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Aktuálně z města

Místo bufetu vznikne u náměstí
moderní mléčná jídelna

Policie ČR vyřešila pět případů loupežného přepadení
a vybrala téměř čtvrt milionu na blokových pokutách

Městská policie prováděla odchyt volně pobíhajících psů a převážela je do útulku

Dotace v rámci Programu rozvoje výchovné, vzdělávací a tělovýchovné činnosti,
účelného využívání volného času dětí a mládeže, jejich nadání a talentu

Rada města schválila ze dne 16.12. 1996 zásady
výše citovaného Programu rozvoje. Školy, škol-
ská a kulturní zařízení, občanská sdružení a spo-
lečenské organizace podaly do 31. ledna 2003 
na odbor školství a kultury celkem 25 písemných
požadavků. V rozpočtu města pro rok 2003
schválilo zastupitelstvo města na příspěvky
v rámci citovaného programu finanční částku 30
000 Kč. Všechny žádosti projednala a přijala 

usnesení komise pro výchovu a vzdělávání a do-
poručila radě města předložený návrh projednat
a schválit.
V rámci programu Výchovné a vzdělávací čin-
nosti byla schválena jedna dotace v celkové výši
2 000 Kč.
Pro Tělovýchovnou činnost byla dotace přizná-
na deseti žadatelům v úhrnné výši 10 000 Kč 
a čtyřem žadatelům o dotace pro Podporu nadání

a talentu byla schválena částka ve výši 13 000 Kč.
Na program Účelného využívání volného času
dětí a mládeže rada města schválila žádost pěti
žadatelům v celkové výši 5 000 Kč.
Rada města poskytnutí finančních příspěvků
v rámci Programu rozvoje výchovné, vzdělávací
a tělovýchovné činnosti, účelného využívání vol-
ného času dětí a mládeže, jejich nadání a talentu
na rok 2003 dle předloženého návrhu schválila.

O stávající situaci podali písemné zprávy zá-
stupce vedoucího obvodního oddělení Policie
ČR v Rýmařově a vrchní strážník městské
policie.
Ve zprávě obvodního oddělení Policie ČR
v Rýmařově se hovoří o poklesu trestné čin-
nosti ve městě Rýmařově. Po novele trestní-
ho řádu a zákona č. 200/1999 Sb., o přestup-
cích, platné od 1.1.2002, byla totiž hranice
majetkových trestných činů zmenšena 
na škodu převyšující částku 5 tis. Kč.
Posunutím této hranice tak došlo k nárůstu
přestupkové činnosti.
V roce 2002 šetřili policisté OOP ČR
Rýmařov celkem 265 trestných činů, což je
například proti roku 2001 o 55 trestných činů
méně. Z toho bylo na území města spácháno
133 trestných činů, bylo objasněno nebo od-
loženo dle usnesení § 159a, odst. 1) trestního
řádu 96 trestných činů. U 37 trestných činů
nebyli pachatelé dopadeni.
Z celkového počtu trestných činů zaujímá
první místo majetková trestná činnost. Jedná
se zejména o krádeže vloupáním do obchodů,
restaurací a rekreačních chat. Zvyšuje se po-
čet případů podvodů, zpronevěr a zvýhodňo-
vání věřitele mezi podnikatelskými subjekty.
V minulém roce bylo na území města spá-
cháno 5 trestných činů loupeže, které se po-
dařilo v plném počtu objasnit.
Obvodní oddělení Policie ČR Rýmařov řeši-

lo v roce 2002 778 přestupků, z nichž bylo
488 spácháno na území města. Nejčastějšími
přestupky byly přestupky proti občanskému
soužití, kde dochází ke slovnímu napadání,
drobnému ublížení na zdraví, či schválnos-
tem mezi sousedy, rodinnými příslušníky
a v poslední míře také přestupky proti majet-
ku.
V blokovém řízení bylo vyřízeno 122 pře-
stupků, zejména přestupky proti majetku
a byly uloženy pokuty v celkové výši 60 tis.
Kč. Bylo uloženo 10 pokut za přestupky 
na úseku boje proti alkoholismu a toxikoma-
nii ve výši 6 tis. Kč. Na úseku bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu policisté ulo-
žili celkem 460 blokových pokut ve výši
244.800 Kč. Dalších 163 přestupků bylo po-
stoupeno Okresnímu úřadu v Bruntále, refe-
rátu silniční dopravy a 163 přestupků bylo
oznámeno komisi pro projednávání přestup-
ků při MěÚ v Rýmařově. Obvodní oddělení
Policie ČR řešilo v roce 2002 celkem 199 do-
pravních nehod, z toho 12 zapříčinil alkohol.
Při nehodách přišli tři lidé o život, pět bylo
zraněno těžce a dvaadvacet lehce. Celková
hmotná škoda se vyšplhala na částku 8 mil.
481 tis. Kč, což představuje nárůst proti roku
2001 o dva miliony korun. Zadrženo bylo de-
větadvacet podnapilých řidičů. Nejčastějšími
místy dopravních nehod zůstávají ulice
Opavská, Revoluční, Okružní a třída Hrdinů.

Městská policie v Rýmařově odhali-
la a vyřešila v uplynulém roce cel-
kem 256 přestupků z nichž 102 bylo
na úseku obecně závazných vyhlášek
města Rýmařova. Došlo k výrazné-
mu nárůstu udělených blokových po-
kut. Ve srovnání s rokem 2001, kdy
bylo na pokutách vybráno 8 300 Kč,
v roce 2002 dosáhla tato částka 
16 350 Kč. Jen na úseku místní úpra-
vy silničního provozu bylo vybráno
9 000 Kč a za porušování vyhlášky
města o zákazu volného pobíhání
psů to byla částka 2 500 Kč.
Městská policie plní kromě zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného
pořádku další úkoly, které jí ukládá
zákon. Jedná se o doručování soud-
ních poštovních zásilek, doprovod
při výkonu soudního vykonavatele,
ochranu při převozu financí a vyplá-
cení sociálních dávek, šetření pro
MěÚ Rýmařov, předvádění osob 
ke správnímu řízení, kontrolu do-
pravního značení, kontrolu osvětlení,

kontrolu stavu a údržby komunikací,
kontrolu užívání výherních automatů
mladistvými osobami, kontrolu po-
platků za psy, kontrolu dodržování
vyhlášek města atd.
Městská policie prováděla odchyt
volně pobíhajících psů a jejich pře-
voz do útulku. Rovněž zajistila pře-
voz několika psů (s podezřením 
na vzteklinu) k laboratornímu vyšet-
ření na Státní veterinární správu 
do Olomouce.
V součinnosti s OO Policie ČR pro-
vedla městská policie například kon-
trolu zákazu podávání alkoholických
nápojů mladistvým, zabezpečení
kulturních a společenských akcí 
apod.
Od 1. ledna 2003 novelou zákona
553/1991 Sb., je městská policie or-
gánem obce. Touto novelou získala
další rozsáhlé pravomoci, týkající 
se především dopravy, využívání
a zpracování informací od orgánů
státní správy a samosprávy a kompe-

tence k šetření všech přestupků 
a ostatních deliktů v katastrálním 
území obce.
Rada města vzala zprávu Obvodního

oddělení Policie ČR v Rýmařově
o činnosti a o bezpečnostní situaci 
ve městě a zpolicie za rok 2002 
na vědomí.

Ve zkratce:
Radní města Rýmařova 
na sedmém jednání 3. března
přijali třiačtyřicet usnesení,
z toho 15 mělo charakter do-
poručení pro jednání zastu-
pitelstva města.
Rada vzala na vědomí zprá-
vu Obvodního oddělení
Policie ČR v Rýmařově
o činnosti a bezpečnostní si-
tuaci ve městě a zprávu
o činnosti Městské policie 
za rok 2002. Schválila přidě-
lení bezbariérového bytu č. 2

na Sokolovské ulici a přidě-
lení nových osmi bytových
jednotek v Domě s pečova-
telskou službou na ulici
Revoluční 30A a 30B.
Radní schválili pronájem ne-
bytových prostor v objektu
na ulici Radniční 1
v Rýmařově společnosti
PRE-GEL za účelem provo-
zování mléčné jídelny - bliž-
ší informace viz níže.
Na programu jednání byly
dále záležitosti majetkové
a bytové.

Ilustrační foto

Prostory pro novou mléčnou jídelnu
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Dotace v rámci Pravidel programů podpory sportu v Rýmařově - 1. pololetí
Rada města schválila dne 18.12.
2000 Pravidla programů podpory
sportu v Rýmařově. Uzávěrka podá-
ní žádostí na 1. pololetí 2003 byla
stanovena do 31.12.2002. Do tohoto
termínu bylo na odbor ŠK MěÚ do-
ručeno a řádně zaevidováno celkem
29 písemných požadavků.
Zastupitelstvo města Rýmařova
30.1.2003 schválilo přijetí rozpočtu
města Rýmařov na rok 2003, a to
včetně na tělovýchovnou činnost -
TJ příspěvky ve výši 150 tis. Kč.
Komise pro výchovu a vzdělávání

projednala jednotlivé žádosti, dvě
z nich odročila do podzimního kola
(Rýmařovská padesátka, DuKo tri-
atlon) a ve dvou případech (příspěv-
ky mládežnickému fotbalu) rovněž
doporučuje příspěvky pouze na jar-
ní sezónu.

V rámci programu Sportovní re-
prezentace byla dotace přiznána se-
dmi žadatelům v úhrnné výši 33 500
Kč, v Programu Sportovní talent
uspělo šest uchazečů, kterým byla
přiznána dotace v celkové výši 

33 000 Kč a v rámci Městského
programu rozvoje sportu pro
všechny bylo šestnácti žadatelům
přiznáno celkem 59 500 Kč.
Dotační program Sportovní třídy -
je řešen samostatně v rámci rozpo-
čtu.
Program Údržba a provoz spor-
tovních a tělovýchovných zařízení
bylo řešeno samostatně v rámci
schvalování městského rozpočtu
ZM.
V rámci programu Sport zdravotně
postižených byl předložen požada-

vek oddílu TJ Jiskra - ZPS ve výši 
2 000 Kč na otevřený republikový
turnaj zdravotně postižených kužel-
kářů v květnu letošního roku. Stejný
požadavek na stejnou akci vznesl
oddíl kuželek TJ.

Rada města poskytnutí finančních
příspěvků v rámci pravidel podpory
sportu v Rýmařově na 1. pololetí
2003 dle předloženého návrhu
v celkové výši 126 000 Kč, které
budou hrazeny z městského rozpo-
čtu schválila.

Investiční program ČSTV na rok 2004 zatravnění hřiště

Přidělení bytů v Domě
s pečovatelskou službou (DPS)

Na základě oznámení objemu fi-
nančních prostředků určených na re-
alizaci investičních akcí ČSTV,
MŠMT, byl stanoven předpokládaný
rozsah Investičního programu pro
rok 2004. Na základě předložených
požadavků byla do tohoto programu
zařazena i investiční akce - zatrav-
nění hřiště TJ Jiskra Rýmařov
(návrh dotace 600 tis. Kč).

Preferovány budou investiční akce
s více zdrojovým financováním
(z vlastních či jiných zdrojů mimo
státní dotaci a ve výši minimálně 30
% z celkových nákladů). Materiál
byl předložen přímo na jednání rady
města z důvodu krátkého termínu 
odevzdání žádosti, který je stanoven
nejpozději do 10.3.2003.
Pro projednání žádosti o dotaci 

na investiční akci je kromě mnoha
dalších příloh nezbytné doložit vyře-
šené majetko-právní vztahy ke zmi-
ňovanému pozemku. Tento vztah na-
vrhuje TJ Jiskra řešit smlouvou
o výpůjčce. Podmínkou je, že tato
smlouva musí být uzavřena na dobu
10 let.
Rada města schválila ve smyslu 
§ 102 odst. 1 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, návrh
Smlouvy o výpůjčce pozemku umís-
těného na parcele v k.ú. Rýmařov
o výměře 9.500 m2 , uzavřený mezi
městem Rýmařov, zastoupeným sta-
rostou města Ing. Petrem Kloudou
a TJ Jiskra Rýmařov, zastoupenou
Františkem Pohankou, předsedou 
TJ Jiskra Rýmařov.

K datu 23.1.2003 bylo odborem SvaZ evidováno
28 žádostí o přidělení bytů v DPS. Před projedná-
váním v komisi SvaZ bylo odborem provedeno u ža-
datelů sociální šetření, z důvodu zjištění akutní po-
třeby přidělení bytů jednotlivým žadatelům. Na jed-
nání komise sociálních věcí a zdravotnictví (SvaZ)
dne 23.1. a 24.2.2003 bylo doporučeno schválit při-
dělení osmi bytových jednotek v DPS na Revoluční
30A a 30B a dále jednoho uvolněného bytu na třídě
Hrdinů 22 v Rýmařově.

Komise přidělila bytové jednotky v DPS:
a) byt č. 8 na třídě Hrdinů č. 22 Marii Mezihorákové
b) na Revoluční ul. č. 30A: byt č. 1 Emilii Blablové,
byt č. 2 Martě Souralové, byt č. 3 Josefu
Vymazalovi
c) na Revoluční ul. č. 30B: byt č. 1 Jaroslavě
Raškové a Karlu Ohráblovi, byt č. 2 Karlu
Kudlákovi, byt č. 3 Františce Tomkové, byt č. 4
Aleně Vávrové a byt č. 5 Jiřině Uhlíkové
Rada přidělení bytů schválila.

Z dalších rozhodnutí rady města:
V záležitostech majetkových
schválila rada města pronájmy
pozemků nebo jejich částí
v katastrálním území Rýmařov,
Stránské a schválila pronájem
nebytových prostor v objektu
na ulici Radniční 1 společnosti
PRE-GEL, která hodlá v těchto
prostorách provozovat mléčnou
jídelnu s úseky - lahůdky, teplá
kuchyně, cukrářský úsek, 
ovocné saláty, zmrzlina a mož-
nost zakoupení pečiva z vlastní
rozpékací pece.
Rada schválila poskytnutí fi-
nančních příspěvků místní or-
ganizaci ČČK Rýmařov ve vý-
ši 5.280 Kč na úhradu nájem-
ného ošacovacího střediska 
na Sokolovské ulici a 3.000 Kč
Sdružení zdravotně postiže-
ných v ČR, centru služeb

Bruntál. Zdravotně postiženým
občanům regionu Rýmařovska
jsou sdružením pravidelně pro-
váděny poradenské dny, s mož-
ností využití právnických slu-
žeb.
Radní schválili umístění zo-
brazení radnice na turistickou
známku města Rýmařova, dále
vzala na vědomí novou
smlouvu příkazní s Městským
a turistickým informačním
střediskem k 1.3.2003 a schvá-
lila záměry na uskutečnění
zahraničních služebních cest
v roce 2003 pro výjezdy 
do partnerských měst Crosne
(Francie) - červenec, Arco
(Itálie) - srpen a Schotten
(Německo) a Beloeil (Belgie) -
v říjnu. Upřesnění delegací
a termínů bude aktuálně pro-

jednáno v radě města. Město
Rýmařov se v rámci kalendáře
celoměstských akcí dalších
partnerských měst - Ozimku
a Krompach bude snažit učinit
vzájemné výměny nejen mezi
školami, mládeží, ale také
sportovci a hasiči na akcích ko-
naných ve městě.
Rada města pověřila místosta-
rostu Ing. Pavla Koláře projed-
náním záměru založení obec-
ně prospěšné společnosti s vý-
borem TJ Jiskra a ostatními
subjekty.
(Pozn. redakce: O strategii roz-
voje sportu pro všechny a pod-
poře cestovního ruchu v Rýma-
řově přineseme informace
v příštím vydání RH.)

Z podkladů MěÚ
zpracoval JiKo

Stav městských financí a jejich střednědobý plán přijatý zastupitelstvem
Zastupitelstvo města schválilo 
pro letošní rok rozpočet, (byl po-
drobně rozepsán ve 2. letošním vy-
dání RH), který pro svou vyváženost
na straně příjmů a výdajů předpoklá-
dá čerpání úvěru ve výši 20,0 mil. Kč
na financování výstavby kanalizace,
dalších 3,6 mil. Kč na krytí požadav-
ků spojených například s reformou
státní správy, pomoci nemocnici atd.
a 2,008 mil. Kč na opravy a výstav-
bu bytů. Město tak zvýší svoje zadlu-
žení o 25,608 mil.Kč. Zároveň letos
město splatí část dluhů - úvěrů a půj-
ček z minulosti ve výši 9,558 mil.
Kč. Čistá zadluženost města tak
stoupne o 16,05 mil. a celkový dluh
ke konci roku pravděpodobně dosáh-
ne 33,152 mil. Kč. Používám slovo
„pravděpodobně“ z toho důvodu, 
že úvěr na 3,6 mil. Kč nemusí být

nutně plně vyčerpán v případě příz-
nivého finančního vývoje. V případě
nepříznivého vývoje není navýšení
úvěru zastupitelstvem schváleno
a pravděpodobně by to znamenalo
zastavení či omezení některých in-
vestičních záměrů. Pokud se dobře
pamatuji, bude dluh ke konci roku
nejvyšším dluhem v historii města.
Pro roky 2004 - 2006 - tedy pro zby-
tek volebního období poslanci schvá-
lili vyrovnané rozpočty, což v pod-
statě znamená přebytkové, protože
počítají jen se splácením starých 
úvěrů a neplánují přijetí nových.
V roce 2004 bude dluh splátkami sní-
žen o 9,244 mil. Kč, v roce 2005
o 4,981 mil. a v roce 2006 o 3,774 mil.
Na konci volebního období je před-
pokládaný dluh města 15,153 mil.
Kč a předpokládané roční úroky ko-

lem 1 mil. Kč. Právě úroky  sehráva-
jí ve výdajích města důležitou roli.
Od roku 1993, kdy došlo k prvnímu
zadlužení města, činily úroky z úvěrů
více než 20 mil. Kč. (Ročně 2,2 mil.,
tj. asi 2 % ročních výdajů.) Na za-
dlužení města i úroky se samozřejmě
pohled mění s vývojem inflace, která
byla kdysi v desítkách procent a ny-
ní je naopak záporná. Inflace nárůs-
tem od r. 1993 dosáhla 190 %.
Dnešní zastupitelstvo není ve svém
volebním období v rozhodování o fi-
nancích plně svým pánem. Výstavba
kanalizace přechází z roku 2002
a není možno ji zastavit, nelze nevy-
užít 80 % dotace na výstavbu kanali-
zace ze Státního fondu životního
prostředí. Myslím, že to jednotliví
členové chápou, navíc 14 členů za-
stupitelstva bylo členy předcházejí-

cího zastupitelstva, které takový po-
stup připravovalo. Jedním z důsledků
oddlužení bude to, že se zastupitel-
stvo i občané musí smířit s nižší in-
vestiční aktivitou. Jinak řečeno, vý-
stavba ve městě financovaná z rozpo-
čtu bude skromnější než v minulosti.
Pro svoje záměry, které budou obsa-
hem právě tvořené čtyřleté koncepce,
navíc počítáme s maximálním využi-
tím dotací kraje, státu a EU. Mnoho
zajímavých dotačních titulů ale zů-
stane nevyužito právě z důvodu ome-
zených finančních možností, protože
finanční spoluúčast je u většiny pro-
jektů nezbytnou podmínkou.
Já osobně popsaný scénář podporuji
a přál bych si, aby hlavní myšlenku -
snížení dluhu - zastupitelé v průběhu
volebního období neměnili. 

Starosta města Ing. Petr Klouda



Vozovka na Bartákově nebyla v termínu opravena
aneb Opravy komunikací ve městě v r. 2003

Vážení spoluobčané,
informuji Vás o plánu oprav komu-
nikací v Rýmařově v letošním ro-
ce. Město pro letošní rok vyčlenilo
na opravy komunikací 3,3 milionu
Kč. Jde o velmi malou částku, kte-
rá nepostačuje ani na udržení stá-
vajícího stavu komunikací.
Důvodem jsou vysoké finanční po-
žadavky na městský rozpočet 
při budování kanalizace a dále
předpoklad, že hlavní nástup 
na opravy cest narušených budová-
ním kanalizace bude v r. 2004
a 2005, až výkopy řádně slehnou
a sníží se riziko propadnutí nově
zbudovaných povrchů.
Na jaké akce se v letošním roce
soustředíme? Především půjde 
o opravu dvou mostů - na spojnici

ul. Palackého a Podolské 
a na ul. Krátké v Janovicích. Mosty
jsou v havarijním stavu a oprava je
neodkladná. Na ul. Krátká je do-
konce most z důvodu nebezpečí
propadnutí zatarasen betonovými
květináči. Další akcí je oprava
chodníků na ul. Bartákova - po ce-
lé délce a Okružní - část panelové-
ho chodníku ve směru od poliklini-
ky. Ostatní cesty budou opraveny
běžným ošetřením - nástřikem 
emulze a štěrku. Zbývá dodat, 
že na opravu mostu na ul. Palackého
žádáme krajský úřad o dotaci. (Tolik
městské komunikace.)
Po jednání se zástupcem SÚS
Bruntál jsem se seznámil s plánem
oprav státních komunikací v regio-
nu. Především Vás potěším zprá-

vou, že komplexní oprava ul.
Bartákova je připravena v měsíci
květnu za částečné finanční spolu-
účasti města a v součinnosti s již
zmiňovanou opravou chodníků.
Dále připravují opravu úseků 
na ulici Okružní v okolí autobuso-
vého nádraží a opravu silnice
Horní Město - Tvrdkov. V příštím
roce, po dobudování kanalizace, je
přislíbena oprava ul. Fučíkovy
v Edrovicích. Pro rok 2005 bude
pravděpodobně připravena oprava
úseku Jamartice - Břidličná. 
Pro nás velmi důležitá komunikace
Rýmařov - Dlouhá Loučka je plá-
nována na r. 2007 nákladem při-
bližně 100 mil. Kč. Tuto akci 
se pokusíme jednáním uspíšit. 

Ing. Petr Klouda
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Seznamujeme vás s jednotlivými odbory MěÚ Rýmařov

Odbor vnitřních věcí
Vedoucí: Zdeněk Kudlák
Telefon: 554 254 206
Počet pracovníků: 14

Rozsah činnosti jednotlivých úseků:
Informace
• poskytování informací o činnosti MěÚ a města
Rýmařova podle zákona č.106/99 Sb., o svobodném
přístupu k informacím,
• zabezpečení provozu všech telefonních ústředen
s provolbou v budovách MěÚ,
• zajišťování vzdělávacích akcí pro zaměstnance

Evidence obyvatel
• provádí přihlašování k trvalému pobytu,
• vede a zodpovídá za evidenci obyvatel města
a spádových obcí,
• zabezpečuje činnost ohlašovny a provádí předpi-
sy o hlášení obyvatelstva,
• eviduje veškeré změny v pohybu obyvatel měs-
ta, změny stavů, narození, úmrtí, společné soužití,
přistěhování a odstěhování,
• na požádání soudů, úřadů a jiných institucí po-
dává zprávy o pověsti a chování občanů města
a spádových oblastí,
• v rámci evidence obyvatel vydává občanům po-
tvrzení na jejich vyžádání,
• vyřizuje korespondenci, která se týká evidence
obyvatel,
• zpracovává statistické výkazy z úseku evidence
obyvatel,
• pro potřebu Okresní vojenské správy (OVS)
Bruntál vypracovává podklady pro brance,
• vede evidenci ztrát a nálezů,
• po vypršení lhůty pro vyvěšení materiálů tento
zasílá potvrzený zpět příslušné instituci,
• vydává rozhodnutí o přidělení čísel popisných,
orientačních a evidenčních ve správním území
města Rýmařov,
• zajišťuje hlášení přidělení a změn čísel popis-
ných, orientačních a evidenčních (centrální evi-
dence),
• vyměřuje správní poplatky podle zákona 

č. 368/1992 Sb., v platném znění, za úkony prove-
dené ve správním území,
• podílí se na zabezpečení příprav a průběhu vo-
leb,
• zajišťuje výběr správních poplatků (pokladna),
• provádí vyúčtování hotovostní platby správních
poplatků (měsíční),
• vystavuje potvrzení o pobytu,
• podle pokynů vedoucího odboru se podílí na za-
bezpečování sčítání lidu,
• sepisuje žádosti o výpis rejstříku trestů,
• eviduje materiály, které byly vyvěšeny ve vývěs-
ních skříňkách městského úřadu,
• potvrzuje evidenční karty na první občanský
průkaz (OP)
• vede evidenci písemností zveřejněných na úřed-
ní desce
• vede výdajovou pokladnu

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
• civilně správní agenda vyřizování občanských prů-
kazů,
• příjem žádostí a výdej občanských průkazů,
• správní agenda vyřizování a vydávání cestovních
dokladů,
• vedení spisové dokumentace, náležící ke správní-
mu řízení o cestovních dokladech,
• provádění změn v cestovních dokladech,
• odnímání cestovního dokladu,
• registrace námořnické knížky,
• přestupková činnost na úseku cestovních dokladů,
• evidence utajovaných skutečností na úseku OP
a CD podle zvláštních předpisů
• vyměřování správních poplatků podle zákona 
č. 368/1992 Sb., v platném znění, za úkony provede-
né ve správním území,
• výběr správních poplatků (pokladna) a jejich vyú-
čtování

Matrika:
• vede komplexní agendu narození, sňatků a úmrtí,
• vede matriční agendu ze zákona, evidenci veške-
rých změn do úředních knih matriky,
• zajišťuje vyřizování právní způsobilosti k uzavření
manželství v cizině,
• vystavuje osvědčení a žádosti o osvědčení o stát-
ním občanství ČR,
• vyhotovuje výpisy z matrik pro cizinu podle in-
strukce MV ČR č.3/91 Věstníku vlády,
• vyhotovuje osvědčení pro církevní sňatky,
• vyhotovuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy,
• vykonává dozor nad vedením matrik u matričních
úřadů,
• vede sbírky listin pro matriční zápisy,
• povoluje změnu jména a příjmení ve správním řízení,
• provádí ověřování listin a shody podpisů, kopie do-
kladů,
• zpracovává statistické výkazy a zprávy o matriční
činnosti,
• napomáhá při zajišťování občanských obřadů,
• podle zvláštních předpisů zabezpečuje evidenci 
utajovaných skutečností na úseku matriky,
• organizuje školení budoucích matrikářek,
• vyměřuje správní poplatky podle zákona 
č. 368/1992 Sb., v platném znění, za úkony provede-
né ve správním území,
• zajišťuje výběr správních poplatků (pokladna) a je-
jich vyúčtování
• provádí ověřování podpisů a kopií dokumentů,
• vystavuje duplikáty matričních dokladů,
• vystavuje matriční doklady pro použití v cizině,
• zajišťuje rozhodování ve věci změny jména a pří-
jmení,
• zajišťuje zprostředkování zápisů matriční události
do zvláštní matriky v Brně,
• vyznačuje státní občanství ČR do OP,
• zprostředkuje žádosti o výpis z rejstříku trestů

Odbor vnitřních věcí zajišťuje chod
pracovišť městského úřadu, zajišťuje
informační službu úřadu, evidenci 
obyvatel, agendu občanských průkazů
a cestovních dokladů a činnosti 
na úseku matriky, ověřování listin
a podpisů, ztrát a nálezů, zabezpečuje

průběh voleb, sčítání lidu, místního re-
ferenda, plní úkoly požární prevence,
materiálové zabezpečení městské poli-
cie, zajišťuje chod jednotek dobrovol-
ných hasičů obce v Rýmařově
a Janovicích a plní další úkoly dané or-
ganizačním řádem úřadu. Převážná

část působnosti odboru ve vztahu k ob-
čanům má charakter státní správy. 
Na úseku matriky vykonává Městský
úřad Rýmařov státní správu na území
Rýmařova, Dolní Moravice, Huzové,
Jiříkova, Malé Štáhle, Ryžoviště, Staré
Vsi, Velké Štáhle a Tvrdkova. V zále-

žitostech změny jména a příjmení také
Vajglova a Albrechtic u Rýmařova.
Dále městský úřad zabezpečuje úkoly
na úseku branné pohotovosti státu, vá-
lečného stavu a mimořádných situací.
Odbor vnitřních věcí sídlí v budově
radnice na náměstí Míru 1.

Současný stav ulice Bartákovy, která již
dlouho čeká na slibovanou rekonstrukci
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Správa budov
• správa budov užívaných MěÚ,
• údržba a jednoduché opravy v bu-
dovách MěÚ,
• vedení agendy pojištění a telefon-
ních stanic,
• materiálně-technické zabezpečení
městského úřadu a městské policie,
• bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci,
• požární prevence,
• zabezpečení úklidu budov MěÚ -
náměstí Míru 1, náměstí Svobody 5
a 8. května 48

Civilní ochrana a obrana
• plánuje, řídí, organizuje a koordi-
nuje přípravy k ochraně obyvatel-
stva v působnosti MěÚ

• zabezpečuje připravenost na mi-
mořádné události, živelné pohromy
apod.
• zabezpečuje výkon státní správy
v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy,
• příprava a koordinace režimových
opatření a zpracování dokumentace
pro činnost pověřeného úřadu 
po vyhlášení stavu nebezpečí, nou-
zového stavu, stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu,
• výkon funkce bezpečnostního ta-
jemníka a tajemníka bezpečností ra-
dy,
• vedení dokumentace a písemností
bezpečnostní rady města a územní-
ho celku,
• zabezpečení připravenosti územní-

ho celku na řešení krizových situací
a vzájemné součinnosti základních
jednotek a ostatních jednotek v rám-
ci IZS,
• zabezpečuje výkon státní správy
v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy,
• koordinace zpracování krizového
plánu územního celku, ověřování
havarijní a krizové připravenosti 
územního celku,
• výkon státní správy na úseku bran-
né povinnosti při zajišťování obrany
ČR vč. spolupráce s ÚVS, podle
zvláštních předpisů zabezpečuje 
evidenci utajovaných skutečností.

Požární ochrana
• provádí represivní činnost danou

zákonem č. 133/85 Sb., o požární 
ochraně,
• organizuje a zajišťuje údržbu bu-
dov požární ochrany,
• zajišťuje údržbu vozového parku
JSDHO Rýmařov,
• zajišťuje chod činnosti JSDHO
Rýmařov a Janovice,
• vede a udržuje aktuální seznam
objektů v preventivním dozoru ob-
ce,
• zpracovává časový plán preventiv-
ních požárních kontrol,
• vede potřebnou dokumentaci o PO
města,
• zajišťuje pravidelné prohlídky
RHP a hydrantů,
• provádí pravidelné školení pracov-
níků MěÚ

Městská policie
Vrchní strážník: Lumír Sedláček
Telefon: 554 211 244
Počet pracovníků: 2

Městská policie je zřízena městem Rýmařov na základě zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii s cílem zabezpečovat místní záležitosti
veřejného pořádku v rámci působnosti města. Při plnění svých úkolů spo-

lupracuje městská policie s Policí České republiky. Městská policie sídlí
ve 2. podlaží budovy na náměstí Svobody č. 5 v Rýmařově a řídí ji staros-
ta města.

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci městské policie zejména:
• dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů (včetně obecně závazných vyhlášek města) o ochraně veřejného pořádku
• přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
• dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
• odhalují přestupky a v rozsahu daném zákonem o obecní polici ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky
• upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
• ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který 

vyplývá z místní úpravy silničního provozu a za přestupky spáchané na chodníku, kde to není dovoleno
• oznamují bez zbytečného odkladu policii důvodné podezření, že byl spáchán trestní čin a podle povahy věci zajišťují místo proti vstupu nepovolaných osob
• oznamují příslušným orgánům podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu

K výkonu svých oprávnění může strážník za zákonem stanovených podmínek
použít donucovací prostředky, a to k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo své
vlastní nebo majetku, k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání,

jímž je vážně narušován veřejný pořádek. Namísto nebo vedle donucovacích
prostředků je oprávněn též použít psa. V případech přesně vymezených záko-
nem pak může použít i služební zbraň.

Každý občan má právo se obracet na strážníky
městské policie s žádostí o pomoc. Je však dobré
mít na paměti, že tím, komu je zákonem přímo 
uloženo chránit bezpečnost osob a majetku, je
Policie České republiky. Ta také odhaluje trestné
činy, zjišťuje jejich pachatele a koná vyšetřování 
o trestných činech. Orgány Policie ČR také zajišťu-
jí podstatnou část úkolů při ochraně veřejného po-

řádku a v případě jeho porušení činí opatření k je-
ho obnovení. Posláním městské policie je přede-
vším dohlížet na dodržování předpisů o ochraně
veřejného pořádku a na dodržování pravidel občan-
ského soužití a přispívat k ochraně bezpečnosti 
osob a majetku, tzn. že úkolem městské policie je pře-
devším prevence a péče o místní záležitosti veřejného
pořádku včetně čistoty, klidu a pohody ve městě.

Městskou policii tvoří strážníci, kteří zabezpečují
svoje úkoly především formou dvoučlenné hlídko-
vé služby. S ohledem na počet strážníků samozřej-
mě není možné zajistit nepřetržitou hlídkovou čin-
nost, doba je proto volena tak, aby co nejvíce mo-
hla sloužit k osobnímu kontaktu s občany a k pre-
ventivní a výchovné funkci městské policie.
Zpracoval tajemník MěÚ Rýmařov Ing. Jiří Furik

Strážník má právo:
• požadovat vysvětlení
• požadovat prokázání totožnosti
• předvést osobu

• odebrat zbraň
• zakázat vstup na určená místa
• otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
• odejmout věc

• použít technický prostředek k zabránění odjezdu  
vozidla

• zastavovat vozidla
• ke vstupu do živnostenských provozoven

Upozornění pro občany
Finanční úřad v Bruntále oznamuje všem občanům města Rýmařova

a jeho přilehlých částí, že ve dnech 28. března a 31. března 2003
bude otevřeno detašované pracoviště finančního úřadu (FÚ Bruntál

v souvislosti s přebíráním daňových přiznání. Pro tyto účely bude pracoviště
otevřeno ve Středisku volného času na Okružní ulici č. 10 v Rýmařově
a to místnosti č.1 (v mezipodlaží) v následujících provozních hodinách:

pondělí 31. 03. 2003
08.00 - 12.00 hodin

a 12.30 - 16.00 hodin

pátek 28. 03. 2003
08.00 - 12.00 hodin 

a 12.30 - 14.00 hodin
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TEPLO, ZÁKONY, FASÁDY A PLÍSEŇ V BYTECH
2. ČÁST

Povinnost regulovat vytápění bytů se blíží
(podle zákona o hospodaření energií)

Přinášíme podrobné vysvětlení jedné z nejvíce vyžadovaných povinností pronajímatelů (vyžadovaných ze strany nájemců bytů, kteří se pochopitelně
zdráhají hradit zejména nekontrolovatelné ztráty tepla na cestě do jejich domovů a nehospodárné vytápění bytových domů). Základní informace a je-
jich srozumitelný výklad pro laickou veřejnost připravil Ing. Karel Hanauer, místopředseda SON ČR a odborník v úsporách energie:

Podle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
jsou všichni vlastníci bytových domů (bytů) po-
vinni provést do 31.12.2004 vyregulování otápě-
cích soustav. Podrobnosti uvádí vyhláška minis-
terstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb. v § 6.
Vlastníky bytových domů, zejména bytová druž-
stva i uživatele bytů zajímá, co tato povinnost bu-
de obnášet.

CO JE TO OTÁPĚCÍ SOUSTAVA?
Patří do ní zdroj tepla (u ústředního vytápění 
je to kotel nebo předávací stanice v technickém
podlaží panelového nebo jiného domu), rozvoj
topné vody po domě (k radiátorům a od nich zpět)
a otopná tělesa (radiátory, topné panely, topné re-
gistry pod okny apod.). K nedílnému příslušenství
nutno ještě započítat oběhová čerpadla, která top-
nou vodu čerpají zpět ke zdroji tepla, regulační
prvky, měřící techniku atd.

A CO SI PŘEDSTAVIT
POD POJMEM JEJÍ VYREGULOVÁNÍ?
Úkolem každé otápěcí soustavy je přivést
ke každému otopnému tělesu ve správný čas prá-
vě tolik tepelné energie v topné vodě, aby ve vy-
tápěném prostoru byla dosažena optimální te-
pelná pohoda. Soustava, která toto splní v prů-
běhu celé topné sezóny, je správně vyregulována.
Poruchy vyregulování se mohou projevit zejména
v extrémních podmínkách, např. v době největších
mrazů radiátory hřejí málo, v přechodném období
na podzim a na jaře, kdy je ráno citelně zima a od-
poledne zase teplé počasí, je v místnostech ráno
nedotopeno a odpoledne lidé nestačí větrat apod.

OPTIMÁLNÍ TEPELNÁ POHODA
S přesnou definicí a ještě spíše s jejím dosažením
si tepelní technici lámou hlavu již více než sto let.
Obecně ji lze definovat rozložením teploty vzdu-
chu v místnosti tak, že se většina zdravých lidí cí-
tí příjemně. Nezebou nohy, hlava není horká, 
od oken a dveří netáhne chlad, není citelný průvan
a při přiměřeném oblečení se při běžné činnosti
v obydlí lidé nepotí.
Takto velmi nepřesně lze vyjádřit tepelnou pohodu
pomocí netechnických ukazatelů.
K technickým pak patří zejména vnitřní teplota

vzduchu měřená metr nad nášlapnou vrstvou pod-
lahy v geometrickém středu obytné místnosti bez
vlivu oslunění a dalších tepelných zisků, a pak ta-
ké relativní vlhkost vzduchu. Tyto veličiny bývají
zpravidla definovány příslušnými hodnotami
v hygienických předpisech, dále např. ve vyhlášce
č. 152/2001 Sb. Z historického hlediska byla vždy
výrazně u savců pociťována lepší tepelná pohoda
v prostoru, kde vnitřní teplota nebyla vysoká (te-
dy hluboko pod 20°C) a současně působilo sálavé
teplo (od ohně, krbu, dnes krbových kamen nebo
rozehřátého radiátoru). K tepelné pohodě nepři-
spívá tzv. vnitřní cirkulace vzduchu v místnosti,
kdy se vzduch ochlazuje u venkovní stěny zejmé-
na u oken a spodem pak proudí do místností.
Tento stav lidé pociťují jako velmi nepříjemný,
„táhne jim na nohy“. Proto je velmi vhodně umís-
ťovat otopná tělesa pod okny a nikoli u protější
vnitřní stěny místnosti (což je sice také možné, ale
negativní vliv vnitřní cirkulace vzduchu musí pak
být částečně eliminován nastavením vyšší vnitřní
teploty vzduchu s dopadem na kapsu konečného
spotřebitele).

JAK POZNÁM NA RADIÁTORU,
ŽE FUNGUJE SPRÁVNĚ?

Běžně je do otopného tělesa přiváděna topná
voda horní trubkou přes uzávěr (ten musí být)
a odvádí se v jeho spodní části přes regulační
klapku (nebývá vždy). U správně fungujícího
radiátoru je povrchová teplota jeho horní části
citelně vyšší než v jeho spodní části.
Pokud je vršek studený, je radiátor zavzdušněn
a topná voda neproudí správně nebo neproudí vů-
bec. Uzávěr musí být pohyblivý a musí umožnit
regulaci teploty v místnosti přivřením či pootevře-
ním. Regulační klapka nebo jí podobný dílec pak
nastavuje správné proudění radiátorem, pokud
stejná trubka zásobuje topnou vodou více radiáto-
rů ve stejné větvi. V případě, že radiátor hřeje 
se správně rozloženou teplotou, uzávěr je otevřen
naplno a v místnosti je přesto chladněji, než uvádí
požadavek optimální tepelné pohody, je buď nedo-
statečně teplá přiváděná topná voda, nebo je plo-
cha radiátoru nesprávně dimenzována a neodpoví-
dá tepelné ztrátě místnosti. Dostatečnou teplotu
topné vody lze snadno ověřit v jiné místnosti záso-

bované stejnou trubkou. Pomíjím triviální případ,
kdy je stářím radiátor nebo přívodní uzávěr zcela
nebo téměř neprůchodný.

JE TŘEBA INSTALOVAT
TERMOSTATICKÉ VENTILY?

Ano, je. Předepisuje to vyhláška i zdravý ro-
zum. Žádnou z regulací prováděnou centrálně
totiž nelze zcela vystihnout lokální tepelné zisky
v místnosti (osluněním, vařením, přítomností
více osob nebo zvířat apod.). Termostatická
hlavice má navíc ještě další dobrou vlastnost:
trvale ovládá radiátorový uzávěr, takže se ne-
stane neovladatelným vlivem zasolení (vodní
kámen). Termostatické hlavice by měly být vyba-
veny pevně nastavenými mezerami, aby nebylo
možné zcela vytápění místnosti zastavit - s rizikem
promrzání a tím poškozování stěnových konstruk-
cí - nebo naopak nastavit extrémně vysokou vnitř-
ní teplotu vzduchu, např. o 4°C vyšší oproti teplo-
tě průměrné.

POSTAČÍ SPLNIT
ZÁKON NASAZENÍM

TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ?
Ne. Ale jde o jeden z nutných kroků u všech běž-
ných způsobů ústředního, dálkového nebo etážo-
vého teplovodního vytápění. Odborná firma nejpr-
ve provede výpočet tlakového nastavení jednotli-
vých stoupaček a větví rozvodu topné vody, proto-
že termostaticky ovládané radiátorové uzávěry
zvýší hydraulický odpor otopné soustavy. Pomocí
počítačového programu pak firma může předem
vypočítat nastavení regulačních klapek a také pře-
kontrolovat, zda postačí výkonnost oběhových
čerpadel. Samozřejmostí je také, že v jednotlivých
místnostech jsou osazeny radiátory s výkonem od-
povídajícím tepelné ztrátě konkrétní místnosti. Pak
je snazší provést vlastní výměnu radiátorových 
uzávěrů za typ ovladatelný termostatickou hlavicí
a osadit hlavice a nastavit jejich krajní meze.
Dalším předpokladem správného vyregulování 
otopné soustavy je tzv. ekvitermní regulace, kdy 
se řídí teplota topné vody podle průběhu venkovní
teploty vzduchu: vyšší teplota vody při mrazech
a mírnější teplota při teplejším počasí, a to nejlépe
i v průběhu dne. JiKo - zdroj: BYT zpravodaj

V minulém vydání jsme se v rubrice Téma
dnešního vydání věnovali problémům se za-
teplováním fasád domů, zateplení bytu vlast-

níkem domu a možností finančního podílu
nájemcem.
Dnes přinášíme slíbené informace o povin-

nostech regulovat vytápění bytů podle záko-
na o hospodaření energií a jeden z názorů 
na tuto problematiku.

Názory, komentáře

Za hodně peněz málo muziky

MUSÍ BÝT TERMOSTATICKÉ VENTILY VE VŠECH BYTECH?

S rostoucí cenou tepla nabývá na vážnosti legislativní úprava celého zá-
sobovacího řetězce od výrobce tepla až po konečného spotřebitele, kterým
je uživatel bytu. Několik desítek vyhlášek doplňuje základní energetické
zákony. Pro uživatele bytu jsou rozhodující pouze ty, které přímo ovliv-
ňují jak jeho současnou i budoucí úhradu za spotřebované teplo, kolik
tepla smí odebrat a na jakou teplotu smí vytápět. Dokonce mu je nařizo-

váno, co všechno musí zaplatit, aniž by vynaložené prostředky měly vždy
přijatelnou návratnost. To vše je zdůrazňováno spolu s pohrůžkou milio-
nových pokut pro majitele nebo správce domu. Jednou z problematic-
kých vyhlášek je vyhl. MPO č. 152/2001 Sb., která nařizuje povinnou in-
stalaci automatického regulačního zařízení na každé otopné těleso a ne-
překročitelnost vytápěcích teplot.

„Musí, protože takový je zákon“, mů-
žeme číst, nebo slyšet nejen od stát-
ních úředníků, ale i mnoha „odborní-

ků“ zainteresovaných na propagaci
dovážených, relativně drahých systé-
mech regulace. Objevují se rozporupl-

né informace o možném přínosu 
ve vztahu k vynaloženým nákladům.
„Termoregulační ventily ušetřily ob-

čanům tisíce korun za teplo. V průmě-
ru došlo ke snížení o 30%“, můžeme
si přečíst v některých denících.
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Naproti tomu ověřitelné výsledky
z některých lokalit uvádějí úsporu jen
1-3 %. Na mezinárodní konferenci 
UNICHAL v Grazu (Rakousko) bylo
uvedeno: „Zabudováním termostatic-
kých ventilů se žádné úspory nedosáh-
lo, naopak došlo dokonce k jejímu
mírnému zvýšení o 3 %“. Záko-
nodárci těmto diskusím udělali konec.
Soudný občan si ale položí otázku:
„Proč taková razance k prosazování
termostatických ventilů dokonce s po-
hrůžkou milionové sankce?“
„Proč mají uživatelé bytů vynakládat
další prostředky v případě, že jejich
měrná spotřeba tepla je v důsledku již
provedených opatření dokonce výraz-
ně nižší než uvádí vyhláška?“
„Proč ministerstvo průmyslu a obcho-
du jako vydavatel vyhlášky výrazně
překročilo zák. 406/2000 Sb., ve kte-
rém je tato povinnost formulována
pouze jako regulační ventily, nikoliv
automatické?“
„Uhradí stát uživatelům bytů vynalo-
žené prostředky v případě, že se spo-
třeba tepla nesníží?“
Dát vyčerpávající a důvěryhodnou od-
pověď na uvedené otázky nemůže být
obsahem krátkého článku. Snad je-
nom porovnání se zkušenostmi a le-
gislativou v sousedních, technicky vy-
spělých zemích. Ruku v ruce s termo-

statickými ventily jde zateplování
a motivace uživatelů bytů k ekonomic-
kému využívání tepelné energie pro-
střednictvím bytových indikátorů (po-
měrových měřidel tepla). Zatímco
v Německu byla relativně drahá ener-
gie, stát poskytoval vysoké dotace 
na zateplování. U nás do nedávné do-
by bylo dotováno teplo. Důsledkem
toho bylo možno na našich sídlištích
napočítat 30 - 40 % trvale pootevře-
ných oken. V SRN je povinná instala-
ce indikátorů a Radou ministrů EU 
je doporučeno vládám členských zemí
přijmout opatření k povinnému zave-
dení indikace. Naše legislativa naproti
tomu přikazuje povinné zavádění ter-
moregulace. Statisticky lze ověřit, že
k ušetření jedné koruny prostřednic-
tvím indikace (poměrového měření) 
je nutno vynaložit 0,2 - 0,3 Kč, tak
k ušetření jedné koruny pomocí auto-
matické regulace v bytech (termosta-
tické ventily) je nutné vynaložit 8 - 9
Kč. Bezbřehé několikaleté diskuse
o vztahu regulace a indikace byly tou-
to vyhláškou sice ukončeny, ale není
zcela jisté zda ku prospěchu uživatelů
centrálně vytápěných bytů. Z praktic-
kých a ověřitelných zkušeností vyplý-
vá, že nejvýraznější dopad na snížení
spotřeby energie má současná aplika-
ce poměrového měření a termostatic-

kých ventilů. Jejich vzájemný vztah
ale není rovnocenný. Zatímco při apli-
kaci samotného poměrového měření
se uspoří v průměru 20 % a násled-
ným použitím termoregulace se o ně-
kolik procent dále úspora zvýší, pak
samotná aplikace termostatických
ventilů (včetně dalších úprav) přinese
výrazně nižší úsporu, neboť absence
motivace uživatele bytu k ekonomic-
kému využívání tepelné energie ho ve-
de k plnému otvírání těchto ventilů.

Tím se samotná instalace termoventilů
jeví jako investiční hazard nařízený
vyhláškou. Pokud jsou někdy uváděny
vyšší úspory při použití samotných
termoventilů, není to způsobeno vli-
vem vlastní termoregulační hlavice,
ale relativně vysokým průtočným od-
porem ventilů, který potlačuje nega-
tivní vliv rozdílných hustot otopné vo-
dy v přívodní a vratné větvi výško-
vých staveb. Toto však „dovedou“
i klasické dvouregulační ventily.

S UŽIVATELEM BYTU SE NEPOČÍTÁ
Při diskusích odborníků na různých seminářích
a konferencích a v odborném tisku se na konečné-
ho spotřebitele a na jeho aktivní účast zapomíná,
přestože on je nakonec plátcem všech regulačních
„dobrodružství“ nařízených vyhláškou. Logika re-
gulačních zásahů v celém zásobovacím řetězci 
by měla vycházet z konečného cíle regulace, kte-
rým je dosažení žádané teploty v místnosti. Tato
teplota však musí být v přiměřeném rozmezí voli-
telná přímo uživatelem bytu, ovšem s vědomím, že
každé navýšení znamená vyšší úhradu, každé sní-
žení teploty znamená snížení tepelných ztrát a tím

i nižší úhradu za vytápění. Logika vyhlášek posta-
vená na požadavku, že v každé obytné místnosti
má být 20°C je sice potřebná pro projektanta, kte-
rý má navrhnout výkon otopného tělesa při jmeno-
vitých podmínkách, ale z pohledu provozního re-
žimu je to logika vytápění slepičáren, kde se po-
chopitelně s aktivním přístupem slepic k regulaci
nemůže počítat.
Bylo by chybou domnívat se, že tento článek je
proti používání termoventilů. Naopak.
Termoventily by měly být instalovány proto, že je
někdo chce a ne proto, že je musí mít. Pokud je bu-

de chtít, vybere si takový, který s doprovodnými 
opatřeními mu zajistí komfort a rychlou návratnost
této nemalé investice. Pokud termoventil jen podle
vyhlášky musí mít, vybereme si asi ten relativně
nejlevnější a firmu, která je ochotna vyměnit pou-
ze „ventil za ventil“, aby dikci vyhlášky bylo vy-
hověno. Že takové firmy existují lze usoudit z řady
stížností uživatelů bytů, kteří ze zkušenosti říkají:
„Od té doby, co máme termoventily, jsme se nevy-
spali“. S laskavým svolením autora článku

Doc. Ing. Josefa Patočky, Csc.,
připravil JiKo

Zahrádkáři hodnotili svou celoroční práci
Po členských schůzích v jedenácti osa-
dách vyvrcholilo hodnocení celoroční
práce zahrádkářské organizace 
na shromáždění delegátů, které se ko-
nalo 5.3.2003 za účasti 70 delegátů
a hostů ve velkém sále SVČ. Jednání
řídil Ing. Josef Jelínek, který v úvodu
vzpomenul zesnulé Vladimíra Buchtu,
Josefa Mitošinku, Ludvíka Rollera
a Martina Kašpara.
Účastníci jednání vyslechli obsažný
a velmi konkrétní referát o činnosti vý-
boru ZO ČZS i celé organizace za rok
2002, který přednesl Josef Krč.
Hodnotil v něm průběh členských schů-
zí a přínos osad pro zlepšení práce celé
naší organizace. Podrobně rozebral na
konkrétních příkladech, jak výbor ZO
prosazoval dodržování osadního řádu
a plnění posledního usnesení
Shromáždění delegátů. Podrobné bylo
i hodnocení soutěže osad v roce 2002,
z níž vyšla jako vítězná osada ČD II, ve-
dená předsedou osadního výboru Janem
Tušinovským (odměna 1 500 Kč).
O druhé místo se podělily osady
Hřbitov I, Nemocnice I a Lom I. 
Na třetím místě se umístily osady

Hřbitov II, ČD I, Stráň II a Stráň III.
Delegátům byla předložena zpráva
o hospodaření organizace, návrh roz-
počtu na rok 2003 a revizní zpráva.
Delegáti před zahájením schůze obdr-
želi návrh programu jednání, návrh
rozpočtu, návrh na usnesení i návrh
pořadníku pro přidělování zahrádek
v roce 2003.
Pamětní listy Republikové rady byly
předány Anně Čapkové, Adolfu
Strakošovi, Františku Veselému a Ing.
Miroslavu Votrubovi.
Člen územní rady v Krnově Ing. Josef
Jelínek předal Vyznamenání
Republikové rady II. stupně Jaroslavu
Nejedlému, který pracuje ve výboru
ZO ČZS 32 let, je předsedou osady
Lom I celých jedenatřicet let, 28 let
vykonává funkci jednatele organizace
a posledních 5 let je i členem předsta-
venstva Územní rady v Krnově. Ing.
Jelínek předal Vyznamenání III. stup-
ně Ing. Krčovi, který je několik let
předsedou osady Hřbitov I a který
svou důsledností a neobvyklou praco-
vitostí, zavedl do řízení organizace no-
vé prvky, které přinášejí ovoce.

Jednání bylo využito také k tomu, 
že byly předány i poslední z celkem
pětadvaceti pamětních listů. Převzali je
Stanislav Smékal, Tomáš Strouhal,
Ladislav Štefan, Bohumila Teislerová
a Václav Tlapal st. Přítomná zahrád-
kářka Naděžda Doleželová obdržela
v předvečer svých 75. narozenin dár-
kový koš a kytičku.
Shromáždění delegátů zahrádkářů by-

lo úspěšné. Úspěšnější by však bylo,
kdyby bylo vzneseno více připomínek
k práci organizace, a to nejen píse-
mných, ale zejména formou diskus-
ních příspěvků.
Zahrádkáře čeká s přicházejícím jarem
další rok, vyplněný pěstitelskými úspě-
chy při zvelebování osad a plněním 
usnesení, které v závěru jednání přija-
li. Výbor organizace
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Paní ředitelko, jak se pokles populace projevuje v počtu žáků naší školy ?
Počet žáků naší školy neustále klesá, od školního roku 1997/98 do letošního
školního roku ubylo celkem 124 žáků. Zatímco jsme původně měli v každém
ročníku 3 třídy, v současné době máme již jen dvě 1., 2. a 3. třídy.
Jaký vývoj v tomto směru předpokládáte?
Pokud mohu posoudit současný stav, který jednoznačně signalizuje pokles po-
pulace, nepředpokládám, že se poměry v nejbližších letech v tomto směru
změní, takže bude dále ubývat dětí i tříd.
Jak se celostátní podmínky školství promítají v podmínkách naší školy?
Především jde o skutečnost, že se kvůli platným podmínkám nehlásí do za-
městnání aprobovaní učitelé, kteří se pak se svým vysokoškolským vzděláním
uplatní v jiných profesích. Jedná se zejména o muže, kteří nehodlají čekat 
32 let (praxe) na to, aby obdrželi za svou náročnou práci 15 580,- Kč hrubé mz-
dy. Tyto skutečnosti se promítají i do jiných krajů, hovoří se o nedostatku uči-
telů v menších obcích i ve městech. Svou roli sehrává i ne příliš dobrý vztah
veřejnosti k pedagogům, stejně tak narůstající laxní přístup dětí k učení.
Je škola dostatečně finančně zajištěna pro úspěšný provoz?
Díky našemu zřizovateli - obci - je naše škola bezproblémově finančně zajiš-
těna. Já řediteluji na škole 13 let, komunikovala jsem tedy s různými starosty
města, radami a zastupitelstvem s tím, že mým požadavkům vždy vyšli vstříc.
Jaký je podíl učitelů s úplnou aprobací vůči těm, kteří vzdělání nesplňují?
Kolik je mezi učiteli důchodců?
Požadované vysokoškolské vzdělání splňuje 23 učitelů (71,87%), vzdělání ne-
splňuje 9 (28,12%). Tito lidé mají vzdělání středoškolské s maturitou, větši-
nou jsou absolventy středních pedagogických škol. Bohužel, vysoké školy ne-
otvírají v poslední době dálkové studium, takže si vlastně neaprobovaní uči-
telé vzdělání doplnit nemohou. Na škole působí 2 pracující důchodci.
Domníváte se, že škola zajišťuje potřebnou kvalitu v přípravě dětí pro další
vzdělávání? Lze vyhodnotit úspěšnost v přijetí žáků školy v rámci okresního
průměru?
Jsem přesvědčena, že naše škola s výukovým programem Základní školy, 
č.j. 16874/96-2 plně zajišťuje potřebnou kvalitu v přípravě dětí pro další vzdě-
lávání, o čemž svědčí i velmi dobré hodnocení České školní inspekce, která
naši školu navštívila v roce 2000 a 2002, stejně tak velmi dobré výsledky vy-
cházejících žáků v přijímacím řízení na střední školy a odborná učiliště.
Je pravdou, že v letošním roce dojde k zásadním personálním změnám?
Údajně kromě vás odcházejí do důchodu i dvě vaše zástupkyně?
Ano, celé vedení školy končí 30. 6. 2003.

Na funkci ředitele školy proběhne výběrové řízení. Máte nějaký typ na ús-
pěšné obsazení této funkce?
Domnívám se, a vycházím ze své dlouholeté práce s lidmi, že jsou na naší ško-
le lidé, kteří jsou schopni úspěšně tuto funkci vykonávat.
Věřím, že po skončení ve funkci ředitelky školy neskočí váš aktivní život.
Máte nějaké své osobní plány?
Chci se věnovat studiu na univerzitě třetího věku, zajímala by mě historie ná-
boženství, dějiny výtvarného umění a psychologie. Opět se budu věnovat
svým zálibám - cestování, kulturnímu životu v obci, četbě jiných knih než vy-
hlášek a zákonů, snad zkusím napsat nějaké články a povídky. Také rodiny
mých synů s malými vnoučaty mne též potěší.
Děkuji vám za rozhovor.

S ředitelkou ZŠ Břidličná rozmlouval PhDr. Miroslav Glacner

Zpravodajství obce Břidličná

Rozhovor s ředitelkou ZŠ Břidličná PaedDr. Hanou Schneiderovou

Společnost MOS s.r.o. (původní ná-
zev Městská obchodní společnost) 
se sídlem l. máje 320, Břidličná byla
v roce 1995 založena jako stopro-
centní dceřiná společnost města
Břidličná. Společnost od svého vzni-
ku procházela bouřlivým vývojem
a v roce 1998 hrozil společnosti zánik
pro předluženost. V průběhu roku
1999, za podpory nového vedení
města, společnost zrušila všechny ne-
efektivní činnosti. V průběhu násle-
dujících dvou let uhradila veškeré zá-
vazky a od roku 2000 trvale vykazu-
je zisk.
Rozhodnutím zakladatele spole-
čnost navýšila základní kapitál 
ze 100.000,- Kč na 20 177 000,- Kč.
Hlavním předmětem podnikání je vý-
roba a rozvod tepla, provoz krytého
bazénu a společenského domu.
Společnost v současné době investuje
do technologického zařízení na výro-
bu a rozvod tepla, aby minimalizova-
la ztráty při této činnosti a zároveň 

udržela cenu tepla na přijatelné úrov-
ni. Např. v roce 2002 byla ve vysoko-
tlaké stanici na ul. Tovární provedena
výměna oběhových čerpadel. Roční
úspora u el. energie činí 250.000,-Kč.
Bylo zakoupeno 26 ks ultrazvuko-
vých měřičů tepla. Původní měřiče
tepla již nezaznamenávaly předané
teplo v celém rozsahu a navíc někteří
„spořílci“ dovedli měřiče tepla ovliv-
nit, pochopitelně na úkor těch pocti-
vých. Nový typ měřičů již nelze 
ovlivnit. Ve spolupráci s Teplem
Rýmařov probíhá rekonstrukce níz-
kotlaké kotelny na ul.Jesenická.
Jeden ze čtyř stávajících kotlů o vý-
konu l MW byl nahrazen dvěma
menšími poloautomatickými kotly
zn. Carborobot o vyšší účinnosti.
Zbývající tři kotle, které vykazují ne-
ustálé poruchy, budou opraveny a bu-
dou na nich provedeny úpravy, aby 
se poruchy minimalizovaly. Celá in-
vestice bude činit 2.200.000,- Kč.
Podobná akce se chystá v době

prázdnin, kdy bude zrekonstruována
bloková kotelna ve Vajglově.
Provoz krytého bazénu je zajištěn 
ze dvou třetin pomocí dotací. Dotace
na bazén již tak značně zatěžují roz-
počet města Břidličné. Bazén, který
byl postaven v roce 1975, potřebuje
nutně opravit. Město Břidličná požá-
dalo o dotaci ve výš 18 mil. korun
v rámci programu EU. Zda tuto dota-
ci obdrží, je značně nejisté.
Společnost sídlí v prostorách areálu

společenského domu. V areálu se na-
chází restaurace, vinárna a sál kde 
se pořádají různé kulturní akce. 
V nejbližší době by měla společnost
převzít do provozování také kanali-
zaci a čistírnu odpadních vod 
ve městě Břidličná. Dále potom bude
snahou společnosti ve spolupráci
s městem převzít do správy i zbýva-
jící část kanalizace, která je ve vlast-
nictví VaK Bruntál a.s.

Jiří Linhart, jednatel společnosti

Občané Rýmařova se těší na novou lékárnu, která by mohla přispět ke snížení
cen léků. Nám v Břidličné nezbývá, než si pro levnější léky jezdit do Bruntálu.

Dne 28. února se dožil úctyhodného věku 90 let
dlouholetý občan Břidličné

a zaměstnanec dřívějšího podniku Kovohutě pan
Vilém Pavlík

Srdečně blahopřejeme
Redakce zpravodajství města Břidličná

Zpravodajství připravil PhDr. Miroslav Glacner

V prosinci letošního školního roku byla na škole vybudována nová učebna fy-
ziky a chemie v celkové hodnotě 300 000 Kč, která bude sloužit také dalším
generacím žáků ZŠ v Břidličné.

Firmy města Břidličné se představují
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14.3.1803 zemř. FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK, 
německý básník (nar. 2.7.1724) - 200. výr. úmrtí

14.3.1883 zemř. KARL MARX, německý filozof (nar. 5.5.1818) 
- 120. výr. úmrtí

14.3.1913 nar. DOMINIK TATARKA, slovenský prozaik, publicista
a překladatel (zemř. 10.5.1989) - 90. výr. nar.

14.3.1943 nar. RUDOLF KŘESŤAN, fejetonista - 60. výr. nar.
15.3. Mezinárodní den práv spotřebitelů, od roku 1983
15.3.1983 zemř. OLDŘICH NOVÝ, divadelní a filmový herec, 

16 let působil v Brně (nar. 7.8.1889) - 20. výr. úmrtí
16.3.1898 zemř. AUBREY VINCENT BEARDSLEY, anglický

grafik, básník a prozaik (nar. 21.8.1872) - 105. výr. úmrtí
20.3. Světový den frankofonie
21.3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace -

výročí masakru v Sharpeville v JAR roku 1960, slaví 
se od roku 1977

21.3. Mezinárodní den zdravého spánku, od roku 2001
21.3. Světový den poezie (UNESCO)
22.3.1938 nar. v Brně VĚRA LINHARTOVÁ, prozaička, básnířka,

literární publicistka - 65. výr. nar.
22.3. Světový den vody, od roku 1992 (OSN)
23.3. Světový meteorologický den, výročí založení Světové me-

teorologické organizace v roce 1950, slaví se od roku 1961
24.3. Světový den boje proti tuberkulóze (OSN)
25.3.1918 zemř. CLAUDE ACHILLE DEBUSSY, francouzský

hudební skladatel (nar. 22.8.1862) - 85. výr. úmrtí
26.3.1928 nar. v Brně IVO OSOLSOBĚ, dramaturg, teatrolog 

a překladatel, působí v Brně - 75. výr. nar.
27.3. Mezinárodní den divadla, výročí otevření pařížského 

Divadla národů roku 1957, slaví se od roku 1962 z rozhod-
nutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu

28.3. Den učitelů, výročí narození Jana Ámose Komenského 
v roce 1592

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Tím, jak jednáte sami se sebou, učíte druhé jednat s vámi ...

Martin Rutte
Známá i neznámá výročí

15.3. 20.00 SVČ Ples BFAA OLDIES RÝMAŘOV
18.3. 11.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ
21.3. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZŠ Břidličná
22.3. 9.00 - 18.00 SVČ Zájezd na hvězdárnu a planetárium

J. Palisy v Ostravě - pro děti do 15 let
25.3. 10.00 SVČ Kurz paličkování pro seniory
26.3. 18.00 MěÚ Den učitelů
27.3. 8.00 - 12.00 SVČ Aprílová škola - divadlo pro MŠ a 1.-5. tř. ZŠ
28.3. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZŠ
29.3. 9.00 SVČ Počítače pro děti - počítačové hry, Internet

Program SVČ

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

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

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

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

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

Ostrava Poruba - Rýmařov

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

Přihlásit se můžete nejpozději do 13.3.2003
Informace: Šárka Adámková, SVČ Rýmařov, tel.: 554 211410

Středisko volného času Rýmařov

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

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

14.7. - 18.7.2003
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR s turistickým zaměřením
Program: putování po okolí Rýmařova a jednodenní autobusové zájezdy
Informace a přihlášky: SVČ - Antonie Matějová, tel.: 554 211 410
21.7. - 25.7.2003 450,- Kč

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

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

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

Podklady SVČ Rýmařov

Společenská kronika
Narození dítěte

Marie Bělská .................................................................................. Rýmařov
Tereza Kuderová ............................................................................ Rýmařov
Tereza Šulíková .............................................................................. Rýmařov

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

Natalia Domanská - Rýmařov ............................................................. 80 let
Hedvika Janečková - Rýmařov ............................................................ 80 let
Radoslav Měřínský - Rýmařov ............................................................ 80 let
Josef Furiš - Janovice .......................................................................... 81 let
Pavel Jano - Rýmařov .......................................................................... 81 let
Marie Machalíčková - Rýmařov .......................................................... 81 let
Antonín Klusal - Rýmařov ................................................................... 82 let
Božena Syřínková - Rýmařov .............................................................. 83 let
Emilie Zavadilová - Rýmařov .............................................................. 87 let
Bohumila Švecová - Janovice .............................................................. 88 let
František Sigmund - Rýmařov ............................................................. 89 let
Václav Charvát - Rýmařov ................................................................... 90 let
Markéta Liebarsová - Rýmařov ........................................................... 90 let

Rozloučili jsme se
Martin Kašpar - Rýmařov ..................................................................... 1935
Josef Polách - Rýmařov ........................................................................ 1929
František Baran - Rýmařov ................................................................... 1929
Růžena Macková - Jamartice ................................................................ 1925

Matrika MěÚ
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Tomá‰ Matera - malba
Viktor Valá‰ek - kresba

8. března - 31. března 2003
Galerie Octopus připravila na sobotní
odpoledne 8. března pro své návštěvní-
ky vernisáž dvou výstav generačně
velmi vzdálených Rýmařovanů, což
nabízí zajímavou, avšak nikoli nepřá-
telskou konfrontaci. První věnujeme
významnému životnímu jubileu rýma-
řovského učitele a výtvarníka Tomáše
Matery (*1933 ve Vyšních Lhotách),
a jedná se tudíž o výstavu retrospektiv-
ní, jež zároveň nabízí neobyčejně širo-
kou paletu stylů i technik malby i tvor-
by autora od šedesátých let do letošní-
ho roku. Lze zde pozorovat nejen vý-
voj výtvarného názoru, ale i období jež
formovala jeho práce od tradičních im-
presionistických krajin po městské
scenerie vytvářené specifickými postu-
py vytírání barev a velmi dekorativní
moderní oleje fauvistické barevnosti 
či pastózní práce posledních let.
Zajímavou oblastí je též dokumentární
malba, jak ji sám nazývá a již zaměřil
na měnící se městskou scenerii.
Nejeden pohled bychom dnes již v ple-
néru stěží nalezli. Pevnou ruku, ladnou
linii a smysl pro kontrast využil jindy
též v kresbě a řadě grafických technik
včetně linorytu či suché jehly. Méně je
známo, že je též autorem větší jemně
polychromované dřevěné plastiky 

a že se svého času věnoval též plastice
drobné. Znalost a užívání šíře technik
a žánrů vychází z jeho specifického
povolání, jež jej po celý život nutilo
poskytnout žákům co nejširší sezná-
mení s materiály, technikami a žánry
a jako správný pedagog musel vše nej-
dříve dokonale zvládnout sám ve chví-
lích, kdy se mohl konečně věnovat
vlastní tvorbě. Tisíce rýmařovských
žáků obou základních škol i studentů
základní umělecké školy mu vděčí 
za první setkání s krásou a uměním 
či první krůčky na tenkém ledě kresby,
grafiky či malby.

Druhým aktérem je Viktor Valášek
(*1985 v Rýmařově), student Střední
školy uměleckých řemesel v Brně,
velmi talentovaný kreslíř a výtvarný 
elév v tom nejlepším slova smyslu.
Nabízí výhradně kresbu, tedy techni-
ku jedinou. Jeho výstava je tedy kom-
paktní a představuje práce z nevelkého
okruhu let na začátku jedenadvacáté-
ho století. Nabízí excelentní nápady 
ze sféry figurální až portrétní v origi-
nálním zpracování a nezvyklém poje-
tí, jež dokumentuje nový duch volnos-
ti, který konečně zvítězil na umělec-
kých školách nad ideologickou ma-

chou a tradicionalistickou kazajkou let
minulých. Je tedy dalším důkazem, 
že umělecké školy pracují dobře, že
konečně dávají přednost nadaným
před vnucenými.

Obě výstavy jsou zároveň zajímavým
námětem mladým lidem, kteří postup-
ně vychází z rýmařovských základních
i středních škol, kam napřít svou po-

zornost, mají-li smysl pro umění, vý-
tvarný cit, pevnou ruku, dostatečnou
fantazii, odvahu a chuť podřídit se s po-
korou a houževnatostí řeholi, jež se
jmenuje umění a není již nedostupnou
klausurou jakkoli vyvolených. Zvláště
studenti a žáci, kteří budou vycházet
v nejbližších letech, by měli výstavu
shlédnout. Jsme přesvědčeni, že školy
projeví svůj zájem. Galerie Octopus

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.

Naše listárna

Klausistán - absurdistán má svého prezidenta
Zásluhou komunistů ve všech parlamentních stra-
nách má výše jmenovaná republika svého prezi-
denta.
Je to odměna čestnému vůdci „Ptákostrany“ za jeho
zásluhy o tzv. sametovou taškařici v režii agentů
StB a KGB.
Špinavé peníze, které nezná, umožnili komunistům,

vekslákům a estébákům tzv. privatizaci, česky řeče-
no totální a definitivní rozkradení celé republiky.
Je tragédie, že byl zvolen člověk, pro kterého není
ekologie vědním oborem, ale šlehačkou na dortu.
Stejný nesmysl prohlašovali komunisté v padesá-
tých letech, kdy tvrdili, že kybernetika je buržoazní
pavěda.

Ekologie jako taková je o životním prostředí, čisté
vodě, minimálně kontaminovaných potravinách
a hlavně o zdraví jako největší valutě každého z nás.
Pokud se slovutnému makroekonomovi podaří eko-
nomicky vyčíslit hodnotu zdraví, tak si určitě 
po právu zaslouží Nobelovu cenu za ekonomii.
Svatý Václave, ochraňuj nás. Ing. Josef Švéda



15.3. - 16.3. 19.30
„Blanche - královna zbojníků“

(Francie 2002)

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

22.3. - 23.3. 19.30
„Má mě rád, nemá mě rád“

(Francie 2002)

Idylická romance se mění v zápletku milostného trojúhelníku a šílené vášně.
Nový film s Audrey Tautou nabízí nejen plnokrevný příběh a výborné herec-
ké výkony, které uspokojí i náročnější diváky, ale je zpracován s takovým
důvtipem a zručností, že si, podobně jako Amélie z Montmartru, podmaní ja-
kékoliv publikum. Mládeži od 12 let přístupný

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 chvíli nedostal pod kontrolu. Mládeži přístupný

Městská knihovna
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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, kos-
tí a kloubů.
Do cvičení se můžete kdykoliv připojit neboť nejsou stanoveny výkonnostní,
věkové ani váhové kategorie. Cvičení je vhodné i pro seniory.

Vstup pouze s koupacími čepicemi!
Změna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod.)
Teplota bazénu - 30°C (malý), 26°C (velký), teplota vzduchu 29°C

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 zdravotní
pojišťovna Metal-Alianc upozorňuje své klienty, že každou sobotu od 15.00
do 16.00 hodin mají vstup na krytý bazén v Břidličné ZDARMA po předlo-
žení 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

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

P O Z V Á N Í N A B E S E D U

S E S P I S O V A T E L E M

PhDr. ARNOŠT VAŠÍČEK
A JEHO NEUVĚŘITELNÉ ZÁHADY

Do magické atmosféry se můžete naladit
se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem

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

Tématem besedy jsou nevysvětlitelné
únosy mimozemšťany, podivuhodné objevy

a záhady podložené autentickými videozáznamy.
Předmětem jeho zájmu jsou především

nerozluštěné archeologické nálezy a pátrání
po mimozemských civilizacích, při nichž

navštívil více než osmdesát zemí
na pěti kontinentech.

Na velice poutavé vyprávění Vás zvou
pracovnice Městské knihovny Rýmařov.

Půjčovní doba knihovny:

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

Ve středu je knihovna zavřená

Kontaktní místo zdravotních pojišťoven
Dovolujeme si vám oznámit, že v informačním středisku v Rýmařově se můžete
přehlásit ze stávající zdravotní pojišťovny k těmto zdravotním pojišťovnám:

➢ OBOROVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

➢ VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

Přehlášení je možné provést k 1.1., 1.4.,1.7 a 1.10.

Nad rámec zákonem stanovených úhrad z veřejného zdravotního pojiš-
tění věnují tyto zdravotní pojišťovny zvýšenou pozornost zdravotně
preventivní péči.
Např.:

• Preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva již od 40 let
• Preventivní vyšetření prsů již od 40 let 1x za 2 roky zdarma
• Příspěvek na přeočkování proti klíšťové encefalitidě
• Příspěvek na fixní rovnátka
• Příspěvek na dětské ozdravné pobyty
• Příspěvky na vitamíny, antikoncepci

A spoustu dalších preventivních programů

Podrobnější informace a případné přihlášení získáte
v Městském informačním a turistickém středisku

v Po - Pá 9.00 - 17.00 hodin
Tel.: 554 212381

Informace městského a turistického střediska

MaTIS
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Školy informují

HISTORICKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ
SPORTOVNÍ TŘÍDY

Ve dnech 1. - 2. března 2003 
se ve Vysoké nad Jizerou kona-
ly závody v běhu na lyžích při
příležitosti 100. výročí Skiklubu
Vysoká nad Jizerou. Závodů 
se zúčastnilo celkem 220 lyžařů
- běžců z celé České republiky.
Sportovní třídu Základní školy
na Jelínkově ulici v Rýmařově
zastupovali dva účastníci -
Martina Moslerová (1989)
a Michal Kautz (1989).
V sobotu 1. března jeli závod-
níci volnou technikou na trati
dlouhé 3 km a Martina
Moslerová projela cílem v po-
řadí jako sedmnáctá ze 46 zá-
vodnic. To je velký úspěch,
který jí dává naději na další
skvělé výkony v příštích sezó-
nách.
Michal Kautz si přijel pro de-
váté místo a zároveň tak vy-
bojoval I. výkonnostní třídu. 
Je to historicky první výkon-
nostní stupeň pro rýmařovské
sportovní třídy.

V neděli se uskutečnil štafeto-
vý běh na 3x3 kilometry kla-
sickou technikou. Martina
a Michal startovali ve štafetách
Jesenické župy I. Martina Mo-
slerová potvrdila skvělou for-
mu a v prvním úseku předáva-
la štafetu osmá v pořadí s od-
stupem 5 sekund na páté místo.
Celá štafeta se celkově umístila 
na 10. místě.
Michal Kautz zahajoval rovněž
první úsek a štafetu předával
v pořadí jako čtvrtý s nepatr-
nou ztrátou na medailovou po-
zici. Jeho štafetové družstvo 
si ovšem v konečném pořadí
přijelo pro třetí místo, a to zna-
menalo vůbec první medailové
umístění na Mistrovství České
republiky pro sportovní třídu
základní školy na ulici
Jelínkově 1.
Velký podíl na výsledku obou
úspěšných závodníků má jejich
trenér a zároveň také servisman
Rosťa Sedláček. JiKo

Nostalgie s Krylem ...
Ve středu 5. března studenti SSOŠ Prima
navštívili koncert, který připravil bratr Karla
Kryla Jan spolu s Pepou Nosem pod názvem
Nostalgie s Krylem. V programu koncertu 
se střídaly verše a písně J. Kryla a Pepa Nos
svým osobitým projevem ve svých písních

navázal na současné politické dění, na vzta-
hy mezi lidmi, lásku a problémy, které se do-
týkají nás všech. Jak sám Jan Kryl říká, 
že mu nejde o popularitu, ale o to, aby se li-
dé při jeho vystoupeních zamysleli.
Koncert studenty velmi zaujal a líbil se. JP

ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
hledá učitele aprobací

• Matematika - Chemie • Anglický jazyk
• Český jazyk - Dějepis • Tělesná výchova - Chemie

• Matematika - Tělesná výchova
Nabízíme byt, příjemné pracovní prostředí, jistotu práce, bezvadný kolektiv učitelů.

Datum nástupu dle dohody s vedením školy.
Tel.: 554 211 339

Dne 19. 2. 2003 se studenti gymnázia
v Rýmařově Tomáš Bubela a Petr Klouda zú-
častnili okresního kola konverzační soutěže
v jazyce anglickém v Bruntále. Již tradičně
všemu předcházela důkladná „několikamě-
síční“ příprava, která však kvůli nedostatku
času trvala asi týden. Soutěž samotná probí-
hala velmi dramaticky. Po dlouhých a těž-

kých konverzačních bojích nakonec 
P. Klouda vybojoval 1. místo a T. Bubela 
2. místo.
Dobré umístění našich studentů na podob-
ných soutěžích se pomalu stává pravidlem
k velké spokojenosti jak profesorského sbo-
ru, tak studentů a já doufejme, že tento trend
bude pokračovat i v budoucnu. PeKlo

Studenti gymnázia úspěšní v konverzační soutěži

Krátkých období uklidnění užíval Jiří
Tunkl k likvidaci válečných škod a po-
moci postiženým panstvím. Již roku
1478 se mu podařilo obnovit těžbu 
ve většině dolů na rabštejnském zboží,
jen osidlování zpustlých vsí postupo-
valo velmi pomalu. 1480 osvobodil 
od všech platů, robot a jiných povin-
ností zatím věrné město Zábřeh. Navíc
měšťanům odstoupil pokuty z hrdel-
ních zločinů, neboť i z vražd bylo mož-
no vyplatit se štůčky sukna, včelím
voskem a vysokou peněžitou pokutou
podle postavení nebožtíka (u měšťana,
rytíře a pána vždy desetkrát vyšší než
u předchozího) a pak bylo třeba 
„na hrob lehnúti a mrtvého o věčné
přátelství prositi.“ Přes všechny nema-
lé ztráty zůstal Jiří Tunkl z Brníčka
jedním z nejmocnějších moravských
pánů, neboť nadále vlastnil dvě města,
dvě městečka, 6 hradů, mnoho tvrzí
a čtyřiapadesát vesnic. Co to bylo plat-
né, nepřátelé byli zde a jistě zahanbe-
ní jeho vysokou morálkou, jež se od-
pouští nejhůře. A tak nastala další do-
ba soudů a záludností. Žaloby jej vini-
ly z věcí, jež byly jednak pořádně pře-
hnané, často zcela vylhané, jednak
z činů, jichž se mnohdy ve větší míře
dopouštěli sami jeho soudci i žalobní-
ci. Vyčítali mu, že se choval jako lou-
peživý rytíř, že bral klášterům, pánům
i katolíkům a škodil poddaným.
Vrcholem však bylo, když jej zrádci
právoplatného krále, kteří zapomněli
slavnostní přísahy a Moravu prodali 
útočníkovi, nazvali na sněmu zem-
ským škůdcem, ale to přece známe
z doby nedávno minulé a neslouží nám
to ke cti dosud. S jakou pompou rádi

trestáme nevinné či méně vinné, ale
s viníky nám to jaksi nejde. Zemský
sněm mu zakázal již roku
1476 opouštět Zábřeh bez
jeho vědomí. Jiří se snažil
věci uvést do pořádku, po-
kud se cítil vinen, umožnil
třeba návrat brněn-
ských augustiniánů do
Krasíkova a vrátil jim
třebovický majetek.
Na druhé straně nel-
ze nevěřit, protože to
tak tehdy chodilo,
vypuklo-li nepřátel-
ství, že 1481 přepadl
statky souseda Petra
z Bořečkovic a „pobral mu
všechno šatstvo choděcí i po-
stel, ... krávy, vozy i jiné hos-
podářství.“ Snad jen osobnost jeho
příbuzného Ctibora Tovačovského
z Cimburka, vynikajícího a silného
zemského hejtmana Moravy, zabráni-
la horším postihům a teprve roku 1480
byli Jiří s bratrem Jindřichem konečně
přijati na zemském sněmu do panské-
ho stavu, možná je to mělo přivést 
na Korvínovu stranu.
Roku 1481 zpochybnil držbu rabštejn-
ského panství Jan Heralt z Kunštátu,
který se odvolával na jakýsi list Čeňka
Kožišovského, a začal je soudně vy-
máhat. Neuspěl sice, ale správou pan-
ství pověřil sněm 1482 na jeden rok
zemského hejtmana Ctibora
Tovačovského a Jiřímu bylo panství
odňato. Nakonec Jiří svou při vyhrál
a znovu se ujal majetku roku 1483 po
zaplacení dluhů, jež na panství vázly,
a udržel zástavu do roku 1493.

Podrobněji se o sporu dočteme
u Ladislava Hosáka, který však je
k Tunklům krajně nespravedlivý

(Dějiny Rýmařovska II. díl).
Nutno zdůraznit, že Jiří až 

do smrti Matyáše Korvína
(+1490) nepodlehl de-

nuncování, výhrůž-
kám ani vydírání a za
českého krále ho ni-
kdy jako jeden z mála
Moravanů neuznal.
Teprve po smrti bez-

dětného uherského krále
se země vrátila pod žezlo
Vladislava Jagellon-
ského, který zároveň zís-
kal i svatoštěpánskou ko-
runu. Morava se opět vrá-

tila k zadostiučinění
Tunklů do svazku zemí

Koruny české. Statečný a věr-
ný voják, který se štěstím přežil stovky
bitev i nebezpečných šarvátek, se k stal
nakonec ironií dějin asi roku 1494 
obětí vzpoury vlastních poddaných,
jimž mnohdy významně pospěl.
Zábřežští měšťané neunesli tíhu povin-
ností a jak dí Palacký: „svého pána sra-
zili k zemi, poranili a téměř zabili, tak
že jest vždy od toho zbití nevstávaje 
umřel.“ Tím bychom sice mohli smut-
ný příběh statečného Tunkla, pána 
na Brníčku, ukončit, ale je zde ještě ně-
co. Žaloby mu vytýkaly i věci faktické:
„že Tunkl zatopil cesty starodávní, že
tudy lidé podle zvyklostí...jezditi ne-
mohli.“ Zádveřičtí žalují, že jim „odjal
lúky jejich jímal, bil.“ Vše nakonec vy-
světluje Proček z Kunštátu, který říká,
že „jeho poddané sjímal...dobytek po-

bral, několik dní hladem mořil, na je-
jich lúkách sekl, lúky jim odjíti chtěl,
rybníky dělaje.“ Podobně jako jiná
šlechta přicházející renesance se totiž
pokoušel zvýšit výnos válkami zchud-
lých panství rybníkářstvím, a tak vy-
hledával vhodná místa pro vodní plo-
chy dodávající kapry na trh v dobách
četných půstů. Nemohl mnohdy jinak
než postupovat proti sobeckým zá-
jmům konzervativních poddaných,
kteří odmítali pochopit tehdy moderní,
velkorysé a velmi výnosné podnikání
(srovnejme např. dnešní odmítání vý-
stavby dálnice, nových závodů, ohrno-
vání nosu nad vstupem do Unie, nebo
těžké problémy s výkupem pozemků
pro stavbu železnice v 19. století).
Lidská zloba nedopřála Jiříkovi klid
ani po smrti a mstila se mu alespoň
pověstmi jako později rožmberskému
rybníkáři Jakubu Krčínovi z Jelčan,
dodnes uznávanému odborníku.
Všechny se shodují na jiskřivých zim-
ních nocích, kdy budí lidi děsivý skří-
pot na brníčském rybníku. To prý sám
ďábel orá led pluhem, v němž je zapřa-
žen zchvácený Jiří Tunkl. Hlas lidu
nejspíše nebývá vždy hlasem Božím.
Jiříkův syn Jindřich zanevřel na mo-
ravské statky, prodal je a přestěhoval se
do Čech, kde získal významný úřad
purkrabího Pražského hradu a stal 
se fojtem Horní i Dolní Lužice.
Dodejme, že v 16. století rod náhle
zchudl a celé století živořil a upadl
i společensky. Teprve roku 1720 byl
František Arnošt povýšen opět do pan-
ského stavu. Některé větve Tunklů ži-
jí u nás i v cizině dodnes. 

Mgr. Jiří Karel

Husitští páni z Brníčka (3)

Z historie
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Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Rušení LSPP od zeleného stolu?
Vážení čtenáři,
před nedávnem jsme Vás informovali v článku 
„Co dělat, když potřebujeme lékařskou pomoc“ ta-
ké o činnosti lékařské služby první pomoci.
Zdravotní péče v naší zemi prochází složitým pro-
cesem, kterému v řadě případů bohužel schází zá-
sadní systémová linie a vazby. Součástí reformy
veřejné správy bylo i převedení některých nemoc-
nic a také systému zdravotnické záchranné služby
a lékařské služby první pomoci pod působnost
krajských úřadů, včetně léta neřešených problémů
legislativních, ale zejména finančních.
Ve snaze zefektivnit činnost zdravotnictví je jed-
ním z prvních kroků snaha o omezení lékařské
služby první pomoci. O jejím postavení a potřebě
v naší současné společnosti se mezi odborníky ve-
dou čilé diskuse - od tvrzení o jejím zneužívání,
snah po jednoznačné definici, přes názory na její
„přežitost“ s tím, že péči o nemocné vyžadující tu-
to službu by měli zajišťovat praktičtí lékaři, nebo
že by lékařské služby první pomoci měly být při-
členěny ke stávajícím nemocnicím s příslušným
zázemím apod. Nám, laikům, nezbývá než doufat,
že přijatá řešení budou logická a neohrozí právo

občanů na zdravotní péči dané Ústavou.
Bohužel ne vždy se však tato naše očekávání napl-
ňují. V současné době probíhá v rámci
Moravskoslezského kraje (na úrovni samosprávy)
příprava rozhodnutí o snížení celkového počtu lé-
kařských pohotovostí z dosavadních dvaadvaceti
na dvanáct. Mezi těmi, které mají být zrušeny, jsou
obě rýmařovské - jak pro dospělé, tak pro děti, za-
chovány mají být obě jak v Bruntále, tak v Krnově.
Zástupce hejtmana Ing. Jiří Carbol oznámil, 
že do týdne mohou starostové obcí a měst, kterých
se omezení týká, předložit své námitky k připravo-
vané koncepci, v týdnu od 10. 3. se mají uskuteč-
nit jednání, kterého se zúčastní představitelé naše-
ho města i nemocnice a krajské zastupitelstvo má
o definitivní podobě rozhodnout 27. března.
Jde o důležité rozhodnutí, které se nejen zásadním
způsobem dotýká občanů, ale které také může vý-
razným způsobem ovlivnit i celý další vývoj lékař-
ské péče v našem městě a na Rýmařovsku. Takové
rozhodnutí by mělo být podloženo jednoznačným
logickým zdůvodněním, logiku však marně hledá-
me a v žádném případě nenacházíme důvody pro
zrušení pro zrušení lékařské služby první pomoci

v místě, kde funguje moderní dětské oddělení za-
bezpečené celým zázemím nemocnice.
Této aktuální problematice se věnuje následující
příspěvek primáře MUDr. Stanislava Horáka.

Ing. M. Marek, nemocnice Rýmařov

V těchto dnech připravují krajští 
úředníci rozhodnutí o tom, kde bude
a kde nebude lékařská služba první
pomoci. O potřebě její redukce není
mezi zdravotníky nejmenší pochyb-
nosti. Zajímavý je ale způsob, jakým
se rozhoduje o místech, kde tato
služba zůstane a kde nikoliv. Stejně
jako v letech minulých z Prahy, i ten-
tokrát se připravuje rozhodnutí 
od zeleného stolu, v tom jsme si tedy
ničím nepolepšili. Domníval jsem 
se, že prvořadou potíží je nedostatek
financí, s tím by se muselo souhlasit.
Pak by toto rušení mělo mít racionál-
ní podklad a mělo by skutečně být 
alespoň ekonomicky zdůvodnitelné,
přestože tvrdíme, že lidský život nel-
ze zaplatit.Uvedu příklad, kde pozor-
ný čtenář, a nemusí to být zdravot-
nický ani ekonomický expert, nena-
jde žádné logické vysvětlení, pokud
v to nepočítáme lobbing a politické
tlaky a ambice. Stejně jako při ruše-
ní nemocnic v r.1997 jsou i při ruše-
ní pohotovostí v městě Rýmařov
v kolonkách „dospělí“ a „děti“ opět
nuly - tedy zrušení. Zatímco nesmy-
slnost zrušení nemocnice se podařilo
prokázat při výběrových řízeních
a ověřováním četných ministerských
kontrol, o rušení pohotovostí s námi

nikdo nediskutoval. Zase se má roz-
hodovat bez nás a bez základní zna-
losti problematiky tohoto regionu.
Proti umístění LSPP pro dospělé 
do města Bruntál nemá nikdo z nás
větší výhrady. Totéž se ale nedá říci
o umístění dětské pohotovosti do to-
hoto města na úkor Rýmařova.
Nejen, že je to nelogické, neekono-
mické, ale jde o rozhodnutí, které
potenciálně ohrožuje životy malých
pacientů. Smyslem lékařské pohoto-
vosti je totiž nejen vyšetřit závažně
nemocné dítě - jiné by na pohotovost
nemělo být směrováno - ale dle potře-
by jeho stav sledovat s možností ak-
tivního zásahu při jeho zhoršení.Takto
zní i požadavek České lékařské ko-
mory a domnívám se, že by to měl
takto chápat každý rozumně uvažující
člověk. A v tom je základní rozpor -
zatímco v Rýmařově, kde má být dět-
ská pohotovost zrušena, je kvalitní
lůžkové dětské oddělení se vším kom-
plementem a možností následné léč-
by, v Bruntále bylo dětské oddělení -
jako ztrátová část akciové společnosti
- zrušeno před řadou let. Chybí tedy
to nejdůležitější, a to je kontinuita pé-
če o závažně nemocné dítě, se ztrátou
času různými převozy. Ztrátou času,
který je všeobecně hodnocen jako

jedním z nejdůležitějších faktorů 
v akutní medicíně.
Modelově si představme situaci, kdy
vážně nemocné dítě je přivezeno 
na pohotovost do Bruntálu, je ošetřeno
lékařem z Rýmařova, který toho dne
bude mít službu a odesláno zpět do ne-
mocnice v Rýmařově k hospitalizaci,
nejspíše vozem Rychlé lékařské po-
moci, kterých má přibývat. Toto počí-
nání se podle mého názoru nedá nijak
kulantně pojmenovat. Je to nejen nee-
konomické, nemedicínské, ale ve své
podstatě nebezpečné jak pro dítě, tak
konec konců i pro ošetřujícího lékaře.
Lze si snadno představit provoz na tra-
se Rýmařov - Bruntál a zpět například

za současné chřipkové epidemie, kdy
teploty kolem 40° C nejsou ničím ne-
obvyklým, u dítěte však stavem ne-
bezpečným a nepředvídatelným.
Závěrem tedy pokládám otázku - ne-
bylo by rozumné ponechat pohoto-
vosti tam, kde jsou zajištěny tak, jak
to současná medicína, ale i zdravý
rozum vyžadují? To znamená s vaz-
bou na lůžková oddělení s možností
sledování vývoje a zajištění transpor-
tu na vyšší pracoviště při zhoršení
stavu. Nebo budeme čekat na zbyteč-
ná úmrtí našich malých pacientů, 
abychom si svou pravdu potvrdili? 

Prim. MUDr. Stanislav Horák
Nemocnice s.r.o. Rýmařov

Současné lékařské ambulance v Rýmařově
V rámci Nemocnice s.r.o. Rýmařov:

Všeobecná interní ambulance, kardiologická poradna - prim. MUDr. Miroslav Růžička, MUDr. Dagmar Linhartová (pracovní dny - na objednání), 
tel. 554 253 206
Gastroenterologická poradna - prim. MUDr. Petr Opletal (pracovní dny kromě úterý - na objednání), tel. 554 253 208
Diabetologická a metabolická poradna - MUDr. Jana Kroupová (pracovní dny - objednávání 12 - 14 hod.), tel. 554 253 206
Ambulance dětského oddělení nemocnice - MUDr. Tatiana Gvozdiaková, MUDr. Jiří Strnadel (pracovní dny 10 - 12 hod., 13 - 15 hod.), tel. 554 253 265
Všeobecná chirurgická ambulance - lékaři chirurgického oddělení (pracovní dny - bez objednání), tel. 554 253 225
Cévní poradna - MUDr. Jaroslav Louda (čtvrtek 11 - 13 hod.), mamologická poradna - prim. MUDr. Dušan Kratochvíl (středa 9 - 12 hod.), tel. 554 253 225
Gynekologická ambulance s poradnou klimakterickou, urogynekologickou a poradnou pro antikoncepci - MUDr. Marián Olejník a lékaři oddělení (pra-
covní dny - bez objednání), poradna pro těhotné (pátek 8 - 10 hod), tel. 554 253 245

Ostatní ambulance umístěné v areálu nemocnice
Imunoalergologická ambulance - MUDr. Iveta Hudcová (úterý a čtvrtek 8 - 15 hod. - na objednání), tel. 554 253 268
Ušní, nosní, krční ambulance (ORL) - MUDr. Tomáš Rybnikár (pondělí a středa, 15 - 18 hod. - bez objednání), tel. 554 253 268

Foto: Ing. Miloslav Marek

Lékařská služba první pomoci v Rýmařově
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Město Rýmařov
Tajemník Městského úřadu v Rýmařově

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

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

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

a preciznost, organizační schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• vede předepsanou evidenci místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidelné prohlídky a předkládá návrhy opatření z nich vyplývající,
• zajišťuje soulad autobusových zastávek s právními předpisy a normami, zastupuje město při projednávání jízdních řádů,
• zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při opravách v nákladech nad 0,5 mil. Kč,
• zajišťuje obchodní soutěže ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

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

K přihlášce přiložte
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkající se investiční činnosti,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 31.3.2003

Lhůta pro podání přihlášky:  31.3.2003

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

Městský úřad v Rýmařově
nám. Míru 1
795 01 RÝMAŘOV

Ambulance mimo areál nemocnice

Pivovarská 11
Gynekologie - MUDr. Marianna Hájková, tel. 554 211 966
Urologie - MUDr. Jan Poles (úterý a pátek 8 - 13 hod.), tel. 554 211 689
Ortopedie - MUDr. Mojmír Svoboda (pondělí 10 - 18 hod.), tel. 554 219 389
Kožní ambulance - MUDr. Iva Bernatíková (čtvrtek 8 - 13 hod.), tel. 554 219 389
Onkologie - Prim. MUDr. Jiří Šupík (každé první úterý v měsíci 13 - 17 hod.),
tel. 554 219 389 
Klinická psychologie - Mgr. Ilona Servusová, tel. 554 253 484
Oční ambulance - MUDr. Jana Tvrdoňová (úterý a čtvrtek 8 - 15 hod.), 
tel. 554 253 481
Lékaři pro děti a dorost
MUDr. Milada Křížková, tel. 554 211 961
MUDr. Jiřina Kubitová, tel. 554 211 962
MUDr. Vlasta Rychlá, tel. 554 211 960
Praktičtí lékaři pro dospělé
MUDr. Bohumil Servus, tel. 554 211 965
MUDr. Kristina Volková, tel. 554 211 963

Zubní lékaři:
MUDr. Jarmila Valíčková, tel. 554 211 969
MUDr. Marie Vylíčilová, tel. 554 211 967
Havlíčkova ulice č. 9
Návštěvy u lékařů je nutno objednat, tel. 554 211 964
Praktický lékař pro dospělé - MUDr. Jana Strnadelová
Neurologická ambulance - MUDr. Ivo Krčmář (středa)
Psychiatrická a protialkoholní ambulance - MUDr. Jiří Míčenec (úterý)
Logopedie - PaedDr. Olga Havelková (pátek)
Na ostatních místech:
Praktičtí lékaři pro dospělé:
MUDr. Věra Špicerová, Národní 2, tel. 554 213 253
MUDr. Jana Jurásková, Sklepní 11, Janovice, tel. 554 283 018
Zubní lékaři:
MUDr. Josef Vylíčil, 8. května 47, tel. 554 212 848
MUDr. Marie Poulíková, Radniční 8, tel. 554 212 684
MUDr. Siegrun Fritscherová, Opavská 12, tel. 554 211 520
MUDr. Valéria Puciová, Divadelní 12, tel. 554 211 969

Návštěva ambulancí odborných lékařů většinou vyžaduje objednání na základě lékařského doporučení nebo vyžádání. Ing. Miloslav Marek

Poděkování lékařskému personálu chirurgického oddělení rýmařovské nemocnice
Upřímně děkujeme lékařům za kvalitní odbornou péči, především primáři MUDr. Dušanu Kratochvílovi za lidský přístup a sestrám
za trpělivost při ošetřování našeho milovaného pana Františka Barana po dobu jeho pobytu v rýmařovské nemocnici a zvláště pak
v posledních chvílích jeho života.                                                                                                                   Rodina Baranova
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Policisté se zaměří na lichvu Rok ochrany nemotorizovaných účastníků
silničního provozuPo celé severní Moravě se v rámci policejních akcí

rozběhla řada preventivních i represivních aktivit
směřujících k odhalování a potírání lichvy v rom-
ských komunitách. Loni bylo totiž průzkumem zjiš-
těno, že se z Moravskoslezského regionu snažilo
o emigraci nejvíce Romů, a ti údajně uváděli jako
důvod svého odchodu často právě lichvu.
Oč tedy vůbec jde? Není pravdou obecně rozšířený
názor, že lichva u půjček začíná od určitého procen-
ta úroku. Trestní zákon v § 253 uvádí, že lichvy
se dopustí ten, kdo zneužije něčí tísně, nezkuše-
nosti, rozumové slabosti nebo něčího rozrušení,
dá sobě, nebo jinému poskytne, nebo slíbí plnění,
jehož hodnota je v hrubém nepoměru, nebo kdo
takovou pohledávku uplatní v úmyslu převést ji
na sebe. Pro takového pachatele zákon vyměřuje
trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý
trest. V případě, že získá značný prospěch, může jít
o trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.
V rámci našeho okresu nebyl v posledních letech
vyšetřován žádný případ lichvy, kromě jednoho pří-
padu z Krnova, kdy se nejednalo o romskou komu-
nitu. Předpokládáme ale, že může jít o latentní
trestnou činnost. Na tu se navíc často nabaluje
i trestná činnost násilného charakteru, zejména vy-
dírání. Lichvář totiž při vymáhání pohledávek mů-
že užívat pohrůžky násilím, ublížením na zdraví 
či dokonce smrtí. Oběť lichvy se do problémů za-
plétá tím víc, čím častěji si od lichváře půjčuje.
V případě, kdy je rodina závislá na sociálních dáv-
kách, nemusí tento příjem stačit ani na úroky z půj-
čených částek.
V případě jakýchkoli poznatků o této trestné čin-
nosti můžete využít linku 158 nebo v pracovní do-
bě 974 731 320.
Policie v našem okrese vstoupila ve styk s romský-
mi koordinátory a plánuje přednášky pro děti i do-
spělé v této komunitě s cílem informovat, poučit,
poradit i pomoci.

Jako tradičně i rok 2003 byl v rámci policie vyhlá-
šen rokem, který bude klást důraz na některou
z palčivých problematik. Tentokrát byl celorepub-
likově vytypován problém chodců a cyklistů.
Na silnicích v našem okrese loni došlo k celkem 50
nehodám, jejichž účastníkem byl chodec. Z toho
21 chodců nehodu zavinilo, více jak polovinu
z těchto viníků tvořily děti (13).
Pokud jde o cyklisty, zaznamenali jsme 44 nehod
s jejich účastí. Tato čísla přibližně odpovídají hod-
notám z roku 2001.
Jako problematické se jeví především neukázněné
přecházení přes přechody pro chodce, vbíhání řidi-
čům do jízdní dráhy. V kategorii cyklistů zase ne-
osvětlené bicykly, požívání alkoholu, případně ne-
respektování ostatních pravidel silničního provozu.
Policisté proto nebudou letos ve zvýšené míře dbát
jen na bezpeč-
nost chodců
a cyklistů, ale
budou také posti-
hovat přestupky
těchto účastníků
provozu.
Policie ČR bude
v Bruntále,
Krnově a Rýma-
řově spolupraco-
vat i s Městskou
policií a hodlá
zvýšit tlak na do-
držování pravi-
del ze strany
chodců a cyklistů
právě v rámci
zvýšení jejich
b e z p e č n o s t i .

Častěji se proto občané budou setkávat s policisty
a strážníky u přechodů pro chodce, s kontrolami
cyklistů apod.
Tyto aktivity ale neznamenají žádnou zásadní
změnu v činnosti dopravní a pořádkové policie,
protože problému nemotorizovaných i motorizo-
vaných účastníků silničního provozu je ze strany
policie věnována vysoká pozornost permanentně.
Ani jiné činnosti policie nezůstanou ve stínu
Roku ochrany nemotorizovaných účastníků sil-
ničního provozu. Problému chodců a cyklistů bu-
de pouze věnována zvýšená pozornost, policisté
také častěji navštíví děti v rámci dopravní výcho-
vy a uspořádají několik dopravně bezpečnostních
akcí na problémových místech (křižovatky, pře-
chody pro chodce), o jejichž výsledcích bude ve-
řejnost informována.

• RÝMAŘOV - krádež vloupáním
do fotoateliéru
Krátce po čtvrté hodině ranní rozbil
ve čtvrtek 20.2.2003 zatím neznámý
pachatel přineseným betonovým
kvádrem skleněnou výplň výlohy fo-
toateliéru v Rýmařově. Přitom na vě-
cech ve výloze a samotným rozbitím
výlohy způsobil škodu ve výši 
23 200 Kč. Vzniklým otvorem vnikl
do prodejny, zde přeskočil prodejní
pult, za ním rozbil skleněná dvířka
od dřevěné skříňky a z té pak odcizil
celkem osm fotoaparátů různých
značek a hodnot v celkové výši
59 480 Kč.
Pachatel byl vyrušen majitelkou foto-
ateliéru, která na něj z okna prvního
patra volala, aby okamžitě vypadl.
Pachatel z místa činu utíkal 
na ul. Husovu, kde stálo osobní vo-
zidlo, do kterého nastoupil a odjel
směrem na tř. Hrdinů. K popisu pa-
chatele majitelka uvedla, že se jedna-
lo o muže vysokého kolem 175 cm, 
urostlé postavy, ve věku asi 30 až 40
let. Muž měl na hlavě tmavou kuklu
s nějakým světlým vzorem, staženou
přes obličej. Na hlavě měl ještě navíc
pravděpodobně kulicha. Na sobě měl

tmavou zimní šusťákovou bundu, kte-
rá měla na rukávech zelený pruh le-
movaný bílým proužkem.
V průběhu tří dnů to byl třetí případ
krádeže v obchodech. Pachatelé 
se tímto chováním často dopouští ne-
jen přestupků, ale také trestných činů
krádeže, pokud byli za krádež v po-
sledních třech letech odsouzeni. 
Co do profilu pachatelů jde častěji
o muže než ženy, věková paleta je po-
měrně pestrá. Krádeží se dopouští i ne-
zletilci, obvykle mezi 12 - 14 lety, kteří
kradou cukrovinky, ale i další předměty.
Nejčastějším „sortimentem“ je alko-
hol, ale pachatelé těchto trestných či-
nů nepohrdnou ani tělovým mlékem
či balíčkem kávy, bývají to také par-
fémy, krémy, ale třeba i zubní pasty.
Nejzatíženějšími touto delikvencí
jsou větší obchody a drogerie.
Několikrát do měsíce zaznamenává-
me úspěšné zásahy ostrahy samot-
ných obchodů, či přímo prodavaček.
• HORNÍ MĚSTO - sebevražda
oběšením, bez cizího zavinění
V neděli 23.2.2003 nalezl muž v pří-
zemí na chodbě rodinného domku
v Horním Městě svou 64letou man-
želku, která nejevila známky života.

Žena dle oznamovatele visela 
ve smyčce spletené ze dvou pramenů
silonového provazu, které byly uvázá-
ny ke kovovému žebříku, jenž slouží
jako přístup do půdního prostoru do-
mu. Oznamovatel ženu po nalezení
odříznul a následně přivolal lékařskou
pomoc. Na místo přivolaný lékař ry-
chlé záchranné služby konstatoval
smrt následkem udušení z oběšení.
Při ohledání neshledal stopy cizího
zavinění. Důvodem byly zřejmě ženi-
ny obavy o svůj zdravotní stav.
• JANOVICE - RÝMAŘOV - krá-
dež výkyvných frézovacích hlav
ve stolárně
V době mezi 29.1. a 24.2.2003 odcizil
zatím neznámý pachatel 2 ks výkyv-
ných frézovacích hlav, které byly umís-
těny v prostorách stolárny. Součástí
každé hlavy jsou 2 vyměnitelné nože.
Hodnota jedné hlavy je 17 354,50 Kč
a jednoho nože 6 990 Kč. Celkem tedy
pachatel způsobil škodu za 48 489 Kč.
• RÝMAŘOV - Vloupání do pro-
dejny výpočetní techniky, mobilní
telefony a příslušenství, škoda
za více jak 112 000 Kč
V noci z 27. na 28.2.2003 vnikl přes
dveře násilně zatím neznámý pachatel

do prodejny výpočetní techniky a te-
lefonních přístrojů v Rýmařově.
Násilným způsobem se dostal až 
do kanceláře, zdemoloval dveře (ško-
da 10 000,- Kč) a vnikl do prodejny.
Z obchodu pak odcizil z výsuvných
přihrádek u prodejního pultu finanční
hotovost ve výši 1 310 Kč, z regálu 
za prodejním pultem odcizil 5 ks plá-
těných pouzder na telefon v hodnotě 
1 543 Kč.
Pachatel dále odcizil celkem 35 ks
dobíjecích kupónů různých operátorů
v hodnotě téměř 18 tisíc korun a 15 ks
mobilních telefonů různých typů
v celkové hodnotě 80 tisíc korun.
Způsobená škoda činí celkem 
112 665 Kč.
• MALÁ MORÁVKA - Vloupání
do rekreační chalupy
V době mezi 16.1. a 1.3.2003 vnikl
násilně oknem verandy zatím nezná-
mý pachatel do rekreační chaty
v Malé Morávce 40letého majitele
z Brna. Poté, co se dostal dovnitř, zde
odcizil starší rádio v ceně asi 500 Kč,
petrolejovou lampu za 250 Kč a jeden
ročník časopisu.
Svým jednáním způsobil škodu 
za celkem 1 850 Kč.
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• BŘIDLIČNÁ - ulice Šternberská,
dopravní nehoda, náraz do dětské-
ho kočárku, auta a plotu, smyk
V neděli 2.3.2003 v 15.00 hodin 20le-
tý řidič Škodovky při projíždění levo-
točivé zatáčky dostal s vozidlem
smyk, který nezvládl a vyjel vlevo
mimo vozovku, kde narazil do dět-
ského kočárku a následně do stojícího
osobního vozidla FORD Tranzit míst-
ního řidiče, pak ještě do kovového 
oplocení. Způsobená škoda při neho-
dě činí bezmála 66 000 Kč.

Dechová zkouška byla u řidiče provede-
na s negativním výsledkem. Za přestu-
pek mu byla uložena bloková pokuta.
• KARLOV, LUDVÍKOV - Krádež
boxu na lyže z vozidla a lyžařských
bot
K další krádeži spojené s lyžováním
došlo o víkendu 1. - 2.3. v Karlově
a Ludvíkově. Jen na Rýmařovsku je
to od začátku roku již šestý případ
krádeže lyžařských potřeb (např. na-
ložených 16 párů lyží, 3 lyžařských
boxů na vozidlech ....) :

V noci z 1. na 2.3.2003 odcizil zatím
neznámý pachatel 24letému majiteli
z Ostravy ze střechy zaparkovaného vo-
zidla Opel Frontera na parkovišti před
chatou v Karlově pod Pradědem po de-
montáži box na lyže se zlatým nápisem
po obou stranách v ceně 20 000 Kč.
• BŘIDLIČNÁ - Dopravní nehoda,
smyk, náraz do dřevěných klád,
V úterý 4. března v 5.40 hodin jede-
napadesátiletý řidič Felicie z Rýma-
řova při jízdě na zledovatělém povr-
chu komunikace dostal smyk, při

kterém bylo vozidlo stahováno vpra-
vo mimo komunikaci, kde se nachá-
zel sráz. Řidič ve snaze vyhnout 
se sjetí ze srázu strhl řízení vlevo,
Felicie se tím přetočila kolem své
osy a vyjela vlevo mimo komunika-
ci, kde narazila pravou stranou 
do dřevěných klád. Způsobená ško-
da: 16 000 Kč.
Dechová zkouška byla provedena
s negativním výsledkem. Ke zranění
osob nedošlo. Řidiči byla uložena
bloková pokuta.

Řidič měl v krvi 3,7 promile alkoholu
V průběhu středy 5.3.2003 do-
šlo v rámci Okresního ředitel-
ství Policie ČR Bruntál k cel-
kem 19 událostem, z toho bylo
5 dopravních nehod, což je
průměrný počet. Při jedné
z nich bylo řidiči naměřeno
3,7 promile alkoholu, a to je le-
tos rekordní hodnota.
V souvislosti s vyšetřováním sé-
rie leasingových podvodů byly
obviněny z podvodu další tři 
osoby (29letí manželé
z Bruntálu a 22letá žena
z Oborné), kteří dle obvinění
v průběhu roku 1999 v celkem

šesti případech (manželé v pěti,
šlo o fiktivní půjčky na elektro-
niku za 391.216 Kč a žena
z Oborné v jednom případě, kdy
šlo o fiktivní půjčku na ložnici
a CD přehrávač za celkem 
148 215 Kč) podepsali smlouvy,
předem věděli, že zboží neodebe-
rou a jedná se o zastření půjčky.
Celkem tak leasingovou společ-
nost poškodili o více jak půl mi-
lionu Kč. Leasingové podvody 
se množí také na Rýmařovsku,
dále se často jedná o podvody
spojené s čerpáním finančních
prostředků z nekrytých kont.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově
V pátek 24. ledna 2003 se uskutečnil
ples Diakonie ČCE - střediska
v Rýmařově pod záštitou náměstka
ministra MPSV pana Jiřího Hofmana.
Důvody uspořádání tohoto plesu byly
hned dva - propagace a prezentace
práce střediska a získání finančních
prostředků k vybudování Domova od-
počinku ve stáří v Dolní Moravici.
Na tento náš záměr stále chybí fi-
nanční prostředky, proto hledáme růz-
né cesty k jejich získání. Výtěžek ple-

su byl 9 947,60 Kč, dalších 5 000,-
Kč věnoval jako sponzorský dar pan
náměstek Hofman, celkový výtěžek
byl tedy 14 947,60 Kč.
Potěšující je, že se někteří rýmařovští
podnikatelé rozhodli projekt podpořit
formou sponzorských darů ve formě
materiálu nebo práce. Firma Kasard
tak poskytla 70 dveří za zvýhodněnou
cenu, od firmy Starp máme přislíben
laťový materiál na rekonstrukci stře-
chy, firma Prostr zajistí kovový plot

kolem stavby. Všem těmto sponzo-
rům za jejich štědrost srdečně dě-
kujeme.
Stejně tak děkujeme všem zástupcům
zúčastněných institucí za podporu na-
šeho záměru. Jsme rádi, že i v této ne-
lehké době mají lidé zájem pomoci
druhému člověku, který si sám pomo-
ci nemůže.
V závěru bychom rádi upravili úda-
je týkající se výdajových rozpoč-
tů města Rýmařova, které byly uve-

řejněny v Rýmařovském horizontu 
č. 02/2003. Konkrétně šlo o položku
Výdaje na sociální účely, Diakonie,
kde byla uvedena částka 670 000,- Kč.
Chtěli bychom upřesnit, že z těch-
to výdajů město Rýmařov Diako-
nii poukazuje 50 000,- Kč, zbylých 
620 000,- Kč jsou ostatní sociální ak-
tivity. Staňková Marcela,

ředitelka Střediska
Vladimír Stanzel,

předseda představenstva

Mgr. Lucie Krašteničová, tisková mluvčí Policie ČR

• RÝMAŘOV, MALÁ MORÁVKA
- Vloupání do chat, elektronika,
potraviny, požívání alkoholu
-Mezi 28.2. a 5.3.2003 vnikl po roz-
bití okna zatím neznámý pachatel
do chaty 57letého majitele
z Rýmařova v obci Stránské. Přes
kůlnu se dostal do chaty a zde pak
odcizil barevný televizor za asi 
3 000 Kč a na místě vypil 0,5 l vod-
ky za 100 Kč a litr červeného vína
za 50 Kč. V hale pak rozbil rádio
a způsobil zde celkovou škodu 
za 3 750 Kč.
-V době od 31.1. - 5.3.2003 se přes
okenici a okno vloupal zatím nezná-
mý pachatel do chaty 46leté majitel-
ky z Bruntálu v Malé Morávce.
Z chaty pak odcizil nové rádio s bu-

díkem za 1 000 Kč a také různé po-
traviny, masové konzervy, sardinky
a sáčkové polévky - vše v hodnotě
500 Kč. Odcizením způsobil škodu
ve výši 1 500 Kč a poškozením 
3 000 Kč, celkem tedy 4 500 Kč. Obě
vloupání šetří policisté OOP Rýmařov.

• PRADĚD, OVČÁRNA - Maření
výkonu úředního rozhodnutí
a ublížení na zdraví, jízda skú-
trem, ohrožení běžkařky, cesta od
vysílače Praděd k Ovčárně, zahá-
jení trestního stíhání
Policejní rada SKPV Bruntál zahájil
5.3.2003 trestní stíhání proti 40leté-
mu muži ze Zlína pro trestné činy 
ublížení na zdraví a maření výkonu
úředního rozhodnutí. Skutků se dle

obvinění dopustil 12.1.2003 
v 15.15 hodin, když řídil v areálu
Praděd sněžný skútr a při jízdě vy-
sokou rychlostí vjel kolmo na cestu
s běžkařskou trasou vedoucí
z Pradědu na Ovčárnu. Zde se střetl
s projíždějící poškozenou 47letou
běžkařkou z Ostravy, které zlomil
obě lyže a způsobil zranění levého
kolena a drobné oděrky. Doba léče-
ní poškozené je dle lékařské zprávy
předběžně 3 - 4 týdny. Dále bylo
zjištěno, že řídil motorové vozidlo
přesto, že mu rozhodnutím zlínské-
ho okresního úřadu vydaného dne
23.12.2002 s nabytím právní moci
23.12.2002 byl vydán zákaz řízení
všech motorových vozidel na dobu
dvou měsíců.

• MALÁ MORÁVKA - krádež ly-
žařského vybavení a videokamery
Ve čtvrtek 6. března došlo ke kráde-
ži z chaty akciové společnosti, kdy
pachatel po násilném vypáčení dve-
ří odcizil z lyžárny majitelům
z Brna, Kutné Hory, Prahy a Opavy
tři páry lyží a snowboard s vázáním.
Škoda dosáhla výše 63 400 Kč.
V průběhu odpoledne stejného dne
využil pachatel doby, kdy syn po-
škozeného 50letého majitele z Brna
nechal na volně přístupné chodbě
hotelu v Malé Morávce nechal bez
dozoru videokameru v hodnotě
18.980 Kč. Policie ČR upozorňuje
majitele, aby své cenné věci nene-
chávali volně přístupné a nedávali
tak příležitost zlodějům. 
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Sport

Rozlosování fotbalových turnajů
Termínová listina mistrovských fotbalových utkání TJ Jiskra Rýmařov

Jaro 2003

Koutek rýmařovských sahadžajogínů
Motto: Myšlení nás nutí poznávat a poznání přemýšlet.

SÍLA MYŠLENKY
Mezi všemi energiemi, které existuji
ve Vesmíru, tou nejmocnější, a to jak
tvůrčí a budující, tak i ničící je energie
vysílaná lidským mozkem. Její síla
spočívá v tom, že vyvolává pohyb a u-
vádí v činnost živelné síly přírody, kte-
ré samy o sobě jsou nečinné, jsou bez
pohybu, a ke svému probuzení potře-
bují impuls, jakým je právě lidská
myšlenka.
Člověk - nejinteligentnější tvor na
Zemi má schopnosti a sílu, aby svou
myšlenkou tvořil, nebo ničil, má tedy
velký dar - dar myšlení, ale i svobod-
nou vůli, jak s tímto „darem“ naložit!
Člověk - obraz Všehomíra - čerpá bě-
hem svého života z Jeho velké síly, a-
niž by rozuměl jejímu významu a vy-
tváří tak osud jak pro sebe, tak i vše-
mu lidstvu. V každém a ve všem je

dobro, a ve všem a v každém je zlo. To
i ono může myslící bytost zesílit,
upne-li k tomu svou pozornost, neboť
stejné přitahuje stejné. Kdybychom se
všichni naučili hledět vždy jen na jas-
nou stránku, temné si nevšímali, měli
bychom ráj na zemi a život by byl
nádhernou písní.
Nyní si představme, že každou vteřinu
se do prostoru dostávají milióny špat-
ných myšlenek, usilují o seskupení
podle svého obsahu a tvoří obrovské
rezervoáry chaosu, ve kterém není ani
stín tvůrčího impulsu, ale naopak pře-
bytek energie záporného obsahu. Tato
negativní energie se nevyužije v tvůrčí
činnosti a tak zpětně napadá lidstvo
v podobě např. živelných pohrom.
Naštěstí zákon řídící Vesmír je takový,
že čím čistší a vyšší je myšlenka pod-

le svého obsa-
hu, tím je i sil-
nější a dává
vládu nad živ-
ly (náleží by-
tostem, které
již dosáhly
vyššího du-
chovního roz-
voje). I my
máme povin-
nost hlídat si
myšlenky, ne-
podléhat ne-
gacím, a tak
se rovněž zapojit svými pozitivními
myšlenkovými pochody do budování
lepších životních podmínek nejen so-
bě, ale i celému světu. Je dobré si uvě-
domit kdo jsem, kam jdu, co mě na

konci cesty čeká. Potom budeme rádi
uskutečňovat myšlenky zdraví, lásky,
míru, pochopení, tolerance a štěstí.
Rozmnožujme tvůrčí energii třeba jen
krátkou a jasnou myšlenkou:

,,Ať se má celý svět dobře.“
Pouze ten, kdo otevřel své srdce,
probudil ducha a sám v sobě objevil
a poznal BOHA ten pochopí.
Když člověk POCHOPÍ, vidí před
sebou spoustu zázraků. Pochopení
se ale nezíská úporným studiem le-
titých rukopisů, ani usilovným fy-
zickým cvičením, které stejně bez
duchovního základu zůstává jen dři-
nou. Podobně je to s POZNÁNÍM.
Ani jedno se nedá vysvětlit, nebo
vynutit, to se prostě musí ZAŽÍT.
Člověk je z vůle Boží souhrnem 
elementárních sil, složením ze stej-
ných prvků jako všechno to, co ko-
lem sebe vidíme, jenom jejich se-
skupení je jiné. V srdci člověka 

je neviditelná síla, která hmotu oži-
vuje, a srdce lidské je člověku tím,
čím je vesmíru Slunce.
Je vinou každého jedince, že je ne-
šťasten, neboť všechno skutečné u-
trpení je vnitřní, a je způsobeno ná-
mi samotnými - naším egem.
Neštěstí a utrpení k nám sice při-
chází z venku jako životní situace,
ale dělá v nás jenom to, co mu do-
volíme. Zasívá, ničí, nebo sklízí
podle pokynů, které našlo napsané
uvnitř nás. Život není problém, ži-
vot je mystérium. Nepřemýšlejte
mnoho o jiných, je to jen útěk 
od sebe sama, spíše přemýšlejte 
o sobě, o své cestě a o svém místě

na Zemi. Celá dnešní společnost je
více méně nešťastná, nemocná na
duši i na těle. Je-li někdo smutný 
a ubohý, to nevadí, všechno je v po-
řádku - hodí se do této společnosti,
ale je-li veselý či zpívá si, už je 
to něco, čeho si okolí všimne. Jedni
si řeknou, že ON ztratil smysly,
druzí rychle konstatují proč to tak
je, a jako ,,správným“ egoistům 
to nedá spát, ,,ženou“ to pak dál. 
A ON je jenom šťastný! Šťastní lidé
nepromarní svůj život hromaděním
majetku, je pro ně nesmyslné, ničí-
li jiní tímto svůj život. Na onen svět
si nikdo žádný majetek nevezme 
a žádnou vkladní knížku tam nepo-

třebuje. Každé malé děcko se rodí
božské, a většina lidí umírá jako 
egoisté, kteří život prožijí perma-
nentně v napětí. Neumí a nedove-
dou se uvolnit ani v době svého cel-
kového odpočinku - spánku. Ráno
pak vstávají unavení, neodpočinutí,
doslova stažení. Vědí oni vůbec, ja-
ký je to pocit být šťastným?
Nemluvě o tom, že závist jako ne-
gativní myšlenka přitahuje stejné 
energie a tím začíná začarovaný
kruh, který se stále rozrůstá a navr-
šuje. A co na to jejich svědomí?
Mají-li vůbec ještě nějaké? Není to
ten tichounký a slaboučký hlas uv-
nitř, který bývá rázně umlčen? VelA



Vážení čtenáři,
v souvislosti s neustálým zvyšová-
ním nákladů na výrobu čtrnáctide-

níku Rýmařovský horizont se re-
dakce spolu s redakční radou a vy-
davatelem - Střediskem volného ča-

su rozhodla po zralé úvaze přistou-
pit k nepopulárnímu kroku, zvýšit
cenu za jedno vydání ze 6 Kč 
na 8 Kč již od prvního vydání ka-
lendářního roku 2003. Podobně ře-
šili situaci se stoupajícími náklady
na výrobu novin i jiné redakce.
Nelze totiž donekonečna dotovat
noviny našeho města z již tak velmi
napjatého rozpočtu SVČ. Příjmy
z reklam nejsou nikterak závratné
a také nepředpokládáme, že naší re-
dakci budou přiděleny pro letošní
rok dotace na podporu regionálních

periodik z Moravskoslezského kra-
je. Cena zůstane nezměněna i v tom
případě, že noviny nevyjdou s bare-
vnou obálkou.
Věříme však, že dvoukorunový roz-
díl nebude znamenat úbytek našich
stálých čtenářů, ale naopak, že neu-
stálým zdokonalováním a zkvalit-
ňováním obsahu novin i za přispění
vás, čtenářů, se budeme společnými
silami podílet na stále větší oblibě
tohoto periodika.
Za redakci Rýmařovského horizontu

Mgr. Jiří Konečný
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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.

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 14. 3.

Uzávěrka pro řádné vydání
je v pátek 21.3. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše příspěvky!

04/2003

Rýmařovský desetiboj 2003
Výsledky běhu na lyžích Celkové výsledky

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
Petr Andrýsek Ivo Volek
Ivo Soviš Jaroslav Hofman
Čestmír Nakládal Ivan Soviš

Kategorie muži C: Kategorie ženy:
Vojtěch Smetana Marcela Valová
Antonín Konečný Markéta Míčková
František Látal Eva Holubová

Kategorie muži A: Kategorie muži B:
Ivo Soviš Ivo Volek
Vlastimil Baran Jaroslav Hofman
Čestmír Nakládal Josef Svedoník

Kategorie muži C: Kategorie ženy:
Antonín Konečný Markéta Míčková
Josef Vlach Marcela Valová
Josef Volek Alena Jurášová

Další disciplinou bude STOLNÍ TENIS
Účastníci Rýmařovského desetiboje se sejdou
v sobotu 15. března v tělocvičně na Národní ulici
(pod kostelem). Soutěž mužů kategorie A a B bu-

de zahájena v 9.00 hodin, ženy a muži kategorie C
zahájí turnaje ve 13.00 hodin. Pořadatelé prosí
všechny o dochvilnost, aby mohl být turnaj rozlo-

sován a v danou hodinu zahájen. Podmínkou 
je čistá sportovní obuv a vlastní pálka.

Organizátoři Rýmařovského desetiboje

Oznámení

Připravil Zdeněk Kudlák
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NOVĚ OTEVŘENÁ

třída Hrdinů 13, Rýmařov
tel.: 606 713 324

MVDr. Jaromír ·picera

VETERINÁRNÍ
AMBULANCE

ORDINAČNÍ HODINY

pondělí 14.00 - 17.00

úterý 14.00 - 17.00

středa 14.00 - 17.00

čtvrtek 11.00 - 12.00 14.00 - 17.00

pátek 14.00 - 17.00

V¯ROBA A PRODEJ
PRACOVNÍCH ODùVÒ

- montérky do pasu
od 200,- Kč

- montérky s náprsenkou
od 250,- Kč

- montérková blůza
od 210,- Kč

MOÎNOST V¯BùRU

BAREVNÉHO

PROVEDENÍ

A VELIKOSTÍ

ADRESA: Jurdičová Libuše
Školní 13, 793 42 Janovice u Rýmařova
Tel.: 554 28 30 86, mobil: 608 026 761

Na adrese téÏ prodej levného pouÏitého zboÏí z dovozu.

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.



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

· - Octavia 1,8 20V, SLX,
92 kW, ãervená rallye,
r. v. 1997, 73 000 km,
249 000 Kã

· - Fabia Classic 1,4 Mpi,
50 kW, ãervená rallye,
r.v. 2002, 5 100 km,
265 000 Kã

Renault Clio 1,2i, tmavá
modrá, r.v. 1995,
170 000 km,
108 000 Kã

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

Ford Focus 1,8 RDI, 66 kW,
stfi. metal., r. v. 2000, 
43 000 km
285 000 Kã

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

· - Felicia LXI 1,3 50 kW,
modrá met. r. v. 1995, 
190 000 km,
107 000 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

· - Forman LXI 1,3 50 kW,
bílá, r. v. 1994,
73 000 Kã

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

· - Felicia LX 1.3 40 kW,
tmavá modrá,
r. v. 1995, 79 000 km,
109 000 Kã

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

Honda Accord 2,0 IES,
r. v. 1993/94, serv. kniha,
klima, super stav 65 000 km
138 000 Kã

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

Ford Orion - zadáno Seat Ibiza 1,4i, 5dvéfiov˘,
r. v. 1997 - v pfiíjmu

· - 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

· - 120L, r. v. 1983 - 88,
3x od 7 500 Kã


