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Aktuálně z města

První zaměstnanci nastoupili na veřejně prospěšné práce

Rozhovor

Organizace Městské služby s.r.o., Rýmařov při-
jala první uchazeče o veřejně prospěšné práce
(VPP). Někteří z nich začali pracovat již od úno-
ra letošního roku a další zájemce bude vedení 

organizace Městských služeb s.r.o., Rýmařov
přijímat v průběhu měsíce března.
Práce na zvelebení města provádí v rámci alter-
nativního trestu dva občané na základě rozhod-

nutí soudu dle závažnosti spáchaného trestného
činu.
Na další podrobnosti jsme se zeptali starosty
města Ing. Petra Kloudy.

Kolik zájemců jste již na VPP
přijali a jaký by měl být jejich
konečný počet?
Pracovníky na veřejně prospěšné
práce jsme letos přijímali o měsíc
dříve než v letech předešlých.
Přijali jsme tři zaměstnance, kteří
začali pracovat již od měsíce února.
V průběhu března nastoupilo dal-
ších 11 uchazečů o práci. Celkově
by jich mělo být v první fázi přijato
asi 15 a předpokládáme, že v dubnu
nebo květnu ještě přijmeme další.
Výsledný počet zaměstnanců 
na VPP by se měl pohybovat kolem
30 - 35 lidí. V loňském roce jsme
zaměstnali pouze 20 pracovníků
vzhledem ke ztíženým podmínkám
ze strany úřadu práce (ÚP). V roce
2001 jsme zaměstnali 41 uchazečů
o VPP. Pro letošní rok se podmínky
opět zlepšily, dá se říci, že nejsou
tak přísné. Dříve platilo, že v přípa-
dě byl-li u nás pracovník zaměstnán
2 roky, nesměli jsme jej znovu při-
jmout. Tato podmínka zanikla zřej-
mě v důsledku narůstající neza-
městnanosti v našem státě.
Na základě čeho jsou noví za-
městnanci přijímáni, jak plní
pracovní povinnosti a jaká je spo-
lupráce s úřadem práce?
Spolupráce s ÚP je výborná.
Umožní nám vybrat si bývalé pra-
covníky, což je přibližně polovina
celkového počtu a zbývající část
nám sami doporučí. Asi třetina za-
městnanců je méně kvalitních z hle-
diska pracovní morálky. S úřadem
práce máme úmluvu, že zaměstnan-
ci od nás nemohou odejít na „doho-
du“, jen v tom případě, pokud si na-
jdou trvalý pracovní poměr a mají
smlouvu nejméně na půl roku.
Pouze pod tou podmínkou mohou
odejít. Ze zmíněné asi jedné třetiny
zaměstnanců odchází většina v dů-
sledku rozvázání pracovního pomě-
ru podle § 53 (okamžité zrušení
pracovního poměru z důvodu 
absence v práci, pití alkoholu 
na pracovišti apod.).
Jaká je výše mzdy? Podílí se na
vyplácení mezd MěÚ nebo celou
část hradí ÚP?
Pracovníci dostávají minimální 
mzdu, která od počátku letošního
roku činí 6 200 korun, přičemž
město přispívá částkou ve výši 
500 korun a zbylou část 5 700 ko-

run doplácí ÚP. Lepším a odpověd-
nějším pracovníkům přidáváme na-
víc odměny.
Máte připraven pro letošní sezó-
nu VPP harmonogram prací?
Samozřejmě, kdyby se nám letos
zima neprotáhla, tak by se již nyní
uklízela sídliště. Ale vzhledem
k současné situaci osekávají za-
městnanci zbylý led z chodníků, 
je to náhradní práce. Jakmile to po-
dmínky dovolí, budou všichni oka-
mžitě pracovně využiti na úklid
města, sídlišť a ostatních veřejných
ploch. Pokračovat budou na stav-
bách a od dubna se začne s oprava-
mi komunikací, kde by měli rovněž
uplatnit své síly.
Jaké je věkové složení, hlásí
se především mladí nebo starší lidé?
Jedná se především o mladé lidi,
absolventy. Na VPP nastupují jen
vyučení nebo nevyučení. Stře-
doškoláci si sezónní práce najdou
většinou sami. Ale ani několik stře-
doškoláků mezi těmito pracovníky
není výjimkou. Veřejně prospěšným
pracím se středoškolsky vzdělaní li-
dé registrováni na úřadu práce ne-
brání, protože ví, že když tuto na-
bídku odmítnou ztrácejí nárok 
na podporu od ÚP. Nevyučení lidé
VPP zpravidla neodmítají, pro ně je
tato práce vítaná a odchodem by
ztratili nárok na podporu v neza-
městnanosti. Stejné je to i v přípa-
dě, když rozváží pracovní poměr na
základě § 53. Vystavují se tím ne-
bezpečí, že dostanou opravdu jen 
to nejnutnější minimum, a tak se
stává, že po zjištění této skutečnos-
ti se vrací s prosíkem zpět.
Na veřejně prospěšných prácích
se podílejí i odsouzení za lehčí
trestné činy nebo přečiny v rámci
alternativního trestu, jsou i u nás
v Rýmařově takoví lidé zaměstná-
ni?
V současné době vykonávají veřej-
ně prospěšné práce dva odsouzení
v rámci alternativních trestů, z toho
jeden si odpykává 400 a druhý 
180 hodin. Pracují u nás zdarma
bez nároku na mzdu. Pokud nebu-
dou plnit podmínky trestu, propus-
tíme je a za každé dvě neodpraco-
vané hodiny musí strávit jeden den
ve věznici. To je také jediné, co 
na tyto zaměstnance platí. Nezřídka
to dopadne tak, že mají odpracová-

no 300 hodin a do ukončení alterna-
tivního trestu jim chybí už jen 
100 hodin. Oni pak jdou raději zby-
tek trestu odsedět, což nechápu.
Jsou to většinou velmi neukáznění
lidé. Z počátku samozřejmě chtějí
pracovat, mají snahu, ale zpravidla
po 50 - 100 hodinách se u nich do-
staví „únava“ a elán rychle mizí.
Tito lidé se ztratí neznámo kam
a my na ně nemáme kontakt.
S kým radnice v tomto směru
spolupracuje?
Na radnici je zaměstnán k tomu 
účelu pověřený pracovník, který
úzce spolupracuje s Okresním sou-
dem v Bruntále. S odsouzeným 
se sepíše smlouva, poučí se o bez-
pečnosti, dostane přiděleny potřeb-
né pomůcky a může si trest u nás
odpracovat. Jedná se většinou o ob-
čany z okolních obcí, kde nemají

možnost, aby na ně někdo dohlížel,
a není tam organizace, která by 
je obdobným způsobem zaměstna-
la, tak jako například u Městských
služeb. Samozřejmě je vítáme, pro-
tože pro sezónní práce je „každá ru-
ka dobrá“ a v případě alternativních
trestů nemusí organizace vynaložit
navíc ani korunu. Na druhé straně
jsou s těmito lidmi velké problémy.
Jsou neukáznění a pracovní morál-
kou určitě neoplývají. V minulosti
jim nezbývalo nic jiného než 
si trest, byť i sebelehčí, odsedět 
ve věznici nebo dostali podmínku,
teď se převedla zodpovědnost
v rámci humanizace vězeňství na
město. Troufám si říct, že v průmě-
ru jeden z deseti vyhovuje našim
požadavkům.
Děkuji vám za rozhovor.

Připravil ChOli a JiKo

Ve čtvrtek 3. dubna se uskuteční řádné zasedání zastupitelstva města Rýmařova. Na programu jednání, které začíná v 17.00 hodin v malém sále Střediska
volného času v Rýmařově, bude projednávání výsledku hospodaření města za rok 2002, finanční a věcný rámec rozvoje města do roku 2006 a aktuální
problémy života města. Občané města Rýmařova jsou srdečně zváni

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
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Za nesplnění povinnosti pokuta až do 150 tisíc korun
ZÁKON č. 86/2002 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ ....

(povinnosti provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší)
Dne 1.června 2002 vstoupil v platnost zá-
kon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změnách některých dalších zákonů
(zákon o ovzduší), kde jsou v ustanovení 
§ 12 stanoveny povinnosti provozovatelů
malých stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší. Mimo jiné je uloženo právnické
osobě a fyzické osobě s oprávněním
k podnikání zajišťovat prostřednictvím
oprávněné osoby měření účinnosti spa-
lování, měření množství vypouštěných
látek a kontrolu stavu u spalovacích
zdrojů a to nejméně jedenkrát za 2 ro-
ky a odstraňovat zjištěné závady. Tuto po-
vinnost plní u zdrojů spalujících tuhá pa-
liva od jmenovitého tepelného výkonu
15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo

kapalná paliva od jmenovitého tepelného
výkonu 11 kW. Za oprávněnou osobu 
se považuje držitel živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví + osvědčení o au-
torizaci. Seznam osob s tímto oprávněním
lze zjistit na Městském úřadě Rýmařov,
odboru životného prostředí a výstavby ne-
bo na internetových stránkách. Za nesplně-
ní této povinnosti lze uložit pokutu ve vý-
ši od 500 do 150 000,- Kč.
Provozovatelé jsou povinni na požádání 
osob pověřených MěÚ Rýmařov předložit
tento doklad ne starší než 2 roky. Termín
pro splnění této povinnosti je nejpozději
do 31.5.2004 !!

Odbor životního prostředí
a výstavby, MěÚ Rýmařov

Seznamujeme vás s jednotlivými odbory MěÚ Rýmařov

Odbor školství a kultury
Vedoucí: Jaroslava Růžičková
Telefon: 554 254 241
Počet pracovníků: 4

Odbor školství a kultury
zabezpečuje v rozsahu platných
právních předpisů úkoly na úseku
činnosti předškolních a školských
zařízení, školního stravování, rozvo-
je kultury (muzeum, knihovna, kino,
vedení městské kroniky, spolupráce
s církvemi), ochrany místních kul-

turních památek, využití volného ča-
su, tělovýchovy a sportu, rozvoje ce-
stovního ruchu a propagace města,
informační činnosti, zahraničních
vztahů a spolupráce s partnerskými
městy, administrativně zajišťuje čin-
nost komise pro občanské záležitos-
ti, komise pro výchovu a vzdělávání,

komise pro kulturu, cestovní ruch
a mezinárodní vztahy. 
Mateřské a základní školy zřizované
městem jsou příspěvkovými organi-
zacemi s právní subjektivitou, samo-
statnými organizacemi jsou i středis-
ko volného času vzniklé spojením
DK a DDM, městská knihovna 

a od 1.3.2003 také městské muzeum. 
Činnost odboru na úsecích kultury,
cestovního ruchu, mezinárodních
vztahů a správa výše uvedených
příspěvkových organizací patří 
do samostatné působnosti města, ří-
zena je rozhodnutími volených orgá-
nů města.

Podle § 4 zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění
zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů a někte-
rých dalších zákonů,
vykonává na úseku školství státní správu tím, že:
- zpracovává návrh rozpisu rozpočtu finančních pro-
středků na platy a náhrady platů, mzdy a náhrady
mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny
za práci vykonávanou na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na ná-
klady na zvláštním způsobem stanovené odvody 
do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady
vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné
zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně

postižených, na výdaje na učební pomůcky a dále
na výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud 
se žákům poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na
další vzdělávání pedagogických pracovníků a služ-
by, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdě-
lávání, a kontroluje využití takto přidělených fi-
nančních prostředků,
- zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor
hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu
působnosti pověřeného obecního úřadu zřizované
podle § 14 odst. 2 a 6 podle závazné osnovy a zá-
vazného postupu stanoveného MŠMT ČR (normati-
vy, dohodovací řízení),
- připravuje podklady pro zúčtování prostředků stát-

ního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem,
- pro krajský úřad zajišťuje podklady pro sumariza-
ci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů
za školy a školská zařízení v souladu se závazným
postupem stanoveným MF - účelově poskytnuté do-
tace (včetně podpůrných programů a grantů), shro-
mažďuje a zpracovává data z dokumentace a evi-
dencí za školy a školská zařízení (např. osobní spi-
sy ředitelů škol a školských zařízení a jejich platové
poměry, konkurzní řízení na funkce ředitelů škol
zřizovaných obcemi, žadatele o volná pracovní mís-
ta ve školách a školských zařízeních, správní řízení
pro vyřizování stížností z oblasti školství, vydávání
informačního regionálního bulletinu, apod.).

V oblasti kultury:
- eviduje přehled kulturních, společenských a sportovních akcí souvisejících
s místním poplatkem ze vstupného podle obecně závazné vyhlášky města 
č. 01/2003,

- vede evidenci místních kulturně historických památek a odpovídá za jejich
údržbu,
- zodpovídá za zpracování ročních kalendářů kulturních, společenských
a sportovních akcí města Rýmařov vydávaných SVČ.

Na úseku rozvoje cestovního ruchu
a propagace města:
- zabezpečuje veškerou administra-
tivní agendu OS pro mezinárodní
partnerskou spolupráci města
Rýmařova, zajišťuje prezentaci zpráv
o mezinárodních aktivitách ve všech
dostupných médiích,

- spolupracuje s informačními stře-
disky v rámci Euroregionu Praděd,
s odborem regionálního rozvoje 
KÚ Ostrava.
- organizačně zajišťuje zahraniční
kontakty a pobyt oficiálních zahra-
ničních delegací,
- zpracovává projekty pro získání do-

tačních titulů a grantů,
-garantuje činnosti městského a tu-
ristického informačního střediska,
- zajišťuje prezentaci města na domá-
cích i zahraničních veletrzích a vý-
stavách, připravuje propagační 
a informační tiskoviny,
- vede evidenci uměleckých řemesl-

níků a výrobců drobných umělec-
kých předmětů, přehled ubytovacích
a stravovacích kapacit, seznam pod-
nikatelských aktivit, s nimiž spolu-
pracuje při prezentaci města a podni-
katelů v regionu.

Zpracoval tajemník MěÚ Rýmařov
Ing. Jiří Furik

Na úseku samosprávy ve školství:
- zajišťuje povinnost obce vytvářet
podmínky pro plnění povinné školní
docházky ve smyslu platných záko-
nů,
- zajišťuje náležitosti při zřízení nebo
zrušení předškolního zařízení, školy
a školského zařízení města, jakož i při
zařazení či vyřazení předškolního za-
řízení, školy a školského zařízení, kte-
ré město zřizuje do sítě MŠMT ČR,

- uplatňuje zájmy města vůči školám
a školským zařízením na území měs-
ta,
- eviduje žáky s trvalým pobytem
v Rýmařově, kteří plní povinnou
školní docházku ve školách zříze-
ných jinou obcí a eviduje žáky 
s trvalým pobytem mimo město
Rýmařov, kteří plní povinnou školní
docházku v Rýmařově, provádí 
finanční vyúčtování,

- rozhoduje o přijetí dětí do před-
školního zařízení školní jídelny,
školní družiny nebo školního klubu,
pokud počet přihlášených dětí přesa-
huje počet dětí, které lze přijmout,
- plní povinnosti zřizovatele vůči ra-
dám škol na základních školách,
- rozhoduje o odvolání proti rozhod-
nutí ředitele školy ve věci osvoboze-
ní či snížení příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů ma-

teřských škol, školních družin a škol-
ních klubů podle obecně závazné vy-
hlášky č. 58/99,
- provádí přípravu návrhů rozpočtu
a kontrolu čerpání příspěvků zřizo-
vatele na investice, údržbu a opravy,
provoz a činnost MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD
a SVČ,
- připravuje podklady pro vydání 
obecně závazných vyhlášek města
Rýmařov na úseku školství.
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Strategie rozvoje sportu pro všechny
a podpora cestovního ruchu v Rýmařově

V minulém vydání jsme slíbili uveřejnit informace o strategii rozvoje sportu pro všechny a podpoře cestovního ruchu v Rýmařově.

Podpora podnikatelských aktivit zaměřených na rozvoj tělovýchovných a turistických zařízení vytvářejících dlouhodobě nové pracovní příležitosti v důsled-
ku růstu zájmu o volnočasové atraktivity.

Poskytování volnočasových slu-
žeb zaměřených na efektivní
strukturální změny ve městě je
významným prvkem rozvoje
města. Město by mělo výrazněji
usilovat o překonání řady nedo-
statků vyplývajících z jisté ab-
sence služeb, resp. z jejich nedo-
statečného materiálního a tech-
nického zajištění.
Kapacita sportovních a turistic-
kých zařízení je ovlivňována od-
lehlostí města, nedostatkem in-
formací, přístupem k finanční
podpoře. Je proto žádoucí, aby
město mělo potřebné nástroje pro
překonání těchto bariér a nástroje

pro posílení dalšího materiálního
a technického rozvoje sportu
a cestovního ruchu (dále jen CR).
Rozvoj v Rýmařově je spoluvy-
tvářen místními iniciativami
a měl by být také výrazněji pod-
porován neziskovými organizace-
mi a občanskými sdruženími.
Neziskový sektor však trpí právě
nedostatkem finančních zdrojů
a převládajícím zaměřením na
krátkodobé projekty.
Problém je rovněž snižování
vnitřní koheze spolků, které ně-
kdy oslabuje schopnost jejich
členů spolupracovat a řešit spo-
lečné problémy.

1. Charakteristika současné situace

➣ zkvalitnění sítě hmotného vybavení neziskových organizací a občanských
aktivit včetně zlepšení materiálního vybavení sportovních zařízení

➣ zmírnění sociálního znevýhodnění ve srovnání s vyspělejšími regiony
➣ posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva

➣ zlepšení přístupu lidí ke sportovnímu vyžití
➣ podpora sportovních atraktivit jako součásti komplexních podmínek pro

rozvoj CR a zaměstnanosti v regionu

2. Všeobecné cíle

3. Prostředek k dosažení cílů
Účelová obecně prospěšná (nezisková) společnost (OPS) založená dle z.č. 248/19559 Sb., s vlastní organizační strukturou (správní rada, dozorčí rada, ředitel).

- zlepšení využití existujících zařízení pro využití
volného času v oblasti sportu a turistiky, i pro ne-
organizovanou veřejnost

- správa a údržba tělovýchovných zařízení
- marketing; spolupráce s informačními kanceláře-

mi a agenturami

- kooperace s podnikateli podporujícími pořádání
sportovních a turistických akcí - sponzoři

- vytváření podmínek pro pořádání soutěží v na-
dregoinálním měřítku

- poskytování servisu materiálního i organizačního
tělovýchovným oddílům při pořádání akcí

- investorská činnost zaměřená na budování no-
vých a rozšiřování stávajících sportovních a tu-
ristických zařízení budování potřebné infrastruk-
tury pro činnost těchto zařízení

- příjemce dotací a grantů

4. Předmět činnosti OPS

6. Zakladatelé OPS
• Město Rýmařov 35%
• TJ Jiskra 35%
• podnikatelé v CR (hoteliéři ap., obchodníci), ostatní sportovní aktivity 30%

7. Podmínky ke vzniku a činnosti OPS
K dokončení přípravy programových dokumentů pro využívání strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti EU uložila vláda zpracovat Společný regionální
operační program (SROP).

V rámci tohoto programu a konkrétně opatření č. 3.1 - Infrastruktura pro roz-
voj lidských zdrojů v obcích a regionech lze již nyní připravovat podmínky pro
čerpání finančních prostředků nutných k založení a budoucímu fungování
OPS jak po stránce organizační, tak i materiálního vybavování.
MSK vyhlásil grant na „přípravu projektů pro získání finanční podpory z pro-
středků EU“
Z tohoto grantu lze získat na zpracování dokumentace, nutné k založení a or-
ganizačně finančnímu zabezpečení nové OPS, finanční dotaci ve výši 
100 - 500 tis. Kč, při spolufinancování prokazatelných nákladů ve výši 30%.
Uzávěrka příjmů žádostí je 11.4.2003!

Návrh na založení OPS byl projednán v komisi kultury, cestovního ruchu a zahraničních vztahů, kladné stanovisko k návrhu přijala komise
ŽpaV a bude i nadále předmětem dalšího jednání. Z podkladů MěÚ JiKo

➣ současné zdroje rozpočtu města vymezené na podporu sportu
➣ příspěvky sportovních oddílů (úhrada za služby, servis a údržbu zaří-

zení ap.)
➣ granty
➣ sponzoři (sjednocení sponzoringu ve městě)

➣ vlastní příjmy z obchodní činnosti (pronájmy zařízení a vybavení pro sport 
k organizovaným aktivitám, jiná činnost)

➣ příspěvky dalších zakladatelů společnosti
➣ účelové dotace
➣ strukturální fondy EU

5. Finanční zdroje OPS
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V loňském roce bylo řešeno pětašedesát přestupků, nejvíce proti občanskému soužití
Komise k projednávání přestupků
města Rýmařova řešila v uplynulém
roce 65 přestupků. Devíti přestupků
se občané dopustili proti pořádku 
ve státní správě a přestupků proti
pořádku ve správě úřední (např. vol-
né pobíhání psů apod.), čtrnáct pře-

stupků bylo spácháno proti veřejné-
mu pořádku (např. rušení nočního
klidu). Komise řešila pětadvacet
přestupků proti občanskému soužití
(jedná se zejména o urážku na cti,
drobné ublížení na zdraví, hrubé
jednání atd.). I když statistika v čís-

lech není příliš vysoká (25), v rám-
ci rodinného soužití přestupky narů-
stají. Důvodem je to, že 130 pře-
stupků proti občanskému soužití by-
lo odloženo, protože poškozená 
osoba nepodala návrh na zahájení
trestního řízení. Tento návrh je nut-

né podat do 3 měsíců od spáchání
přestupku. Komise řešila dále sedm-
náct přestupků proti majetku. Jedná
se o krádeže věcí jejichž hodnota
nepřesáhla částku 5 000 Kč.
(Krádeže věcí nad 5 000 Kč jsou po-
suzovány jako trestný čin.) JiKo

Městská policie Rýmařov v roce
2002 odhalila a vyřešila celkem
256 přestupků, z nichž 102 bylo na
úseku obecně závazných vyhlášek
města Rýmařova. Došlo k výrazné-

mu nárůstu udělených blokových
pokut. Ve srovnání s rokem 2001,
kdy bylo na pokutách vybráno
8.300,-Kč, v roce 2002 dosáhla tato
částka 16.350,-Kč.

Statistika přestupků v číslech v rámci Policie ČR

Aktuální vývoj - příprava na vstup do Evropské unie v regionu Moravskoslezsko
Společný regionální operační program
SROP (základní dokument pro získání
finanční pomoci do regionu) byl do-
pracován v prosinci 2002 a předložen
ke schválení vládě ČR, která jej v led-
nu 2003. V únoru vláda ČR rozhodla
o zrušení sektorového operačního pro-
gramu Cestovní ruch a lázeňství a jeho

začlenění do SROP, a to jak jeho opat-
ření, tak finančních prostředků. V sou-
časné chvíli to znamená, 
že stávající počet opatření v SROP, pri-
oritě 6 - Cestovní ruch se zvýší ze dvou
na čtyři opatření a objem finančních
prostředků bude také navýšen. V tuto
chvíli byl zpracovatel SROP (firma
DHV) pověřen úpravou SROP 
ve smyslu vládního usnesení a minis-

terstvo pro místní rozvoj má do konce
března 2003 předložit vládě ČR no-
vou, upravenou verzi SROP, jehož
součástí budou dvě nová opatření na
podporu cestovního ruchu a lázeňství.
K tomuto kroku se vláda ČR rozhod-
la v návaznosti opakované doporuče-
ní Evropské komise, která nabádala
ČR ke snížení počtu operačních pro-
gramů v zájmu zjednodušení vyjed-
návacího procesu a s ohledem na krát-
ké období realizace operačních pro-
gramů po vstupu ČR do EU (2004-
2006).
V únoru tedy vláda ČR kromě zruše-
ní sektorového operačního programu
(SOP) Cestovní ruch a lázeňství roz-
hodla také o zrušení SOP Doprava
a SOP Životní prostředí. Tyto dva
SOP budou sloučeny do jednoho 
SOP Infrastruktura. Zpracováním no-
vého SOP bylo pověřeno ministerstvo
životního prostředí.
Z předchozích příspěvků již víte, 
že právě realizace (implementace)

SROP byla svěřena regionům, 
a to především proto, aby rozhodování
o výběru projektů, které budou spolu-
financovány z prostředků EU v rámci
SROP, mohlo probíhat na regionální
úrovní, tedy tam, kde jsou známy pro-
blémy regionu. V poslední době se ale
množí signály, které poukazují na sna-
hu ministerstva pro místní rozvoj, tuto
regionům již udělenou pravomoc
a kompetenci opět omezit. To by zna-
menalo, že rozhodování o projektech
nebude v kompetenci regionálních rad
(Regionální rada je definována záko-
nem o podpoře regionálního rozvoje,
č. 248/2000 Sb., a v našem regionu pl-
ní její úkoly zastupitelstvo kraje.
Regionální rada zabezpečuje vypraco-
vání a realizaci programů spolufinan-
covaných ze strukturálních fondů
a úkoly spojené s využíváním finanč-
ních prostředků ze strukturálních fon-
dů, zejména rozhoduje o jejich využití
na jednotlivá opatření a aktivity, a od-
povídá za efektivní využívání těchto

prostředků, za kontrolu hospodaření
s těmito prostředky a za realizaci při-
jatých kontrolních opatření. Po vstupu
do EU by to mělo znamenat především
hodnocení a posuzování předložených
projektů. Již nyní se Regionální rada
vyjadřuje k přípravě na vstup do EU,
např. formou připomínek k SROP.), ale
že o projektech bude opět rozhodovat
výběrová komise či výbor na úrovni
centra, tedy ministerstva pro místní
rozvoj.
Vzhledem k tomu, že jedním ze zá-
kladních principů realizace regionální
politiky EU je princip subsidiarity
(vlastní podpora, pomoc), který klade
důraz na rozhodování na co nejnižší
úrovni (u SROP tedy přenos z centra
na regiony), doufám, že centrální 
orgány nebudou v tomto ohledu zpá-
tečnické, ale naopak podpoří decent-
ralizaci realizace strukturálních fondů
v ČR tak, aby regiony (regionální ra-
dy) měly zachován svůj díl pravomo-
cí a rozhodování.

Indikativní seznam projektů - rozšířený projektový souhrn
Účelem tohoto Rozšířeného projektového souhr-
nu II je získání aktuálních a rozšířených infor-
mací o stávajících projektech a projektových zá-
měrech evidovaných v Indikativním seznamu
projektů Programu rozvoje kraje a získání no-
vých informací o dosud neevidovaných projek-
tech v Moravskoslezském kraji.
Cílem je vytvoření přehledné databáze projektů,
které zabezpečí absorpční kapacitu kraje pro čer-
pání finančních prostředků ze strukturálních fon-
dů. Jedná se tedy o vytvoření zásobárny projektů
pro financování z prostředků Společného regio-
nálního operačního programu a sektorových ope-
račních programů. V neposlední řadě bude tento

seznam projektů určen k využití pro rozvojové
programy vyhlašované Moravskoslezským kra-
jem a financované z prostředků krajského rozpo-
čtu.
Východiskem pro formulář Rozšířený projektový
souhrn II je formulář Projektový souhrn, který za-
sílali předkladatelé projektů do evidence
Indikativního seznamu projektů v rámci
Programu rozvoje kraje již v průběhu roku 2002.
Tento formulář je rozšířením stávajícího formulá-
ře Projektový souhrn o nová kritéria/informace.
Tento seznam projektů usnadní tok aktuálních in-
formací přímo k evidovaným předkladatelům, kte-
ří budou informováni o nových programech a vý-

zvách k předkládání projektů v rámci programů,
financovaných z prostředků Moravskoslezského
kraje, státního rozpočtu a rozpočtu EU.
V měsíci březnu 2003 budou osloveni s požadav-
kem o doplnění údajů současní předkladatelé pro-
jektů. Možnost doplnit nové projekty bude dána
také subjektům, které dosud žádné projektové sou-
hrny nezaslaly. Budou osloveny všechny obce
v Moravskoslezském kraji a prostřednictvím hos-
podářských komor také soukromí podnikatelé
a firmy. Výzva bude rovněž zveřejněna na webo-
vých stránkách kraje. Ing. Josef Jalůvka

náměstek hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Statistika přestupků v číslech v rámci městské policie

V roce 2002 šetřili
policisté OOP ČR
Rýmařov celkem 
265 trestných činů.
Z tohoto počtu bylo
na území města
Rýmařova spácháno
133 trestných činů
a z toho bylo objasně-
no nebo odloženo dle
usnesení § 159a, odst.
1., trestního řádu 
96 trestných činů. 
37 trestných činů bylo
spácháno neznámým
pachatelem. Celková
objasněnost v rámci
bývalého okresu byla
u OOP ČR Rýmařov
51,5%. JiKo

Přehled trestné a přestupkové činnosti v roce 2002 za celý obvod obvodního od-
dělení Policie ČR.
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Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Od začátku dubna začne v nemocnici v Rýmařově fungovat proktologická ambulance
Problémy s konečníkem, s vyprazd-
ňováním a zažívacím traktem obec-
ně jsou v současné době značně
rozšířeným jevem, zejména u star-
ších lidí. Zároveň však také vý-
znamně pokročila i medicína a pro
vyšetření a zejména léčení těchto
intimních lidských problémů má
dnes řadu velmi účinných metod.
V nemocnici v Rýmařově, v prosto-

rách gastroenterologické ambulan-
ce interního oddělení, budou od po-
čátku dubna po dva dny v týdnu
pracovat lékaři MUDr. Aseffa Yifru
jako lektor a MUDr. Ondřej
Kroupa, kteří budou pacienty s po-
tížemi v oblasti konečníku vyšetřo-
vat a léčit. Činnost ambulance, jejíž
součástí bude i poradna pro stomi-
ky, bude garantována primářem chi-

rurgického oddělení nemocnice
MUDr. Dušanem Kratochvílem
a primářem interního oddělení
MUDr. Petrem Opletalem.
Samozřejmostí a velkým přínosem
bude návaznost na ostatní metody
vyšetřování a léčení zažívacího
traktu, a to jak konzervativní tak 
operační. Našim pacientům tím na-
bízíme možnost komplexního řeše-

ní jejich problémů v rámci jedné
nemocnice.
Ambulance bude otevřena v úterý
od 9 do 12 hodin a ve středu 
od 15 do 18 hodin s tím, že ve vět-
šině případů půjde o vyšetření vyžá-
dané praktickým nebo jiným léka-
řem, pacienti se však budou moci 
se svými problémy obracet na lékaře
ambulance i sami, bez doporučení.

Pro příští vydání novin připravíme bližší seznámení s problémy, které vám proktologická ambulance pomůže řešit. Ing. M. Marek, nemocnice Rýmařov

Současná struktura poskytování zdravotní péče na Rýmařovsku
V souvislosti s vývojem událostí kolem lékařské služby první pomoci se mezi znepokojenými občany vyskytla řada nejasností a pochybností (včetně obviňo-
vání vedení nemocnice), vyplývajících mimo jiné také z neznalosti současné struktury zdravotní péče v našem území.

Po několik desetiletí minulého reži-
mu a ještě i nějakou dobu po změně
v roce 1989 byly základním celkem
poskytujícím ambulantní i ústavní
zdravotní péči obyvatelstvu určité-
ho území nemocnice s poliklini-
kou s obvodními zdravotnickými
středisky a dalšími územními a zá-
vodními zařízeními ambulantní 

péče, nedílnou součástí byla i zá-
chranná služba. Procesem privati-
zace a dalšími kroky po roce 1989
se celý systém různě rozčlenil
a v současné době probíhají další
významné změny v souvislosti s re-
formou veřejné správy - v návaz-
nosti na rušení okresních úřadů pře-
šla řada státních zdravotnických

a sociálních zařízení do kompeten-
ce krajských úřadů. Situace je vý-
znamně komplikována skutečností,
že nebyl realizován program opti-
malizace sítě zdravotnických zaří-
zení na základě výběrových řízení
z roku 1998, ve kterých rýmařovas-
ká nemocnice na rozdíl od nemoc-
nice bruntálské uspěla velmi dobře.

Dnes se často „přežívající“ struktu-
ry a formy řízení z let dávno minu-
lých tvrdě střetávají s realitou
vzniklou nebo vznikající ve zcela
jiném ekonomickém, politickém
a společenském prostředí a zásadní
reforma systému zdravotnictví,
o jejíž potřebnosti není pochyb, 
je stále v nedohlednu.

Současný systém zdravotní péče v našem území
je následující:
Charakter „okresní nemocnice“ s komplexní lékař-
skou péči ve všech základních oborech včetně 
oborů specializovaných (ortopedie, neurologie,

oční, ORL, urologie a další), tzn. nemocnice vyš-
šího typu, má i v současné době Nemocnice
v Krnově. Ta je bývalým státním zařízením - přís-
pěvkovou organizací, která od 1. ledna 2003 přešla
do působnosti Moravskoslezského kraje a do pří-

mé podřízenosti krajského úřadu v Ostravě. Její fi-
nancování je tedy zajišťováno nejen ze zdrojů zdra-
votního pojištění, ale také z veřejných prostřed-
ků - z rozpočtu kraje - dříve státu (investice, dota-
ce včetně případného oddlužení apod.).

Na území bývalého okresu Bruntál
dále působí dvě zcela samostatné 
a nezávislé nemocnice provozova-
né obchodními společnostmi -
v Bruntále a v Rýmařově.
Největším společníkem Nemo-
cnice s.r.o. Rýmařov je město
Rýmařov, nemovitý a ostatní maje-

tek nemocnice získaný převodem 
v rámci privatizace, je ve vlastnic-
tví města. Řízení společnosti probí-
há v souladu s příslušnými ustano-
veními obchodního zákoníku, 
ve vazbě na způsoby financování
zdravotní péče zdravotními pojiš-
ťovnami. Přímou součástí nemocni-

ce jsou kromě jednotlivých odděle-
ní i odborné ambulance. Nemo-
cnice hospodaří samostatně, bez
jakýchkoliv příspěvků z veřej-
ných prostředků. V zájmu zvýšení
efektivnosti hospodaření provozuje
vlastní dopravní službu, která za-
jišťuje jak přepravu pacientů, tak

vlastní technologickou dopravu 
a je k dispozici ostatním potenciál-
ním uživatelům - zdravotnické zá-
chranné službě, lékařům mimo ne-
mocnici apod. Z obdobných důvo-
dů Nemocnice s.r.o. Rýmařov pro-
vozuje i vlastní prádelnu, kuchyň 
a bufet.

Na základě smluvních vztahů poskytuje dopravu v oblasti zdravotních služeb rovněž nezávislá soukromá společnost RZ - DOPRAVA s. r. o. se sídlem
v areálu nemocnice. 

Praktičtí lékaři pro dospělé a lé-
kaři pro děti a dorost jsou soukro-
mými lékaři, poskytujícími lékař-
skou péči přímo na základě smluv 

se zdravotními pojišťovnami, bez ja-
kékoliv vazby na nemocnici
v Rýmařově. Obdobně pracují i lé-
kaři dalších odborných ambulancí,

zubní lékaři apod. ve městě a na dal-
ších místech Rýmařovska. Objekty,
ve kterých svoji činnost provozují
(např. bývalá poliklinika na Pivo-

varské ulici apod.), jsou soukromým
vlastnictvím fyzických nebo práv-
nických osob.

Zcela samostatnou součástí systému zdravotní péče
byly a jsou služby tzv. přednemocniční neodkladné
péče, které zajišťuje zdravotnická záchranná
služba (§ 18b zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu,
v platném znění, zákon č. 434/1992 Sb., o zdravot-
nické záchranné službě), financovaná ze zdrojů
zdravotního pojištění a z veřejných prostřed-
ků. Jde o péči poskytovanou při stavech, které
bezprostředně ohrožují zdraví nebo život posti-
ženého. Síť územních středisek a zařízení musí
být organizována tak, aby byla zabezpečena do-
stupnost přednemocniční neodkladné péče a její
poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy,
s výjimkou případů vhodných zvláštního zřetele.
Péči poskytují výjezdové skupiny, které mají po-
vahu buď rychlé zdravotnické pomoci - RZP
(nejméně dvoučlenná posádka složená z řidičů -
záchranářů nebo středních zdravotnických pra-
covníků - záchranářů), rychlé lékařské pomoci
-RLP (s nejméně tříčlennou posádkou, jejímž

vedoucím je lékař) nebo letecké záchranné
služby.
Činnost výjezdových skupin řídí zdravotnické
operační středisko - to také nepřetržitě přijímá
tísňové výzvy a kvalifikovaný dispečer střediska
rozhoduje o nejvhodnějším způsobu poskytnutí
přednemocniční neodkladné péče a o vyslání pří-
slušné skupiny.
Systém a zařízení zdravotnické záchranné služby
přešly od 1. ledna 2003 pod působnost jednotli-
vých krajů.
Oblast Rýmařovska spadá pod zdravotnické ope-
rační středisko v Bruntále, v Rýmařově v areálu
nemocnice sídlí výjezdové stanoviště s výjezdo-
vou skupinou, vybavené příslušnou lékařskou
přístrojovou technikou, zdravotnickým materiá-
lem a vozidly (pro RLP i RZP).
Součástí zdravotnické záchranné služby - až do-
sud řízené státem (okresními úřady), od 1. ledna
2003 pak jednotlivými krajskými úřady - jsou ta-

ké lékařské služby první pomoci pro dospělé
i pro děti. Na vlastním zajišťování lékařských slu-
žeb první pomoci se na základě smluvních vztahů
podílejí soukromí lékaři, případně další lékaři (ja-
ko soukromé osoby). Postavení lékařské služby
první pomoci, její poslání, smysl a účel nejsou
v současné době jednoznačně právně definovány
a o jejich financování a formu další existence 
se vedou vážné spory, zejména z důvodu vysoké
finanční náročnosti a často též problematického
využívání a také zneužívání. Ani zodpovědnost 
za činnost LSPP není jednoznačně stanovena
a nelze ani vyloučit, že by měla přecházet 
z okresních úřadů na pověřené obce, zároveň však
odpovědnost za zajištění zdravotní péče přechází
na kraje. Jednotlivé kraje přistupují k řešení situa-
ce rozdílným způsobem, často se diskutuje 
i o účelnosti zavedení přijatelného poplatku za po-
skytování této služby. Potřebnost jednoznačné le-
gislativní úpravy je nepochybná.

Přestože rýmařovská nemocnice ne-
ní a ani nemůže být přímým účastní-
kem řízení o osudu lékařské služby
první pomoci, vedení nemocnice, ve-
deno logickým zájmem na plnohod-
notném fungování dětského odděle-

ní, intenzivně usiluje o to, aby LSPP
pro děti v Rýmařově byla zachována.
Za situace, kdy krajští úředníci ne-
přijímají logickou argumentaci 
o účelnosti a potřebě zachování
LSPP pro děti a ani doporučení ji-

ných způsobů řešení, vedení nemoc-
nice navrhuje, aby se na finančním
zajištění této služby podílela ne-
mocnice společně s městem. Klíč
k řešení, alespoň na blíže neurčenou
přechodnou dobu, mají tedy v sou-

časné době zvolení zastupitelé měs-
ta; na jejich rozhodnutí bude záviset
i další vývoj péče o malé pacienty
z města a rýmařovského regionu.

Ing. Miloslav Marek,
nemocnice Rýmařov
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Rozhovor

„Češi vyhráli !!!“, volali Američané nadšeně
Uskuteční se v Rýmařově 1. mistrovství Evropy ve westernových disciplínách?

V neděli 23. března se Rýmařovák
Láďa Šín (Gin) vrátil z mistrovství
světa ve westernových sportech,
které se konalo v Las Vegas.
Přinášíme exkluzivní rozhovor
s Ginem o jeho zážitcích z cesty
po zámoří a o příslibu amerických
organizátorů uspořádat v Rýma-
řově první oficiální Mistrovství
Evropy ve westernových sportech.

Jaké jsou vaše nejčerstvější zážitky
z letošního mistrovství světa v Las
Vegas?
Letošní 15. ročník MS uspořádal již
tradičně Wild West Arts Club -
Světový klub westernových artistů
a nepochybně na něm nemohli chybět
ani zástupci České republiky. Jedná 
se o největší soutěž na světě ve wes-
ternových disciplínách - ovládání lasa,
biče, koltu, hodu nožem a tomahaw-
kem. Loňského MS jsem se zúčastnil
jako jednotlivec. Letos jsme hájili na-
še barvy jako tým W-club Česká re-
publika ve složení: manželé Zoblovi,
František Henkl, Jan Betlach a já.
Jak dlouho jste byl za oceánem?
Odlétali jsme 5. března a zpět jsme 
se vrátili 23. března v noci. V pondělí
ráno jsem byl v Rýmařově. Při návra-
tu domů, a to je taková perlička, jsem
v Olomouci spatřil nejvíce policistů
z mého putování po světě. V San
Francisku se konaly demonstrace pro-
ti válce v Iráku, tam bylo samozřejmě
policajtů víc než demonstrujících.
Návrat domů tedy byla cesta mezi po-
licií americkou a českou...
Navštívil jste při své cestě nějaká zná-
má místa?
Nikdo z nás se tomuto sportu nevěnu-
je profesionálně, proto jsme spojili na-
ši cestu na MS do Ameriky také s pro-
hlídkou národních parků. Z Las Vegas
jsme se vydali přes Grand Canyon,
Monument Valley, Zion National
Park, Bryce Canyon, Death Valley,
Sequoia Park, Yosemite National Park
až do San Franciska. Ujeli jsme přes 
2 500 mil, ale byli jsme úplně v poho-
dě díky kvalitním americkým auto-
strádám. Nejsou to bohudík naše čes-
ké cesty...
Čím jste cestovali?
Vypůjčili jsme si auto a denně ujeli
350 - 400mil, což je přibližně stejné
jako jet z Česka do Jugoslávie. A dru-
hý den zase zpátky! Ale jak jsem již
řekl, cesty byly skvělé.
Můžete našim čtenářům přiblížit jed-
notlivé disciplíny a jakým způsobem
jsou hodnoceny?
Soutěží se s jedním nebo dvěma biči,
lasem, s pistolemi a v hodu nožem
a tomahawkem. Každý druh soutěže
má asi pět dalších disciplín, kde 
se hodnotí technika provedení atd.
Vyvrcholením celé soutěže je ovládá-
ní jednoho nebo dvou bičů, divácky
nejatraktivnější je tzv. cíl Zorro, kde se
bičem zhasínají tři svíčky pravou
a dvě levou rukou. Na loňském MS
jsem tuto disciplínu vyhrál, když se mi

povedlo zhasnout všechny tři svíčky
pravou rukou, levou bohužel žádnou.
Letos jsem na „svíčky“ poctivě tréno-
val, ale cíl byl posunut trochu níž než
v letech předešlých, a s tím jsem se ne-
dokázal patřičně vypořádat. Další roli
sehrál také časový posun devíti hodin.
V době začátku soutěže byla u nás
jedna hodina ráno, což se projevilo
i ve výsledku a každý z nás jsme na-
konec zhasli jednu svíčku. Disciplína
nepřinesla žádný velký úspěch. Pouze
Australan dokázal zhasil tři svíčky.
Všech pět svíček se již deset let nepo-
dařilo zhasit nikomu. Další oblíbenou
disciplínou je srážení kelímků ze sto-
janů, přitom se pečlivě dbá na přešla-
py, za které jsou časové penalizace.
Neměli jsme moc šancí, protože 
se soutěžilo s biči dlouhými jen šest
stop (asi dva metry) a náš nejkratší bič
měřil 2,7 metru. Příště budeme lépe
vybaveni.
Jednotlivé disciplíny vyhodnocuje od-
borná pětičlenná porota. Nejsnáze 
se hodnotí soutěže, kde se strefují ke-
límky umístěné na tyčích a zhasínají
svíčky při soutěži Zorro. Uděláte chy-
bu a soutěž pro vás končí.
Jaká ocenění jste přivezli a jaké byly
ohlasy na vaše vystoupení?
V technice s jedním bičem získal 
1. místo Honza Betlach, kolega 
z W - clubu. Paradoxem je, že před sa-
motnou soutěží jsem Honzu učil ně-
které techniky. Jeho umístění je obrov-
ským úspěchem a zároveň milým pře-
kvapením. V technice se dvěma biči
druhé místo „vypráskal“ Jindra Zobl.
Letošního mistrovství světa se zúčast-
nilo asi 90 soutěžících. Do finále jsem
se stejně jako v minulém roce probo-
joval, ale možnost v něm účinkovat
jsem přenechal Frantovi Henklovi,
který byl ve Vegas asi naposled. Své
vystoupení s bičem jsem uplatnil při
soutěži týmů. Jindra Zobl nezklamal
při bravurní show s pistolemi a zajistil
si mezi jednotlivci v kategorii „techni-
ka v točení s kolty“ první místo. Vůbec
nás nenapadlo, že obsadíme první
místo! Přivezli jsme cenu Montieho
Montany, což je nejvyšší ocenění 
za show. Snad jen cena Williho
Rodgera, která se uděluje za ovládání
lasa, má srovnatelnou váhu. V loň-
ském roce tuto cenu získal Leo
Holzknecht. Získal jsem tehdy třetí
místo v práskání bičem.
Celková bilance letošního MS je tako-
vá, že jsme praktiky všichni „stáli 
na bedně“.
Mimo W-club přijel na mistrovství 
také Čech Pavel Votápek a odvezl ce-
nu Objev roku v ovládání biče. Z úst
Američanů zaznělo: „Podívejte 
na ty Čechy, jak jsou všichni dobří, jak
jsou různorodí a jaké umí triky, které
my neznáme...“
A hodnocení Američanů? „Češi vy-
hráli!!!“, shodli se všichni. Za deset
let, co se westernovému sportu u nás
věnujeme, jsme se dostali mezi opra-
vdovou světovou špičku a nepatříme

již mezi outsidery jako v počátcích.
Dnes jsme rovnocennými soupeři
všem ostatním. Jsou samozřejmě
hvězdy, které jsou lepší než my, ale 
už jich není tolik. Po skončení soutěže
byl pro všechny účastníky připraven
slavnostní raut, který se odehrával
v přátelském duchu.
Mimo náš rozhovor jste se zmínil,
že by se v Rýmařově mohlo konat prv-
ní Mistrovství Evropy ve westerno-
vých soutěžích - můžete nám říci ně-
co bližšího?
Požádali jsme Marka Allena, národní-
ho ředitele Wild west arts clubu, zda
by byl ochoten podílet se s námi 
na konání I. oficiálního ME v České
republice ve westernovém sportu 
a on pomoc přislíbil. Členům W-clubu
jsem navrhl, že místem konání I. ME
by se mohlo stát město Rýmařov,
s čímž souhlasili. Myslím si, že tato
akce by naše město určitě velkou mě-
rou zpopularizovala. Berme to tak, 
že tento sport ještě není příliš rozšíře-
ný, a přiznejme si, že nebude nikdy
mít takovou oblibu jako třeba fotbal,
hokej nebo obdobné kolektivní sporty,
kterým média a především sponzoři
věnují větší pozornost. Westernové
sporty jsou mladé, protože donedávna
byly považovány pouze za artistiku.
Dnes teprve vznikají disciplíny, 
ve kterých se soutěží. My jsme tako-
vými průkopníky.
Před několika lety jsem v Rýmařově za
pomoci skautů začal pořádat otevřené
mistrovství ve westernových sportech,
jedná se o Cenu Indiana Jonese. Za pět
let, po které se tato soutěž koná, se po-
dařilo vybudovat kvalitní zázemí akce,
a zpopularizovat ji tak, že v minulém
roce jsme měli obrovský počet ná-
vštěvníků a záběry proběhly na všech
televizních programech. V rámci ČR
jsme získali s touto cenou velkou po-
pularitu. Na pořádání této akce se mi-
mo hlavních pořadatelů, což je
Středisko skautů a skautek Rýmařov,
podílí také W-club ČR, který pořádá 
oficiální MČR. V letošním roce by-
chom rádi zachovali Cenu Indiana
Jonese jako samostatnou soutěž pro
zájemce používající jeden bič, s velkou
různorodostí cílů, jak je to u nás za-
běhnuté zaběhnuté. V rámci ME by
se pak jednalo o obtížnější cíle pro sou-
těžící, kteří již mají více zkušeností.
Zachovali bychom obdobná pravidla
jako na MS. Máme spoustu kontaktů
z cest na otevřené mistrovství
Německa, které se pořádá nedaleko
Norimberka ve westernovém městeč-
ku Plech. Otevřené mistrovství se mi
podařilo jednou vyhrát. Němci mají
několik hvězd, například Freda
Schneidera, který byl hlavním garan-
tem mistrovství v minulých letech.
Chybí jim však členská základna.
Mistrovství Německa bylo ve světě
považováno za neoficiální ME. Soutěž
je vysoce ceněna, jednak proto, že ji
pořádá Fred Schneider, ale také proto,
že má vysokou úroveň.

V začátcích westernového sportu
u nás nám právě Fred hodně pomohl,
protože nás naučil mnoho zajíma-
vých triků a tím se naše naděje na ús-
pěch v Americe výrazně zvětšily.
V České republice máme stovky příz-
nivců a další přibývají. Roste obliba
a tím jde tento sport výrazně nahoru.
Myslím si, že konání ME by pro
Rýmařov bylo velkou možností jak
se v rámci ČR prezentovat a zviditel-
nit se.
Ovšem bude hodně záležet na městě
a jeho zástupcích, jaký zaujmou
ke konání mistrovství Evropy postoj
a zda nám při organizování akce vy-
jdou vstříc. Účast přislíbili takové
hvězdy jako Mark Allen a Alex Green,
kteří mají obrovské zkušenosti v ob-
lasti westernových disciplín a jsou ta-
ké zkušenými pořadateli MS. Z dal-
ších bych jmenoval například Marka
Whippa, který například natáčel
s Clintem Eastwoodem a mohl bych
pokračovat. Dá se říci, že jsou zvědaví
na naši malou zemičku, ve které 
se westernu tak dobře daří.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
Mgr. Otto Spitzerovi, díky jehož výu-
ce angličtiny jsem se vcelku bez pro-
blémů v Americe domluvil.
Chtěl bych také oslovit případné spon-
zory pro ME ve westernových spor-
tech, které - jak doufáme - se uskuteč-
ní v Rýmařově.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů v další reprezentaci
Česka a zároveň města Rýmařova
a především, aby se vám podařilo se-
hnat sponzory a uspořádat tak I. ofi-
ciální ME ve westernovém sportu
v našem městě.
(V některém z příštích vydání přinese-
me informace o putování Gina po za-
jímavých místech amerického zápa-
du.) ChOli
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Zajímavost

Tiskové prohlášení hejtmana
Moravskoslezského kraje k situaci v Iráku

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ZE ZASEDÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ RADY

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vzhledem k častým dotazům médií s ohledem na současnou situaci v Iráku
vydávám následující tiskové prohlášení:
Moravskoslezskému kraji nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, jsou přijata
běžná bezpečnostní opatření jako zvýšena ostraha vybraných objektů či posí-
lení policie o hlídky armády.  Ing. Evžen Tošenovský

hejtman Moravskoslezského kraje

Generální konzul ruské federace
navštívil Moravskoslezský kraj

Ve čtvrtek 20. března odpoledne zavítal do Moravskoslezského kraje
generální konzul ruské federace se sídlem v Brně Viktor Ivanovič
Sibiljev. Během návštěvy seznámil V. I. Sibiljev, který do své funkce
nastoupil 9. ledna 2003, hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena
Tošenovského se svou diplomatickou kariérou.

Generální konzul se pochvalně zmí-
nil o Rusko-českém ekonomickém
fóru, které se konalo v Ostravě mi-
nulý rok. Hejtman kraje představil
konzulovi partnerské regiony Mo-

ravskoslezského kraje. Možné ob-
lasti spolupráce byly identifikovány
ve sféře vysokého školství a dopra-
vy, zejména s ohledem na letiště
Mošnov.

Bezpečnostní rada MSK se sešla na
svém mimořádném zasedání dne
21.3.2003, na kterém byla projedná-
na současná bezpečnostní situace
v MSK související se zahájením vá-
lečných operací v Iráku.
BRK konstatuje, že neshledala dů-
vod k přijímání dalších mimořád-

ných opatření v kraji a je připravena
v návaznosti na následující vývoj 
okamžitě informovat obyvatele kraje
o jakýchkoliv závažných změnách
v bezpečnostní situaci v kraji.
V této souvislosti BRK vydala poky-
ny směrem k určeným bezpečnost-
ním radám obcí a měst v kraji. 

Dekret o udělení znaku a praporu převzal hejt-
man kraje Evžen Tošenovský 9. ledna 2003 z ru-
kou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Lubomíra Zaorálka.

Katherini Davasová, tisková mluvčí MSK

Šest medvědů s Halouzkou
Nedaleko turisticky atraktivního místa hradu
Sovince v obci Jiříkov by turista jen těžko hle-
dal soukromou oboru řezbáře Jiřího Halouzky,
kde se ve volném výběhu prohání stádo daňků,

pštrosů, bažantů královských či ojedinělý exem-
plář jinak velmi plachého divočáka.
Ve stolařské dílně provoněné nejrůznějšími dru-
hy dřeva dokončil v minulých dnech Jiří
Halouzka řezbářskou práci - šest medvědů v ži-
votní velikosti. Na jeho farmě se však dlouho
nezdrželi, čtyři z nich absolvovali cestu 
na Svatý Kopeček u Olomouce, kde budou vy-
staveni v zoologické zahradě nedaleko pavilonu,
kde mají svůj domov jejich živí kamarádi. Dva
z dřevěných huňáčů putovali do Velkých
Karlovic k soukromé rekreační chatě. Tato ob-
last je známá tím, že se v této lokalitě vyskytují
medvědi ve volné přírodě, proto snad zájemce
projevil přání a zadal zakázku Jiřímu
Halouzkovi, který chce na své jiříkovské farmě
vybudovat veřejně přístupnou galerii. První ná-
vštěvníci by na ni mohli zavítat již v létě příští-
ho roku. Řezbářovým záměrem je zprovoznit
malé safari po kterém by se návštěvníci pohybo-
vali v malém safari busu a mohli si zvířata 
umístěná v oboře prohlédnout. Součástí galerie
by se měl stát i betlém se šedesáti figurami, ně-
které z nich jsou hotovy již nyní, a po dokonče-
ní se stane největším dřevěným betlémem 
na světě. Dominantou galerie však bude deseti-
metrový děd Praděd, který pro bezpečnost ná-
vštěvníků bude ukotven ke stěně stodoly a na je-
hož výrobu spotřebuje Halouzka více jak dvacet
kubíků topolového dřeva. Samozřejmou součás-
tí galerie a safari parku bude občerstvovací sta-
noviště a případně i možnost ubytování.
Jiří Halouzka je znám i tím, že své dřevěné vý-
tvory jako například krokodýly, beránky, kočky
nebo lišky vyřezává pro účely dětských hřišť 

či parků, a ty pak slouží jako lavičky pro dospě-
lé nebo prolézačky pro děti.
Svými plány chce Jiří Halouzka podpořit rozvoj
turistického ruchu v tomto regionu, kde podle je-
ho slov stále ještě dávají lišky dobrou noc. JiKo

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MÁ NOVÝ ZNAK
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28.3. Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského
v roce 1592

29.3.1913 nar. JIŘÍ WEISS, filmový režisér a scenárista - 90. výr. nar.
30.3.1853 nar. VINCENT VAN GOGH, holandský malíř (zemř.

29.7.1890) - 150. výr. nar.
30.3.1923 nar. JITKA BODLÁKOVÁ, literární a divadelní kritička, 

překladatelka - 80. výr. nar.
30.3.1943 nar. v Uherském Hradišti JOSEF KROFTA, režisér 

a teoretik loutkového divadla - 60. výr. nar.
31.3.1903 nar. FRANK TETAUER, vl. jm. František Tetauer, 

dramatik, literární kritik, překladatel (zemř. 15.12.1954) 
- 100. výr. nar.

31.3.1933 zemř. JOSEF KOCOUREK, prozaik, básník, novinář
(nar. 22.1.1909) - 70. výr. úmrtí

31.3.1973 zemř. OTA PAVEL, vl. jm. Otto Popper, prozaik a spor-
tovní publicista (nar. 2.7.1930) - 30. výr. úmrtí

1.4. Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání mezinárodní
konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku 1906

1.4.1873 nar. SERGEJ RACHMANINOV, ruský hudební skladatel 
a klavírista (zemř. 28.3.1943) - 130. výr. nar.

2.4. Mezinárodní den dětské knihy, výročí narození Hanse
Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním
výborem pro dětskou knihu roku 1967

2.4.1933 nar. GYÖRGY KONRÁD, maďarský prozaik a esejista 
- 70. výr. nar.

3.4.1783 nar. WASHINGTON IRVING, americký povídkář, esejista
a historik (zemř. 28.11.1859) - 220. výr. nar.

3.4.1963 zemř. FERDINAND STREJČEK, prozaik, literární historik
a editor (nar. 27.4.1878) - 40. výr. úmrtí

5.4.1723 zemř. JOHANN BERNARD FISCHER Z ERLACHU, 
rakouský architekt, malíř a sochař, autor kašny Parnas
v Brně (pokřtěn 20.7.1656) - 280. výr. úmrtí

5.4.1908 nar. HERBERT VON KARAJAN, rakouský dirigent 
(zemř. 16.7.1989) - 95. výr. nar.

6.4.1483 nar. RAFFAEL, vl. jm. Raffaello Santi, italský malíř 
(zemř. 6.4.1520) - 520. výr. nar.

6.4.1528 zemř. ALBRECHT DÜRER, německý malíř a rytec 
(nar. 21.5.1471) - 475. výr. úmrtí

6.4.1958 zemř. VÍTĚZSLAV NEZVAL, básník, prozaik a dramatik
(nar. 26.5.1900 v Biskoupkách, okr. Brno-venkov) 
- 45. výr. úmrtí

7.4. Světový den zdraví, výročí založení Světové zdravotnické
organizace roku 1948, slaví se od roku 1950 (OSN)

8.4. Mezinárodní svátek Romů, vyhlášen na 1. romském kon-
gresu v roce 1971

12.4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, výročí prvního
letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969

Kulturní okénko města Rýmařova

Citát: Mluvte od srdce a nestarejte se o to, jak to lidé budou brát, žá-
dejte o to, co přinese největší dobro všem zúčastněným ...

Dr. Gary Arthur

Známá i neznámá výročí

Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
V dubnu čas a panský kvas.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.

Na rozdíl od března se kalendářní duben již částečně kryje s přírodním -
kvetou duby. Podle starého římského kalendáře byl duben druhý měsíc v ro-
ce. Z té doby má patrně i své jméno aprilis. Je odvozeno ze slova aperire,
jež v latině znamená otvírat (ve smyslu jarního otevírání přírody). K. Čapek
k tomuto měsíci poznamenává: „Duben - to je ten pravý a požehnaný měsíc
zahradníkův. Ať si jdou do háje milenci se svým velebením máje; v máji stro-
my a květiny jen kvetou, ale v dubnu vyrážejí....
Dubnové počasí nemůže být jiné než aprílové. Je následkem typických jar-
ních vpádů chladného vzduchu - nejčastěji mořské arktické vzduchové hmo-
ty z vysokých zeměpisných šířek do střední Evropy. Toto „náladové počasí“
se vyznačuje obvykle náhlým ochlazením, nárazovitým větrem, velkou prů-
zračností vzduch (tedy výbornou dohledností), ale i rychlými změnami mo-
hutné kupovité oblačnosti, takže se střídají jednotlivé přeháňky deště, sněhu
nebo krupek s dalšími obdobími vyjasnění s již intenzivním slunečním svi-
tem.
Naším nejstarším dochovaným popisem aprílového počasí je zápis v latin-
ském deníku Karla Staršího ze Žerotína z roku 1588. V překladu zní: Co ří-
ká o dubnu lidové přísloví, nestálostí svou i měsíc tento dosvědčil, že prav-
dou jest. Bylo totiž nutno snášet proměnlivé počasí, po jasné pohodě deště
následovaly, po deštích opět jasno. Obzvlášť však měsíc tento skrze drsněj-
ší větry škodlivý byl, které bez ustání takřka vanouce, dílem od severu, dí-
lem od jihu stav povětří nejistým a pochybným nám učinily. K tomu deště
časté a mrazy ranní plodům též nemálo uškodily, obzvláště pšenici na mís-
tech neúrodnějších, která buď příroda, nebo rolníků nedbalost neplodnými
učinila.

29.3. 9.00 SVČ Počítače pro děti - počítačové hry, internet
29.3. 10.00 SVČ Rýmařovská rolnička - nesoutěžní přehlídka 

dětských divadelních souborů
31.3. 18.00 SVČ Talianka - koncertní vystoupení
1.4. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory
2.4. 11.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ
4.4. 8.00 a 11.30 Kino Filmové představení pro ZŠ

Pán prstenů: Dvě věže
5.4. 14.00-17.00 SVČ Seminář TAI-ČI s Marcelem Adamcem
7.4. SVČ Zájezd na koncert skupiny ČECHOMOR

do Ostravy - pro širokou veřejnost
Informace: pí. Matějová, SVČ, tel.: 554 211 410

8.4. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory
9.4. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZŠ
10.4. SVČ Keramická dílna pro ZŠ Horní Město
12.4. SVČ Účast TS Freeze Dance na Mezinárodních

dnech tance v polském Ozimku

Program SVČ

Společenská kronika
Narození dítěte

Klára Václavková ........................................................................... Rýmařov
Jiří Macek ...................................................................................... Rýmařov
Jiří Drášil ....................................................................................... Rýmařov
David Vopařil ................................................................................. Rýmařov
Ondřej Cíleček ............................................................................... Rýmařov

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

Jiřina Solařová - Rýmařov .................................................................. 82 let
Marie Šimberová - Rýmařov ............................................................... 84 let
Ladislav Žamboch - Rýmařov ............................................................ 85 let
Josef Floryk - Rýmařov ...................................................................... 86 let

Rozloučili jsme se

František Řehulka - Rýmařov .............................................................. 1925
Zdenek Rožňák - Rýmařov .................................................................. 1934
Agata Honková - Stará Ves .................................................................. 1926
Anna Fořtová - Rýmařov ..................................................................... 1920

Matrika MěÚ

Pranostiky na měsíc duben

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



29.3. - 30.3. 19.30
Dnes neumírej

(USA 2002)

Nejnovější dobrodružství tajného 
agenta 007, dvacáté v řadě. „007“ je zajat při tajné misi mezi Severní a Jižní
Koreou. Už to s ním vypadá prachbídně, už na něj míří les zbraní, aby 
ho na povel perforovaly, ale nebyl by to Bond, kdyby situaci na poslední chví-
li nedostal pod kontrolu.

Mládeži přístupný

MIMOŘÁDNĚ!
Pouze sobota 5.4. 16.00 a 19.30

Pán prstenů: Dvě věže
(USA 2002)

Druhý díl o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého
Prstenu moci, začíná tam, kde první díl skončil. Po smrti Boromira a rozpadu
Společenstva se cesty jeho členů rozdělily. Naše hrdiny (Hobit Frodo,
Aragorn ad.) čeká ještě dlouhé putování a mnohé nástrahy, než se jim podaří
Prsten moci jednou provždy zničit. Mládeži od 12 let přístupný

OD 12.4. ZMĚNA ZAČÁTKŮ PŘEDSTAVENÍ OD 20 HODIN !!!

12. - 13.4. 20.00
Hollywood, Hollywood

(USA 2002)

Julia Roberts, Brad Pitt, David Duchovny a další ve filmu oscarového režisé-
ra Stevena Sogerbergha (Erin Brockovich, Traffic .). Linda miluje být milo-
vána. Carl miluje svou ženu Lee. Lee se zdá být milována Calvinem, Calvin
hraje Nicholase, který zjišťuje, že je zamilován do Catherine. Nadarmo nezní
slogan filmu: „Skrz naskrz“. Mládeži od 12 let přístupný

19. - 20.4. 20.00
Útěk do Budína

(ČR 2002)

Po vzniku Československé republiky přichází do Prahy studovat Tomáš, syn
zámožného statkáře. Zde poznává Janu. Útěkem do Budapešti se osudově
spojí jejich životy. Milenci se uchýlí na Slovensko. Po svatbě začíná Jana ztrá-
cet s Tomášem citový vztah. Až návrat do Prahy je pro ně novou nadějí. Hrají:
B. Polívka, M. Donutil, J. Menzel ad. Mládeži od 12 let přístupný
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Jarní příměstský tábor s Harry PotteremDěti pátých tříd se utkaly
v 11. ročníku soutěže Ententýny

Ve středu 19. 3. 2003 proběhla ve Středisku volného času dvě závěrečná ko-
la 11. ročníku soutěže pátých tříd základních škol pod názvem Ententýny.
Děvčata a chlapci se museli postupně vypořádat se záludnými otázkami
z oblasti přírodovědy, umění a sportu ve vědomostním testu, museli proká-
zat svou šikovnost a rychlost při navlékání korálků a hodu na koš.
Bystřejší slavili úspěch při doplňovačce a číselné křížovce. Po urputných
bojích při systému každý s každým byla nejúspěšnější třída 5.A ZŠ
Jelínkova pod vedením třídní učitelky Lady Čiklové. Výše jmenovaní páťá-
ci neokusili v průběhu soutěže hořkost porážky a s přehledem porazili
všechny zúčastněné soutěžící.
Druhé a třetí místo vybojovaly třídy 5.B a 5.C, rovněž ze základní školy 
na Jelínkově ulici pod vedením třídních učitelek Jany Kroutilové a Pavly
Sekaninové. Pomyslnou bramborovou medaili získala třída 5.A ze základ-
ní školy na ulici 1. máje pod vedením třídní učitelky Marcely Tauferové.
Odměnou pro všechny zúčastněné soutěžící byl keramický Ententýn, tradič-
ně vyráběný Evou Kudlákovou ve Středisku volného času, a Ententýnovy
koláče.
V loňském roce si prvenství odnesla třída 5.A ze základní školy 1. máje tříd-
ní učitelky Elišky Čepičkové. JiKo

SVČ zve na koncert Čechomoru

Středisko volného času Rýmařov
pořádá autobusový zájezd do Ostravy

na koncert

skupiny Čechomor - 7.4.2003
Cena: 250 Kč - vstupenka na koncert  

122 Kč - BUS (při plném obsazení)

Podrobnější informace: 554 211 410
Přihlášky do 28.března !!!

Představujeme rýmařovské veřejnosti absolventy prázdninové školy Harryho
Pottera. Všichni byli šikovní, ba přímo skvělí. Zaslouží si veřejnou pochvalu
a přání všeho hezkého a dobrého. Eva Kudláková a Šárka Adámková

SVČ Rýmařov
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Městská knihovna

Arnošt Vašíček a jeho záhady
Rýmařovští příznivci tajemného světa mýtů a záhad se opět dočkali...

Co se nachází za zapečetěnými dveř-
mi Velké pyramidy? Kdo spočíval
v obřím sarkofágu na hoře Toth? Bude
odhaleno poslední tajemství faraóna
Tutanchamona?..
Odpovědi na tyto a další otázky hledá
spisovatel a luštitel záhad 
PhDr. Arnošt Vašíček ve své poslední
knize Egyptské záhady a pravidelní
návštěvníci městské knihovny ji zane-
dlouho objeví také v knihovnickém
fondu.
Na čtvrtek 20. března připravilo vede-
ní knihovny s ostravským cestovate-
lem a badatelem Arnoštem Vašíčkem
po roce opět besedu, na kterou se příz-
nivci tajuplného světa záhad těšili.
Více jak čtyři desítky vděčných poslu-
chačů nelitovaly. Od poslední besedy,
která se uskutečnila téměř na den přes-
ně (18. března 2002 v koncertním sále
ZUŠ), měl Arnošt Vašíček připraveny
další poznatky ze světa mimozem-
ských civilizací, egyptologie, nezná-
mých kmenů a prapodivných zvířat.
Ve svých knihách a poutavých vyprá-

věních vychází především z poznatků,
které získal z desítek badatelských
cest, a proto může záhady, jimiž se za-
bývá, doložit také množstvím fakto-
grafického materiálu, např. videozáz-
namy, fotkami...atd.
„Na své výpravě do Malajsie jsem
se vydal po stopách tajemného zvířete,
jehož tamní obyvatelé nazývají Malas.
Tento tvor je asi 2 metry vysoký a vy-
padá trochu jako člověk a trochu jako
orangutan. Podobné zvíře bylo prý
spatřeno i na Sumatře a Borneu.
Co je to za tvora? Je to snad zástupce
dosud neobjeveného kmene? Na tyto
otázky se zatím nikomu nepodařilo na-
jít odpovědět“, líčil své dojmy a po-
znatky z cest ostravský cestovatel.
Účastníkům besedy vyprávěl o nále-
zech kosterních pozůstatků podivných
tvorů v Peru. „Z nálezů koster je patr-
né, že tito tvorové měřili něco kolem
čtyř metrů, měli neobvykle vysoké leb-
ky, na každé končetině šest prstů,
čtvercovité oční důlky a co je vůbec
nejzajímavější, jejich krev, které měli

osm litrů, byla černá“, vypráví se zá-
palem Vašíček bedlivým posluchačům.
V Brazílii žije zase jiný mýtický tvor.
A sice obří lenochod. „Tento lenochod
je dlouhý asi 2 metry a váží přes
400 kilogramů. Podle očitých svědků
se staví na zadní, má silné dlouhé drá-
py a je nezranitelný“, vypráví spisova-
tel a dodává, že tvor vydává extrémně
silný zápach, při kterém člověk ztrácí
vědomí.
Spisovatel hovořil také o nejnovějších
překvapivých objevech v útrobách
Velké pyramidy. V září loňského roku
mohli televizní diváci na celém světě
sledovat přímý přenos z pyramidové-
ho pole v Gíze. Hluboko v útrobách
Velké pyramidy se malá skupinka lidí
pokoušela proniknout za tajemné za-
pečetěné dveře. Před zraky celého
světa tak mělo být odhaleno jedno
z největších tajemství naší planety.
Odborníci i laičtí badatelé spekulova-
li, co je asi ukryto za pečlivě uzavře-
ným poklopem. Jsou tam uloženy po-
klady nesmírné ceny, papyrusové svit-
ky s tajnými vědomostmi, neznámé
přístroje, nebo dokonce důkazy o ná-
vštěvách mimozemšťanů?
„Tento přímý přenos se snažil vyvolat
dojem bezprostřední účasti na zaruče-
ně nových objevech, ale ve skutečnos-
ti byl jen podvodem na diváky. Je ne-
sporné, že již při přípravě této akce
měl robot proměřenu tloušťku dveří
a zjistil tak, že za nimi je volný prostor.
Ulomený kousek dveří nad kanálkem
v podlaze umožňoval prostrčit sondu
s kamerou, podobnou jakou používají
lékaři k vyšetření vnitřností. A tak vý-
zkumný tým dobře věděl, že za dveřmi
se nachází prázdný prostor a že je te-
dy bezpečné tento dosud neznámý pro-
stor veřejnosti ukázat. Provrtání dveří

již byla pouze falešná hra s divákem“,
vysvětluje Arnošt Vašíček.
Na besedě se spisovatel také zmínil
o tzv. mariánských zjeveních. Jedním
z nich jsou i tajemná zjevení v kostele
v Maďarsku. Bývá zde spatřována osl-
nivá postava s dítětem stojícím vedle
ní. V jiném kostele, v němž bylo ko-
lem stovky lidí, se objevil obraz
Madony zahalený do mlhy, který 
se přítomným měnil přímo před očima.
Příznivci Vašíčkových vyprávění
mohou jen doufat, že v pořadí již
druhé setkání nebylo poslední, stane
se tradicí a ostravský luštitel nevy-
světlitelných záhad, tajemného světa,
mystérií a neuvěřitelných skutečnos-
tí se s rýmařovskou veřejností přije-
de o své nové zážitky z cest zase br-
zy podělit. ChOli a JiKo

Půjčovní doba knihovny:

Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin
So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve středu je knihovna zavřená

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 tělo 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 výkonnostní,
věkové ani váhové kategorie. Cvičení je vhodné i pro seniory.

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 každou sobotu v době od 13.00 - 14.00 hodin mají pojištěnci
VZP vstup ZDARMA po předložení kartičky pojištěnce s OP. Také zdravot-
ní pojišťovna Metal-Alianz upozorňuje své klienty, že každou sobotu 
od 15.00 do 16.00 hodin mají vstup na krytý bazén v Břidličné ZDARMA
po předložení karty pojištěnce.

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

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), 26°C (velký), teplota vzduchu 29°C

Otevírací doba
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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Oba muži v záhlaví článku jsou nesporně zajímavý-
mi postavami, ačkoli příliš do chodu naší oblasti ne-
zasáhli. Snad nemnoho jen Ctibor Tovačovský, který
necelý rok 1482 spravoval rabštejnské panství v ob-
dobí vyplněném soudními spory mezi právoplatným
majitelem Jiříkem Tunklem z Brníčka a Janem
Heraltem z Kunštátu, jenž se marně
snažil uchytit za každou cenu 
na panství proslulém rudnými doly.
Zemský soud, který se věcí zabý-
val, byl institucí neobyčejně ctihod-
nou a za jeho vůlí stála celá mocná
zemská hotovost, spojená armáda
Moravanů. Soud byl skutečnou
a suverenní autoritou, vždyť v prv-
ní půli 14. století vedl žalobu 
za dluhy i na samotného českého
krále Jana Lucemburského.
Vzhledem k tomu, že důvody obou
stran sporu nebyly příliš průhledné,
volil moudrou cestu. Na dobu zkou-
mání Heraltovy žaloby pověřil
zemského hejtmana, králova zá-
stupce v markrabství, správou ma-
jetku do vyřešení sporu. A zde opět
musíme před právním státem, jimž Morava i za
Matyáše Korvína bezesporu byla, hluboce smeknout,
neboť se snažila o spravedlnost i vůči vzpurnému a ne-
pokořenému Tunklovi, který uherskému vládci země
odmítl holdovat, tj. poddat se. Výsledek mluví sám za
sebe, slyšte dnešní soudci (!), nárok Kunštátův pro-
hlásili neprofesionální zemští sudí v průběhu necelé-
ho roku (!) za lichý a původní zástavní pán se mohl 
opět po právu ujmout propůjčeného zboží.
Spravedlnost totiž tehdy hájila především oběti, méně
se zamýšlela nad pochybnými právy darebáků. 
Vraťme se však k Ctiborovi Tovačovskému
z Cimburka. Aristokrat pocházel z moravské linie ro-
du původem z Cimburka ve východních Čechách,
kteří ve svém znaku nosili šest řad červeného a stříbr-
ného cimbuří. Česká větev rodiny se kromě Jaroše 
ze Slivna, vítěze nad Maďary u Kressenbrunu 1260,
nijak nezapsala na rozdíl od moravské do dějin země.
Moravští příbuzní získali své jméno po Tovačově, jež
se stal lénem Ctibora Kazky z Cimburka roku 1358.
Kronikář praví, že jeho vnukové „povznesli rod
Cimburků tak vysoko, že nikdy předtím v takové slá-
vě se nezaskvěl.“ Velkou postavou rodu byl nesporně
i Ctiborův otec Jan (1416-1464), oddaný představitel
husitské Moravy. Vynikl v řadě vojenských tažení ja-
ko skvělý stratég a odvážný voják a patřil těm ne-

mnoha, co dokázali zajistit markrabství relativní klid
v době děsivého bezvládí po smrti Zikmundově v le-
tech 1437- 1458. Diplomatické schopnosti a organi-
zační talent Jana Tovačovského ocenil již Zikmund
Uherský, který jej jmenoval zemským hejtmanem
1437 a ostatně i Moravané jej ochotně přijali, takže

země získala do své-
ho čela obdobnou 
osobnost jako nalezli
Češi v zemském
správci Jiříkovi
z Poděbrad, jenž však
musel o své vůdčí po-
stavení bojovat.
Těžkou dobu ukonči-
la spontánní volba
Jiřího za českého krá-
le 2. března 1458
v Praze a přijetí 
za panovníka země
i markraběte morav-
ského 9. dubna na br-
něnském zemském
sněmu. Oba Janovi
synové se nikdy ne-

odchýlili od víry svého otce. Mladší syn Jan (1453-
83), manžel Majdalény z Michalovic, spravoval vy-
ženěné panství mladoboleslavské a brandýské 
a stal se v Čechách nejvyšším sudím a později nej-
vyšším komorníkem království. Starší syn Ctibor
Tovačovský z Cimburka (1439-1494), manžel Elišky
z Melic, vlastnil na Moravě velké náměšťské a tova-
čovské panství. Již v letech 1464-7 jako zemský sudí
tvrdě trestal odpor Hynka z Lichtenburka proti králi
a 1467 zaútočil nezvykle tvrdými slovy na olomouc-
kého biskupa Tasa z Boskovic, kdysi králova přítele
a nyní jeho odpůrce z obav před papežovými vý-
hrůžkami. 11. 7. 1467 porazil v krvavé bitvě u slez-
ského Pačkova spolek slezských měst vedený vrati-
slavským biskupem Joštem z Rožmberka, tvrdého
rebela proti kališnickému králi, a na konci roku 1468
se podílel na vítězstvích nad Matyášem Korvínem.
Roku 1469 jej král jmenoval moravským zemským
hejtmanem. Cimburk podporoval svého krále 
až do jeho smrti 1471. Významnou měrou přispěl 
na přání krále Jiřího i k volbě Vladislava
Jagellonského za českého krále proti Matyáši
Korvínovi a zůstal mu věrný. Teprve smír mezi obě-
ma českými panovníky Vladislavem a usurpátorem
Matyášem v letech 1472-1473 jej přinutil resignovat
v zájmu země na další odpor. 1475 též uherský pa-

novník Moravy ocenil schopnosti svého čestného ne-
přítele natolik, že jej znovu v jeho hodnosti potvrdil
a svěřil zemi opět do jeho rukou. 12. února 1478 
se účastnil Ctibor mírových jednání mezi oběma stra-
nami dvojkráloví a účastnil se též nákladného setká-
ní obou panovníků v Olomouci 15. - 28. března.

Ctibor též prosadil povinnost zapi-
sovat do zemských desk (knih,
v nichž se vedla veškerá pozemko-
vá držba, dědictví, půhony a další
právní aspekty na Moravě)výhrad-
ně česky(moravsky, jak tehdy 
se na Moravě říkalo). Nesmírně
však Moravě přispěl jedinečnou
dvoudílnou právnickou Knihou to-
vačovskou (1482, 1490). Kodi-
fikovala dotud jen zvykovou a te-
dy nepsanou moravskou ústavu,
jež znala moravské občanství,
o něž museli žádat teprve po pěti
letech i přistěhovalí Češi, stvrdila
zásadu, že zemská hotovost je sice
povinna bránit hranice své země,
avšak královských tažení mimo 
území Moravy se může zúčastnit

výhradně po svolení moravského sněmu, zasedající-
ho střídavě v Brně a Olomouci, a další dnes již za-
pomenutá práva. Kniha se zároveň stala i prvním
psaným občanským zákoníkem Moravy o patnáct
let dříve než Kornel ze Všehrd vydal své dílo O prá-
viech, sudiech a dskách země české knihy devatery
pro Čechy. Diplomat, voják i literát byl dítětem své
doby. Ač bez vyššího vzdělání, měl velký rozhled
velmože počínající renesance, ačkoli psal hutným
a někdy až toporným stylem. Když jej znovu usta-
novoval Vladislav Jagellonský ve funkci hejtman-
ské, ocenil, že svoji funkci vždy vykonával svého
„hrdla ani statku nelituje,“ což u dnešních politi-
ků zas tak běžné nebývá. Vždy byl čestný a spra-
vedlivý a mnohdy si nebral servítky ani ve svých
radách mocným, jak svědčí citát z jeho literární pr-
votiny Hádání Pravdy a lží o kněžské zboží a pa-
nování jich, kde vložil do úst Lži: „králuom a kní-
žatuom přidala jsem vás, paní sestry milé, jakož
toho doustojní ste k nejvzácnějšímu stavu, totiž tvú
milost, paní Pýcho, paní Hněve, paní Smilstvo.“
Těžkou ránu celé Moravě zasadila jeho smrt 
26. července 1494 a na škodu věci vymřel slavný
starobylý rod, který zemi přinesl tolik dobrého, již
jeho rovněž bezdětným synovcem Adamem 1502. 

Mgr. Jiří Karel

Zemský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka a sudič Heralt

Dopis vedení prodejny H + H
Vážená paní Habrová,

před nějakou dobou jste nás varovala
před nevýhodnými nákupy v jiných
marketech a přesvědčovala, že u Vás
jsou ceny zboží příznivější. Ale jaká 
je teď skutečnost?
Možná už jste zaregistrovala odliv zá-
kazníků. Nechápete proč?
Dost občanů si zakoupilo M-Card, něk-
teří dokonce na tři roky za 990 Kč.
Podle informace společnosti, která 
ji prodávala, dávala nárok na 5% slevu
na veškeré nabízené zboží v několika
vybraných prodejnách. Vaše H+H
je uvedeno na seznamu jako první.
Funguje to tak, že ze součtu na parago-
nu se označilo na konci a odečetlo 5%.

Při větších nákupech se brzy cena 
za M-Card vrátila. Zvláště u Vás, kde
pod jednou střechou nabízíte bohatý
sortiment zboží. Ve všech obchodech
ze seznamu toto dodržují stále, u Vás 
to platilo jen do konce minulého roku.
Zmizel i plakát před první pokladnou,
který o využívání M-Card informoval.
Se zavedením kódovacích pokladen
dostáváme nové účtenky, ale snadno
z nich zákazník zjistí, že neposkytujete
žádnou slevu na zboží v akci Hrušky
(a to je každý týden skoro 50 položek),
na mléko, sýry, maso, uzeniny a další
výrobky. Úsměvně také působí, když
děvčata za pultem snaživě vysvětlují,
proč nemohou nakrájet sýr (kráječ 
se poškodil a čekáte na opraváře 

2-3 měsíce). Věříte, že kdo si jde pro
krájený sýr např. do prodejny Ca&Va,
koupí si tam i uzeninu - což je dost pe-
něz, které Vám utečou!?
Na dotazy jste odpovídala, že nemáte
peníze na zakoupení vah, které vytisk-
nou cenu, tak jako u zeleniny. Možná
jste výrazně zvedla platy svým zaměst-
nancům, nebo Vás „vyčerpala“ sedmi-
místná částka, za kterou jste koupila
a tím zároveň zlikvidovala bývalou
Rybenu. Mimochodem, zde nabízeli
drůbež, vajíčka a čokoládové kolekce
za nejnižší ceny. Dnes tam chodíme pro
chleba a pečivo, které jsme dříve kupo-
vali u Vás.
Nevíme, jaké výhody nebo snad nevý-
hody Vám plynou z akce s M-Card. Ale

když už jste se do tohoto řetězce zapo-
jila, měla byste dohodu plnit. Jinak je to
na nás klamavá reklama. Upozorníme
na Váš postup marketingového ředitele.
Prohlásila jste, že záleží jen na Vás, ja-
ké budete poskytovat slevy. Máte prav-
du. A na občanech zase záleží, kam bu-
dou směřovat kroky za každodenními
nákupy. Na tom by Vám mělo záležet
zvláště nyní před blížícím se otevřením
Penny-marketu.
Přejeme Vám zatím velké zisky způso-
bené nedodržováním dohody s majiteli
M-Card. Odpovíte také veřejně? 

J.Poláchová, V. Malá Rýmařov

(Redakce uveřejňuje dopis v původním
znění a bez jakýchkoliv úprav.)

Naše listárna

Z historie

Erb pánů z Kunštátu Erb pánů z Cimburka
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Na třídě Hrdinů se srazily dva Favority

V pátek 7.3.2003 krátce po osmé hodině ranní míst-
ní 26letý řidič Favoritu nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, při jízdě ze svahu
v Rýmařově na místní komunikaci vozidlo neubrz-
dil a narazil do dalšího Favoritu. Na obou vozidlech
vznikla škoda za 15 000 Kč. Ke zranění osob nedo-
šlo, u řidičů nebyl zjištěn alkohol. Věc byla řešena
jako přestupek uložením blokové pokuty.

Kradl součástky z traktorů

V noci z 9. na 10.3.2003 vešel zatím neznámý pa-
chatel do stodoly v Ryžovišti, kde byly odstaveny
traktory a odcizil ze tří traktorů Zetor startéry, zad-
ní a boční skla kabiny řidiče, zadní horní závěs 
a 70 litrů motorové nafty z nádrže. Ze stodoly dále
odcizil elektrickou ruční brusku, motorovou struno-
vou sekačku, dvě sady GOLA klíčů a sady strano-
vých a prstýnkových klíčů. Celková škoda se vyšpl-
hala na 36 200 Kč.

Policie objasnila sériovou majetkovou trestnou
činnost, obviněno bylo pět mladíků

Čtyři mladíci ve věku 16, 18, 19 a 24 let byli v úte-
rý 11. února obviněni ze 14 krádeží, které spáchali
v době od prosince 2002 do února 2003 v Bruntále
a Rýmařově (šlo o vloupání do vozidel i jiných ob-
jektů, krádeže pohonných hmot apod.).
Provedeným šetřením byla zjištěna jejich další trest-
ná činnost a ve středu 12. března, v době oslavy 
19. narozenin jednoho z pachatelů, byli tito mladíci
obvinění z dalších trestných činů, a to krádeže, po-
rušování domovní svobody a poškozování cizí věci
- formou spolupachatelství.

Tito mladíci jsou tedy nyní nově obviněni z toho, 
že v různých kombinacích mezi sebou provedli dal-
ších sedm vloupání.
Nejstarší z nich, který byl organizátorem celé trest-
né činnosti (a získané peníze většinou použil 
na splátky leasingu pro své vozidlo) vnikl po přestři-
žení zámku i do areálu teplárny v Rýmařově a zde ze
zaparkovaných vozidel odcizil naftu a akumulátory.
Mladíci touto sériovou trestnou činností způsobili
včetně předchozích 14 případů společně s výše uve-
denými nově zjištěnými vloupáními škodu 
za 172 441 Kč.

U Podolského potoka
nalezl dělostřeleckou minu

Ve středu 12. března ve 14.00 hodin zaměstnanec
firmy provádějící práce při úpravě koryta
Podolského potoka za Rýmařovem (směrem 
na Jamartice) nalezl na levém břehu munici pochá-
zející z II. světové války. Jednalo se o dělostřelec-
kou minu ráže 82 ruské výroby. Oznamovatel o ná-
lezu bezprostředně telefonicky uvědomil policisty
OOP Rýmařov.
Nalezenou munici si ještě téhož dne převzal poli-
cejní ostravský pyrotechnik.

Kradli hliníkové plechy

Policejní rada SKPV Bruntál v pátek 14.3. zahájil
pro krádež trestní stíhání dvou obviněných mužů
z Rýmařova ve věku 53 a 51 let. Ti dle obvinění
v období od měsíce září 2002 do ledna 2003
v Rýmařově na ulici Sokolovské v objektu bývalé-
ho podniku postupně společně odcizili ze střechy
celkem 108 ks trapézových hliníkových plechů
a majiteli tak způsobili škodu za 39.960 Kč. Plechy

pak odevzdali ve sběrně v Rýmařově, o peníze 
se rovným dílem rozdělili. Starší z obviněných byl
přitom za krádež v posledních třech letech již soud-
ně trestán. Mladší obviněný je v současné době ve
výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou
činnost.

Čerpal prostředky z nekrytého účtu

Podvody spáchané neoprávněným čerpáním z ne-
krytých účtů, jsou stále velmi časté. Naposled byla
z takového podvodu 12. března obviněna 28letá že-
na z Břidličné. Ta v době od 23.10. do 20.11.2000
v Břidličné v celkem pěti případech vybrala 
na místní poště za použití karty v rozporu s ob-
chodními podmínkami pro postžirové účty finační
částky po 1000 Kč, přestože věděla, že na svém 
účtu má od výběru ze dne 16.10.2000 debetní zůsta-
tek ve výši 572,28 Kč. Žena i přes výzvu neoprá-
vněně vybrané finanční prostředky neuhradila 
a tímto jednáním způsobila poškozené bance škodu
za 5 572 Kč. Stíhání obviněné je vedeno na svobodě.

Vloupal se do rodinného domku v Janovicích

V době od 15. - 17. března rozbil zatím neznámý
pachatel dvě skleněné výplně okna na rodinném
domku 55letého majitele v Janovicích, oknem 
se dostal dovnitř a z domku pak odcizil radiomag-
netofon, kuchyňské nádobí - hrnce, pánve, nerezové
misky, pracovní dřevěné desky, dvě sady nerez pří-
borů, plynový zapalovač, mlýnek na maso, ubrus, 
2 l termokonvici - vše v celkové hodnotě 6 850,- Kč.
Dále pachatel odcizil potraviny jako kávu, čaj, cukr
a různé koření v celkové hodnotě 200,- Kč. Majiteli
způsobil celkovou škodu 9 750 Kč.

Mgr. Lucie Krašteničová, tisková mluvčí Policie ČR

Nová lékárna Avion
začne sloužit již od dubna

O tom, že by v našem městě měla
vyrůst nová lékárna
v prostorách bývalé
restaurace Avion,
jsme informovali čte-
náře v jednom z pře-
dešlých vydání
Rýmařovského hori-
zontu. Předpoklad, že by se měla 
otevřít nejdříve v květnu se nepotvr-

dil a příjemným překvapením je, že
ostravská firma Kra-
tegus spol. s r.o. 
si z nezbytnými úpra-
vami pospíšila, a nová
lékárna začne sloužit
občanům již od měsí-
ce dubna. Slavnostní

otevření lékárny AVION se uskuteč-
ní ve středu 2. dubna. ChOli

S blížícím se termínem referenda o vstu-
pu ČR do Evropské unie máme za to, že
i občané našeho města a okolí všech vě-
kových katego-
rií a profesí 
by měli dostat
možnost získá-
ní daleko více
informací o Ev-
ropské unii. 
Ve všech okol-
ních městech již
pracují nebo se
připravuje otevření městských evrop-
ských informačních středisek (dále ME-
IS), které dostávají od ministerstva za-
hraničních věcí ČR, úřadu evropské ko-
mise v ČR i od krajských evropských in-
formačních středisek veškeré materiály,
se kterými se mohou občané seznámit,
případně si je zde vyzvednout. Proto
jsme se rozhodli otevřít takové středisko
i v našem městě. Bude spojeno s dosa-
vadním studentským informačním cent-
rem SIC v budově SSOŠ Prima 
na Sokolovské ulici č. 29 v Rýmařově.
Pro zahájení činnosti střediska se připra-
vuje tisková konference a beseda za ú-
časti představitelů centrálních a kraj-

ských středisek s občany. MEIS bude
dále řídit Rada MEIS, která bude připra-
vovat také besedy s pracovníky různých

profesí, studenty
a mládeží, výsta-
vy a akce v rám-
ci ,,Dne Evropy“
v květnu 2003.
Přípravný výbor
se v těchto dnech
obrátil na podni-
ky a podnikatele
se žádostí o fi-

nančních příspěvek na zařízení a činnost
střediska a věříme, že pokud souhlasí 
se vstupem ČR do Evropské unie, neod-
mítnou pomoc. Po zahájení činnosti bu-
de Rada MEIS vydávat nepravidelný
zpravodaj, který bude informovat o čin-
nosti střediska a další informace budou
uveřejňovány v městském periodiku
Rýmařovský horizont.
Slavnostní otevření se uskuteční 1. dub-
na 2003 v 10.00 hodin v budově SSOŠ
Prima na Sokolovské ulici č. 29
v Rýmařově za účasti delegace
Evropské unie v ČR.

Vanda Weinerová, DiS., v. r.,
učitelka a vedoucí střediska

Osadní výbor Janovice u Rýmařova

Vás srdečně zve na výstavu maleb
a kreseb místního občana

Miroslava Morávka

31. březen - 4. květen 2003
v prostorách Osadního výboru Janovice

spojenou s výstavou pohárů Sboru dobrovolných
hasičů v Janovicích u Rýmařova

Pondělí, středa 8 - 11,30 13,30 - 17 hodin
Úterý, čtvrtek 8,30 - 11,30 hodin

Bude otevřeno Městské evropské
informační středisko
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1. Hospodářskosprávní odbor má 12 pracovníků a zajišťuje agendu na úseku - matriky, evidence 
obyvatel, pečovatelské služby, sociálně právní ochrany dětí, přestupkové komise, pokladny, podatel-
ny, správy majetku města, knihovny a VPP (veřejně prospěšné práce).
Matrika zajišťuje výkon svoji působnosti podle § 7 zákona 128/2000 Sb. o obcích a působí 
pro územní obvody těchto obcí:
Velká Štáhle, Ryžoviště, Arnoltice, Huzová, Veveří, Vajglov, Albrechtice u Rýmařova.

kontakty:
Vedoucí odboru: Jarmila Gazárková tel.: 554286391,adresa: Nábřežní 452
Matrika, EO: Marie Hromadová tel.: 554286391,adresa: Nábřežní 452
Evidence obyvatel: Marie Hromadová tel.: 554286391,adresa: Nábřežní 452
Pečovatelská služba: Jarmila Vojáčková tel.: 554286356,adresa: Sokolovská 143
Sociálně právní ochrana: Lenka Charvátová tel.: 554286356,adresa: Sokolovská 143
Správa majetku města: Zuzana Cabáková tel.: 554286391,adresa: Nábřežní 452
Komise pro projednávání přestupků: Zuzana Cabáková tel.: 554286391,adresa: Nábřežní 452
Pokladna: Věra Plesníková tel.: 554286391,adresa: Nábřežní 452
Knihovna: Marie Jablůnková tel.: 554286112,adresa: Tovární 239

Město
Břidličná

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, tel.: 554 286 390, 554 286 391,
fax.: 554 286 108, mail.: starosta@mu-bridlicna.cz

starosta: Miroslav Volek
místostarosta: Jan Bubela
tajemník: Jaroslava Charvátová
Městský úřad v Břidličné má tři obory:
1) Odbor hospodářskosprávní
2) Odbor výstavby, stavební úřad
3) Finanční odbor

2. Odbor výstavby, stavební úřad má 2 pracovnice a zajišťuje výkon svoji
působnosti podle § 7 zákona 128/2000 Sb. o obcích a působí pro územní ob-
vody těchto obcí:
Velká Štáhle, Ryžoviště, Arnoltice, Huzová, Veveří, Lomnice, Tylov, Vajglov,
Albrechtice u Rýmařova.
kontakty:
Vedoucí odboru: Ing. Iveta Pochylová tel.: 554286391, adresa: Nábřežní 452
technik: Monika Kováčová tel.: 554286391, adresa: Nábřežní 452

Počet pracovníků MěÚ Břidličná stanoví dle zákona č. 128/2000 Sb. § 102 odst.(2) písm. j) Rada města.
Město Břidličná má dále dva městské strážníky, kteří jsou v kompetenci starosty města.
Velitel MP: David Vlček tel.: 554286398, 604591590, adresa: Sokolovská 143
Strážník: Jan Holodňák tel.: 554286398, 604591590, adresa: Sokolovská 143

Rovněž do kompetence starosty patří Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), velitelem je: Vratislav Hanzlík, tel.: 554286322, 724180699
Podklady MěÚ Břidličná

3. Finanční odbor má 4 pracovnice a zajišťuje zpracovávání hospodaření
města i MěÚ, vybírání poplatků dle Obecně závazných vyhlášek a odpadové
hospodářství.
kontakty:
Vedoucí odboru: Jaroslava Mikulcová tel.: 554286391, adresa: Nábřežní 452

Bernardina Mereďová tel.: 554286391, adresa: Nábřežní 452
poplatky: Jiřina Tyčová tel.: 554286391, adresa: Nábřežní 452
odpady: Halina Zídková tel.: 554286391, adresa: Nábřežní 452

Nezvládla řízení a narazila
do zábradlí

V pátek 7.3.2003 v 17.10 hod. 43letá řidička vo-
zu SEAT TOLEDO z Rýmařova při projíždění le-
votočivé zatáčky v Břidličné na zamrzlém povr-
chu vozovky dostala smyk, který nezvládla
a přední částí auta narazila do kovového zábradlí.
Při nehodě vznikla hmotná škoda za 61 000 Kč.
Požití alkoholických nápojů u řidičky bylo vy-
loučeno. Při dopravní nehodě došlo k lehkému
zranění 26letého spolujezdce.

Uloupil drobné z výherního hracího automatu
V noci z 8. na 9.3.2003 vypáčil zatím neznámý
pachatel zadní dveře objektu v Břidličné
(Vajglově), přepiloval zámek závory a dostal 
se dovnitř. Vše prohledal a následně odcizil ciga-
rety různých značek, alkoholické nápoje a 2 ks
reproduktorů k hifi věži. Dále pachatel odcizil
finanční hotovost v drobných mincích volně ulo-
ženou za výčepem a po vypáčení zadní stěny vý-

herního hracího automatu odcizil válce s finanční
hotovosti v drobných mincích ve výši 4 000 Kč.
Celková škoda vloupáním byla zatím vyčíslena
na 14 087 Kč.

Ukradl batoh v šatně podniku v Břidličné
V úterý 11.3.2003 krátce před 22.00 hodinou ne-
známý pachatel odcizil 23letému zaměstnanci
v podniku v Břidličné volně položený černý ko-
ženkový batoh. V batohu měl poškozený mobilní
telefon, koženkové pouzdro, hnědou koženou pe-
něženku a doklady s pracovním průkazem a fi-
nanční hotovost 600,- Kč. Celková škoda odcize-
ním uvedených věcí činí 8.680 Kč.

Před barem v Břidličné se popraly dvě ženy
V pátek 7.3. zahájil policejní rada SKPV Bruntál
trestní stíhání 21leté ženy z Břidličné, a to pro
trestný čin ublížení na zdraví. Krátce před třetí
hodinou ranní v neděli 2.února před barem
v Břidličné napadla místní 26letou ženu. Té vy-

čítala, že jí zkazila život“, došlo ke slovní roze-
při a poté obviněná poškozenou fyzicky napadla
údery do obličeje a při potyčce poškozená upad-
la na zem a utrpěla poranění hlavy, obou zápěstí,
rukou a poranění zevní strany stehna s dobou lé-
čení 14 dnů.

Nepřispíval na povinnou výživu svých dětí
Trestní stíhání bylo zahájeno proti 40letému mu-
ži z Břidličné pro zanedbání povinné výživy.
Skutku se podle obvinění dopustil tím, 
že od 1.9.1999 do současné doby řádně nepřispí-
val na výživu svých dvou nezletilých dcer ve vě-
ku 7 a 6 let. Na výživném tak dluží nejméně 
41 000 Kč. S obviněným byl u několika firem
rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení
pracovních povinností. Od 1.6.2000 do současné
doby řádně nepřispíval na výživu své další 4leté
dcery a její matce dluží 18 000 Kč.

Mgr. Lucie Krašteničová,
tisková mluvčí Policie ČR

Zpravodajství města Břidličná
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Zábavný kvíz redakce

A jak dál?
Na konci fotbalového ročníku 2001/02 stál náš vý-
bor kopané před rozhodnutím, zda jít s mužstvem
dorostu do divizní soutěže, ti hoši pod vedením
trenéra J. Bubely vybojovali postup, anebo tuto
soutěž pustit. Konečné rozhodnutí - vyzkoušet 
si divizi - se ukázalo jako správné, i když to výbor
oddílu kopané a nového trenéra dorostu pana 
P. Kostelníka stálo nemalé úsilí. V prvé řadě bylo
třeba tým vhodně doplnit, a tak nastala jednání
o uvolnění některých hráčů. Díky dobré spoluprá-
ci s oddíly JISKRA Rýmařov, Kovárna Malá
Morávka, OLYMPIA Bruntál a TJ Horní Benešov
se podařilo získat několik posil. Výsledky mladé-
ho kolektivu byly v podzimní části soutěže příjem-
ným překvapením, neboť mužstvo, které se podle
papírových předpokladů mělo v soutěži jen za-
chraňovat, přezimovalo na krásném 4. místě. Hra,
kterou hoši předvádějí, přilákala do hlediště desít-
ky spokojených diváků, kteří nebyli zvyklí sledo-
vat mládežnické soutěže.
Zdá se, že v současné době začíná přinášet ovoce
systematická práce s mládeží v oddílu kopané
a založení družstev benjamínků, na kterém se pře-
devším podílel p. Gyorgy Ferdinand. Ke zpestření
zimní přípravy patří i halová sezóna. I tady doká-
zali naši mládežníci, že patří mezi okresní špičku,
když starší dorostenci sice nedokázali po třech le-
tech v řadě obhájit titul okresního přeborníka
a skončili „až“ na 2. místě. Mladší dorostenci však
nezaváhali a stali se okresními přeborníky.
Největší radost nám všem udělali zástupci nastu-
pující generace - starší přípravka, kteří se rovněž
stali okresními přeborníky a to zcela suverénně,
když v celém turnaji neztratili ani bod.
Výčtem těchto úspěšných výsledků by snad bylo
nejlepší tento příspěvek ukončit, jenže mi to nedá.

V současné době se oddíl kopané potýká jak s ne-
dostatkem finančních prostředků, tak i s nedostat-
kem trenérů a především vedoucích družstev.
Chtěl bych touto cestou apelovat na rodiče a býva-
lé aktivní sportovce, přijďte nám pomoci při vý-
chově mladých talentů.
Co se týče finančního a materiálního zabezpečení
pro chod oddílu, je jejich zajišťování stále nároč-
nější. A tak jen díky pochopení několika menších
firem a podnikatelů se nám daří zabezpečovat
chod oddílu na současné úrovni, i když by bylo za-
potřebí provést některé náročnější opravy, a to pře-
devším travnaté plochy a oplocení areálu.
Stále však věřím, že se nám podaří přesvědčit maji-

tele největšího podniku v Břidličné (AL INVEST)
o nutné spolupráci mezi našimi organizacemi 
a že AL INVEST by se mohl stát do budoucna ge-
nerálním sponzorem oddílu kopané. Vždyť by byla
škoda nechat padnout tradici jednoho z nejstarších
a největších oddílů kopané v okrese Bruntál. Vždyť
vidět potom pobíhat na trávníku takové hráče jako 
J. Doseděl, R. Olejár, J. Jurtík a z nastupující gene-
race takové talenty jako P. Ondruška, D. Jiřičný, 
P. Mareš, Divácký, Gyorgy, Cabák, Janeček,
Šarman, Kučera, Němec, Novysedlák, Kladníček,
Kubečka, Zifčák, Ondra stojí přece za to.

Za výbor oddílu kopané TJ Kovohutě Břidličná
Kladníček Miroslav, předseda oddílu

Máte všeobecný rozhled?
Máte-li pocit, že ano, zkuste vypracovat náš malý kvíz a zjistíte, jak na tom opravdu jste. Za každou vaši správnou odpověď si počítejte 1 bodík.

1. Kdo propůjčil hlas večerníčkové
postavičce Rákosníčkovi?
a) Josef Dvořák
b) Jiřina Bohdalová
c) Jiří Lábus

2. Za latinským názvem
Ranunculacae se skrývá:
a) třída liliovité
b) třída bobovité
c) třída pryskyřníkovité

3. Pilot formule 1 Rubens
Barrichello je národnosti:
a) portugalské
b) argentinské
c) brazilské

4. Nejvíce hokejových titulů v sa-
mostatné České republice získali
hokejisté:

a) Vsetína
b) Sparty Praha
c) Komety Brno

5. Reakcí kyseliny a hydroxidu zís-
káme:
a) kyselinu chlorovodíkovou
b) destilovanou vodu
c) sůl a vodu

6. Polský fenomenální skokan
na lyžích se jmenuje:
a) Adam Halirz
b) Adam Malysz
c) Jerzy Dudek

7. Autorem novely Kulička je:
a) Guy de Maupassant
b) Victor Hugo
c) Honoré Balzac

8. Rýmařovský horizont vychází
přibližně:
a) 7 let
b) 4 roky
c) 3 roky

9. Člověk trpící anémií je:
a) hladový
b) slepý
c) chudokrevný

10. Jak velká část kry se ponoří do
vody?
a) 1/2
b) 5/7
c) 9/10

11. První Čech, který letěl do ves-
míru byl:
a) Vladimír Remek
b) Vladimír Remeš

c) František Remek

12. Rychlost světla ve vakuu je při-
bližně:
a) 3.108 m.s-1

b) 1,08.109 km.h-1

c) obě možnosti jsou správně

Jak jste na tom:

12-11 bodů
Můžete si gratulovat! Váš přehled a znalosti jsou vskutku obdivuhodné. Další
možnosti jsou, že jste se dívali na klíč nebo se úspěšně věnujete sázení u sáz-
kových kanceláří. Opravdu, klobouk dolů.

10-8 bodů
Co říci? Snad jen, že vaše vědomosti jsou skvělé. Umíte naslouchat a hodně
věcí si pamatujete. Víte dokonce i to, co není pro váš život nezbytně nutné!
Docela by nás zajímalo, co je vaše profese.

7- 5 bodů
Buďte klidní, váš výsledek v testu vypovídá, že jste na tom jako většina po-
pulace. Něco si prostě pamatujete a něco zase ne.Vždyť nikdo nemůže vědět
úplně všechno!

4 body a méně
No, ti, kteří se dostali do této společnosti by se mohli trošičku zastydět. Měli
byste možná trošičku sledovat, co se kolem vás děje. Ale zase na druhou stra-
nu: „Žádný učený z nebe nespadl!“ A vy jste jistě výborní v jiných oborech. 

Připravil ChOli

Správné odpovědi:1b, 2c, 3c, 4a, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10c, 11a, 12c;
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Sport

Tříletá účastnice na II. ročníku
závodu v gymnastice

V pátek 7. března patřila tělocvična
na Hornoměstské ulici už od brzkých
ranních hodin dětem. Konal se zde
již II. ročník závodů ve sportovní
gymnastice. Diváci, kteří přišli mla-
dé gymnasty podpořit, jistě nelitova-
li, protože se bylo opravdu na co dí-
vat. Vítězové obdrželi opravdové
medaile a také diváci neodešli
s prázdnou a byli po zásluze obdaro-
váni malou sladkostí za povzbuzová-
ní. Za svůj výkon byla odměněna

i nejmladší účastnice závodů, teprve
tříletá Barborka Kuzmíková.
Poděkování patří také sponzorům,
kteří věnovali ceny pro vítěze. Byly
to firmy: Potraviny Ca-Va, Elektro -
nábytek Icha a Papírnictví Háková.
Organizátoři nezapomněli ani na ty,
kteří věnovali čas těm nejmenším dě-
tem a nacvičili s nimi gymnastické
sestavy. Zástupkyně jednotlivých
školek obdržely jako projev díků ma-
lou kytičku.

Výsledky závodu ve sportovní gymnastice:

I. kategorie - MŠ CHLAPCI 1. místo Moninec Štěpán VI.MŠ
2. místo Kroutil Radovan VI.MŠ
3. místo Malík Roman VI.MŠ

MŠ DĚVČATA 1. místo Blašková Michaela III. MŠ
2. místo Tušková Radka III. MŠ
3. místo Lošťáková Helena V. MŠ

II. kategorie - ZŠ 1.- 4. třída 1. místo Rapouchová Mirka ZŠ Stará Ves
2. místo Kistanová Lucie II. ZŠ Rýmařov
3. místo Šándorová Petra II. ZŠ Rýmařov

III. kategorie - ZŠ 5.- 9. třída 1. místo Mikulková Iveta ZŠ Horní Město
2. místo Králová Kateřina ZŠ Horní Město
3. místo Bučková ZuzanaI. ZŠ Rýmařov

Uvírová Jana I. ZŠ Rýmařov

Závod probíhal jako dvojboj a zúčastnilo se jej celkem 61 dětí. Děti 
z MŠ se utkaly v prostných a cvičení na lavičce, malí školáčci připojili
k prostným pro změnu kladinu a nejstarší předvedli sestavu na bradlech 
a také prostná. ChOli a JiKo

Rýmařovští florbalisté se střídavými úspěchy
V 15. kole SM přeboru mužů 
ve florbale se rýmařovští Medvědi
střetli s lídrem celé soutěže TJ MEZ
Vsetín B na jeho palubovce. Hosté
přijeli navíc v dosti okleštěné sesta-
vě zapříčiněné zraněním několika
klíčových hráčů. Naopak domácí
byli ještě navíc posíleni ligovými ju-
niory a šli tvrdě za vítězstvím, což
potvrzuje i fakt, že domácí otevřeli
skóre již v 8. vteřině utkání. Utkání
nakonec skončilo vítězstvím Vsetína
v poměru 9:0. Vítězství mohlo být
ještě výraznější ale Medvědy podr-
žel svým výkonem brankář Josef
Bayer, který byl po zásluze vyhlášen
nejlepším hráčem utkání.
V dalším kole se Medvědi utkali
s družstvem FBC Sokol Přerov.
Rýmařovští k utkání nastoupili
s jasným cílem zvítězit a odčinit tak
vysokou prohru se Vsetínem.
Utkání mělo ještě jeden zvláštní ná-

boj, neboť to byl přímý souboj 
o 7. pozici. V úvodu utkání si vybral
slabší chvilku jindy spolehlivě chy-
tající brankář Bayer a inkasoval tři
laciné góly. Rýmařovští se ale nepo-
ložili a brzy převzali otěže utkání
pevně do svých rukou. Závěr utkání
už proměnili ve svou exhibici, a tak
skóre 7:5 nevystihuje jasnou převa-
hu Medvědů. Za Rýmařov skórova-
li: Konvičný 3x, Jablončík
3x a Cholek 1x. Florbalový klub SK
Medvědi Rýmařov rovněž děkuje
všem sponzorům: Autobazar Petr
Lašák, ELPOS-Rýmařov,s.r.o.;
Prádelna Šopík, Rehabilitační stře-
disko MUDr. Petr Dolák a Prodej
příslušenství k mobilním telefo-
nům-Ing. Jarmila Ptáčková. V dal-
ším kole, které se uskuteční 
5. 4. 2003, se Medvědí střetnou s tý-
mem s popředí tabulky FBC Asper
Šumperk.  ChOli

KONTAKT - PŘIHLÁŠKY: tel. 554 211 256 (večer), 8. května, Rýmařov

TJ JISKRA - SPORT PRO VŠECHNY
Zase se setkáte nejen s kamarády
a kamarádkami z minulých táborů,
ale navážete nová přátelství. Co vás
čeká - většinou víte. Na krásné
chvíle ve srubovém táboře upro-
střed lesů, s bazénem, saunou a ne-
zbytnými hřišti, se těší:    

Anička Kratochvílová, TJ JISKRA
Rýmařov, Odbor sport pro všechny

Ahoj děvčata a chlapci!

Vzpomínáte si na loňskou
plavbu za pokladem 

kapitána Flinta?
Pro náš nový tábor 
připravujeme úplně 

něco nového.
Už název celotáborové hry by

vám měl hodně napovědět

D Ě T I D I V O Č I N Y
Vypravíme se spolu do Severní Ameriky, do dob, kdy těžké vystěhovalecké vozy vyrývaly
do nedozírných prérií hluboké koleje, kdy „bílí muži“ káceli lesy, budovali osady nebo tře-
ba jenom osamělé sruby ztracené na mýtinách v hloubi panenských lesů. Zažijeme nová do-
brodružství s Pavlem a Pavlínou Sudovými, jejich rodiče zde, daleko od vlasti hledali svůj
nový domov, ale místo toho. Pokud máte zájem dozvědět se víc, přihlaste se na tábor.

23. červenec - 2. srpen 2003

TURISTICKÁ ZÁKLADNA LITTNER - BZENEC - PŘÍVOZ

CENA: 2500,- Kč

Hledáme
pro Novoapoštolskou církev

v Rýmařově na náměstí Míru

překladatele z němčiny do češtiny
1x za 14 dnů (na jednu hodinu)

a zároveň varhaníka

Telefonní kontakt: 554 253 111 (do 15.30),
v pozdějších hodinách - 554 212 254.

Velmi dobrá finanční odměna.
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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.

Termínová listina mistrovských fotbalových utkání TJ Jiskra Rýmařov

Připravil Zdeněk Kudlák

Rýmařovský desetiboj 2003
Výsledky stolního tenisu
Kategorie muži A: Kategorie muži B:
1. Polák Aleš 1. Chladný Ladislav
2. Rektořík Bronislav 2. Lachnit Jaroslav
3. Lašák Roman 3. Volek Ivo

Kategorie muži C: Kategorie ženy:
1. Orlík Václav 1. Orlová Vladimíra
2. Ujfaluši František 2. Konečná Bohumila
3. Konečný Antonín 3. Pitorová Marie

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
1. Soviš Ivo 1. Volek Ivo
2. Baran Vlastimil 2. Hofman Jaroslav
3. Nakládal Čestmír 3. Lachnit Jaroslav

Kategorie muži C: Kategorie ženy:
1. Konečný Antonín 1.- 2. Jurášová Alena
2. Vlach Josef 1.- 2. Pitorová Marie
3. Volek Josef 3. Míčková Markéta

Celkové výsledky

Zima pomalu končí a na řadu přichází lehká atletika. Účastníci Rýmařovského desetiboje se sejdou v pátek 25. 4. 2003 v 17.00 hodin na hřišti II. ZŠ 
na Jelínkově ulici, kde se uskuteční další disciplína desetiboje - skok daleký.
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Jednatelství Josef Ujfaluši
náměstí Míru 29, 795 01 Rýmařov

Tel. a fax: 554 212 267
Mobil: 777 888 033

Životní pojištění DYNAMIK je pojistně spořící produkt, který zabezpečuje pojistnou 
ochranu Vaši a Vašich dětí ve spojení se zhodnocováním vkládaných finančních pro-
středků. Dynamika produktu Vám umožní provádět změny po celou pojistnou dobu a tak
je toto pojištění vždy přizpůsobeno Vaší aktuální životní situaci a požadavkům rodiny.

• vybíráte ze široké nabídky pojištění
• můžete pojistit sebe a své až 3 děti, v rámci jedné pojistné smlouvy
• garantované zhodnocování rezervy pojištění
• volíte si poměr mezi pojištěním a spořením dle Vašich potřeb
• umožňuje Vám provádět pružné změny v průběhu pojistné doby
• můžete měnit výši pravidelné platby
• umožňuje vkládat mimořádné pojistné a zhodnocovat jej
• umožňuje mimořádné výběry
• nabízí daňové zvýhodnění
• přerušení placení pojistného až na dobu 12 měsíců bez doplácení pojistného

Doba nezbytného léčení ve dnech:
1. - 28. den ..................................................... 250 Kč/den
29. - 120. den ................................................. 500 Kč/den
121. - 240. den ............................................... 750 Kč/den
241. - 365. den ............................................... 1 000 Kč/den

Trvalé následky úrazu % z 1 000 000 až do 4 000 000 Kč.

Úrazové pojištění dospělých Úrazové pojištění dětí

Jaké jsou přednosti životního pojištění DYNAMIK?

Doba nezbytného léčení ve dnech:
1. - 28. den ....................................................... 75 Kč/den
29. - 120. den ................................................... 150 Kč/den
121. - 240. den ................................................. 225 Kč/den
241. - 365. den ................................................. 300 Kč/den

Trvalé následky úrazu % z 600 000 až do 2 400 000 Kč.

Životní pojištění DYNAMIK



KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: můžete platit vaším stávajícím
vozidlem, při koupi nového vozu.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 200 000 Kč 
na vybraná vozidla.

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

· - Octavia Elegance 1,9 TDI,
81 kW, r. v. 2002,
2500 km, klima, 
499 000 Kã

· - Octavia Combi 1,9 TDI,
SLX, zel. metal., r. v. 1998,
115 000 km, klima,
329 000 Kã

· - Octavia 1,8 20V, 92 kW,
SLX, stfi. metal., r. v. 1999,
79 000 km, klima,
295 000 Kã

Fiat Croma 2,5 TD,
r. v. 1987, ãerná metal.,
klima, diesel,
35 000 Kã

· - Forman 135 LX,
r. v. 1993, 1. Majitel,
104 000 km, radio, stfi. okno,
79 500 Kã

· - Favorit 135 L,
r. v. 1989, platná T.K. + EM,
radio,
23 000 Kã

Citroen Jumper 1,9 D, 55 kW,
ãervená tmavá, r.v. 2001,
5000 km, 6místn˘, 
bez DPH 345 000 Kã

VW Polo 1,4 Diesel Fox,
r. v. 1991, rádio,
moÏnost úvûru,
68 000 Kã 

· - Favorit 135L 1.3 42 kW,
ãervená tmavá, r.v. 1991,
81 000 km 
48 000 Kã 

· - Favorit 135 LS,
r. v. 1992, rádio,
43 000 Kã

· - Felicia GLXI 1,3i 50 kW,
tmavá modrá, r. v. 1996,
119 000 km,
99 000 Kã

· - Felicia Combi LXI 1,3
50 kW, ãervená tmavá, 
r.v. 1996, 120 000 km,
108 000 Kã

Renault Expres Pick-up,
1996, 1,9 Diesel, 
118 000 km, koupeno v CZ, 
110 000 Kã + DPH 22%

Ford Transit, 1. majitel,
r. v. 1997, koupeno v âR,
2,5 Di,
odpoãet DPH 260 000 Kã

Mitsubishi L 300, 
r. v. 1994, 
9místn˘ mikrobus, 
139 000 Kã

Ford Transit 2,5D,
r. v. 1994, 5místn˘,
158 000 Kã 

Ford Transit 2,5 TD, r. v. 2000
maxi verze, 93 000 km, ABS,
ASR, taÏné, rádio, super stav,
9místn˘, 515 000 Kã

Renault 19 Chamade 1,8i,
r. v. 1993,
86 000 Kã

Opel Vectra 2,0 DI, 16 V,
Diesel, kombi, 123 000 km,
ABS, 4x airbag, centrál,
klima, 189 000 Kã 

KIA Sportage 2,0 i, 4x4,
pohon LPG, centrál, servo,
taÏné, 109 000 km,
r. v. 1995, 229 000 Kã

· - Forman 1,3 Lxi, 50 kW,
r. v. 1993,
79 000 Kã

· - Felicia 1,6 GLXi,
r. v. 1998,
148 000 Kã

· - Favorit 135LS,
r. v. 1990,
35 000 Kã

Honda 125 XLR, 8,4 kW,
staãí ¤. P. A1, r. v. 1997,
57 000 Kã
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Auto color Design s.r.o.
... vÏdy nûco navíc. Seznamte se s na‰imi novinkami !

Auto color Design s.r.o., Opavská 69, R˘mafiov
Prodej nov˘ch a ojet˘ch vozÛ: Autoservis: Originální díly a pfiíslu‰enství:
554-230712 (karty ·kodaClubu) 554-230722 554-230719

Prodej nov˘ch vozÛ ·koda

Fabia za cenu Felicie, jiÏ od 229.900 Kã.

Doprodej vozÛ r.v. 2002 za zv˘hodnûné ceny:
Fabia aÏ -30.000 Kã, Octavia aÏ -60.000 Kã.

Nové akãní modely s bohatou v˘bavou:
Creation s v˘hodou 57.600 Kã,
Octavia Celebration s v˘hodou aÏ 48.550 Kã.

Fabia Classic Plus od 279.900 Kã, ve v˘bavû
posilovaã fiízení, centrální zamykání,
2x airbag, el. stah. pfiedních oken,
staviteln˘ volant a sedadlo fiidiãe,
pfiíprava pro rádio, zadní dûlené sedadlo.

Fabia Comfort Plus od 331.900 Kã, v˘bava
Comfort a navíc: ABS, palubní poãítaã,
zdarma: klimatizace a litá kola.

Nov˘ motor pro vozy Fabia 1,2 12V/47kW,
spotfieba 4,6l/100km !!

Vykoupíme Vá‰ ojet˘ vÛz protiúãtem.

·kodaLeasing od ·koFINu s havarijním
a povinn˘m ruãením zdarma po celou dobu
leasingu (aÏ 5 let) nebo úvûr i bez ruãitele.

Prodej vyzkou‰en˘ch ojet˘ch
vozÛ se zárukou

Prodej a servis ojet˘ch uÏitkov˘ch vozÛ VW
Transporter a LT, popfi. SEAT Inca s roãní
zárukou! Ve v‰ech modifikacích - skfiíÀ, valník
2,3,5,6 ãi 9míst, v˘hodné ceny, moÏnost
odpoãtu DPH!

Záruka na vozy Octavia bez omezení roku
v˘roby 12 mûsícÛ, souãástí kupní smlouvy
je záruãní list doplnûn˘ protokoly s provûfiením
funkcí v‰ech systémÛ diagnostick˘m zafiízením
VAS 5051 a elektronické geometrie BOSCH
FWA 411!

·kodaLeasing od ·koFINu s havarijním
poji‰tûním zdarma a akontací jiÏ od 10%
nebo úvûr i bez ruãitele.

·kodaClub pln˘ v˘hod pro Vás
a Va‰i rodinu

Mezinárodní kreditní karta VISA ·kodaAuto
HVB s bezúroãn˘m obdobím aÏ 45 dní 
a nízk˘m úroãením pfii v˘bûru, s limitem
aÏ 180.000 Kã.

Sleva ze standardní servisní hodinové
sazby Fabia, Octavia 20%.

Sleva na pohonné hmoty u Benziny 0,50Kã/l.

Sleva na zájezdy âedoku 5%.

Sleva pfii nákupu nového vozu!!! (podle
obchodních podmínek Auto color Design).

Autoservis

Nov˘ tester diagnostick˘ch systémÛ vozÛ
·koda VAS 5051 s v˘tiskem protokolu.

Nová 8-mi senzorová elektronická geometrie
s v˘tiskem protokolu BOSCH FWA 411.

Mûfiení emisí záÏehov˘ch motorÛ ·koda.

Plnûní, ãi‰tûní a servis klimatizací.

Pneuservis, uskladnûní sezónních pneu
zdarma. ·iroká nabídka pneumatik
za nízké ceny.

Na originální díly a pfiíslu‰enství ·koda dva
roky záruka, sníÏení cen dílÛ od 1.1.2003.

ProdlouÏení záruky mobility na vozy ·koda
po provedení servisní prohlídky.

Pfii opravû havarovaného vozu ·koda v na‰i
karosárnû a lakovnû Vám zÛstává nedotãena
záruka na neprorezivûní karoserie.

Po dobu opravy vozu k dispozici náhradní
vozy - Octavia, Fabia a Felicia. Vyzvednutí
a pfiistavení vozu po opravû.

Na u nás zakoupené nové a ojeté vozy sleva
ze standartní sazby 20%.


