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Aktuálně z města
Novými šéfy Bytermu a Městského muzea budou ženy

O kvalitním signálu televizního programu Prima se vedla jednání s dodavatelem
V úterý 28. ledna jednal starosta
města Ing. Klouda se zástupcem fir-
my BTV a.s. Klimkovice o možnos-
tech zkvalitnění signálu pro vysílání
programu TV Prima v Rýmařově.
Přechod analogového vysílání na di-
gitální je předpokládáno nejdříve
v roce 2008. Pravděpodobně bude
realizováno v období let 2008 -
2013, vysílání bude několik let
v souběhu. Plné digitální vysílání
bude znamenat konec uvažovaného
projektu.

Pro zahájení prací je nutné provést
měření kmitočtového pozadí a vy-
brat volné pásmo. Poslední měření
proběhlo před
čtyřmi lety a situ-
ace se mohla
změnit. Uvažo-
vané měření
představuje pro
město výdaj 20 tis. Kč.
V případě kladného rozhodnutí 
by následovalo uzavření smlouvy,
získání licence a technické řešení.

Spoluúčast města by předpokládala
100 - 150 tis. Kč jako jednorázový
příspěvek na vysílač a 100 - 150 tis.

Kč na vedení
z věže kostela 
na místo zadává-
ní vlastního vysí-
lání. Samotný
provoz by byl fi-

nancován zanedbatelnými měsíční-
mi platbami od města a dále příspěv-
kem TV Prima za šíření signálu.
Doba realizace - cca 6 měsíců.

V úvahu připadá po dohodě s obcí
Stará Ves i převod jejich signálu -
rozšíření vysílání.
Vyřízení licence je záležitostí 2 - 7
měsíčního řízení v závislosti na slo-
žitosti konkrétních podmínek - obsa-
zenosti kmitočtu.
Radní informaci o možnostech reali-
zace vysílání TV Prima vzali na vě-
domí a pověřili starostu jednáním
o konkrétním návrhu smlouvy, jejíž
obsah bude předpokladem pro sta-
novení dalšího postupu.

Rada města Rýmařova se sešla k 6. jed-
nání v pondělí 10. ledna a přijala cel-
kem třiatřicet usnesení, z toho pět mělo
charakter doporučení pro jednání 

zastupitelstva města.
Na místo ředitele organizace Byterm
s.r.o., Rýmařov kterým byl až dosud
odcházející Jiří Mrázek, byla na zákla-

dě výběrového řízení jmenována radou
města Ing. Lenka Lachnitová. Do funk-
ce nového šéfa organizace spravující
bytový fond města nastoupí 1. dubna.

Radní dále jmenovali Bc. Leonu
Pleskou do funkce ředitelky Městského
muzea Rýmařov s účinností 
od 1.3.2003.

Osm bytových jednotek domu s pečovatelskou službou bylo předáno do užívání
Přestavbou dvou pavilónů Mateřské školy 
na ulici Revoluční 30 v Rýmařově a kolaudací
osmi bytových jednotek byl úspěšně ukončen
projekt Domu s pečovatelskou službou. Jeho by-
ty byly předány novým nájemníkům do užívání
v sobotu 15. února na základě smlouvy o nájmu.
Dům s pečovatelskou službou (DPS) je zařízení
určené pro staré a zdravotně postižené občany,
kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
stavu potřebují zajištění osobních potřeb a slu-
žeb jinou osobou. Domy s pečovatelskou služ-
bou nejsou zařízením sociálního zabezpečení.
Výkonem správy bytů je městem Rýmařov po-
věřen správce bytového fondu - příspěvková or-

ganizace Byterm Rýmařov a provoz je řízen od-
borem sociálních věcí a zdravotnictví.
Žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS jsou
evidovány odborem sociálních věcí a zdravot-
nictví, podle data podání. Žádost podává občan,
který splňuje základní kritérium dle odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví a má trvalé bydliš-
tě v Rýmařově nebo v regionu spravovaném
městem Rýmařov. O přidělení bytové jednotky
rozhoduje komise sociálních věcí a zdravotnic-
tví a žádosti jsou v komisi projednávány podle
pořadníku. Důležitým faktorem pro přidělení
bytové jednotky je zdravotní stav, soběstačnost
a sociální poměry žadatele.

Bytovou jednotku nelze přidělit osobě trvale 
upoutané na lůžko, postižené psychózami a ji-
nými psychickými poruchami, pod jejichž vli-
vem dotyčný ohrožuje sebe a okolí a dále oso-
bám, které by pro závažné osobní nedostatky
narušovaly soužití obyvatel v DPS.
Byt nemůže užívat jiná osoba. Do bytu nelze
přihlásit dalšího nájemníka bez souhlasu komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví. Společné
prostory a společenská místnost jsou přístupné
pro návštěvy pouze v doprovodu obyvatele
DPS.
Rada města Provozní a organizační řád pro
Dům s pečovatelskou službou schválila.

Provozování veřejného pohřebiště bude i nadále
v působnosti Městských služeb Rýmařov s.r.o.

Od 1. ledna 2002 vstou-
pil v platnost zákon 
č. 256/2001 Sb., o po-
hřebnictví a o změně ně-
kterých zákonů. Tímto
došlo ke změně zřizová-
ní, provozování a rušení

veřejných pohřebišť
oproti předcházející
právní úpravě obsažené
ve vyhl. MZ č. 19/1998
Sb., o postupu při úmrtí
a při pohřebnictví.
Rada města vydala for-

mou opatření RM v sa-
mostatné působnosti dne
26.8. 2002 řád veřejného
pohřebiště. Tímto řádem
jsou vymezeny povin-
nosti provozovatele a ta-
ké správce pohřebiště.

V návaznosti pak bylo 
usnesením RM ze dne
10.2.2003 schváleno 
uzavření smlouvy o pro-
vozování veřejného po-
hřebiště s Městskými
službami Rýmařov s.r.o.

Z dalších rozhodnutí
rady města:

• Rada města jmenovala dle § 102
odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, členem
dozorčí rady Tepla Rýmařov,
s.r.o., Ing. Josefa Švédu.

BRVOSBruntáls.r.o.
OZNAMUJE

Od 1. března se mění
cena pitné vody

ve městě Rýmařově
včetně jeho místních částí

Jamarticích, Janovicích
u Rýmařova a Ondřejově

na 29,15 Kč/m3 + 5% DPH.

JiKo
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Drážní spěšniny končí ve Valšově - PROČ?
Zeptali jsme se za vás

Zakládá se informace o tom, že drážní spěšniny kon-
čí ve Valšově a odtud si je musí případný adresát vy-
zvednout osobně, na pravdě? Jedná se o filmy pro
městské kino, živé květiny a živá zvířata. Ano, infor-
mace se vskutku zakládá na pravdě. Položili jsme
v souvislosti s touto problematikou několik otázek
jednomu ze zaměstnanců železniční stanice Valšov,
který nechtěl být jmenován.
Můžete nám říci, proč České dráhy přistoupily k to-
mu, že všechny spěšniny končí ve Valšově a nejsou
doručovány případným adresátům až do místa ur-
čení, tedy do Rýmařova? Přístup nebo nařízení
Českých drah teď velmi znepříjemňují a ztěžují
mnoha lidem jejich práci.

Problematika týkající se přepravy spěšnin je záleži-
tost celé drážní sítě. Znamená to, že v tomto rozho-
duje výhradně generální ředitelství a ne, jak se někdo
může mylně domnívat, jednotlivé železniční stanice.
V rámci finančních úspor u Českých drah se hledají
cesty, jak co neefektivněji ušetřit. A jedna z cest byla
právě snížení stavu zaměstnanců, kteří se podílejí 
na manipulaci a dodávce spěšnin. Přeprava spěšnin je
pro České dráhy velmi nákladná. Ekonomické výpo-
čty hovoří o tom, že poplatky na spěšninách v žád-
ném případě nepokryjí náklady na jejich přepravu.
Aby se cena za přepravu vyrovnala vynaloženým 
nákladům, musely by poplatky vzrůst několikaná-
sobně a to by se zase nelíbilo odesilatelům. Dříve než
generální ředitelství přistoupilo ke zrušení dodávek
spěšnin do některých železničních stanic, byla cena

zvýšena o 100% a téměř současně byl zaznamenán 
úbytek zákazníků vyžadujících přepravu spěšnin.
V případě trati Valšov - Rýmařov a zpět vydalo ředi-
telství drah nařízení, které specifikuje přepravu tak,
že cestující je povinen si zakoupit jízdní doklad, prů-
vodčí ve vlaku ovšem není. Je to obdobný případ ja-
ko v městech s hromadnou přepravou osob. Pokud 
si zakoupí cestující jízdenku, je vše v pořádku, ovšem
jakmile ji nemá a přijde kontrola, následuje sankce.
A vzhledem k tomu, že ve vlaku je pouze strojve-
doucí a nikoli další drážní zaměstnanec, nemůže 
se zde provádět manipulace s jakoukoliv spěšninou.
Tímto je velice stručně vyjádřeno nařízení, které ne-
vydal ani přednosta stanice ve Valšově či ředitel
Českých drah v Ostravě, ale je to nařízení
Generálního ředitelství Českých drah v Praze. Ze dne
na den tak přišel Rýmařov o přepravu spěšnin.
Některým občanům to nevadí, někomu to vadí tro-
chu, vzhledem k tomu, že jednou za čas jede napří-
klad do lázní a potřebuje poslat kufr jako spěšninu,
ovšem asi nejvíce tímto nařízením utrpěli provozova-
telé kin, kteří si pro filmy musí jezdit, například
v tomto případě z Rýmařova do Valšova.
Pochopitelně, že na trati Rýmařov - Valšov není vy-
loučena přeprava objemnějších zavazadel například
kol, lyží, kufrů, balíků a podobně. Cestující si je mo-
hou brát jako spoluzavazadlo. Jen pro informaci, exi-
stují tři druhy přepravních zásilek: spěšniny, cestovní
zavazadla a spoluzavazadla. O spěšniny se „někdo“
stará a zákazník za to platí, u objemnějších cestov-
ních zavazadel a spoluzavazadel se platí poplatek ja-
ko součást jízdného a cestující se o svá zavazadla sta-
rá sám.
V dnešní době snad žádná firma neprovádí činnost,
která by byla pro ni prodělečná. A v tomto případě to
platí také o Českých dráhách.

Děkuji vám za informace.

Na internetových stránkách Českých drah jsme objevili následující informaci:
Nová organizace přepravy spěšnin

S platností od 15. 12. 2002 byla zavedena nová koncepce přepravy spěšnin. Spěšniny s výjimkou přepravy živých zvířat, živých květů a filmových kopií jsou
přepravovány výhradně v nákladních vozech a převážně nákladními vlaky. Živá zvířata, živé květy a filmové kopie lze přepravovat ve vlacích osobní přepravy.
(Pozn. redakce: Bližší informace získáte na internetové adrese: www.cd.cz). JiKo

Chřipková epidemie zasáhla také rýmařovské školáky
Epidemie viróz a chřipek v minulém týdnu
významně stoupla a zachvátila takřka celé 
území naší republiky. V moravskoslezském
kraji tak připadlo na sto tisíc obyvatel více jak
čtyři tisíce nemocných. Velký nárůst nemoc-
nosti zaznamenala města Ostrava, Karviná,
Frýdek Místek ale také Novojičínsko,
Opavsko a Bruntálsko. Chřipková epidemie
zavírala také brány škol. Ředitelé Základních
škol na Jelínkově ulici a ulici 1. máje udělili
na dny 20. - 21. února ředitelské volno.

V těchto dnech nebyla v provozu školní dru-
žina ani výdejna stravy na ulici Národní.
Strávníci této výdejny měli možnost stravová-
ní v hlavní jídelně na ulici 1. máje nebo 
si obědy v den vyhlášení dvoudenních „chřip-
kových prázdnin“ mohli odhlásit.
Zatímco některé děti, které viróza nepostihla,
byly nečekaným volnem nadšeny a využívaly
tak zimních radovánek, jiné musely navštívit
lékaře a pak ulehnout do postele s teplotou,
nepříjemnou rýmou a kašlem. JiKo

Skončí definitivně lékárenský
monopol v Rýmařově?

Sem tam proniknou na veřej-
nost nejrůznější zvěsti, někdy
více jindy méně podmalova-
né a přikrášlené. Jedna 
ze zvěstí kolujících
Rýmařovem v současnosti je
ta, že z právě rekonstruova-
né restaurace Avion má její
nový vlastník vybudovat lé-
kárnu. Tato informace je po-
chopitelně v současné době
předmětem dohadů a spekula-
cí a především zvědavosti,
zda se „pouliční“ tvrzení za-
kládají na pravdě a zda vskut-
ku v těchto prostorách nová
lékárna vyroste.

Jedná se pouze o staré známé:
„Řeči se vedou voda teče“,
nebo se potvrdí „Na každém
šprochu je pravdy trochu“?
Potvrdilo se to druhé. Na zá-
kladě důvěryhodných infor-
mací jsme zjistili, že nový
vlastník - ostravská firma
Krategus spol. s r.o. hodlá 
po dalších nezbytných jedná-
ních na úřadech otevřít v pro-
storách bývalé restaurace no-
vou lékárnu, která by mohla
občanům začít sloužit nejdří-
ve v květnu, předpokládá 
se však, že bude zprovozněna
až v měsíci červnu. JiKo

Benzínka na Opavské
změnila majitele

Motoristé v posledních dnech zaznamenali snížení cen pohon-
ných hmot na benzínové čerpací stanici na ulici Opavské. 
Na stávající firmu, která byla vlastníkem, byl vyhlášen kon-
kurz a novým majitelem benzínky se stala kladenská firma
Robin Oil, jejímž nástupem se výrazně snížila cena pohonných
hmot. Podle vyjádření obsluhy se nový majitel bude snažit dr-
žet ceny na úrovni celostátního průměru. JiKo
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Informace z Moravskoslezského kraje

Šance pro mladé

PODPORA UBYTOVÁNÍ NA VENKOVĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
VYMEZENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY

Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt - fyzická osoba.

• Dotace budou poskytnuty vybraným žadatelům na vybudování každého jednoho nového lůžka včetně hygienického stacionáře
v kategorii ubytování v soukromí ve výši 15 tis Kč, maximálně však do výše 180 tis. Kč.

• Možné použití dotace:
na vybudování nových lůžek včetně následujících doplňkových zařízení:
- příslušenství a zařízení pokoje
- na vybudování či obnovu hygienického stacionáře
- na vybudování či obnovu kuchyně či kuchyňského koutu

• Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy ve dvou splátkách, z nichž první bude ve výši 50% přiznané podpory.
• V případě zjištění nedodržení smluvních podmínek je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit.
• Na dotaci není právní nárok.
• Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy uzavřené na dobu čtyř let, přitom musí být vyčerpána v průběhu 12 měsíců od data

schválení přidělení dotace žadateli.

POŽADAVKY NA ŽADATELE:

• Vlastní živnostenské oprávnění, kde předmětem podnikání jsou „Ubytovací služby“ nebo „Hostinská činnost“
• Je vlastníkem nemovitosti, v níž vytváří nová lůžka
• Žadatel má trvalé bydliště v dotčené obci min. od 1.1.2002
• Vytvoří minimálně 4 nová lůžka
• Bude poskytovat ubytování v dané nemovitosti nejméně další tři roky po poskytnutí dotace
• Splní podmínky certifikace ubytovacích zařízení v agroturistice (ECEAT) a získá tento certifikát.
• Dotace musí být vyčerpána v průběhu jednoho roku.

Uzávěrka podání žádostí: 18.4.2003 včetně.

Kontaktní osoba:
Moravskoslezský kraj

Krajský úřad
Ing. Petra Papoušková
oddělení cest. ruchu

28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 327, fax.: 595 622 285

e-mail:petra.papouskova@kr-moravskoslezsky.cz

Mladí lidé od 16 do 24 let mají jedinečnou příležitost získat prostředky pro své aktivity
19.února 2003 byl vyhlášen II.
ročník programu Make
a Connection - Připoj se, který
v rámci Moravskoslezského kraje
koordinuje občanské sdružení
Vita. Program je zaměřen na pod-
poru dobrovolnických aktivit mla-
dých lidí ve věku od 16 do 24 let.
Ti mají do 31. března 2003 mož-
nost podat svůj vlastní projekt
a získat na jeho realizaci grant
ve výši až 50 000,- Kč. Cílem
programu je podporovat neformál-
ní a neorganizované skupiny mla-
dých lidí (projekt musí podat min.
osmičlenný tým), které si samy
svůj projekt navrhnou a zrealizují.
Tyto projekty by měly mít dlouho-
dobý pozitivní vliv na rozvoj ko-
munity, ve které mladí lidé žijí,
měly by obohacovat jejich okolí,
příp. řešit místní problémy.

Zaměření projektů může být vel-
mi různorodé. O podporu se mo-
hou ucházet například rozmanité
kulturní akce, semináře a works-
hopy, sociální a charitativní pro-
jekty, umělecké dílny, ochotnická
vystoupení, ekologické a populár-
ně-naučné projekty apod.
Cílem programu je rovněž rozvíjet
schopnosti a dovednosti mladých
lidí, zprostředkovat jim nové zá-
žitky a zkušenosti cenné po život.
Prací na svých projektech se nau-
čí organizovat práci, komunikovat
v týmu, vést účetnictví, plánovat
aktivity, prezentovat se v médiích
a na veřejnosti, získávat prostřed-
ky pro svou činnost apod. Proto
také o. s. Vita zorganizuje pro ví-
tězné projekty dvě víkendová ško-
lení, kde by si základy řízení pro-
jektu měli mladí lidé osvojit.

Program Make a Connection - Připoj se je společný program společnosti Nokia a nadace IYF. V České Republice je jeho koordinátorem Nadace rozvoje ob-
čanské společnosti (NROS) ve spolupráci s lokálními partnery v pěti krajích republiky a s Nadací Terezy Maxové, která program realizuje v dětských domovech.

Více informací získáte na www.pripojse.cz a v kanceláři Vity (Gen. Janouška 4, Ostrava, 702 00; tel.: 59 661 61 55; e-mail: vitaova@ova.comp.cz).
Šárka Klišová, regionální koordinátorka programu Připoj se

Ve dnech 3. - 28. března od 8 do 14 hod občanské sdružení Vita nabízí bezplatné konzultace podávaných projektů (nutno se předem objednat).

Projekt včetně předepsaných příloh musí být podán na adresu Vity nejpozději do 31. 3.2003.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 03/2003

5

Téma dnešního vydání

Komentář

TEPLO, ZÁKONY, FASÁDY A PLÍSEŇ V BYTECH
Zateplení fasády sníží náklady na vytápění o 30 až 50 procent

Zateplení bytu a výše nájemného
Vlastním byt, který pronajímám. Chtěl bych jej zateplit a tím nájemci ušetřit za topení. Mohu na nájemníkovi požadovat účast na zateplení nebo zvýšení nájemného?

Odpovídá JUDr. Stanislav Křeček, advokát předseda SON - Sdružení nájemníků ČR

Vaše snaha o zateplení bytu je chvály-
hodná, ale je nepříznivě ovlivněna
skutečností, že v současné době nee-
xistuje právní předpis, který by úpra-
vu nájemného umožňoval. Můžete
proto nájemce požádat o účast, avšak
ten nemá žádnou povinnost vyhovět,

stejně tak jako v současné době nejste
oprávněn jednostranně zvyšovat ná-
jemné, i když nájemci ušetříte nákla-
dy na topení.
To je ovšem chyba a poslední právní
předpis regulující nájemné, tj. cenový
výměr ministerstva financí, na tuto si-

tuaci reagoval tak, že umožňoval pro-
najímatelům zvýšit nájemné, jestliže
provedli například zateplení bytu.
Doufejme, že i budoucí právní před-
pis regulující nájemné toto bude 
umožňovat.
Dnešní situace je totiž taková, že ma-

jitelé domů nemají zájem o technic-
ké úpravy na zateplování domů
a technických úpravách šetřících
náklady na bydlení, neboť náklady
na vytápění platí nájemce, jejich vý-
še je tedy pronajímateli lhostejná.

JiKo - zdroj MSK Deník

Máte vlhký, studený a plesnivý byt? Co s tím?
Osobně se mě tento problém dotýká
a myslím, že nejsem v našem městě
sám. Ze zkušeností vím, a někteří
nájemníci obecních bytů mi dají 
za pravdu, že řešení tohoto problé-
mu se stává v současné době jednou
velkou neznámou. A podotýkám, že
také velkým otazníkem pro státní
kasu. Řešení problému přitom spo-
čívá především v zateplení domů.
Na jedné straně chápu majitele ne-
bo vlastníky „děravých“, z velké
většiny především panelových do-
mů, na straně druhé by se měl stát,
potažmo město či obec urychleně
tímto problémem začít zabývat.
Setkáváme se totiž s neustálými ar-
gumenty, že na zateplení domů ne-
jsou finanční prostředky. No bodejť
by byly, když doposud žádná vy-
hláška, zákon či dotační program na
tuto problematiku nemyslel a tudíž
ani není zahrnuta v obecním rozpo-
čtu našeho města, ani v rozpočtu
našeho státu. Ovšem když se podí-
váme na fasády domů v jiných měs-
tech, zjistíme, že „tam na to mají“.
Řeší naléhavé případy porézních
a návětrných stěn domů alespoň lo-
kálně, to znamená případným za-
teplením jedné z jeho částí. V čem
je tedy problém? Jsou úředníci jin-

de ke svým spoluobčanům bydlí-
cích v totalitně architektonických
stavbách vstřícnější? Nebojí 
se snad tato města vzít půjčky 
na zateplení domů ve vlastnictví
obce či města, i když v některých
případech je půjčka pro město či 
obec značně nevýhodná?
Ministerstvo pro místní rozvoj po-
skytovalo a snad ještě poskytuje
nejrůznější dotace pro úpravy, opra-
vy či regeneraci panelových sídlišť
se státní účastí do výše maximálně
30% veškerých nákladů. Této na-
bídky pochopitelně obce využívají
jen zřídka, vzhledem k tomu, že
zbývajících 70% finančních nákla-
dů by pro ně bylo neúnosných
v rámci celého případného projek-
tu. V současné době připravilo mi-
nisterstvo pro místní rozvoj pro le-
tošní rok další - nejnovější dotační
program, který již slibuje pětačtyři-
cetiprocentní garanci státu. Ovšem
o zateplení fasád domů tam není ani
zmínka. A to už zde nehovořím
o výměně dřevěných klasických o-
ken za plastová, kdy náklady na vý-
měnu jednoho průměrně velkého
okna, například panelového domu,
představují částku cca 3.000 Kč.
Podle zák. č. 406/2000 Sb., o hospo-

daření energií, budou však všichni
vlastníci bytových domů (bytů), tzn.
v konečném důsledku obce, povinni
provést do 31.12.2004 vyregulování
otápěcích soustav, což pro majitele 
obecních bytů, ale i bytů družstev-
ních, nebude levná záležitost. Není již
teď, v právě probíhající topné sezóně,
vhodná doba na to, aby se začalo po-
mýšlet, kde se ony chybějící prostřed-
ky na energetický audit vezmou?
Posledním článkem tohoto problé-
mu je vždy nájemník, který ať chce
nebo nechce, musí uhradit i případ-
né ztráty na teple, které mu díky je-
ho „děravému“ nebo jinak „netěsné-
mu bytu“ vznikají. Když mu pak
dojde trpělivost a společně s ostatní-
mi nájemníky sepíše petici, jako to-
mu bylo například v případě našeho
obecního domu na sídlišti Příkopy,
obdrží vyjádření stavebního úřadu,
který doporučuje správci bytového
fondu, aby lépe poučil své nájemní-
ky, jak mají větrat a správně užívat
byt, aby jeho prostory nebyly zasa-
ženy plísní a vlhkostí, případně
aplikovat na postižená místa protip-
lísňové prostředky. V takovém pří-
padě se nájemník může nad absurd-
ností podobného vyjádření jen pou-
smát, protože ze zkušeností ví, že

aplikací prostředků proti plísním 
se ve většině takovýchto případů nic
nevyřeší a také opakovaně nevyřeši-
lo. Nájemníka může snad jen opti-
misticky naladit poslední bod zmí-
něného vyjádření o tom, že v přípa-
dě opakovaného napadení plísněmi
doporučuje stavební úřad příslušné
obce správci bytového fondu pro-
vést tepelný audit. A dostáváme 
se opět na začátek našeho problému.
Stát si je moc dobře vědom, kolik
by stála regenerace a případné za-
teplení všech panelových domů, ve
kterých bydlí 1 milion 400 tisíc na-
šich spoluobčanů, a proto s převrat-
nými dotacemi nijak nepospíchá.
Jen pro zajímavost, zanedbanost
panelových sídlišť představuje
v současné době částku 470 mld.
korun. Ne, opravdu nejde o tisko-
vou chybu, nejedná se vážení o mi-
liony, ale o miliardy. Jen
v Rýmařově hospodaří Byterm -
správce bytového fondu s 1330 by-
tovými jednotkami a 137 nebytový-
mi prostorami.
Máte tedy vlhký, studený a plesnivý
byt a nevíte, co s tím máte dělat?
Asi vám nezbude nic jiného, než
čekat a platit za něco, co vám nikdy
nebude náležet. JiKo

Zimní období v našich končinách
znamená realitu zvanou topná se-
zóna. A té dominují trvale rostou-
cí ceny energií. Proto je namístě
všímat si hned po střeše další dů-
ležité připomínky dobré stavby -
fasády.
Fasádou stavba končí i vrcholí, do-
tváří estetický dojem a je vizitkou 
obyvatel domu. Fasáda může být na-
příklad omítnuta, mohou na ní být 
ukotveny různé keramické či jiné ob-
kladové prvky. Ty ale ne vždy dosta-
tečně izolují. Potřebná tepelně izo-
lační vrstva se vytvoří i dodatečnou
úpravou fasády domu pomocí podvě-
šených, ukotvených nebo lepených 
izolačních systémů. Vnější zateplení
řeší tři základní problémy budovy -
estetický vzhled, funkčnost fasády
a úspory energie.

Estetický vzhled
Kdo chce mít krásnou nebo alespoň
pěknou fasádu, použije zateplovací
systém. Nebude omezen barevným
odstínem, strukturou povrchu ani
charakterem podkladu.
Funkčnost fasády
Připomeňme si základní fyzikální
funkce fasády, mezi něž patří odol-
nost proti srážkové vodě směrem do-
vnitř a propustnost vodních par smě-
rem ven z budovy. Odolnost proti vo-
dě končí tam, kde vznikne trhlina,
byť nepatrná. Problém s trhlinami 
je vždy tam, kde je klasická jádrová
omítka. Fasáda se zateplením trhlin-
ky nezná, ani vlasové. Zateplením se
také dořeší tepelně izolační vlastnos-
ti celé obvodové konstrukce stavby.
Úspory energie
Snížením nákladů na vytápění 

o 30 až 50 procent je fakt, který lze
doložit pro každou konkrétní budovu
individuálním výpočtem. Zateplení je
vhodné v každé fázi životnosti budo-
vy a znamená vždy podstatný přínos.
U novostavby by mělo být zateplení
již součástí projektu. Pokud není, pro
zateplení se lze rozhodnout i během
stavby či ve fázi dokončování - při
rozhodování o fasádě. Také v rámci
běžné opravy fasády, když už se bude
stavět lešení, stačí porovnat náklady
a jejich návratnost, která se u zateple-
ní pohybuje mezi třemi až osmi lety.
Co zateplovat
Lze zateplovat libovolné cihelné zdi-
vo, které nemusí být ani omítnuté,
dále beton, lehký beton, pórobetono-
vé tvárnice, dřevo, dřevotřískové
desky, montované domy typu okál,
kanadské i americké typy domků

a také suché zdění. U rekonstrukce
není překážkou ani nesoudržný, zvět-
ralý či jinak nekvalitní podklad.
Čím zateplovat
Jako izolantu se používají dva zá-
kladní typy - desky z minerálního
vlákna a desky z fasádního polystyre-
nu. Z hlediska fyzikálních vlastností
jsou jednoznačně nejvhodnějším ma-
teriálem desky z minerálních vláken.
Použití fasádního polystyrenu, což je
speciální druh polystyrenových de-
sek, je omezeno zejména výškou bu-
dovy, požadavky na povrch fasády
a celkovou skladbu obvodového
pláště. Zateplení objektu je vždy pro-
blém, jehož řešení přísluší výhradně
odborným firmám. Každé řešení by
mělo být v souladu se systémem,
jenž je garantován příslušným certi-
fikátem dodavatele. Zdroj: JiKo

(V dalším čísle RH přineseme informace o Povinnostech regulovat vytápění bytů podle zákona o hospodaření energií.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2003
Vážení spoluobčané,
děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme. Žádná jiná slo-
va mě nenapadají při pohledu na konečné výsledky Tříkrálové
sbírky 2003, které Vám tímto předkládáme.
Vykoledovaná částka bude rozdělena dle rozdělovníku, se
kterým jsme Vás seznámili na konci minulého roku. O využi-
tí částky pro místní projekt budete v průběhu roku informová-
ni.
Tři králové Vám přinesli požehnání do letošního roku, aby 
se Vám dařilo. Nechceme, aby to znělo jako fráze, která se ří-
ká jen jednou za rok, když přicházíme koledovat o finanční
pomoc na charitní dílo v naší vlasti. Proto bude každý měsíc
(vždy třetí neděli v daném měsíci) za Vás dárce, za asistenty,
za koledníky, ale i za pracovníky městských, obecních a far-
ních úřadů, prostě za všechny, kteří se nějakým způsobem za-
pojili do Tříkrálové sbírky, sloužena mše svatá za vyřešení
Vašich starostí, trápení, za posilu v nemoci, za získání za-
městnání, za Vaše děti nebo manželství a podobně. Chceme
tím podpořit požehnání Tří králů, kterého se Vám začátkem
roku dostalo.

Připomeňme si, že za středisko Diakonie Rýmařov, které organizovalo Tříkrálovou sbírku v obcích Rýmařov, Břidličná, Malá Štáhle, Dolní Moravice, Horní
Město, Skály, Ruda, Tvrdkov, Janovice, Stará Ves a Rudná pod Pradědem, byla vybrána celková částka 118.491,- Kč. Ta bude určena pro následující účely:

50% - na rekonstrukci Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici
15% - rozvoj ošetřovatelské a pečovatelské služby v regionu, ve kterém působí Charita Odry
10% - humanitární pomoc doma i v zahraničí

15% - činnost Diecézní charity ostravsko - opavské
5% - činnost Sdružení České katolické Charity
5% - režie (náklady z pořádání Tříkrálové sbírky).

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2003

Ještě jednou o Mořském koníkovi
Mořský koník - akce VZP ČR

pro některé skupiny chronicky nemocných dětí u Jaderského a Egejského moře

Všední rohové sezení
V sobotu 15.02.2003 byla restaura-
ce „Na Růžku“ ponořena zcela 
do komorní atmosféry příjemného
večera, plného hudby a setkání lidí
společných zájmů. Ve zmíněné res-
tauraci proběhlo totiž - Příjemné ro-
hové posezení, jak tato akce byla
pojmenována panem Romanem
Karlem, jedním s organizátorů a zá-
roveň účinkujícím.
Jako první se chopilo nástrojů rýma-
řovské seskupení Siberija, ve slože-
ní Slavičínský (akordeon), Ioni 
(akustická kytara), Pasecký (akustic-
ká kytara), Mácová (klarinet), Karel
(bicí). Jejich hudba je jako píchnutí
vosy v nedělním odpoledni nebo ná-

hlé uvědomění si dávno zapomenuté
povinnosti, přicházející odněkud
z podvědomí. Fenomenální harmo-
nikář si zahrával s náladami a moti-
vy na skvěle odehrané lince dvou
kytar jako provazochodec vyvážený
tyčí klarinetu nad zemitým projevem
bicích. Jakoby mimochodem s kaž-
dým tónem přicházela barva i nálada
východu slunce nad jesenickými ho-
rami nebo neslyšitelné podtóny pa-
dajícího listí a zpráv někde za obzo-
rem.
Jiří Taufer ve hře na sitár naopak za-
vedl posluchače k branám Tadž
Mahalu, k jeho růžovým zahradám
a po k přemýšlení svádějící Siberiji,

byla brilantně zvládnutá hra na ten-
to obtížný indický nástroj, jako pří-
chod monzunu, deště vyčistivšího
prostor pro sny.
Pan J.Míža (akustická kytara) se do-
tkl bluesového nebe, když jeho prs-
ty ujížděly po pražcích kytary 
na kolejích ze strun jako vlak poma-
lu se šinoucí Alabamou kolem bavl-
níkových polí zavlažovaných vodou
z matky bluesových řek, starou
špindírou Missisippi. O kvalitách
pana Míži svědčí i to, že vystupoval
na loňském festivalu Blues Alive
v Šumperku společně s elitou našich
i světových bluesových hudebníků.
V závěru této skvělé akce vystoupi-

la Strana houpacího koně
z Uničova, která svou přednáškou
o správném rozmístění stolů v res-
tauraci U Orla, přispěla k zásadní-
mu navýšení vědomostí přítomných
a opravdu rozhoupala náladu smě-
rem nahoru.
A mně nezbývá než poděkovat ještě
jednou všem vystupujícím, organi-
zátorům i publiku za skvělé zvlád-
nutí celého večera a vlastně i noci,
neboť po Straně houpacího koně při-
šlo na řadu nezbytné jamování, kte-
rého se zúčastnili jak hudebníci, tak
i ti, kdo se jimi v pozdních hodinách
cítili být, tak jako já. 

Miroslav Václavek, Šumperk

V letošním roce pořádá VZP ČR
již desátý ročník léčebných po-
bytů pro některé skupiny chro-
nicky nemocných dětí
u Jaderského a Egejského
moře v pobytových mís-
tech vybraných komisí
Správní rady ÚP
VZP ČR ve výběro-
vém řízení.
Pobytovými místy
jsou v Řecku - hotelo-
vý komplex
Platamon Beach s uby-
tovací kapacitou 625
dětí v každém turnuse
a v Chorvatsku je to kom-
plex ozdravovny Adriatic
Curatio Makarská s uby-
tovací kapacitou pro 540
dětí v každém turnuse. V uve-
dených lokalitách je pro rok 2003 za-

jištěno 6.120 míst pro děti,
které jsou zařazené 
do šesti jednadvaceti-
denních turnusů.
Přeprava účastníků 

je zajištěna jako
i v předchozích le-
tech letecky, a to

z letiště Praha-
Ruzyně jih.
Pro letošní jubilejní 
10. ročník akce Mořský

koník poskytne VZP ČR
pojištěncům pojištěným

u VZP ČR od roku 1992 ne-
přetržitě mimořádnou věrnostní

slevu 20% ze stanoveného
finančního příspěvku zá-
konných zástupců.
V roce 2002 bylo k výbě-

rovému řízení zasláno 
na ÚP VZP Praha 58 návrhů dětí.

Celkem bylo odléčeno 49 dě-
tí, v Řecku 26 dětí
a v Chorvatsku 23 dětí.
Dalších 5 zařazených dě-
tí nenastoupilo léčebné
pobyty z rodinných dů-
vodů a 4 děti nebyly
zařazeny pro striktní
požadavek prázdnino-
vých turnusů.
V době pobytů jsou pro dě-
ti pořádány poznávací a zá-
bavné zájezdy. Dále jsou pro
děti pořádány různé soutěže,
a to např. sportovní soutěže, sou-
těž ve zpěvu a rovněž je pořádána
soutěž Miss Mořský koník.
Během pobytů jsou pořádány
diskotéky a filmová předsta-
vení. Koncem pobytů je pro
děti pořádán maškarní karneval.
Děti mají možnost sportovního vyži-

tí po celé dny.
Ohlas na tyto léčebné po-
byty je ze strany odléče-

ných dětí i jejich rodin-
ných zástupců velmi
příznivý.
Bližší informace k le-

tošním pobytům
vám poskytnou
registrující navr-
hující lékaři pro
děti a dorost,
doporučující lé-

kaři specialisté 
v oboru alergologie,

dermatologie a dále
pak na OP VZP
v Bruntále na odboru

zdravotní politiky, ú-
sek lázeňství, 

tel. 554785112 (paní
Studená). OP VZP Bruntál
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28.2.1923 nar. RUDOLF PELLAR, herec, šansoniér, překladatel - 
80. výr. nar.

1.3.1923 nar. JIŘÍ FRIED, prozaik, básník a překladatel (zemř. 
13.9.1999) - 80. výr. nar.

1.3.1923 nar. v Lesním Jakubově, okr. Třebíč, JOSEF SUCHÝ, 
básník, prozaik a překladatel, působí v Brně - 80. výr. nar.

2.3.1903 nar. v Prostějově HANA WICHTERLOVÁ, sochařka 
(zemř. 29.8.1990) - 100. výr. nar.

3.3.1793 nar. v Popicích, okr. Znojmo, CHARLES SEALSFIELD,
vl. jm. Karl Postl, rakouský prozaik (zemř. 26.5.1864) - 
210. výr. nar.

3.3. Den boje spisovatelů za mír, vyhlášen Mezinárodním 
sdružením PEN klubu v roce 1984

3.3.1883 nar. FRANTIŠEK DRTIKOL, fotograf, malíř a grafik 
(zemř. 13.1.1961) - 120. výr. nar.

3.3.1903 zemř. FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER, politik 
(nar. 10.12.1818) - 100. výr. úmrtí

4.3.1963 zemř. WILLIAM CARLOS WILLIAMS, americký 
básník a prozaik (nar. 17.9.1883) - 40. výr. úmrtí

5.3.1943 zemř. v Osvětimi BEDŘICH VÁCLAVEK, literární vědec,
folklorista a estetik levicové avantgardy (nar. 10.1.1897
v Čáslavicích, okr. Třebíč) - 60. výr. úmrtí

6.3.1923 nar. v Brně SYLVA LACINOVÁ, sochařka - 80. výr. nar.
6.3.1973 zemř. FRANTIŠEK JÍLEK, vl. jm. F. Oberpfalcer, au-

tor populárněvědeckých prací o jazykovědě (nar. 
9.8.1890) - 30. výr. úmrtí

7.3. Památný den ČR - výročí narození Tomáše Garrigua
Masaryka v roce 1850

7.3.1793 nar. v Brně JOSEF AXMANN, grafik a ilustrátor 
(zemř. 9.11.1873) - 210. výr. nar.

7.3.1938 nar. PETR SKOUMAL, hudební skladatel, zpěvák, 
klavírista, textař - 65. výr. nar.

8.3. Mezinárodní den žen - výročí demonstrace newyorských
švadlen v roce 1909, slaví se od r. 1911

8.3.1923 nar. WALTER JENS, německý prozaik, dramatik a ese-
jista - 80. výr. nar.

9.3.1883 nar. UMBERTO SABA, italský básník a esejista (zemř. 
25.8.1957) - 120. výr. nar.

10.3. Den podpory tibetským snahám o nezávislost
10.3.1833 nar. PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN, španělský 

romanopisec a povídkář (zemř. 10.7.1891) - 170. výr. nar.
10.3.1873 nar. JAKOB WASSERMANN, rakouský prozaik a ese-

jista (zemř. 1.1.1934) - 130. výr. nar.
10.3.1923 nar. ZDENKA BERGROVÁ, spisovatelka a překlada-

telka - 80. výr. nar.
12.3.1943 zemř. JIŘÍ LANGER, spisovatel a překladatel 

(nar. 19.3.1894) - 60. výr. úmrtí
13.3.1928 nar. OLGA HEJNÁ, ilustrátorka, sochařka a prozaička, 

autorka knih pro děti - 75. výr. nar.
14.3.1883 zemř. KARL MARX, německý filozof (nar. 5.5.1818) - 

120. výr. úmrtí
14.3.1913 nar. DOMINIK TATARKA, slovenský prozaik, publi-

cista a překladatel (zemř. 10.5.1989) - 90. výr. nar.
14.3.1943 nar. RUDOLF KŘESŤAN, fejetonista - 60. výr. nar.

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Nejztracenější ze všech dnů je den, kdy jsme se nezasmáli.

Nicolas Chamfort
Známá i neznámá výročí

Březen, za kamna vlezem.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.

Název měsíce březen byl pravděpodobně míněn jako označení stavu přírody,
doby, kdy kvetou břízy. Čím který národ žil severněji (ve vyšší zeměpisné šíř-
ce), tím měl „březen“ později. Náš kalendářový březen již květ břízy nebere
v úvahu, je posunut dopředu. Podle K. Pejmla připadl průměrný počátek kvě-
tu břízy bělokoré v dolním Poohří v letech 1958 - 1968 až na 17. dubna.
Dodejme ale, že někteří jazykovědci spojují původ slova březen s pojmem
„březí“, tj. oplodněný, v jisté analogii k názvu měsíce října. Ve starém řím-
ském kalendáři, který podle pověsti zavedl již Romulus, zahajoval měsíc bře-
zen nový rok.
I Slované slavili nový rok v březnu, při jarní rovnodennosti. Je to pochopitel-
né - jaro spolu s jarní rovnodenností symbolicky znamenalo nový život.
Březen je také měsícem počátku polních prací a jarního úklidu v sadech, 
na vinicích a zahrádkách.

Pranostiky na měsíc březen

1.3. 14.00 - 17.00 SVČ Seminář TAI-ČI s Marcelem
Adamcem, cena: 110,- Kč

4.3. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniorky
5.3. 9.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ
5.3. 13.30 SVČ Ententýny finále soutěže 5. tříd
6.3. 14.00 tělocv. Okrskový turnaj ve vybíjené

Národní ul. 4. a 5. tříd
7.3. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZŠ
10.-14.3 SVČ Příměstský jarní tábor

přihlášky k vyzvednutí s SVČ,
cena: 200,- Kč

12.3. 13.00 SVČ Špagetové odpoledne v klubu
15.3. 20.00 SVČ Ples BFFA OLDIES RÝMAŘOV

Program SVČ

4.2. - 2.3.2003
Za oponou

(Výstava fotografického cyklu ze zákulisí divadla předního
fotografa Jindřicha Štreita).

Muzeum a galerie Octopus připravuje v současné době výstavu autorů Tomáše
Matery (malba a grafika) a Viktora Valáška (grafika). Vernisáž výstavy se usku-
teční v sobotu 8. března v 16.00 hodin a expozice bude k vidění do 30. března.

Otevírací doba Městského muzea a galerie Octopus:

úterý - sobota: 9.00 - 12.0013.00 - 16.00 hodin
neděle: 13.00 - 16.00 hodin

V pondělí je muzeum uzavřeno.

Městské muzeum a galerie Octopus

... pohlédněte s námi do vesmíru
POŘAD PRO DĚTI POD HVĚZDNOU OBLO-

HOU

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

a planetárium Johanna Palisy v Ostravě, kde můžete shlédnout 
zajímavý pořad pro děti pod umělou hvězdnou oblohou.

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

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

Ostrava Poruba - Rýmařov

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

Přihlásit se můžete nejpozději do 13.3.2003
Informace:

Šárka Adámková, SVČ Rýmařov, tel.: 554 211410

Středisko volného času
Rýmařov
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Akce střediska volného času
28.6. - 7.7.2003 2 450,- Kč
LETNÍ TÁBOR JEMNICE (okr. Třebíč)
Pro děti od 3.tříd
Program: deset dní dobrodružství, zábav, her, koupání, výletů s Janem
Grázlem a dalšími loupežníky
Informace a přihlášky: SVČ - Helena Tesařová, tel.: 554 211 410

1.7. - 6.7.2003
PUTOVNÍ TÁBOR
Pro mládež 15 - 18 let
Program: turistika, hry, soutěže, táboření, bojová hra
Informace a přihlášky: SVČ - Jan Přikryl, tel.: 554 211 410

14.7. - 18.7.2003
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR s turistickým zaměřením
Program: putování po okolí Rýmařova a jednodenní autobusové zájezdy
Informace a přihlášky: SVČ - Antonie Matějová, tel.: 554 211 410

21.7. - 25.7.2003 450,- Kč
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
Program: hry stokrát jinak, rukodělné práce, jednodenní turistický výlet.
Děti si s sebou musí nosit svačinku a přezůvky. V ceně je zahrnuto denně
jedno teplé jídlo.
Informace a přihlášky: SVČ - Šárka Adámková, tel.: 554 211 410

28.7. - 6.8.2003 2 350,- Kč
LETNÍ TÁBOR VRACOV (Jižní Morava)
Pro děti od 1.tříd
Program: sport, koupání, hry, výlety - Lešná, Milotice, Kyjov
Informace a přihlášky: SVČ - Marcela Pavlová, tel.: 554 211 410

18.8. - 22.8.2003 1 200,- Kč
LETNÍ TÁBOR NA RELAXE
Pětidenní pobyt v krásném prostředí Ždárského Potoka
Program: výtvarný, keramický, HIP HOP
Informace a přihlášky: SVČ - Eva Kudláková, tel.:554 211 410

Sdružení ZEMĚ DĚDA PRADĚDA

Vyhlašuje literární soutěž
„JAK ZNÁM SVŮJ REGION“

Pozvěte svého kamaráda (českého nebo zahraničního) do našeho regionu Jeseníků - Země děda Praděda

A připravte mu nabídku týdenního nebo desetidenního pobytu

FORMA PRÁCE:
dopis nebo prospekt apod. doplněný fotografiemi nebo kresbami

KATEGORIE: 6 - 11, 11 - 15, 15 - 20, od 20 let výše..

Literární práce můžete posílat do 30. června 2003

na adresu Sdružení Země děda Praděda, 793 36 Malá Morávka 238

Hodnocení provede odborná komise a nejlepší odměníme cenami

dne 18. října 2003
na Dni Země děda Praděda v Schindlerově stodole v Malé Morávce

dále vyhlašuje
Výtvarnou a divadelní soutěž na rok 2003

Strašidla, skřítci, permoníčci, bílé i černé paní, noční lovci,
polednice, ohniví psi, pasáčci, čarodějnice apod...

aneb Den dětí v Zemi děda Praděda
1. Vytvořte dvojrozměrně nebo trojrozměrně strašidýlka, skřítky, permoníčky, apod. chránící poklady Země děda Praděda, bílé i černé paní, noční 

lovce, polednice, ohnivé psy, přeludné stíny Švédů padlých za třicetileté války, pasáčky, čarodějnice  a další postavičky, které najdete v různých 
jesenických povídkách a pověstech. K výtvarnému dílu musí být také pověst nebo povídka přiložena. Uzávěrka soutěže bude 17. května 2003.
Vaše díla pak budou 31.května 2002 vystavena v Schindlerově stodole v Malé Morávce .
Výtvarná díla nebudeme vracet, budou použita k reklamním a propagačním účelům Sdružení Země děda Praděda.
Výtvarná dílka můžete zaslat poštou nebo osobně odevzdat v kanceláři Země děda Praděda:

2. Do 17. května 2003 můžete přihlásit také skupinky dětí nebo dospělých, kteří divadelně ztvární jesenickou povídku nebo pověst. K přihlášce musí
být přiložena také pověst nebo povídka, kterou budete hrát.

Jako inspirace Vám mohou posloužit knížky: S příchutí Jesenicka, Tajemné příběhy Zemí koruny České, Pověsti z Pradědovy říše, Modré štoly, Obr 
na šošole, Jesenické pohádky a pověsti, Severomoravské pověsti a zkazky, Povídky ze soutěží a mnohé další. Stačí se jen porozhlédnout, kolik spisovatelů 
o našem kraji psalo a dodnes píše. Nebojte se zabrouzdat i do nedávné minulosti a najít povídku německou, která se váže k našemu kraji, a tu si nechat přeložit.

K vyhodnocení výtvarných dílek a divadelnímu představení Vás pozveme do Malé Morávky

v sobotu dne 31. května 2003
....a nezdá se vám, že slyšíte venušánky? Ti malí nezbedové rozhrnují trávu a zvědavě po vás pokukují. Říkáte, že jste nikdy neslyšeli o nočním příběhu
Růženy Sedláčkové u Velkých jezer? Pokud vám ani jedno, ani druhé nic neříká, je nejvyšší čas začít číst .... a tvořit.
Z knihy S příchutí Jesenicka Fr. Trávníček, Tomáš Knopp

Kancelář Země děda Praděda: 793 36 Malá Morávka 238, telefon: 554 273241 e-mail: ljuba.agrotour@rymarov.cz



1.3. - Pozor, hraje se jen v sobotu! 16.00 a 19.30 hod.

“Harry Potter a Tajemná komnata“
(USA 2002)

Krásný konec prázdnin stráví Harry s rodinou svého nejlepšího přítele Rona
a po prázdninách se oba, společně s Hermionou, vrátí do kouzelnické školy
v Bradavicích. Harry nemá ani ponětí o tom, že mu hrozí smrtelné nebezpe-
čí. V Bradavicích se začínají dít prapodivné věci. Tajemná komnata se znovu
otevřela.  Mládeži přístupný

8.3. - 9.3. 19.30 hod.

“Moje tlustá řecká svatba“
(USA 2002)

Americká komedie, která je i po 27 týdnech promí-
tání v první desítce amerického žebříčku filmů.
Když se mladý Američan - vegetarián zamiluje 
do Kanaďanky řeckého původu, ještě netuší, 
co ho čeká. Její rodina je totiž přesvědčena, že bu-
doucí zeť se musí stát členem rodiny na sto procent. 

Mládeži od 15 let přístupný

15.3. - 16.3. 19.30 hod.

“Blanche - královna zbojníků“
(Francie 2002)

Co se stane, když se dobře známé postavy jako kardinál Mazarin, Ludvík
XIV., či tři mušketýři chovají ve stylu 21. století? A co kdyby měli všichni bo-
jovat proti jednomu - „Robinu Hoodovi v sukni“ - překrásné dívce Blanche?
Nové extravagantní převleky a opravdové vizuální hody pro milovníky paro-
dií. Mládeži od 15 let přístupný

Společenská kronikaMěstská knihovna
Narození dítěte

Adéla Ospalá ................................................................................. Janovice
Adam Ospalý ................................................................................. Janovice
Simona Mrázková .......................................................................... Rýmařov
Sofie Palová ................................................................................... Rýmařov

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

Božena Ondrušková - Rýmařov .......................................................... 80 let
Ludmila Hegerová - Rýmařov ............................................................ 82 let
Věra Hemelíková - Rýmařov ............................................................... 83 let
Zdenka Zobalová - Rýmařov .............................................................. 83 let
Anna Kseničová - Stránské ................................................................. 85 let

Rozloučili jsme se

Marie Kryvdová - Rýmařov ................................................................. 1912
Matrika MěÚ
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P O Z V Á N Í N A B E S E D U S E S P I S O V A T E L E M

PhDr. ARNOŠT VAŠÍČEK
A JEHO NEUVĚŘITELNÉ ZÁHADY

Do magické atmosféry se můžete naladit
se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem

ve čtvrtek 20.3.2003 v 17,00 hodin
v Městské knihovně Rýmařov.

Tématem besedy jsou nevysvětlitelné únosy mimozemšťany, podivu-
hodné objevy a záhady podložené autentickými videozáznamy.
Předmětem jeho zájmu jsou především nerozluštěné archeologické ná-
lezy a pátrání po mimozemských civilizacích, při nichž navštívil více
než osmdesát zemí na pěti kontinentech.

Na velice poutavé vyprávění Vás zvou
pracovnice Městské knihovny Rýmařov.

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

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená

Březen bude v roce 2003 v České republice opět měsícem Internetu, tentokrát
pod oficiální záštitou Delegace Evropské komise v ČR. Již 6. ročník projek-
tu, který organizuje sdružení Březen měsíc internetu (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

Březen bude v Česku pošesté měsícem Internetu

Léta jako voda běží,
proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá Ti ret,
štěstí, zdraví do 100 let.

Dne 1. března oslaví 71. narozeniny naše maminka, babička a prababička
paní LUDMILA KINCLOVÁ z Rýmařova.

Hodně štěstíčka a zdravíčka Ti z celého srdce přejí děti s rodinami.

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
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Osudy kališníka Jiříka staršího
Tunkla z Brníčka, pána na Zábřehu,
Brníčku, Hoštejně, Šumperku,
Bludově a Rabštejně, jsme opustili
v minulé kapitolce roku 1462, kdy se
po řadě válečných podniků, v nichž
spolu s bratrem Janem osvědčili nejen
svou statečnost, ale též vysokou míru
intelektu, mohl v klidných letech mí-
ru a rozkvětu země konečně věnovat
hospodaření na svých statcích a rozši-
řování rodové domény.
Nepochybujeme, že ani zde nebyl ne-
úspěšný. Právě zakoupil od Karla
z Vlašimě za 750 uherských červe-
ných (zlatých) spálené Záviřice když
jej v květnu zaskočily události roku
1468, nezviklaly jej však v oddanosti
straně Poděbradské. Již 1. října v noci
došlo u Zvole k bitvě. Nejvyšší praž-
ský purkrabí Zdeněk Kostka
z Postupic, vynikající voják a přítel
krále Jiřího, spěchal se zásobami
a 5000 pěšími i jízdními na pomoc
posádce kláštera Hradisko, jež dosud
statečně vzdorovala uherským oblé-
hatelům po obsazení Olomouce.
Když se přiblížil od Ráce ke Zvoli,
nejspíš ve spěchu špatně informován
ztracenci, lehkými jezdci, kteří neza-
jistili křídla snadno zranitelného voj-
ska na pochodu, dostal se do léčky,
kterou připravili pod rouškou tmy

proslulý Korvínův vojevůdce
František z Háje, velitel Černé roty,
nejobávanějších vojáků teh-
dejší Evropy, složené
k hanbě země především
z českých žoldnéřů, husit-
ských bratříků z rozpuštěného
vojska Jana Jiskry
z Brandýsa z Horních
Uher, i několika
Poláků a Srbů,
a s ním Jan z Vrbna
a katolík Jan
Pňovický ze Sovince.
Na 600 Poděbrad-
ských padlo, stejný
počet zrádci zajali, také 
ukořistili válečné i spížní vo-
zy vrchovatě naložené potra-
vinami a zbraněmi. Zbytek voj-
ska se neuspořádaně stáhl do hor.
Nejtěžší ztrátou však bylo těžké zra-
nění vynikajícícho vojevůdce Zdeňka
Kostky, kterého stačil Jiří Tunkl za-
chránit a odvézt na zábřežský hrad.
Veškerá péče nebyla nic platná
a Zdeněk zesnul v náručí svého za-
chránce na druhý den.
Král Jiří na svého věrného nezapo-
mněl a odměnil jeho oddanost i ztrá-
ty. 1469 mu propustil z lenního zá-
vazku do dědičného vlastnictví
Zábřeh i s hradem a vsi Krumpach

i Dubicko s tvrzemi. Jiříkův nástupce
král Vladislav později listinu potvrdil.
Je zajímavé, jak v době, kdy Moravu

ovládal Matyáš Korvín, svým
stoupencům fakticky vládli

jeho protivníci na Pražském
hradě, k nimž se Tun-
klové odvolávali, od
nichž dostávali právo-
platné listiny a s ni-
miž se osobně stýkali.
Byla to podivná doba

dvojvládí. Jiří Tunkl
dostal ve Františkovi
z Háje protivníka stejně
kvalitního, jako byl on
sám, jenže přesilu měl
nepřítel. Černá rota na-
dále krutě řádila na stat-

cích pánů z Brníčka. Ani
smrt krále Jiřího 22. března

1471 nepřivedla jeho nesmiřitelného
jmenovce ke smíru s Korvínovými
spojenci a stejně jako ostatní
Tunklové přísahal věrnost novému
českému králi Vladislavovi II. a v bo-
ji vytrval. Výsledek se dostavil záhy,
už v červnu 1471 vytáhl František
z Háje s 2000 muži na Zábřežsko, do-
byl hrad Brníčko a zbořil jej, aby ne-
mohl sloužit Tunklům jako pevnost,
padlo Dubicko, Bludov i Hoštejn.
Nezlomný Jiří Tunkl sice nesl ztrátu

rodového sídla nesmírně těžce, ale
posílen v urputném odporu. S jistou
nadsázkou píše vratislavský měst-
ský písař, že Korvín donutil celou
Moravu k poslušnosti, avšak Jiříka
Tunkla ze Zábřeha a Bernarda
Tovačovského z Cimburka nikoli,
však byli příbuzní, neboť druhá
manželka Tunklova, vdova po pánu
z Michalovic, byla Cimburkova
sestra.
V těžké situaci své domény a upro-
střed války převzal od Čeňka
Kožišovského zástavní rabštejnské
panství po katastrofě roku 1474.
Boje v neztenčené síle pokračovaly,
jen v krátkých údobích příměří do-
cházelo k soudům obou stran, tak na-
příklad Čeněk Kožišovský, pohnal
před zemský soud Františka z Háje,
že mu uloupil „svršky“ na hradě
Rabštejn. Po roce 1474 dál ubylo
Korvínových odpůrců, podřídil 
se zhrozený majitel sousedního Uhry
zničeného bruntálského panství
Hynek Bruntálský z Vrbna a další.
Jiří Tunkl z Rabštejna s pány 
ze Sovince však i po uzavření míru
1478 v Olomouci, který Matyáši
Korvínovi přinesl doživotní vlastnic-
tví Moravy, Slezska i obojí Lužice,
znovu odmítli nynějšímu pánu
Moravy holdovat. Mgr. Jiří Karel

Husitští páni z Brníčka (2)

Z historie

SVČ Rýmařov

zve zájemce

o tradiční čínská cvičení

pro zdraví, sebeobranu, rozvoj osobnosti
a dlouhý věk

na seminář pod vedením Marcela Adamce
v sobotu 1. BŘEZNA 2003

MALÝ SÁL SVČ RÝMAŘOV
od 14 do 17 hodin

- ZÁKLADY POHYBU TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN
- SPOJENÍ POHYBU A APLIKACÍ
- ZÁKLADY BOJOVÉHO UMĚNÍ

CENA SEMINÁŘE: 110 Kč

CVIČEBNÍ OBLEČENÍ S SEBOU
INFORMACE O DALŠÍM CVIČENÍ NA MÍSTĚ

zve školačky a školáky na

PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR SVČ,
který se uskuteční ve dnech 10. - 14.3. 2003

Připravili jsme pro vás pestrý program.
Cena tábora: 200 Kč.

Podmínkou účasti je zajištění stravenek
ve školní jídelně v Rýmařově.

Přihlásit se můžete do 6.3. 2003 v SVČ Rýmařov.
Informace na tel.: 554 211 410,
E. Kudláková a Š. Adámková.

Středisko volného času
Rýmařov
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Lupič vytáhl na prodavačky nůž, v průběhu několika dnů byl dopaden
a obviněn v den svých 23. narozenin!!!

RÝMAŘOV, BRUNTÁL (JiKo) -
Loupežné přepadení se odehrálo
ve čtvrtek 13. února v prodejně
s textilem na Husově ulici
v Rýmařově. Zloděj přitom hrozil
prodavačce nožem.
Tenkrát ještě neznámý lupič vtrhl 
po patnácté hodině do prodejny texti-
lu v Rýmařově a dřív než přistoupil
k prodavačce, přetáhl si přes obličej
černý pletený kulich s otvory na oči
a vytáhl na ni nůž. „Přiložil dvaatři-
cetileté prodavačce nůž na krk a do-

žadoval se vydání klíčů od prodejny
a tržby,“ konstatovala tisková mluvčí
Policie České republiky Lucie
Krašteničová. Z prodejny si zloděj
odnesl více než pět tisíc korun a mo-
bilní telefon. Poté utíkal směrem
k rýmařovskému náměstí. Podle
svědků měl na sobě vínovou zimní
bundu, černého kulicha a modré rifle.
Obdobně provedl loupež také zloděj,
který v pondělí 10. února v bazaru 
na Květné ulici v Bruntále donutil
s nožem v ruce prodavačku vydat pe-

něženku s třinácti tisíci korunami. 
Po opakované výzvě žena peníze lu-
piči předala. To mu ale nestačilo.
Ještě ji přinutil vydat mobilní telefon
za tři tisíce korun. Zloděj navíc ukra-
dl ze stolu klíče od prodejny a pohro-
zil prodavačce, že pokud promluví,
tak ji zabije. Poté ji v bazaru uzamkl
a utekl směrem k základní škole na
Okružní ulici v Bruntále. Policistům
se podařilo získat popis pachatele.
Šlo o asi dvacetiletého muže, sto
osmdesát centimetrů vysokého, štíh-
lé postavy. Jeho obličej byl podlouh-
lý a bledý. Měl světlé obočí i oči
a světlé strniště vousů. Po pachateli
bylo vyhlášeno pátrání.
Policie nevyloučila, že se jedná
o stejného pachatele a požádala ve-
řejnost o pomoc při pátrání.
Ve čtvrtek 20.2., byl na základě šet-
ření bruntálských kriminalistů a také
díky všímavému svědkovi, který re-
agoval na výzvu policie v tisku,
z trestných činů loupeže obviněn
23letý nezaměstnaný, již v minulos-
ti soudně trestaný, mladík
z Břidličné.
Ten se dle obvinění a dosavadních
zjištění policie, stejně jako podle
svého doznání, dopustil hned tří lou-
peží, kdy ozbrojen nožem přepadal

prodavačky, a to v bazaru v Brun-
tále, prodavačku textilu v Rýmařově
a další prodavačku sportovních po-
třeb pod krytým bazénem v Brun-
tále.
Ve všech třech případech si místo
loupeže předem vytypoval a po lou-
peži se převlékl. Postupoval podle
shodného scénáře. Vyčkal, až v pro-
dejně nikdo nebude, vytáhl na pro-
davačku nůž a okradl ji o tržbu, 
ve dvou případech i o mobilní telefon.
Počínal si tak ve dnech 10.2., 13.2.
a 18.2.2003 a celkem uloupil více jak
30 000,- Kč (plus dva telefony).
Policistům uvedl, že se rád a často
baví, navštěvuje diskotéky a restau-
race a nevěděl, kde má získat peníze.
Trestnou činnost doznal, údajně pro-
davačky chtěl nožem jen zastrašit.
Další loupež spáchal vždy hned poté,
co předchozí lup stihl během pár dnů
utratit.
Na mladého recidivistu podal poli-
cejní rada po zahájení trestního stí-
hání podnět na jeho vzetí do vazby.
Bruntálským policistům se tak poda-
řilo úspěšně a rychle objasnit závaž-
nou sériovou násilnou trestnou čin-
nost. Poděkování patří svědkovi,
který kriminalistům potvrdil před-
chozí podezření.

• VÁCLAVOV A MALÁ ŠTÁHLE - havárie
osobního vozidla, smyk, náraz do sněhové bariéry
V 19.35 hod. dne 11.2.2003 39letý řidič Fordu
z Opavy při jízdě levotočivou zatáčkou dostal na zle-
dovatělém povrchu vozovky smyk, který nezvládl
a s vozidlem se na vozovce otočil o 180 stupňů. Poté
zadní pravou částí narazil do sněhové bariéry za le-
vým okrajem vozovky. Způsobená škoda: 25 tis. Kč.
Dechová zkouška byla provedena s negativním vý-
sledkem. Ke zranění osob nedošlo. Řidiči byla 
za přestupek uložena bloková pokuta.
• JIŘÍKOV - násilí proti skupině obyvatelů a pro-
ti jednotlivci, vyhrožování zastřelením, zahájení
trestního stíhání, domácí násilí
Policejní rada SKPV Bruntál zahájil dne 5.2.2003
trestní stíhání proti 43letému muži z Jiříkova. Ten
dle obvinění uvedený skutek spáchal dne 26.11.2002
v době 02.15 - 02.45 hod. v Jiříkově v bytě domu
i před domem, když opakovaně vyhrožoval fyzickou
likvidací a zastřelením své družce a její sestře 
(21 a 23 let) a také jejich matce, (ke které se družka
odstěhovala). V poškozených ženách vzbudil důvod-
né podezření, že by mohl své výhrůžky splnit.

• RÝMAŘOV - krádeže, vloupání do vozidel, čty-
ři mladíci obviněni, objasnění série případů, za-
hájení trestních stíhání pro trestné činy krádeže
a poškozování cizí věci
Čtyři mladíci ve věku 15, 18, 19 a 24 let (3 mladší
z Bruntálska, nejstarší z Valtic na Břeclavsku) byli
dne 11.2.2003 policejním radou SKPV Bruntál ob-
viněni z rozsáhlé majetkové trestné činnosti spácha-
né v našem okrese koncem loňského a začátkem le-
tošního roku, především v Bruntále a Rýmařově.
Všichni čtyři mezi 29.11. a 2.12.2002 odcizili

v Rýmařově v areálu poškozené firmy ze zaparkova-
né TATRY 815 z palivové nádrže 200 litrů motorové
nafty za 3 800,- Kč a z nádrže další Tatry 20 litrů
motorové nafty v hodnotě 380,- Kč. Dle obvinění 
opět všichni čtyři mladíci dne 23.12.2002
v Rýmařově násilně vnikli do VW Golf, odcizili
z něj autorádio s CD přehrávačem a 2 ks DVD, stej-
ně jako 3 CD v hodnotě 1 000,- Kč, čímž způsobili
škodu za více jak 5 000,- Kč. Tři z obviněných se
dne 30.12.2002 vloupali po rozbití 5 ks skleněných
luxferů v hodnotě 200,- Kč ze zadní strany do gará-
že na ulici Okružní v Rýmařově a zde pak ze zapar-
kovaného vozidla Peugeot 206 demontovali a ná-
sledně odcizili 4 ks kompletních kol v celkové hod-
notě 11 800,- Kč.
Celkové škody všemi vloupáními provedenými
touto skupinou činí 124 851,- Kč. Věc byla objas-
něna bruntálskými kriminalisty za součinnosti 
OOP Bruntál. Na nejstaršího obviněného byl dán
podnět na vzetí do vazby.
• MALÁ MORÁVKA - KARLOV - krádež lyží
z lyžárny hotelu
V noci z 11. na 12.2.2003 využil zatím neznámý pa-
chatel skutečnosti, že lyžárna hotelu v Karlově se ne-
uzamyká a z této odcizil jeden pár carvingových ly-
ží délky 160 cm, značky K 2 a spolu s vázáním.
Majitelce z Prahy tak způsobil škodu za 7 000,- Kč .
• STARÁ VES - dopravní nehoda, nedání před-
nosti v jízdě
V 10.15 hod. dne 17.2.2003 42letý řidič Škody pick-
up z Rýmařova vjížděl z místní pozemní komunika-
ce na hlavní, nerespektoval dopravní značku Dej
přednost v jízdě! a nedal přednost zleva přijíždějící
Fabii 31letého řidiče ze Šumperku. Tak došlo ke
střetu obou vozidel, škoda vznikla za 35 000,- Kč

(z toho 30 000,- Kč na Fabii, 5 000,- Kč na pick-
upu).
Ke zranění osob nedošlo, požití alkoholu bylo 
u obou řidičů vyloučeno.
• Odevzdání zbraně do úschovy, využití „amnestie“
Již šestý občan v okrese využil možnosti beztrestně
na policii odevzdat nalezenou, nepřihlášenou či ne-
legálně drženou zbraň.
Dne 19.2.2003 odevzdal 67letý muž z Břidličné 
na zdejší OOP ČR pušku, kterou nalezl ve své studni.
Jedná se o pušku z II. světové války, rok výroby
1937, velikosti 110 cm, ve značně zkorodovaném
stavu bez nábojů.
V okrese se tak jedná již o osmou odevzdanou zbraň,
bylo též odevzdáno 250 ks munice.
• MALÁ MORÁVKA - krádež střešních boxů
na lyže
K dalším krádežím spojeným se zimou a lyžová-
ním došlo hned ve dvou případech, a to v Karlově
a v Malé Morávce.
V Malé Morávce mezi 16. - 19.2.2003, kdy zatím
neznámý pachatel využil nepřítomnosti 41letého
majitele osobního motorového vozidla Volkswagen
Passat Combi ze Starého Plzence. Ten své auto za-
parkoval u chaty. Pachatel majiteli ze střešních nosi-
čů demontoval box na lyže, který poté odcizil.
Jednalo se o box v hodnotě 13 000,- Kč.
Na základě šetření první krádeže policisté zjistili
i další krádež střešního boxu. K té došlo mezi 
16. a 19.2.2003, kdy pachatel využil nepřítomnosti
45letého majitele Mazdy 323 zaparkované
v Karlově pod Pradědem u chaty Antonie a ze střeš-
ních nosičů demontoval prázdný střešní box šedo-
modré barvy v ceně 9 900,- Kč, který poté odcizil.

Lucie Krašteničová, tisková mluvčí Policie ČR
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Alkohol za volantem

OKRES BRUNTÁL - víkend s alko-
holem za volantem, dopravně bez-
pečnostní akce
V okrese Bruntál, s důrazem
na vytypované problémové lokali-
ty (například lyžařské oblasti -
především Malá Morávka), probě-
hla v noci z pátku na sobotu do-
pravně bezpečnostní akce zaměře-
ná na kontrolu zákazu požívání
alkoholických nápojů u řidičů.
Během ní a dále pak v neděli bylo
zjištěno porušení tohoto zákazu

u rekordních 22 řidičů !
Mezi nimi šlo také o tři mladé ženy
ve věku 20, 26 a 27 let. Hladina al-
koholu se u uvedených řidičů ten-
tokrát pohybovala v rozmezí 0,15 -
1,12 promile. Tato nejvyšší hladina
byla netradičně naměřena právě ženě
(20letá řidička Fordu Escort, Malá
Morávka).
Jednalo se o řidiče všech věkových
skupin a typů vozidel (nejmladšímu
bylo 20 let, nejstaršímu přestupci 61,
vozidla od Š 105 až po Mercedes).

K tématu :
RÝMAŘOV - řízení pod vlivem al-
koholu, třída Hrdinů, řidič bez o-
právnění
Ve 23.45 hod. dne 14.2.2003 bylo při
silniční kontrole hlídkou OOP ČR
Rýmařov kontrolováno vozidlo
Š 105 řízené místním 40letým řidi-
čem. Vzhledem k tomu, že jmenova-
ný u sebe neměl ŘP, byla provedena
jeho lustrace v evidenci řidičů, kte-
rou bylo zjištěno, že tento muž ne-
vlastní žádné řidičské oprávnění k ří-

zení vozidel. Následně byla u jmeno-
vaného provedena orientační decho-
vá zkouška s pozitivním výsledkem.
Řidič souhlasil s lékařským vyšetře-
ním a odběrem krve, na OOP
v Rýmařově ale po opětovném pou-
čení vyšetření i odběr krve odmítl.
S řidičem bylo sepsáno oznámení
přestupku. Za řízení vozidla bez 
oprávnění mu byla uložena bloková
pokuta.

Lucie Krašteničová,
tisková mluvčí Policie ČR

Zpívá celá rodina
Ve čtvrtek 20. února proběhl v kon-
certním sále základní umělecké školy
již třetí ročník ojedinělé hudební sou-
těže, kterou nám závidí lidé po celé
republice, s názvem Zpívá celá rodi-
na. Je nutno poznamenat, že letošní
ročník provázela od počátku smůla.
Poprvé bylo nutné soutěž přeložit
z listopadu na únor, podruhé 
se do soutěžících, organizátorů i di-
váků pustila nemilosrdná chřipka,
takže odpadlo skvělé stínové divadlo,
tři soutěžící rodiny se musely omlu-
vit, kytarový orchestr hrál téměř po-
loviční, .
Podíváme-li se ale na chřipku z jiné
strany, vlastně můžeme být i potěše-

ni. Z původně dvacetičlenného pě-
veckého sboru se mohly dostavit
pouze tři děti, a tak na místa jejich
„spoluzpěváků“ na-
stoupili učitelé školy.
Kdo z dětí se může
pochlubit, že na kon-
certu zpíval s celým
pedagogickým sbo-
rem v plné parádě?
Soutěžící rodiny byly
tedy nakonec tři.
Jejich výkony byly natolik rozmanité
a natolik vynikající, že porota (ve slo-
žení Vladimír Stanzel, Leona Pleská,
Zdeňka Adamová) se rozhodla vyhlá-
sit tři kategorie, z nichž každá měla

svého vítěze. 1.místo si tak mohli od-
nést Irena, Hanička, Miroslava, Jana
a Jaromír Lounovi, Libor Martiník

s Martinem a Nikol-
kou Škorňovými
a Eliška, Tereza
a Jiří Tauferovi.
Vítězové si odnesli
skutečně skvělé ceny
a mnozí z nich krou-
tili hlavami, protože
tak hodnotné dary

prý ještě na žádné soutěži nedostali.
Opravdu velký dík patří těm, kteří da-
ry do této soutěže donesli a poskytli -
Jaroslav Podlas, Ivan Seifert a Šárka
Kučerová.

Zbytek času vyplnily svými výkony žá-
ci základní umělecké školy, kteří hrají
v nějakém hudebním seskupení - v ky-
tarovém orchestru, flétnovém souboru,
keyboardovém souboru, pěveckém
sboru (v něm zpívaly i děti z 2.ZŠ),
v rockové kapele „ANEBONE“. Bylo
znát, že nikdo - ani soutěžící, ani 
ostatní účinkující se za své výkony
nemuseli stydět a mohli odejít domů
spokojeni a mnozí z nich i obohaceni
o pocit, že pro svou rodinu či pro své
učitele něco znamenají. Ostatně, to je
pravý cíl pořádání takovéto akce
a prozatím se jeví, že velmi úspěšné.

Mgr. Jiří Taufer,
ředitel ZUŠ Rýmařov

Skvělý úspěch rýmařovských dětí na mezinárodním poli
Rýmařovská Základní umělecká škola za-
znamenala v minulých dnech další skvělý
úspěch. Jako každý rok, i letos se paní uči-
telka Hradilová se svými dětmi zúčastnila
prestižní mezinárodní klavírní soutěže
Amadeus. Tato soutěž je pořádána každo-
ročně brněnskou ZUŠ Františka Jílka 
na počest návštěvy v té době jedenáctileté-
ho Wolfganga Amadea Mozarta. Tehdy,
v roce 1767, se v Brně zastavili Mozartovi,
když u přátel hledali útočiště před epidemií
neštovic, jež řádila ve Vídni. Dlužno po-
znamenat, že malému Wolfgangovi se před
nemocí utéci nepodařilo, i když se s celou
rodinou přesunul až do Olomouce. Naštěstí
to však nezanechalo následky na jeho hu-
debních vlohách a dnes se mohou snažit
přiblížit jeho geniálnímu talentu další mla-
dí klavíristé. Navíc mají děti v Brně k dis-
pozici nádherný nástroj - „Steinway &
Sons“, na který jinak hrají pouze renomo-

vaní umělci a skuteční mistři.
Letos jela z Rýmařova v doprovodu rodičů
a paní učitelky na „Amadea“ sedmiletá
klavíristka Anička Stachová, která se po-
dobné soutěže zúčastnila poprvé. Díky
velké píli, kterou odvedla při přípravě
(a díky nezměrné trpělivosti paní učitelky
Hradilové), se své úlohy zhostila více než
dobře. Její usměvavá tvář a klid, s jakým
Anička přistoupila k tak obtížnému úkolu,
se kterým by měl problémy mnohý dospě-
lý, si získala porotu natolik, že jí byla udě-
lena cena za 3.místo! V tak silné meziná-
rodní konkurenci to je úspěch naprosto vý-
jimečný.
Ukazuje se, že rýmařovské děti mají přímo
v místě svého bydliště možnosti k rozvoji,
o jaké by jistě stály děti daleko větších
měst a je zřejmé, že bude-li takto vývoj po-
kračovat, mohou nám větší města závidět. 

Mgr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

Zpravodajství Základní umělecké školy Rýmařov

V úterý 11. února 2003 se studenti SSOŠ
Prima z 3. a 4. ročníků zúčastnili před-
nášky o Evropské unii. Přednášeli zde
pracovníci Mezinárodního politologic-
ké centra v Brně, PhDr. Balík a Bc.
Müller.
V úvodu nás seznámili se vznikem
a celkovou historií EU, postupným za-
čleňováním jednotlivých států a jejich
vývojem. V další části přednášky nás
blíže seznámili se strukturou fungová-
ním a činností EU. Dozvěděli jsme 
se mnoho nových zajímavostí o vstupu České

republiky a o referendu, které se má ko-
nat v polovině června 2003. Ke kon-

ci přednášky se uskutečnila disku-
se a přednášející dali studentům
prostor pro dotazy.
Studenty přednáška zaujala, jeli-
kož EU je v této době velmi dis-
kutované téma a většina zúčastně-
ných se bude právě v červnu 2003
vyjadřovat v rámci referenda 
pro vstup ČR do EU.

Tereza Patočková a Pavla Klimešová,
studentky 4. ročníku SSOŠ Prima

Jak se stát modelkou?
Osmnáctého února v 18.00 hodin se v klu-
bovně Domova mládeže SSOŠ Prima
v Rýmařově konala beseda „Jak se stát mo-
delkou“. Na besedě přednášela Kateřina
Štafová.
Dozvěděly jsme se zajímavé věci, a to jak
se k modelingu dopracovat a jak správně
postupovat již od samého začátku. Kateřina
Štafová předváděla modely v Itálii
a v dnešní době vede modelingový krou-
žek. Přednáška se nám všem moc líbila.
Byla poučná a zajímavá. Tímto Kateřině
děkujeme. Studentky SSOŠ Prima

I studenti se připravují na vstup do EU
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Pane starosto, v minulém volebním
období jste byl ve funkci místostaro-
sty a navíc jste poměrně dlouho řídil
město z důvodu nemoci starosty pa-
na Gazárka.
Prosím o malé ohlédnutí za uplynu-
lým obdobím?
Odpověď:
Po nástupu do funkcí ve vedení města
Břidličná jsme s bývalým starostou pa-
nem Gazárkem poměrně brzy dospěli
k závěru, že volební období let 1998 -
2002 nebude obdobím nějakého mi-
mořádného rozkvětu města. K tomuto
poznání nás vedlo hned několik sku-
tečností.
Především to byl neuspokojivý stav
nově budované splaškové kanalizace
a všechny problémy s ní související.
Dále to byla dlouhodobě nedobrá situ-
ace v Městské obchodní společnosti
s.r.o., která vedle činnosti v oblasti te-
pelného hospodářství vyvíjela další,
vyloženě prodělečné a neefektivní ak-
tivity vedoucí k zadlužování města.
Velmi nejasná byla situace v hospoda-
ření s městskými lesy. Když se k tomu
přičetl dluh za provedené úpravy v kul-
turním domě vyšlo nám, že město
v tomto období začínalo s dluhem ko-
lem 32 milionů Kč, což je částka pod-
statně vyšší než jeden roční rozpočet
města.
Naší snahou bylo v průběhu volebního
období tento stav změnit. Tomuto cíli
bylo podřízeno veškeré hospodaření
města. Postupně byla přijímána opatře-
ní k dokončení kanalizace v původně
plánovaném rozsahu s cílem elimino-
vat sankce, které městu hrozí v případě
nedokončení díla ze strany SFŽP, kte-
rý převážnou část stavby dotoval.
Změny zaznamenala i MOS s.r.o., kde
byly zrušeny všechny neefektivní
a prodělečné činnosti. V duchu zákona
byly provedeny změny v hospodaření
s městskými lesy. Toto opatření 
se hned v prvním roce po realizaci pro-
jevilo ziskem města v uvedené činnosti.
Souborem úsporných opatření a dů-
sledným splácením pohledávek 
se celkové zadlužení města na konci
volebního období podařilo snížit 
na úroveň, kdy zbývá uhradit posled-
ní dluh a tím je splátka půjčky na ka-
nalizaci od SFŽP. Splácení bude 
ukončeno v roce 2004.
Lze tedy shrnout, že toto období bylo
obdobím umořování dluhů na úkor vi-
ditelného a občany města jistě pozitiv-
něji hodnoceného rozvoje občanské
vybavenosti ve městě.
Jak jste spokojen s povolebním
uspořádáním městských orgánů ?
V odpovědi na tuto otázku chci přede-
vším poděkovat všem voličům, kteří
mne podpořili svým hlasem ve vol-
bách a dali mi tak možnost podílet 
se na dalším rozvoji našeho města.
Zároveň si dobře uvědomuji zodpo-
vědnost, kterou jsem na sebe vzal. Sám
za sebe mohu vyslovit vcelku uspoko-
jení s uspořádáním městských orgánů
a vyslovit přesvědčení, že do zastupi-
telstva byl zvolen kolektiv lidí, kteří

mají zájem podílet se na rozvoji města.
V zastupitelstvu je šest zastupitelů
z předchozího období a někteří působí
po více volebních období, čímž je dá-
na potřebná kontinuita činnosti. Rada
města je téměř celá nová. Cením si zde
toho, že se podařilo zachovat princip
zastoupení všech politických uskupe-
ní, která se prezentovala ve volbách.
První jednání rady města i zastupitel-
stva města ukazují, že se do řídících or-
gánů města dostali občané se zájmen
řešit věci ku prospěchu celého města
a jeho občanů.
Zatím co některé obce a města doslo-
va kvetou před očima, o Břidličné
se to říci nedá. Popravdě řečeno se tu
toho od roku 1989 moc nezměnilo.
Posouzení celkového vývoje
v Břidličné po roce 1989 je řekl bych
téma na delší a zevrubnější rozbor, než
jsme schopni v této anketě obsáhnout.
Přesto si myslím, že stav jaký již dlou-
hodobě v Břidličné panuje, ať se to ko-
mu líbí nebo ne, má úzkou souvislost
s působením našeho největšího výrob-
ního podniku tj. původně Kovohutí,
později Hutních závodů a dnes 
AL Investu. Možná jsme si všichni 
až moc zvykli na to, že fabrika vždy
pomůže, zaplatí a zorganizuje. Ze zku-
šeností v posledním období víme, 
že tomu tak již dlouho není. Naopak,
podnik se zbavuje všeho, co přímo ne-
souvisí s výrobou a co nepřináší zisk.
Nutno dodat, že v současných pod-
mínkách rozvoje ekonomiky je takové
chování vcelku pochopitelné, má však
přímý dopad na dění ve městě, které
převzalo některé danajské dary, jak
s oblibou říkal starosta Gazárek, jako
jsou kulturní dům a krytý bazén. Jak
dopadly pokusy s pronájmem těchto
zařízení našimi předchůdci asi není
třeba komentovat. Štěstí v neštěstí mě-
la Břidličná při povodních v roce
1997, kdy velká voda městem jen pro-
tekla bez významnějších škod. 
To vedlo zastupitelstvo města k tomu,
že nežádalo prostředky na likvidaci
škod v solidaritě s více poškozenými
obcemi. Za povodňové peníze mnohé
obce výrazně zvelebily svůj vzhled.
Dosud jsme se ještě také nenaučili vy-
užívat prostředků z různých rozvojo-
vých fondů. Akce, které se přece jen
realizovaly - ČOV a kanalizace nejsou
totiž přímo vidět. Jsou však nutným
vkladem do budoucnosti i když o způ-
sobu jejich realizace je možno více-
méně úspěšně polemizovat.
Je zřejmé, že nákladná a nepodaře-
ná investiční akce „Kanalizace a čis-
tírna odpadních vod“ je brzdou in-
vestičního rozvoje města na dlouhé
časové období. Považujete za nor-
mální, že zde zcela chyběla snaha
odhalit viníka tohoto stavu?
Jak je vidět, stavba kanalizace se táhne
jak červená niť ve vývoji města od ro-
ku 1995.
Znovu musím zopakovat co jsem již
zmínil, že s pohledu již platných a při-
pravovaných zákonných ustanovení
vázaných na předpokládaný vstup ČR

do Evropské unie byla stavba kanaliza-
ce potřebná a je nutno dílo dále rozví-
jet a vylepšovat jeho účinnost. Zvolená
koncepce, výběr dodavatelů stavby,
stavebního dozoru dnes vyvolává ce-
lou řadu otázek. S odstupem času 
a po zkušenostech s dohledáním pod-
kladů k přijatým rozhodnutím jsem to-
ho názoru, že vyhledávání viníků
vzniklého stavu by bylo kontraproduk-
tivní s naprosto nejistým výsledkem
a velmi nákladnou záležitostí.
Jednoznačně považuji za prioritu dílo
kanalizace a ČOV dokončit, přesvědčit
občany města, aby se na kanalizaci na-
pojili a zabezpečit úsporný a spolehli-
vý režim provozu celého systému
v rámci daných možností.
Kterým směrem se bude ubírat měs-
to z hlediska svého rozvoje v příštích
létech?
Ještě i v tomto volebním období nás
zatíží splátky dluhu vůči SFŽP v hod-
notě 4,5 mil. Kč. Po několikaletém od-
kládání byla v závěru loňského roku
zahájena „Rekonstrukce silnice
II/370 - Břidličná - Valšov“ v celko-
vé hodnotě 73 mil. Kč. Součástí stav-
by je kompletní výměna obrubníků
a chodníků ve městě, přiléhajících 
k uvedené komunikaci a oprava parko-
viště u autobusového nádraží. Finanční
podíl města dle smlouvy má činit 
2,6 mil.Kč. Celá stavba by měla být
dokončena do konce července letošní-
ho roku. Tímto opatřením se výrazně
zlepší dopravní obslužnost Břidličné.
Město připravuje záměr na vybudová-
ní Domu s pečovatelskou službou s po-
čáteční kapacitou 10 - 15 bytových
jednotek.
V tomto roce budou realizována opat-
ření k udržení, případně zkvalitnění
výuky v základní škole a v mateřských
školách. Po stagnaci v bytové oblasti
činíme přípravné kroky k rozjetí byto-
vé výstavby v Břidličné v souladu
s Územním plánem města. Víc by-
chom chtěli udělat pro mladší spoluob-
čany v oblasti kulturního vyžití.
Potřebnou pozornost bude třeba věno-
vat sportovním a dalším zájmovým or-
ganizacím. To vše je ale přímo podmí-
něno zajištěním potřebných finančních
prostředků do rozpočtu města a to jak
plánovaných, tak prostředků získaných
například z rozvojových fondů.
Ve městě doslova skomírá kultura.
Za dobu, co působím v Břidličné, to je
od roku 1962, zde bylo vyzkoušeno již
několik modelů jak zabezpečit kulturní
vyžití. Dnešní stav napovídá, že se
žádný z nich, také s ohledem na spole-
čenskou poptávku neujal. Dávno je
pryč doba, kdy Kovohutě zaplatily dra-
hé umělce z uměleckých center 
a na odborářské lístky zdarma se stěží
podařilo naplnit sál KD, a to mnohdy
ještě museli přijet vojáci z nedaleké
vojenské posádky v Dětřichově.
Častěji to vypadalo tak, že bylo obsa-
zeno několik předních lavic
a Břidličná měla ostudu. Dnes není ni-
kdo, tedy ani město, kdo by si dovolil
podobné kulturní akce sponzorovat.

Zkušenost z minulosti a z činnosti ně-
kterých společenských organizací uka-
zuje, že nejschůdnější je provozovat
zábavu a kulturu z vlastních zdrojů.
Příklady by se našly, byl to třeba diva-
delní kroužek, úspěšné myslivecké zá-
bavy, letnice a zábavné akce na střelni-
ci či fotbalovém hřišti a řada dalších.
Posledním pokusem města, jak kultur-
ní aktivity koordinovat, je ustavení kul-
turní a sportovní komise rady města.
Město je také připraveno v rámci mož-
ností daných rozpočtem připravované
aktivity podpořit. Každá iniciativa
v tomto směru s prokazatelným příno-
sem je samozřejmě vítána. I zde platí,
že musí existovat především skupina
lidí, která se chce problémem zabývat.
Drobní podnikatelé necítí podporu
města.
Zde vidím pro začátek možnost v tom,
že se vedení města a zastupitelé sejdou
s podnikateli alespoň dvakrát v roce
s cílem vyjasnit si navzájem potřeby
a postoje k otázkám soužití ve městě.
To by mohla být cesta ke zlepšení vzá-
jemné komunikace.
Chybí informace občanům.
Co s tím?
Městský úřad v duchu zákona zabez-
pečuje informace občanům obvyklým
způsobem. Vedle Úřední desky je vyu-
žíván městský rozhlas. Pro občany o-
vládající internet je k dispozici info-
centrum v městské knihovně. Jeví se
možnost spolupráce s „Rýmařovským
horizontem“ formou zveřejňování
příspěvků z Břidličné, o čemž svědčí
i tento soubor otázek a odpovědí.
Na veřejná jednání zastupitelstev
města nechodí občané. Zabýváte se
tímto problémem?
Máte pravdu, že každé zasedání zastu-
pitelstva města je veřejné. Každé zase-
dání ZM je také v zákonem stanove-
ném termínu vyhlášeno na úřední des-
ce a včas vyhlášeno městským rozhla-
sem, tedy  způsobem obvyklým
v Břidličné. Zkušenost z posledního
období je taková, že se jednání zúčast-
ňují pouze občané, jichž se projedná-
vaný program přímo dotýká.
Je samozřejmě možné vyvěsit plakáty
o konání ZM na více místech ve měs-
tě, případně zvýšit počet vyhlášení
v rozhlase, nelze však občanům města
nijak nařídit, aby se zasedání zastupi-
telstva města zúčastnili.
Otázkypřipravil:PhDr.MiroslavGlacner

Odpovídal: Miroslav Volek,
starosta města Břidličná

Zpravodajství obce Břidličná
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Žáci z Břidličné ve 2. kole Českého poháru biatlonu
Po zdařilém vstupu 
do soutěže o Český po-
hár, jehož první kolo po-
řádal Klub biatlonu
Břidličná, nepolevili žáci
v přípravě, což se přízni-
vě projevilo ve výsled-
cích druhého kola
Českého poháru.
Druhé kolo se uskutečnilo
ve dnech 1. - 2. února
v Novém Městě 
na Moravě. První den žáci
absolvovali závod s hro-
madným startem klasic-
kou technikou, druhý den rychlostní závod volnou technikou.
V tvrdé konkurenci známých biatlonových středisek jako je Jilemnice, Jablonec,
Letohrad, Rožnov p. R. apod. vybojovalo družstvo z Břidličné čtyři stříbrné me-
daile a jednu bronzovou. Nejen, že si své postavení mezi špičkou udrželi, ale po-
lepšili si v celkovém průběžném hodnocení družstev ze čtvrtého na třetí místo.
Umístění jednotlivců:
Starší žákyně
- závod s hromadným startem: 2. Markéta Kováčová, 3. Veronika Zvařičová
- rychlostní závod: 2. Veronika Zvařičová, 6. Markéta Kováčová

Starší žáci
- závod s hromadným startem: 5. Aleš Bodlák, 9. Bohumír Kamenec
- rychlostní závod: 2. Aleš Bodlák, 9. Bohumír Kamenec

Mladší žáci
- závod s hromadným startem: 2. Jiří Václavík, 15. David Kupka
- rychlostní závod: 4. Jiří Václavík

Mistrovství ČR, které se uskutečnilo ve dnech 21. - 23. února 2003 v Jablonci 
n. Nisou bylo současně závěrečným kolem soutěže Českého poháru žactva.
Družstvo žáků z Břidličné se díky dobrým výsledkům všech členů družstva
a zvláště pak třem stříbrným medailím na Mistrovství ČR, Bodlák Aleš v obou zá-
vodech a Kováčová Markéta v rychlostním závodě, udrželo v celkovém konečném
hodnocení na výborném třetím místě.
V soutěži jednotlivců v kategorii starších žáků vyhrál pohár Aleš Bodlák. V kate-
gorii starších žákyň skončila Markéta Kováčová druhá a Veronika Zvařičová třetí,
na třetím místě se umístil v mladších žácích Václavík Jiří.
Blahopřeme! Ing. Jaroslav Kováč

Sport

Únor byl ve znamení motoskijöringu
Horní Město - V rámci Mistrovství ČR Orion Cup
2003 v motoskijöringu se v sobotu 15.2.2003 
uskutečnil předposlední sedmý závod, který se jel

tradičně v Horním Městě u Rýmařova. Na start zá-
vodu se seřadilo 26 dvojic v kategorii open 
a 8 dvojic v kategorii junior z celé České republi-
ky. Na závodníky čekaly nejprve rozjížďkové jíz-
dy. Z těch pak postupovali první dvě posádky 
do jízd finálových. Divákům ani závodníkům po-
časí nijak nepřálo. Sobota byla ve znamení velké-
ho mrazu doprovázeného sněhovými přeháňka-
mi. I přesto si diváci přišli na své a shlédli pěkné
výkony všech účastníků závodů. Nechyběly ani
dramatické situace. Pro všechny bylo připraveno
bohaté občerstvení v místní školní jídelně.
Vyhlášení vítězů se uskutečnilo v kulturním do-
mě a mezi gratulanty byl i Petr Kovář, několika-
násobný mistr v motokrosu.

Nahlédněme do výsledkové tabulky:

KATEGORIE OPEN:
1.místo: Kunc - Komůrka - Holice (Honda 450)
2.místo: Skalka - Bečička - Litomyšl 

(Kawasaki 250)
3.místo: Svatoš - Novák - Litomyšl (Honda 250)
4.místo: Švorc - Povolný - Holice (KTM 400)
5.místo: Marek - Mikulecký - Litomyšl 

(KTM 250)

KATEGORIE JUNIOR:
1.místo: Šašinka - Henich
2.místo: Šašinka - Haberhauerová
3.místo: Thomas - Hrubý DuM
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Nabízíme zvefiejnûní reklamy v‰em podnikatelÛm z R˘mafiova a okolí.

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

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

Ples sportovců a sportovních příznivců
DK Rýmařov (SVČ) - 15.3. 19.30 hodin

Hudba : Formule Zábřeh
Co mimo tanec a dobré muziky ještě uvidíte? - tři mistry světa -
orientální tanečnice - módní přehlídku Freestyle shop a samo-
zřejmě dobré pití, něco k zakousnutí, tombola a dobrá nálada!

Informace: Bob Sport, Husova 3.
Předprodej od 3.3 v prodejně Elektro - Nábytek Icha.

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 14. 3.

Uzávěrka pro řádné vydání
je v pátek 7.3. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

04/2003



Motoskijöring se jel také v Albrechticích - V so-
botu 22.2.2003 se za velmi pěkného slunečného
počasí jel v Albrechticích u Rýmařova, na trati ro-
deokrosu, který se zde jezdí od loňského roku,
první neoficiální závod v motoskijöringu.
Organizátory této netradiční akce byli 
M. Kopečný, L. Dřevo a P. Jazudka. Na start závo-
du se seřadilo celkem 34 závodníků ve čtyřech ka-
tegoriích. Dvě kategorie patřily dětem s motocyk-
ly o obsahu 60 ccm a 80 ccm a dále kategorii open
a veterán. Na programu byly nejdříve tréninkové

jízdy, ve kterých si závodníci vyzkoušeli trať, aby
se následně mohli zúčastnit hlavních závodů. 
Ty se jely bodovacím systémem, započítávaných
ze všech rozjížděk. Nejúspěšnější byli v kategorii
junior 60ccm - P. Šmíd s lyžařkou P. Dorotíkovou,
druzí skončili M. Dřevo a T. Dřevová a třetí místo
získal P. Tvrdý s lyžařem E. Zeleným.
V kategorii junior - 80 ccm si prvenství odnesl
R.Šašinka a J.Henych, Druhou příčku obsadil
L.Thomas s lyžařem B. Hrubým a třetí místo pat-
řilo J.Kopečnému s J.Marcišem.V kategorii vete-

rán skončili na prvním místě A. Petrovský - 
V. Král, druzí byli L. Huňka a L.Tomáš a třetí pro-
jeli cílem J. Gerlš - H. Gerlšová.
V hlavní kategorii OPEN se umístili na prvním
místě J. Oulehla - P. Špičák, stříbro vybojovali 
J. Šustr s lyžařem V. Štanglicou a bronz uhájili 
R. Míl s K.Vilímkem.
Pokud bude počasí pořadatelům přát, mělo by se
již 9. března uskutečnit další motoristické klání,
tentokrát v rodeokrosu, na které albrechtičtí orga-
nizátoři zvou všechny příznivce. DuM
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Rýmařov - O den později, v neděli 16. února, 
se uskutečnil osmý závěrečný závod seriálu
Mistrovství České republiky ORION CUP 2003
v zahradě Hedvy v Rýmařově. Na kvalitně při-
pravené, i když místy mírně namrzlé trati, zde bo-
jovalo do poslední chvíle o přední místa pětadva-
cet jezdců z devíti motokrosových stájí celé
České republiky. Diváci s napětím očekávali nej-
důležitější a zároveň poslední finálovou jízdu
skupiny A, ve které se mělo definitivně rozhod-
nout o celkovém pořadí jezdců v seriálu ORION
CUPU 2003.
Na startovní čáru postoupilo patnáct nejlepších mo-
tokrosařů spolu s lyžaři a bylo odstartováno. Hned
zpočátku bylo jasné, že o vedoucí pozice budou
svádět líté boje první čtveřice motoskijöringové ta-
bulky - Kunc s lyžařem Komůrkou, Voksa
s Maříkem, Patrik Šroler s Mirkem Šrolerem a zná-

má dvojka Svatoš s lyžařem Novákem. Dobrou po-
zici si hned v úvodu zajistil Pavel Kunc, ale favorit
Bohuslav Svatoš se startovním číslem 5 na stroji
Honda 250 z Profistavu team Litomyšl nedával ni-
komu naději na vítězství a s přehledem si v závě-
rečném patnáctém kole přijel pro zlatý věnec, ná-
sledován Pavlem Kuncem z Vces racing team 
se startovním číslem 1, který sedlal stroj Honda
450 a jako třetí v pořadí spatřil šachovnicový pra-
porek Roman Voksa, startovní číslo 7 z Dukly ra-
cing na stroji Yamaha 250. 
A vzhledem k tomu, že v rýmařovské hedvácké za-
hradě se jel poslední 8. závod celého seriálu, vy-
hodnotili organizátoři také absolutní vítěze celého
ORION CUPU 2003. Na stupínku nejvyšším s cel-
kovými 135 body stanul Bohuslav Svatoš s lyžařem
Radimem Novákem. Stříbro uhájili Patrik a Mirek
Šrolerovi a bronz bezesporu náležel Romanu

Voksovi a Janu Maříkovi. Ceny vítězům předával 
osobně starosta města Rýmařova Ing. Petr Klouda.
Dříve než se však podíváme na konečnou výsled-
kovou tabulku Mistrovství ČR ORION CUPU
2003, je na místě vyjádřit poděkování všem spon-
zorům, kteří se podíleli na propagaci a financování

ORION CUPU 2003. Jmenujme ales-
poň generálního sponzora ORION -
Domácí potřeby v Litomyšli, rýmařov-
ský závod pak sponzorsky zajišťovala
firma AUTO COLOR DESIGN s.r.o.
Rýmařov. JiKo

Vydatné sněžení a nárazový vítr prověřil borce Rýmařovské „30“
Po měsíci 16. února, hostil opět rý-
mařovský areál běžeckého lyžování
závodníky všech věkových kategorií,
kteří si vyzkoušeli svou zdatnost ten-
tokrát klasickou technikou, na tratích

dlouhých od jednoho kilometru
u těch nejmenších až po třicetikilo-
metrovou, velmi náročnou trať, u ka-
tegorie juniorů a mužů. Startovalo 
se v horní části běžeckého areálu 
za vydatného sněžení a silného nára-
zového větru při -5 °C.
V kategorii předžáků hájil barvy 
TJ Jiskra jediný náš zástupce, a tím
byl Robert Kautz (1993), který na ki-
lometrové trati vybojoval sedmé mís-
to s časem 7:35.4. V kategorii mlad-
ších žaček se nejlépe umístila
Kunzová Michaela (1991) s časem
20:59.7 která si, stejně jako Robert
Kautz, přijela pro sedmé místo. 
Na osmém až jedenáctém místě 
se umístily dívky Jiskry Rýmařov
v pořadí Dokoupilová, Tomovová,
Mačudová a Benčíková.
Nejpočetněji zastoupenou skupinu
tvořila kategorie mladších žáků, kde

startovalo na čtyřkilometrové trati
celkem dvaadvacet závodníků.
Nejlépe hájil naše barvy Radek
Vöróš, který přijel do cíle jako osmý.
Další Jiskrovci přijeli v pořadí: 
R. Keclík (13.), T. Sitař (15.), 
M. Furik (16.), J. Furik (17.), 
L. Orság (18.) a Z. Macháček (20.).
V kategorii starších žaček dosáhla
fantastického úspěchu Martina
Moslerová (1989), která na čtyřkilo-
metrové trati zvítězila časem 19:07.8.
Na třetí příčku dosáhl v kategorii
starších žáků Michal Kautz (1989).
Na trati dlouhé 7 km dosáhl výsled-
ného času 30:48.3.
Na desetikilometrovém úseku bojo-
vali mezi jedenáctkou borců naši dva
mladší dorostenci Martin Kautz
(1987) a Radek Kolář (1987). Martin
vybojoval 5. a Radek 9. místo. Lépe
si už vedla Radka Střešinková a v ka-

tegorii starších dorostenek si přijela,
jak jinak, než pro první místo s vý-
sledným časem 47:09.9.
Kategorie juniorky a ženy a junioři
a muži byly odstartovány hromadně.
Patnáctikilometrovou trať zvládla
bravurně Katka Kolářová (1984), kte-
rá v kategorii juniorek obsadila skvě-
lé 2. místo. Z osmadvaceti borců, kte-
ří se vydali na nejdelší - „třicítku“ 
se nejlépe z našich dařilo Petru
Zieglerovi (1970), který dorazil 
do cíle patnáctý s časem 2:23:01.7.
Na 17. příčce skončil Petr Andrýsek
(1970), 24. až 26. místo vybojovali 
J. Lachnit, I. Soviš a F. Kratochvíl.
I přesto, že nedělní počasí se neu-
moudřilo a neustále foukal silný mra-
zivý vítr, sportovce hřálo vědomí, 
že nedělní dopoledne strávili smyslu-
plně a vykonali mnoho prospěšného
pro své zdraví. JiKo



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

• Prodej v˘poãetní techniky

• Poãítaãe BARBONE

• Mobilní telefony a pfiíslu‰enství

• Neblokované mobilní telefony

• Pau‰ály EUROTEL a PAEGAS

• Prodej telekomunikaãní techniky

• Prodej odborné literatury

• Dobíjecí kupony se slevou

• Prodej SONY Playstation
vãetnû pfiíslu‰enství a her

• Prodej baterií a akumulátorÛ
Panasonic a Energizer

• Prodej na splátky

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

e-mail: ihnatmichal@atlas.cz

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So  8.30 - 11.00

Pfiemûna telefonní linky
na ISDN za 1998,- Kã

+ dárek
v hodnotû 500,- Kã

Akce prodlouÏena
do konce února.

Gynekolog radí
Klimakteriem v pohodû i bez hormonální léãby

Gynekolog radí
Klimakteriem v pohodû i bez hormonální léãby

JestliÏe jste vyzkou‰eli jiÏ „v‰echno“ a stále Vás tyto obtíÏe trápí, zavolejte na bezplatnou poradenskou linku Centra Ïivot a zdraví,
kde obdrÏíte podrobné informace o léãbû tûchto obtíÏí a také kontakt na lékafie, ktefií mají s touto léãbou dlouhodobé zku‰enosti.

Telefonní ãísla této bezplatné linky jsou 800 100 464 a 800 100 140. Volat mÛÏete bezplatnû i z telefonních automatÛ. Linka je
v provozu od pondûlí do ãtvrtka od 9 do 16 hod. a v pátek od 9 do 12 hod.

Své dotazy mÛÏete také diskrétnû zasílat na e-mailovou adresu: poradime@volny.cz
Rozhodnû zavolejte nebo napi‰te. Spoleãnû jistû dokáÏeme najít vhodné fie‰ení Va‰ich zdravotních obtíÏí. 

Internetové stránky: www.vegall.cz

Trápí Vás klimakterické obtíÏe a nechcete,
nebo nesmíte podstoupit rizika hormonální léãby ?

Pfiírodní nehormonální preparát SARAPIS díky v˘jimeãnû ‰irokému sloÏení, vãelí matefií ka‰iãka (
Gelée Royale ), kvûtní pyl, fermentovan˘ pyl (perga), koenzym Q10, selen, lecitin, beta karoten,
Ïelezo, vitamín C a vitamín E plnû nahradí hormonální léãbu a v mnohém ji i pfiedãí.Vãelí mate-
fií ka‰iãka v kombinaci s kvûtním a fermentovan˘m pylem obsahuje: ( vitamíny A, B1 aÏ B6,
B12, C, niacin, enzymy, 18 rÛzn˘ch aminokyselin, minerální látky, stopové prvky - Ca, K, Mg,
Cu, P, Fe, Mn, Zn, Co, S a Si ). Pyl obsahuje 12 mastn˘ch kyselin. Látky obsaÏené v tûchto vãe-
lích produktech pÛsobí mimo jiné proti depresím, obnovují du‰evní rovnováhu, udrÏují vysokou
obranyschopnost imunitního systému a vyvolávají pocit spokojenosti a chuÈ k Ïivotu.
SARAPIS velice dobfie zabírá na tzv. vegetativní klimakterick˘ syndrom, kter˘ mimo jiné zahr-
nuje: návaly horka a potu, bolesti hlavy, migrény, bu‰ení srdce, podráÏdûnost, deprese, zv˘‰e-
nou únavu, poruchy koncentrace, závratû, nespavost, ale i na jiné problémy spojené s pfiecho-
dem, jako napfiíklad poruchy menstruace, moãová inkontinence, vypadávání vlasÛ, zv˘‰ená lo-
mivost nehtÛ, zhor‰ení zraku, pálení a svûdûní v pochvû, suchost kÛÏe a sliznic, sníÏení libida,
otoky a bolesti kloubÛ a mnoho dal‰ích pfiíznakÛ. Jak dokazují v˘sledky testÛ, dochází po mû-
síãním uÏívání Sarapisu k podstatnému zlep‰ení celkového zdravotního stavu v prÛmûru u 84%
uÏivatelek. Pfii dlouhodobûj‰ím uÏívání se úãinnost dále zvy‰uje. Sarapis byl testován také na os-
teoporózu, kde po roãním uÏívání do‰lo k zastavení osteoporózy, nebo k mírnému nárÛstu hus-
toty kostí. 
SARAPIS je volnû prodejn˘ v lékárnách. Prodejní cena 30-ti kapslového balení je pfiibliÏnû 240 Kã
a cena 60-ti kapslového balení je pfiibliÏnû 450 Kã.


