o velmi dobré práci s dětmi a mládeží a svůj obdiv
vyjádřil také na adresu všech trenérů a cvičitelů,
kteří svou činnost provádí ve svém volném čase.
Zajímal se také o připomínku ze strany pana
Janeky ohledně umělé ledové plochy a přislíbil, že
se touto problematikou bude zabývat a zjistí, jaké
jsou v tom směru možnosti realizace. V závěru po-
děkoval všem za kvalitní a dobře odvedenou práci
a popřál hodně úspěchů v další činnosti.
Oficiální část valné hromady byla tím ukončena.

Ve spolupráci s TJ Jiskra Rýmařov JiKo

Padesát let s názvem JISKRA

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 28. 2.

Uzávěrka pro řádné vydání
je v pátek 21.2. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!
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