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V knihovnû se kfitila kniha Staré 
povûsti R˘mafiovska

Jak dopadly komunální a senátní volby
ve mûstû o okolních obcích?

Za historií budovy niÏ‰ího reálného 
gymnázia, pozdûji Jednoty

Muzeum pfiipravilo v˘stavu 
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky
S Jiřím Strakošem do pobaltských republik a Sankt-Petěrburgu - závěr

Vydali jsme se do nitra Ruska,
do starobylého Novgorodu.
Když jsme projížděli zanedba-
nými vesnicemi s malými dřevě-
nými domky, náš průvodce
k všeobecnému smíchu pronesl:
„To nejsou zahrádkářské kolo-
nie, tam skutečně bydlí lidé.“
Prostě mladí odcházejí za prací
do měst a staří zůstávají, a tak ty-
to vesnice postupně zanikají.
Do Novgorodu jsme dorazili
v pozdním odpoledni. Je to velké
město s dlouhou historií. Za dru-
hé světové války se přes něj ně-
kolikrát přehnala fronta oběma
směry, až 98 % města bylo totál-
ně zničeno. Po válce se postavilo
znovu a snad ještě lépe.
Prohlídku jsme zahájili u skupi-
ny malých kostelíků, které si ve
středověku nechali vystavět bo-
hatí obchodníci. Po válce byly
postaveny znovu. Už dlouho ne-
slouží bohoslužebním účelům,
ale na to, co je zrovna potřeba.
Okolo města teče velká řeka
Volchov. Přešli jsme přes most
na druhou stranu ke středověké
bráně městského opevnění. I to
bylo postaveno znovu. Za měst-
skými hradbami se nachází pra-
voslavný chrám sv. Sofie, posta-
vený v typicky ruském stylu.
Zrovna probíhala mše. Na pořá-
dek v chrámu dohlížely dvě
starší ženy, které když viděly, že
tam nejdeme na mši, pomodlit
se nebo si koupit bohoslužeb-
nou literaturu či suvenýry, ale
jen prohlížet ikony a výzdobu
chrámu, daly nám důrazně naje-
vo, že nejsme vítáni. Když jsem
vyšel ven, zaregistroval jsem
krásné bronzové dveře. Patrně
to bylo to jediné, co přečkalo
zničení chrámu za války. Jeden
starší muž nám vysvětlil, že se

před tímto chrámem roku 1570
modlil i car Ivan IV. Hrozný,
než začal vyvražďovat obyvate-
le města.
V parku nedaleko chrámu stojí
bronzový pomník z roku 1862,
oslavující tisící výročí založení
Novgorodu a Ruska. Zobrazuje
nejslavnější vládce Ruska - Petra
I. Velikého, Kateřinu II., Alexeje
I. a jiné. Ve spodní části pomní-
ku se nacházejí další velké po-
stavy - Puškin s nohou na kni-
hách, Glinka u klavíru, Suvorov
a Kutuzov v generálských uni-
formách a celá řada jiných osob-
ností kultury, politiky i církve.
Zachycuje také výjevy z ruských
dějin. Když Němci opouštěli
Novgorod, chtěli si pomník od-
vézt, a tak jej rozdělili na menší
části a ty naložili na vagony.
Fronta se však nečekaně pohnu-
la a pomník byl bez poškození
zachráněn.

Odjeli jsme do centra města utratit
poslední rubly. V Česku se špatně
mění. Na poznávacích zájezdech
vždy kupuji pohlednice a skládač-
ky, protože amatér zajímavosti ni-

kdy tak dobře nevyfotí. Doma je
pak ukazuji svým blízkým a zná-
mým. Tak po půl roce ovšem
skončí v šuplíku zapomnění. Mám
jich tam plno z celé Evropy.
Ve večerních hodinách jsme do-
jeli k hotelu. Personál se pochlu-
bil, že v něm v minulosti přespa-
li čelní představitelé strany a vlá-

dy, dokonce i Gorbačov. Říkal
jsem si, to bude nějaký nóbl ho-
tel, byl ale vcelku standardní.
Kufr jsem tahal do třetího patra
po schodech, na večeři a snídani
jsme se tísnili v jedné malé míst-
nosti jako sardinky. Recepční se
tvářila důležitě a naše pasy 
zdlouhavě kopírovala na kopírce.
Ráno jsme už nabrali kurz k do-
movu. Na hranicích s Lotyšskem
jsme se zdrželi asi dvě hodiny.
Všechny naše kufry musely pro-
jít detekčním zařízením jako na
letišti. Za pár hodin jsme projeli
Lotyšskem a navečer dorazili do
hlavního města Litvy Vilniusu,
konkrétně do hotelu Panorama.
Z nejvyššího patra, kde jsme by-
li ubytovaní, byl krásný výhled
na město. Druhý den jsme vyra-
zili na jeho prohlídku.

Hlavní a největší město Litvy
má 600 tisíc obyvatel a leží na
soutoku řek Neris a Vilnere.
Svou atmosférou připomíná
Prahu. Legenda praví, že kníže
Gediminas měl sen o lovu, při
kterém uviděl na kopci železné-
ho vlka. Ráno si nechal sen vy-
ložit a mudrcové mu řekli, že má
na kopci vystavět hrad a pod
ním město. Stalo se tak asi roku
1323, ale místo bylo jistě osídle-
no daleko dříve. Kostely, klášte-
ry a paláce v historickém jádru
jsou z 16. století. Bylo romantic-
ké procházet se v úzkých ulič-
kách, plných malých krámků,
restaurací, tržišť s jantary a su-
venýry kolem pouličních malířů
a hudebníků. Na hlavním ná-
městí pod hradem stojí vysoká
zvonice a krásná katedrála, zdo-
bená mohutným sloupovím
a spoustou soch. Barokní výzdo-
bu uvnitř jsem si moc prohléd-
nout nemohl. Bylo nedělní ráno
a katedrála byla natřískaná do
posledního místečka. V boční
kapli byla krypta s náhrobkem
velkoknížete Alexandra Jagel-
lonského. Za komunistů byla
v katedrále galerie a skladiště,
až před zhroucením režimu byla
předána bohoslužebním účelům.
Poblíž katedrály stojí obrovský
památník velkoknížete Gedimi-
nase s koněm.
Druhý chrám, který mě zaujal, je
zasvěcen sv. Anně. Byl postaven
v 16. století z červených cihel
v gotickém slohu. Napoleonovi,
když ustupoval z Ruska, se prý
tak líbil, že si ho chtěl odvézt
domů. V roce 2002 se při kopání
kabelů v parku našly 2 tisíce 
ostatků Napoleonových vojáků.
Archeologové tvrdí, že jich tam
musí být až 40 tisíc. Vedle koste-
la sv. Anny stojí pomník Adama

Pravoslavný kostel sv. Sofie

Obnovené hradby Novgorodu

Pomník zakladatele Vilniusu Gediminase
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Mickiewicze. Vilnius byl v 19.
století útočištěm polské a litev-
ské šlechty, zbavené majetku. To
z něj udělalo ohnisko polského
národního povstání, jehož hlavní
postavou byl právě básník
Mickiewicz. Nedaleko pomníku
stojí ještě další, připomínající
demonstraci proti okupaci Litvy
roku 1987.
Dále jsme prošli okolo prezi-
dentského paláce. Dříve sloužil
jako rezidence ruských generál-
ních guvernérů z 18. až 19. sto-
letí. V roce 1812 tu bydlel Napo-
leon a po jeho vypuzení z města
zde otevřel svůj hlavní stan
Kutuzov. Prezidentský palác
střežili dva vojáci v dobovém
oblečení a výzbroji, se štítem
a dlouhým kopím. Ve 12 hodin
zrovna probíhala výměna stráží.
Hned vedle je komplex budov
univerzity. Ta byla založena
z podnětu polského krále
Štěpána Báthoryho v roce 1579
jezuity, kteří ji po dvě století ří-
dili. Stala se jedním z center pol-
ské vzdělanosti, od 17. do 19.
století vychovala mnoho vý-
znamných učenců, ale Rusové ji
v roce 1832 zavřeli a znovu 
otevřena byla až v roce 1919.
Dnes ji navštěvuje 14 tisíc stu-
dentů a knihovna se pyšní pěti
miliony svazků. V areálu se na-
chází kostel sv. Jana, založený
v roce 1387, dlouho před univer-
zitou.
Pokračovali jsme na náměstí se
starou radnicí a ještě dál snad
nejstarší a nejpůvabnější ulicí
Vilniusu. Je lemována kostely
různých církví. Měla štěstí, že
přežila sovětský režim, připravo-
valo se její zbourání, aby se 
uvolnilo místo pro stavbu mo-
derní cesty. Tato stará cesta, pou-
ze pro pěší, vede k Bráně úsvitu
ze 16. století. Ta je jediná, která
se z opevnění zachovala do dneš-
ních dnů, jelikož carská vláda po
rozdělení Polska nařídila stržení

hradeb. V horní části brány je
malá katolická kaple, ve které je
uložena vzácná ikona Panny
Marie.
Vilnius vděčí za svou výstav-
nost, krásu a prosperitu po celá
staletí Židům. Do země je před
800 lety pozval velkokníže
Gediminas. Největší rozmach ta-
to komunita zaznamenala před
první světovou válkou, kdy jich
ze 240 tisíc obyvatel města bylo
celých 100 tisíc, třetí největší
komunita na světě za varšavskou
a newyorskou. Němci a pak
Sověti židovskou komunitu té-
měř zlikvidovali, Sověti chtěli
židovské ghetto vymazat z mapy
a dokonce náhrobními kameny
vydláždili jednu ulici. Historické

jádro města je snad největší ve
východní Evropě. Zařazení mezi
světové památky UNESCO si
určitě zaslouží.
Už mimo historické jádro stojí
televizní věž, vysoká 329 m,
symbol litevské duchovní síly.
13. ledna 1991 tam tanky a vojá-
ci sovětských speciálních jedno-

tek zabili dvanáct lidí. Litevská
televize vysílala až do chvíle,
kdy sovětští vojáci vstoupili do
dveří věže. Jako památka obětem

tu stojí kříže,
k nimž 13. ledna
přicházejí stovky
lidí zapálit svíčky.
Ve věži je malá ex-
pozice o těch, kteří
tu zemřeli.
Litva za svou svo-
bodu musela tvrdě
platit nejen 13. led-
na 1991, ale i po
celou dobu okupa-
ce, zejména v po-
válečných letech,
kdy se vlastenci se
zbraní v ruce po-
stavili na odpor so-
větským uchvatite-
lům. Odboj v le-
sích okolo Vilni-
usu byl postupně
potlačen. Tisíce
odpůrců režimu
byly odvlečeny do

gulagů a 706 jich bylo poprave-
no. Litva stála me-
zi pobaltskými re-
publikami vždy
v čele boje proti
sovětské nadvládě.
Její proměna v de-
mokratickou zemi
probíhá pozvolna.
Po památkách Vil-
niusu by se dalo
chodit několik dní.
My jsme na to mě-
li jen půl dne, o půl
třetí jsme už odjíž-
děli domů. Asi 25
km od Vilniusu
stojí kamenný obe-
lisk, kterým se
Litva pyšní, že prá-
vě zde je střed
Evropy. Roku 1989
to vypočítal fran-
couzský geografic-
ký institut. Středů

Evropy je ovšem víc. Udělali
jsme dokumentární fotografii
a pokračovali dál. Po několika
kilometrech jsme zastavili v ná-
rodním parku se spoustou vět-
ších či menších jezírek. Místo se
jmenuje Trakai, má 6 tisíc oby-
vatel a v dávné minulosti bylo
hlavním městem Litvy. Centrem
našeho zájmu byl romantický
hrad stojící na ostrově jednoho
z jezer, spojený s pevninou dře-
věným mostem. Vybudoval ho
velkokníže Gediminas v letech
1316-1341. Nejznámějším maji-
telem hradu byl kníže Vytautas,
vynikající státník, diplomat a li-
tevský hrdina, pod jehož vede-
ním porazilo polsko-litevské
vojsko v roce 1410 křižáky
u Grunwaldu a ukončilo tak sta-
leté výpady německých rytíř-
ských řádů do Litvy. Bitvy se 
účastnila i jednotka Jana Žižky
z Trocnova. Po prohlídce hradu
nás čekal celonoční průjezd
Polskem. Ráno jsem vystupoval
v Ostravě a v 10 hodin jsem už
byl doma. Jiří Strakoš

Výměna stráží u prezidentského paláce ve Vilniusu

Trakai, vodní hrad Fota: J. Strakoš Vilnius, jediná zachovaná brána města

Památník 1000. výročí Novgorodu a Ruska
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Volby jsou rozhodnuty, napětí povolilo. Po týdnech nervozity
a vyostřené atmosféry první úleva. A příležitost si s odstupem 
uvědomit, jakého dramatu jsme to byli účastníky nebo alespoň
svědky, jaké divadlo o víkendu vyvrcholilo. Žánr? Ne jeden,
hned několik - kolik režisérů bylo angažováno. Chvílemi tra-
gédie, chvílemi spíš fraška, mnohdy absurdní drama.
Během každé předvolební kampaně se ovzduší ve společnosti
neuvěřitelně rozjiskří emocemi. Lidé mají náhle nutkavou po-
třebu využít zlomové situace a vyjádřit své nespokojení
(s čímkoliv nebo se vším), kritiku, která v poklidných měsí-
cích uplynulého volebního období dřímala, místy doutnala
a jen ojediněle probublala na povrch v podobě osamělých vý-
křiků nevole. Před volbami se však povšechné brblání promě-
ní v konkrétní hesla, sporadické nápady v hlasitě proklamova-
né návrhy a dosud opomíjené problémy ve volební témata čís-
lo jedna.
Letos jsme si předvolební divadlo užili hned dvakrát. Nejdřív
při jarních volbách do parlamentu, podruhé v komunálkách
(senátní volby zůstaly opět ve stínu) a pokaždé to bylo roz-
hodně poutavé představení.
Každá ze stran zvolila trochu jinou taktiku, jak oslovit voliče,
zůstaneme-li v řeči teatrologie, každý režisér použil jiné výra-
zové prostředky, aby zaujal diváka. Strany spoléhající na pe-
vnou základnu věrných stoupenců zůstaly u několika osvědče-
ných sloganů a obecných ujištění, že budou hájit naše zájmy,
a pokud se dostanou k moci, budou nám naslouchat a dělat
všechno pro to, abychom se měli dobře. Dostačující program
pro voliče, kteří nemají velké požadavky a chtějí mít prostě
klid a nějaké ty jistoty. Divadlo, které se jim prezentuje, tak-
řka nemá děj, ale to nevadí, stejně by se jim nad ním nechtělo
přemýšlet. Stačí znát titul hry a obsazení.
Pak jsou tu strany s konkrétnějším programem. Neslibují divy,
ale nabízejí určitá zlepšení a cestu umírněného pokroku.
Divák takového představení nemůže čekat strhující děj ani
mnoho vzrušení, smí nicméně doufat v jakýsi vývoj, a spoko-
jí-li se s málem, i v dobrý konec.
O skutečný rozruch na scéně se postarají strany buřičské.
Jejich program je často rozporuplný, agresivní, mnohomluvný
a emocemi přímo prošpikovaný. Vsázejí na nespokojeného vo-
liče, jehož kritiku se zdají sdílet, jehož mluvčím se zdají být,
jehož nevyslyšená přání slibují splnit. Předvolební režiséři-
rozvraceči nám připraví agitační lázeň, v níž nás důkladně vy-
máchají. Nejprve nás zchladí studenou sprchou „nesporných“
důkazů, že jsme až doteď žili v bahně nevědomosti, v útlaku
a bídě, a poté co nám oni konečně otevřeli oči, rozproudí naši
krev horkou koupelí slibů, že budou-li zvoleni do čela, úpadek
zvrátí v rozkvět a přinesou světlý zítřek. Taková taktika už při-
pomíná spíš marketingový trik, jak potencionálního zákazníka
přesvědčit, že výrobek, který dosud nepotřeboval, je pro něj
nezbytně důležitý, a je-li mu život drahý, musí si ho okamžitě
koupit.
A teď si, milí diváci, zákazníci, pardon - voliči, vyberte.
Ovšem pozor! Pokud vás předvolební kampaň skutečně oslo-
vila a donutila hlasovat, vaše účast na dramatu tím neskončila.
Teď je potřeba si ohlídat, zda všechny ty sliby nebyly plané či
pouhým prostředkem, jak se dostat ke zdroji (slovo korýtko je
přesnější, ale pro seriózní tisk se nehodí), zda je naši zvolení
zástupci skutečně budou plnit. Tedy pokud nechceme zůstat 
opět jen diváky, kterými budou režiséři cloumat, jak se jim zlí-
bí, a kteří budou na konci volebního období opět přesvědčeni
o tom, že uplynulé čtyři roky byly ztracené. Volby jsou pouze
prologem, první dějství nás teprve čeká. ZN

V tomto čísle najdetePár slov... o předvolebním divadle
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Slovo redakce

O „cenzuře“ aneb Proč v Horizontu nevyšel článek Ondřeje Bačíka st.
Vážení čtenáři,
předvolební kampaň předchá-
zející letošním komunálním
volbám přinesla řadu námětů
k zamyšlení, nejedno překvape-
ní a bohužel také několik nařče-
ní, která se dotkla rovněž naše-
ho zpravodaje. Dovolte nám ny-
ní po volbách, ve chvíli, kdy již
nemůžeme být obviňováni, že
chceme ovlivnit jejich výsle-
dek, uvést některá tato nařčení
na pravou míru, byť by to vedlo
k dalším útokům na naši adre-
su.
Máme-li postupovat od začát-
ku, musíme se vrátit k článku
Pokračování oprav na janovic-
kém zámku Ondřeje Bačíka st.,
který redakce obdržela jako do-
pisovatelský příspěvek do čer-
vencového čísla RH. Článek,
stejně jako související příspě-
vek Mgr. Jiřího Karla Happy
Days Are Here Again, v tomto
čísle otištěn nebyl. Na vysvět-
lenou bychom mohli říci jedno-
duše: z kapacitních důvodů
(RH má omezený počet stran).
Zásady pro vydávání zpravoda-
je Rýmařovský horizont, které
schválil vydavatel RH a který-
mi se redakce při výběru článků
k publikování řídí (jsou dostup-
né na webu SVČ), uvádí nevy-
žádané dopisovatelské příspěv-
ky jako typ příspěvků s nejnižší
prioritou, a proto jsou tyto
v případě velkého počtu přís-
pěvků odsouvány do dalšího
čísla.
V případě článku Ondřeje
Bačíka st. však sehrála roli také
informace zástupce vlastníka
zámku Zdeňka Závorky ze
Zařízení služeb pro Minister-
stvo vnitra ČR, která ukázala ro-
li iniciátora a organizátora 
oprav janovického zámku, kte-
rou si Ondřej Bačík st. v článku
vyhradil, jako značně problema-
tickou. Zástupce majitele zámku
jednoznačně odmítl, že by
Ondřeje Bačíka st. pověřil zastu-
pováním ve věci oprav a získává-
ní finančních prostředků na ně.
Ve světle této informace vydava-
tel novin na doporučení redakční
rady odmítl příspěvek Ondřeje
Bačíka st. publikovat s tím, že
Rýmařovský horizont po ukon-
čení oprav zámku uveřejní shr-
nující článek, v němž bude o ce-
lé situaci informovat a neopomi-

ne ani přínos pana Bačíka st.
v mezích kompetencí, které mu
vlastník zámku skutečně svěřil.
Tento článek připravila vedoucí
odboru školství a kultury MěÚ
Rýmařov Leona Pleská do říjno-
vého čísla RH.
V případě příspěvku Mgr.
Jiřího Karla byla situace poně-
kud jiná. Jeho článek sice v čer-
vencovém čísle RH také nevy-
šel, ale autor byl poté osloven
s tím, že jeho příspěvek otisk-
neme v jiném čísle, a protože
chceme po ukončení oprav při-
pravit shrnutí o aktuální situaci
na janovickém zámku, žádáme
jej o vyjádření. Připomeňme, že
Jiří Karel je dlouholetým exter-
ním dopisovatelem našeho
zpravodaje, který v Rýmařov-
ském horizontu publikoval kro-
mě jiného seriál odborných
článků o historii janovického
zámku a připravil pro redakci
materiály k celobarevnému vy-
dání RH 23-2009, jež se celé
věnovalo tomuto tématu. Jiří
Karel však již o otištění neměl
zájem, jako důvod uvedl, že
oba články vyjdou v Necenzu-
rovaných horizontech. Ty sku-
tečně vyšly, krátce před říjno-
vými volbami do městského za-
stupitelstva, financovány Ro-
manem Vepřekem, lídrem míst-
ní organizace ODS, která jano-
vický zámek i „cenzurovaný“
Horizont učinila tématy své
předvolební kampaně.
A nyní se již dostáváme k tvr-
zením, která se objevila v před-
volebních bulletinech ODS.
Čtrnáctideník Rýmařovský ho-
rizont je v prvním z nich obvi-
něn, že je „naprosto závislý na
rozhodnutích redakční rady,
složené z představitelů vedení
města“. Toto tvrzení se neza-
kládá na pravdě. Redakční radu
tvoří čtyři členové, z nichž dva
jsou členy zastupitelstva, ostat-
ní dva stojí mimo vedení města.
Redakci neřídí redakční rada,
ale vydavatel, jímž je Středisko
volného času. Vydavatel nese
zodpovědnost za pravdivost
zveřejněných informací, a to
zejména v případě soudních
sporů, které by publikování za-
vádějících sdělení, lživých tvr-
zení či křivých obvinění mohlo
vyvolat. Redakční rada je po-
radcem vydavatele a orgánem

běžným u všech periodik v této
zemi.
V druhém bulletinu, který ODS
distribuovala den před volbami,
jdou nařčení zpravodaje z cen-
zury ještě dál ve smyslu příslo-
ví (s nimiž autoři bulletinu tak
rádi pracují), že účel světí pro-
středky a kdo chce psa bít, hůl
si vždycky najde. Rýmařovský
horizont je označen za „propa-
gandistický nástroj dosluhující-
ho vedení města“, který neu-
možňuje svobodné vyjadřování
různých, zvláště kritických ná-
zorů, ačkoliv je „plně financo-
ván z veřejných peněz“. To opět
není pravda. Rýmařovský hori-
zont předně není plně financo-
ván z peněz města. Náklady
spojené s grafickou úpravou
a tiskem novin a také provozní
náklady redakce financuje vy-
davatel, který má současně pří-
jem z prodeje novin a uveřejně-
né inzerce. Tyto náklady a příj-
my jsou při zachování maxi-
málního počtu 32 stran čtrnácti-
deníku a jeho současné ceny
vyrovnané. Dá se tedy říct, že
noviny se zaplatí samy z peněz,
za které si je dobrovolně kupují
čtenáři a které do nich dobro-
volně investují zadavatelé in-
zerce při prezentaci svých slu-
žeb. Redaktoři jsou zaměstnan-
ci vydavatele, jsou placeni z je-
ho rozpočtu a pouze jemu se
zodpovídají za svou práci.
Za druhé - Rýmařovský hori-
zont není propagandistickým
nástrojem dosavadního vedení
města, mimochodem vedení,
v němž měla značné zastoupení
i ODS (tři radní ze sedmi byli
zástupci této strany). Rozdíl
mezi zprostředkováním infor-
mací města a propagandou je
především ve způsobu, jakým
jsou informace podávány, tj.
zda jsou zveličovány, překruco-
vány, vytrhovány z kontextu či
jinak účelově upravovány.
O tom, jak vypadá propaganda,
ostatně nejlépe svědčí právě
předvolební bulletiny ODS.
A konečně není pravda, že
Rýmařovský horizont neuveřej-
ňuje kritické názory. Především
pro ně zavedl rubriku Jedna pa-
ní povídala, do níž mohou čte-
náři i anonymně zasílat své 
otázky a podněty směřované na
vedení města či jeho úředníky.

(Připomínám, že přijímáme 
anonymní podněty, nikoliv ano-
nymní obvinění, či dokonce 
urážející, vulgární nebo diskri-
minující texty, to nám zakazuje
tiskový zákon.) V této rubrice
se objevila už celá řada diskuta-
bilních témat, a pokud byly 
otázky směřovány na úředníky
či starostu, byly vždy zodpově-
zeny. Téhož se bohužel nepoda-
řilo dosáhnout u dotazů na sou-
kromé osoby (např. místní pod-
nikatele), ty mnohdy reagovat
odmítly.
Autoři bulletinů ODS (jejichž
jména jsou čtenářům utajena)
píší, že po nás nechtějí „investi-
gativní žurnalistiku, odhalující
různé pikle“. Na investigativní
novináře jsme si opravdu nikdy
nehráli, to přenecháme fundo-
vanějším kolegům z celostát-
ních médií. Rýmařovský hori-
zont byl koncipován jako pro-
středník mezi městem a jeho
občany, který má především
sloužit jejich vzájemné komu-
nikaci a nadto zveřejňovat
příspěvky na nejrůznější téma-
ta, včetně neradostných, jakým
je stav janovického zámku.
Tomu jsme navzdory slovům
Romana Vepřeka při předvo-
lební debatě lídrů věnovali po-
zornost nesčetněkrát po celou
dobu existence Rýmařovského
horizontu.
S jedním jeho tvrzením však pl-
ně souhlasíme: je dobře, že se
janovický zámek stal volebním
tématem. Příznivci této památ-
ky se jistě zaradovali, že se
k němu opět zaměřila větší po-
zornost a že se objevilo dalších
nejméně jednadvacet vážných
zájemců o jeho osud, kteří spo-
jili své tváře se zámkem a vy-
jádřili odhodlání jej nejen za-
chránit, ale dokonce proměnit
v prosperující kulturní centrum,
jakým si bezesporu zaslouží
být, a to zřejmě i navzdory ne-
končícímu restitučnímu sporu,
který dosavadní pokusy zvrátit
osud zámku brzdil. Tento chvá-
lyhodný postoj naplňuje srdce
všech příznivců zámku velkou
nadějí. Další kroky nových za-
stánců zámku budeme se zá-
jmem sledovat. 

Zdenka Přikrylová,
zástupkyně odpovědného

redaktora RH
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Aktuálně z města

Lídři stran diskutovali v předvolební debatě
Letošním volbám do rýmařovské-
ho zastupitelstva předcházela ve-
řejná debata lídrů kandidujících
stran. Ve středu 13. října ji do sálu
SVČ svolal Jaroslav Kala, vedou-
cí kandidátky ČSSD, a přizval
k ní čelní zástupce všech stran 
usilujících o získání křesel v za-
stupitelstvu pro příští volební ob-
dobí. Pozvání přijali představitelé
všech stran začleněných do dosa-
vadního zastupitelstva, nové tváře
současné politiky za Věci veřejné
ani TOP 09 své lídry nevyslaly.
Na otázku, proč se do debaty ne-
zapojili, odpověděl za Věci veřej-
né Ladislav Šín, že jako nováčci
se v záležitostech zastupitelstva
ještě neorientují a svůj program
dostatečně představili v předvo-
lební kampani. Marie Volková,
číslo jedna rýmařovské TOP 09,
uvedla jako důvod své nepřítom-
nosti zaneprázdnění, nikoliv ne-
zájem se debaty zúčastnit.
Ostatní strany v debatě zastupo-
vali Bohumil Servus (KDU-
ČSL), Petr Klouda (SNK ED),
Roman Vepřek (ODS), Jaroslav
Kala (ČSSD) a Rostislav Kubis
(KSČM). Hosty debaty přivítala
Ludmila Axmanová, celou disku-
si řídil Pavel Nehera. V úvodu do-
stal slovo také Jaroslav Kala, aby
vysvětlil důvody, proč debatu
svolal. Všechny přítomné při té
příležitosti vyzval, aby minutou
ticha uctili památku zesnulého
zastupitele Miroslava Vojáčka.
Předvolební debata byla rozděle-
na do tří okruhů. V první části do-
stal každý lídr možnost představit
program své strany a témata, s ni-
miž jde do voleb. Řada těchto té-
mat se posléze objevila v druhé
části diskuse, v níž se mohli lídři
dotazovat svých volebních kon-

kurentů. Adresné otázky odrážely
např. téma sociální péče o seniory
ve městě, transparentního hospo-
daření města, zajištění pracov-
ních příležitostí a podpory míst-
ního podnikání, budoucí podoby
školství a dopravního spojení 
s okolními městy. Již ve vzájem-
né debatě lídrů se projevil před-
volební střet SNK ED a ČSSD
versus ODS, stran, které v uply-
nulém volebním období tvořily
koalici. Krátce před komunálními
volbami se ODS v čele s Roma-
nem Vepřekem zcela vymezila
proti dosavadnímu vedení města
a svůj volební program postavila
na jeho ostré kritice.
Tento předvolební zvrat předurčil
i většinu otázek z publika, jimž
byla vyhrazena třetí část debaty.
Občané se nejčastěji obraceli na
Romana Vepřeka, Petra Kloudu
a Jaroslava Kalu, případně smě-
řovali své dotazy na všech pět líd-
rů současně. Dotazy veřejnosti
byly často velmi konkrétní, např.
Jaroslav Kala byl tázán, proč
město darovalo kraji budovu
školky na Revoluční ulici pro vy-
tvoření chráněných bytů a proč
nebyla realizována cyklostezka
do Jamartic. Petr Klouda odpoví-
dal na dotazy týkající se rozpočtu
města, hospodaření s obecním
majetkem nebo nedávné koupě
budovy pošty a Telecomu. Na
Romana Vepřeka směřoval dotaz,
jak se chce ODS zasadit o záchra-
nu janovického zámku či jak si
představuje prodej obecních bytů
do soukromého vlastnictví, dostal
také prostor, aby ozřejmil důvody
své kritiky městského zpravodaje
Rýmařovský horizont.
Fungování budoucího zastupitel-
stva se týkaly otázky na všechny

lídry, jak chtějí působit na své za-
stupitele, aby se aktivně účastnili
zasedání, zda mají svého kandi-
dáta na starostu, nebo dotaz na
lídra ODS, s kým by chtěl v příš-
tím zastupitelstvu vytvořit koali-
ci. Na všech pět kandidátů se ob-
racely dotazy, jak chtějí reálně za-
jistit pracovní místa pro místní 
obyvatele či prostředky pro spo-

lufinancování plánovaných inves-
tic, co udělají pro rozvoj turistic-
kého ruchu v regionu nebo pro to,
aby se město do budoucna neza-
dlužovalo.
Každý z lídrů dostal ve finále vy-
mezený čas pro závěrečné slovo,
jehož většinou využili k tomu,
aby vyzvali občany k účasti u vo-
leb. ZN
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Téma vydání - Komunální a senátní volby 2010
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Volby do obecních a městských zastupitelstev na Rýmařovsku
V mikroregionu Rýmařovsko přišlo k volbám do obecních a městských zastupitelstev z celkového počtu 14 953 voličů celkem 6 947 voličů,
což představuje volební účast 46,46 %. Nejnižší volební účast měli v Břidličné a v Ryžovišti (43,11 %), nejvyšší volební účast byla v Malé
Štáhli (73,73 %). V Ryžovišti vybírali voliči své zastupitele pouze z jediné kandidátky, největší výběr měli tradičně v Malé Morávce, kde mě-
li na výběr ze sedmi kandidátních listin. Nejmladší zastupitele zvolili v Dětřichově nad Bystřicí (průměrný věk 41,8 roku) a ve Velké Štáhli
(průměrný věk 42,2 roku), nejstarší v Malé Štáhli (průměrný věk 52,9 roku).
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Volby do senátu na Rýmařovsku - jak se volilo v jednotlivých obcích
Ve volebním obvodu č. 64 - Bruntál přišlo z celkového počtu 91 973
oprávněných voličů volit do senátu celkem 36 623, což představuje
volební účast 39,82 %. Do druhého kola senátních voleb postoupili
Ing. Jaroslav Palas (ČSSD) a Jiří Žák (ODS).

Výsledky za mikroregion Rýmařovsko
Z celkového počtu 14 953 oprávněných voličů na Rýmařovsku voli-
lo do senátu celkem 5 980, což představuje volební účast 39,99 %. Je
zajímavé, že pokud by o postu senátora rozhodovali jen občané
Rýmařovska, soupeřkou Ing. Jaroslava Palase (ČSSD) by se místo
dosavadního senátora Jiřího Žáka (ODS) stala nezávislá kandidátka
JUDr. Miroslava Hustáková.
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V Břidličné přišlo volit z 2 965 oprávněných
voličů celkem 1 084, tj. 36,56 %. Nejvíce hla-
sů získali Ing. Jaroslav Palas (316), MUDr.
Marián Olejník, MBA (155) a JUDr.
Miroslava Hustáková (120). V Dětřichově
nad Bystřicí volilo z celkového počtu 384 
oprávněných voličů do senátu celkem 145,
což představuje volební účast 37,76 %.
Nejvíce hlasů získali Ing. Jaroslav Palas (45),
Pavel Bačgoň (38) a JUDr. Miroslava
Hustáková (13). V Dolní Moravici volilo
z celkového počtu 330 oprávněných voličů
celkem 147, což představuje volební účast
44,55 %. Nejvíce hlasů získali Ing. Jaroslav
Palas (45), JUDr. Miroslava Hustáková (42)
a MUDr. Marián Olejník, MBA (13).
V Horním Městě z celkového počtu 780 
oprávněných voličů volilo celkem 303, což
představuje volební účast 38,85 %. Nejvíce
hlasů získali Pavel Bačgoň (69), Ing. Jaroslav
Palas (62) a JUDr. Miroslava Hustáková (34).
V Jiříkově z celkového počtu 248 oprávně-
ných voličů volilo do senátu celkem 142, což
představuje volební účast 57,26 %. Nejvíce
hlasů získali JUDr. Miroslava Hustáková

(32), Ing. Jaroslav Palas (26) a MUDr.
Marián Olejník, MBA (25). V Lomnici z cel-
kového počtu 431 oprávněných voličů volilo
do senátu celkem 144, což představuje voleb-
ní účast 33,41 %. Nejvíce hlasů získali Ing.
Jaroslav Palas (37), Pavel Bačgoň (24) a Jiří
Žák (16). V Malé Morávce z celkového po-
čtu 593 oprávněných voličů volilo do senátu
celkem 350, což představuje volební účast
59,02 %. Nejvíce hlasů získali JUDr.
Miroslava Hustáková (111), Ing. Jaroslav
Palas (52) a Jiří Žák (40). V Malé Štáhli
z celkového počtu 118 oprávněných voličů
volilo celkem 60, což představuje volební 
účast 50,85 %. Nejvíce hlasů získali Ing.
Jaroslav Palas (17), Pavel Bačgoň a JUDr.
Miroslava Hustáková (7). V Rýmařově z cel-
kového počtu 7 236 oprávněných voličů voli-
lo do senátu celkem 2 785, což představuje
volební účast 38,49 %. Nejvíce hlasů získali
Ing. Jaroslav Palas (892), JUDr. Miroslava
Hustáková (418) a Jiří Žák (411).
V Ryžovišti z celkového počtu 526 oprávně-
ných voličů volilo do senátu celkem 227, což
představuje volební účast 43,16 %. Nejvíce

hlasů získali Ing. Jaroslav Palas (57), JUDr.
Miroslava Hustáková (40) a Pavel Bačgoň
(28). Ve Staré Vsi z celkového počtu 448 
oprávněných voličů volilo do senátu celkem
178, což představuje volební účast 39,73 %.
Nejvíce hlasů získali Ing. Jaroslav Palas
(52), Jiří Žák (32) a JUDr. Miroslava
Hustáková (29). V Tvrdkově z celkového
počtu 198 oprávněných voličů volilo do se-
nátu celkem 91, což představuje volební 
účast 45,96 %. Nejvíce hlasů získali Ing.
Jaroslav Palas (22), MUDr. Marián Olejník,
MBA (14) a MUDr. Jan Síla (13). Ve
Václavově u Bruntálu z celkového počtu
407 oprávněných voličů volilo do senátu cel-
kem 183, což představuje volební účast
44,96 %. Nejvíce hlasů získali Ing. Jaroslav
Palas (45), Jiří Žák (42) a JUDr. Miroslava
Hustáková (31). Ve Velké Štáhli z celkového
počtu 289 oprávněných voličů volilo do se-
nátu celkem 141, což představuje volební 
účast 36,56 %. Nejvíce hlasů získali Ing.
Jaroslav Palas (38), Pavel Bačgoň (34)
a JUDr. Miroslava Hustáková společně
s MUDr. Mariánem Olejníkem, MBA (11).

placená inzerce
Poděkování

Vážení spoluobčané, děkujeme vám, kteří jste dali hlas a důvěru
Sdružení nezávislých kandidátů - Evropským demokratům. Jen díky
vaší svobodné volbě jsme získali pět míst v rýmařovském zastupitel-
stvu pro následující čtyři roky. SNK-ED

Poděkování
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše  hlasy, které jste dali kandi-
dátům TOP 09 v komunálních volbách do zastupitelstva v městě
Rýmařov a za hlasy dané kandidátovi TOP 09 v senátních volbách.

TOP 09

Jedna paní povídala...

Redakce Rýmařovského horizontu
uzavírá anketu

Sedm divů Rýmařovska
Celostátní anketa skončila, naši čtenáři ale mohou hlasovat dál - o tom, co nejvíc obdivují přímo tady, doma.

Které přírodní krásy jsou největším bohatstvím Rýmařovska? Jaké typické produkty reprezentují náš kraj?
Které památky jsou naší vizitkou? Jakými raritami se můžeme chlubit?
Na které osobnosti jsme hrdí? Co je pro náš region charakteristické?

Své návrhy a hlasy zasílejte na email rymhor@seznam.cz nebo vhazujte do redakční schránky u vchodu Střediska volného času. Vaše ti-
py budeme přijímat do konce října. Vyhlášení ankety Sedm divů Rýmařovska proběhne v posledním čísle Rýmařovského horizontu na
konci roku. Hlasujte pro svého favorita! Vaší fantazii se meze nekladou. Redakce

Opět přinášíme na našich stránkách tuto rubriku, ve které reagujeme na
podněty občanů a zabýváme se citlivými tématy, jež se stávají náplní
hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle svých mluvčích nedostateč-
ně řešeny. Rubrika by měla sloužit tomu, aby byly problémy občanů,
které nejsou doceněny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům, ovšem za dodržení ji-
stých pravidel. Budeme pracovat pouze s anonymy, které budou sluš-

né, neurážející, nevulgární, nebudou porušovat tiskový zákon a budou
v souladu se ctí, morálkou a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpracovávat a řešit s pověřený-
mi osobami, zejména se starostou města. Čtenářské příspěvky mohou
být redakci zasílány prostřednictvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo
na adresu redakce Okružní 10, 795 01 Rýmařov, případně mohou být
vhozeny do schránky redakce u vchodu do Střediska volného času.

Němečkova rýmařovská padesátka a propagace Rýmařovska
Dovolte mi vrátit se ještě jednou k průběhu
letošní Rýmařovské padesátky. Zopakuji, že
35. ročníku se zúčastnilo celkem 233 osob,
126 pěších a 107 cyklistů. Z toho bylo 48 dě-
tí a mládeže. Trasy Padesátky vedly
Rýmařovskem, částečně územím Přírodního
parku Sovinecko a Chráněné krajinné oblas-
ti Jeseníky.

Účastníci se vydali po těchto trasách:
Pěší turisté: trasa 5 km - 28 osob, trasa 15 km
- 75 osob, trasa 25 km - 16 osob, trasa 35 km
- 3 osoby a trasa 50 km - 4 osoby.
Cykloturisté: trasa 18 km - 16 osob, trasa 40
km - 24 osob a trasa 55 km - 67 osob.
V sobotu 18. září počasí všem přálo, účast
byla na naše poměry velmi dobrá a její hlav-

ní zakladatel MUDr. Zdeněk Němeček, který
jistě z turistického nebe Padesátku sledoval -
vždyť je po něm pojmenovaná - byl jistě spo-
kojen. Zvláště uspokojivé pro všechny byla
účast dětí a mládeže. Jak dospělí, tak děti se
na trasách pohybovali dobře, i když jak se
později ukázalo, byly i připomínky.
Kardiolog profesor Pirk o pohybu a sporto-
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Úsměvně

vání uvádí: „Člověk, aby se udržel zdravý,
měl by se denně půl hodiny pohybovat.
Nejpřirozenějším pohybem je chůze, pokud
možno rychlá. Dnes se chodí s hůlkami, tzv.
nordic walking. Po poradě s lékařem se musí
hýbat i člověk po infarktu. Pohyb vyplavuje
endorfiny, hormony dobré nálady. Člověk si
tím život sice neprodlouží, ale prodlouží si je-
ho kvalitní a aktivní část.“
Oborová zdravotní pojišťovna, která spolu-
pracuje s ústředím Klubu českých turistů, za-
řadila do letošního programu pro své klienty
a příznivce kalendář sportovních akcí s hes-
lem Člověče, pohni se, než bude pozdě. Pro
člověka, který se ve svém zaměstnání pohy-
buje někdy víc, než je zdrávo, toto úsloví pla-
tí přiměřeně, záleží samozřejmě na prostředí,
ve kterém pracuje. Ti se sedavým zaměstná-
ním by si měli uvědomit, že je třeba se hýbat
pokud možno v čistém prostředí, v dobré 
obuvi a po vyhovujících cestách.
Chůze po tvrdém povrchu většině lidí vadí,
namáhá nohy a brzy unavuje. Kratší trasy
Padesátky byly bohužel vedeny celé (15 km)
nebo ze značné části (25 km) po silnicích
a také si na to většina lidí stěžovala. Někteří
již předem říkali, že letos raději nepůjdou.
Co k tomu říci? V minulých letech se vydá-
valy restituce a pozemky se dělily či slučo-
valy, měnily své hranice i majitele. Po do-
končení restitucí měla následovat tzv. kom-
plexní úprava pozemků, vyměření přístupo-
vých cest ke všem novým parcelám. To se
nestalo a dnes stát nemá peníze. Při pozem-

kových změnách však došlo i k zániku ně-
kterých cest a pěšin mezi sousedními obce-
mi, které zkracovaly lidem vzdálenosti. Dnes
to pro zdejší cestovní ruch a turistiku, nejed-
ná-li se o turistiku zimní, představuje pro-
blém.
Zdejší krajinný reliéf odedávna umožňoval
daleké pohledy a výhledy do kraje, sloužící
člověku nejdříve k obranným účelům, pozdě-
ji i pro potěchu oka i duše. Později byla ces-
ta krajinou s oblibou spojována i s návštěvou
zemědělců, pastevců a jejich stád. Časy se
mění, dnes jsou stáda mnohem početnější,
krajina je proto méně přístupná. U nás je cest
pro pěší málo a i ty značené bývají někdy vě-
domě či nevědomě uzavírány a slouží pro po-
hyb dobytka. Procházet se mezi pasoucími se
stády je však zakázáno, je to nebezpečné jak
pro lidi, tak pro dobytčata.
Členové KČT Rýmařov vždy před konáním
Padesátky projednávají se zemědělci a země-
dělskými podniky, aby v den konání akce byl
umožněn turistům volný a bezpečný průchod
po všech plánovaných cestách. 
Rýmařovskem prochází červeně značená
dálková evropská trasa E3 (do Rýmařova při-
chází od Strálku), která v délce několika tisíc
kilometrů spojuje území u Černého moře s ú-
zemím u moře Severního. Rýmařovem
a Rýmařovskem jsou vedeny další vyznače-
né turistické trasy pro pěší, cyklostezky
a cyklotrasy. Značení zajišťuje KČT a přispí-
vá na něj stát. Přesto se na určitých úsecích
těchto tras občas dostávají turisté do konflik-

tu s majiteli pozemků nebo s jejich nájemci,
pokud jsou cesty oploceny.
Město Rýmařov, aby povzbudilo zájem o ce-
stovní ruch, zpracovalo ve spolupráci
s Evropským fondem pro regionální rozvoj
zajímavou útlou knížečku v několika jazy-
cích s názvem Atraktivity regionu a podtitu-
lem Rýmařovsko - poznejte nepoznané. Pod
stejným názvem jsou formou barevných letá-
ků zpracovány další údaje, které mohou ná-
vštěvníka zajímat. Chybí tam však údaj
o tom, že na Rýmařovsku má své místo také
zemědělství s pasoucími se stády dobytka,
ale též o tom, že jsou zde značené cesty s tra-
sami pro pěší, značené cyklostezky a cyklot-
rasy, někde i trasy pro koně, což by mělo být
součástí cestovního ruchu.
Co tedy s tím? Je zemědělsky obhospodařo-
vaná krajina v rozporu s turistikou? Určitě
ne. Lidé mají právo na krajinu a přístup do
ní, ne se na ni jen dívat ze silnic, kde se mu-
sí vyhýbat autům. Potvrzují to i zákony.
Nejjednodušší by asi bylo, kdyby zástupci
měst a obcí zasedli ke kulatému stolu a našli
společnou řeč se zemědělci a dojednali po-
stup, jak pokračovat, aby žádná ze stran ne-
byla poškozena. Při dobré vůli to možné je.
Nově volená zastupitelstva sice budou mít na
stole jiné, mnohem důležitější problémy, od
toho tam však budou. Otázkou je, zda budou
mít čas, vůli a sílu dojednat také podmínky
pro zvýšení cestovního ruchu na
Rýmařovsku. 

Za Klub českých turistů Hana Kašparová

Budou turistům překážet elektrické ohradníky?
odpověď starosty
Pozemkový fond České republiky masivně
privatizuje pozemky - zemědělsky obhospo-
dařovanou půdu a bohužel často i polní ko-
munikace. O všechny komunikace v okolí
města jsme PF ČR žádali, ale v řadě případů
neúspěšně. Privátní majitelé pak cesty často
přehradí, aby pasoucímu se skotu umožnili
volný přechod a využití všech parcel bez nut-

nosti opakovaného přehánění dobytka a nut-
nosti stavět nová oplocení. Mají na to právo
a nelze jim ho upírat.
V minulosti stačilo s majiteli pozemků pro-
jednat termín konání turistické akce a ti pak
volný průchod zajistili. Škoda že se tak ne-
stalo letos, že mi turisté neřekli o zaplocené
komunikaci a nemohl jsem záležitost s maji-

teli pozemků projednat nebo sami tuto akti-
vitu neprojevili. S majitelem polní komuni-
kace, která vyúsťuje z města v prodloužení 
ulice Strálecké (červená trasa: hrad Strálek -
Strálecká myslivna), jsem jednal a ten mi při-
slíbil společnou dohodu o prodeji nebo smě-
ně komunikace. Tu musí projednat příští za-
stupitelé. Ing. Petr Klouda, starosta

Mona Lisa i já
Víte, co máme společného? Vyzradím vám to hned:
zvýšenou hladinu cholesterolu. To možná Leonardo
netušil. Renesanční krasavice a její záhadný úsměv
nedává mnohým spát. Co měl Mistr da Vinci na mys-
li? Co se za tím skrývá? Poslední odhalení tvrdí, že
za to může cholesterol.
Měla nebezpečně vysokou koncentraci lipoproteinů
v krvi a pod kůží. Trpěla tedy xanthelasmou, která se
projeví jako žlutavé zbarvení pokožky kolem očí
a tukové nánosy v obličeji. Další důkaz, že se máme
cholesterolu bát? Je zlý, nebo dobrý? Obojí.
Zlého se však bojíme. Sám neucpává cévy a nezpů-
sobuje aterosklerózu a infarkt - pokud ho máme v kr-
vi tak akorát. Naopak. Vinen je náš způsob života bez
pohybu a taky způsob stravování. Strach z cholestero-
lu vede až k extrému, kdy se lidé vyhýbají veškerému
tuku. To by Eskymáci v Grónsku museli zešílet, pro-
tože v jejich jídelníčku se objevují hlavně ryby, tučné.

A přesto mají Eskymáci velice nízký počet srdečních
onemocnění. Tuk ryb ovšem obsahuje omega-3 mast-
né kyseliny; ty drží cholesterol na uzdě.
Naším tuzemským strašákem by mohla být vejce.
Kdo si nehlídá svůj jídelníček, pokouší tělo víc, než
je zdrávo. Určitě víme, co je dobré zařadit, co ome-
zit, zdravotnická osvěta funguje. Dopřejme si ryby,
olivový olej, celozrnné pečivo, luštěniny, drůbež, sý-
ry se sníženým obsahem tuku, zeleninu, ovoce.
Vynechejme „bílé“ maso jako špek, ovar nebo slani-
nu.
Mona Lisa žila na přelomu 15. a 16. století a napros-
to netušila, co budeme dnes v její tváři hledat. Asi ne-
přemýšlela nad zdravou výživou. Možná jedla moc
mortadelly (uzeniny se slaninou), pila přemíru li-
moncella (alkoholu s cukrem), zkrátka dopřávala si
příliš mnoho nezdravých lahůdek. Nechám jí její ta-
jemství. U mě to tajemství není. Si
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Proč jsem si ho vybral: V uply-
nulých dnech oslavil 80. naroze-
niny, patří k váženým občanům
města a pamatuje mnohé jak 
z osídlování Rýmařova po druhé
světové válce, tak i z obnovy
místního textilního průmyslu.

Patříte mezi první dosídlence
Rýmařova po druhé světové vál-
ce. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Je pravdou, že jsem strávil v čer-
venci 1945 v Rýmařově asi čtr-
náct dní. Stalo se tak díky sku-
tečnosti, že můj otec, který pra-

coval na Zemském úřadě v Brně,
byl do Rýmařova přeložen do
Okresní správní komise. Z této
doby mi v paměti zůstala jen
vzpomínka na přípravy a zaháje-
ní odsunu německých občanů.
Do města se stěhovali lidé, kteří
tu chtěli nalézt svůj nový domov.
Bohužel přijížděli i ti, kteří vyu-
žívali této mimořádné doby ke
snadnému obohacení. Obsadili
byt nebo dům po odsunutých
Němcích, posbírali všechny cen-
nosti, mnohdy i nábytek a jiné
vybavení, a z města hned odjeli -
prostě přijeli s jedním kufrem
a odjížděli s nákladním autem.
Na toto období nemám mnoho
vzpomínek, protože před kon-
cem prázdnin jsem se vrátil do
Líšně u Brna, kde jsme v době
protektorátu bydleli, proto bych
rád stručně řekl, jak a proč jsem
se stal od léta 1946 trvalým ob-
čanem Rýmařova a textilákem -
proti své vůli.
V Líšni jsem za protektorátu vy-
chodil obecnou školu a následně
i měšťanku. Poté jsem složil
zkoušku na Hudební konzerva-
toř, obor hra na lesní roh. Po
prázdninách roku 1944, když

jsem měl nastoupit, Němci školu
zavřeli a nás přidělili na různé
práce - kopání protitankových
zákopů a podobně. Já jsem byl
spolu se dvěma spolužáky přidě-
len do hlinkových dolů v Hab-
růvce u Křtin. Nastupoval jsem
12. září a hned nazítří jsem měl
čtrnácté narozeniny. Těžil se zde
slévárenský písek pro strojírny
v Adamově a Blansku. Těžilo se
pod zemí v hloubce 30 až 90
metrů. Těžba probíhala bez jaké-
koliv mechanizace - pouze ručně.
Zde jsme strávili devět měsíců.
Po osvobození Rudou armádou
v květnu 1945 jsem po prázdni-
nách nastoupil do školy a absol-
voval první ročník hry na lesní
roh. Rodiče se přestěhovali do
Rýmařova a já zůstal na privátu
v Líšni.
Těžká práce v dole, hra na de-
chový nástroj a ne vždy dobrá
strava se projevily o prázdninách
1946 zhoršením zdravotního sta-
vu. Lékaři konstatovali tuberku-
lózu. Následovalo téměř roční
léčení a ortel lékaře: „Základem
pro udržení zdraví je dobrá
a pravidelná strava, jinak se ne-
moc vrátí.“
Vznikla otázka, jak dál, když ro-
diče bydleli již trvale v Rýma-
řově. Byla zde jediná možnost -
Textilní průmyslová škola, kde
pro přijetí byla základní podmín-
kou desetiměsíční praxe v továr-
ně nebo absolvování prvního
ročníku učňovské školy. Proto
jsem nastoupil na praxi v závodě
Brokát 1, kde jsem prošel téměř
celou výrobu a skončil na barev-
ně. Po prázdninách 1948 jsem
nastoupil do školy a studium 
ukončil v roce 1950.
Prakticky celý život jste zasvětil
výrobě v Brokátu a později
v Hedvě. Co Vám z tohoto pro-
středí nejvíce utkvělo v paměti?
Po absolvování školy jsem na-
stoupil do závodu 2, kde byl v té
době školní závod dvouletého 
učebního oboru. Pracoval jsem
postupně jako seřizovač, instruk-
tor, jeden rok jsem učil odborný
předmět vazby a rozbory.
Koncem roku 1952 jsem nastou-
pil vojenskou službu. Po návratu
jsem v závodě místo učňovského
střediska našel děvčata z polep-
šovny v Kostomlatech. Netrvalo
však dlouho a závod se vrátil

k normální výrobě.
Specialitou této tkalcovny byla
výroba brokátových tkanin, pou-
žívaných při renovaci zámků,
v Národním divadle či natáčení
historických filmů. Tento sorti-
ment byl udržen prakticky proti
vůli vedení podniku, protože
tehdy bylo pro hodnocení důle-
žité množství, nikoliv brokátové
tkaniny vyráběné v délce 100 až
200 metrů od každého vzoru.
Pro udržení výroby jsme s desi-
natérem provozu Stanislavem
Šimrem vzali kufřík se vzorky
brokátů a jeli na jarní veletrh
spotřebního zboží v Brně, kde
jsme obcházeli stánky družstev
a podniků. Podařilo se nám zaji-
stit nejen odběratele brokátů, ale
i odběratele tkaniny pro potaho-
vání matrací, která se u nás vyrá-
běla po mnoho roků.
Časté změny strojového parku
a mnohdy šibeniční lhůty pro
splnění zakázek kladly mimořád-
né nároky na řízení. Zde byla pro
mě k nezaplacení skutečnost, že
jsem pracoval postupně jako seři-
zovač, úkolář, vedoucí výroby
a končil jako vedoucí provozu.
Ve skutečnosti jsem však vyko-
nával i řadu jiných činností, třeba
náboráře dívek do tkalcovny,
vrátných nebo topičů do kotelny.
Ty jsem musel i zaškolit a připra-
vit k topičským zkouškám.
Často jsem plnil i funkci zásobo-
vače. Jeden příklad, k jakým ab-
surditám docházelo. Do tkalcov-
ny jsme dostali skřipcové stavy.
Pro výrobu jsme potřebovali dal-
ší listy. Od výrobce jsme však
dostali odpověď, že produkce
byla již zastavena a žádané díly
skladem nejsou a nebudou. Při
jednání v daném podniku mi na-
konec byla umožněna prohlídka
skladu, abych se sám přesvědčil.
Po delším hledání jsme však tyto
dílce našli, a to v takovém množ-
ství, že byl splněn nejen náš po-
žadavek, ale i objednávka
z NDR.
Za tu dobu jste potkal množství
lidí charakteristických pro tex-
tilní výrobu. Na koho s úctou
vzpomínáte?
Na dvojce existoval úžasný pra-
covní kolektiv. Vzpomínám na
množství výborných pracovníků
našeho provozu, desítky a snad
i stovky lidí. Z těch, kteří už me-

zi námi nejsou, to byli například
dva němečtí pracovníci pan
Riedl, šlichtař, a pan Drescher,
mistr seřizovač stavů těžké va-
zební techniky, který ochotně
předával zkušenosti českým seři-
zovačům; dále elektrikář Karel
Knoflíček, který přišel do továr-
ny v případě potřeby i v noci, ne-
bo zámečník pan Soppe, dů-
chodce, který si v pracovní době
sedl snad jen při svačině. Vždy
měl dopředu připravené oprave-
né náhradní dílce, aby oprava tr-
vala co nejkratší dobu. Vzpo-

meňme třeba Aloise Mičudu,
vrchního mistra tkalcovny, který
přišel z provozu 1. Byl náročný
na sebe i na ostatní, dobrou prá-
ci uměl ocenit, vždy se snažil
dodržet slib a zaměstnanců se
dokázal zastat. Ti, když ho lépe
poznali, se na něj s důvěrou ob-
raceli a většina si jej oblíbila. Za
všechny ženy mohu jmenovat
aspoň paprskářku paní Drško-
vou, která po zaškolení tuto pů-
vodně mužskou profesi vykoná-
vala bezvadně.
Nejvíc však vzpomínám na své-
ho předchůdce ve funkci Karla
Prouzu. Povahou přispíval k vy-
tváření dobrého pracovního ko-
lektivu, uměl získat zaměstnance
pro plnění mimořádných úkolů,
neexistoval pro něj neřešitelný
problém. Všemi byl oblíben
a uznáván. Pro mne to byl učitel,
který se se mnou nezištně dělil
o zkušenosti.
Záměrně jsem nejmenoval žád-
nou tkadlenu, protože zmínit
jednu nebo dvě by nebylo spra-
vedlivé vůči těm ostatním. Na
pracovníky z provozu se mnoh-
dy zapomíná, bez nich by ale to-
várna nemohla existovat.

Štafeta
Rýmařované se ptají známých či pozoruhodných osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i čtenáře.

Jan Ziegler se ptá Josefa Rozsívala
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Máte nějaký sen týkající se vaší
profese nebo života ve městě?
Jaký sen může mít člověk, který
strávil produktivní život v jedné
textilní továrně, kde již před dva-
ceti lety výroba skončila? Přál
bych si, aby se podařilo udržet

v provozu aspoň tkalcovnu pro-
vozu 1, aby se zlepšila situace
v zakázkách, firma tak mohla 
oživit výrobu a zachovat pro
Rýmařov aspoň jednu textilní to-
várnu s mnohaletou tradicí.
Městu přeji, aby se dále dařilo

zvelebovat jeho vzhled a odstra-
ňovat nedostatky ve zdravotnic-
tví, aby se nestávalo, že v době
dovolených není na interní am-
bulanci týden i dva žádný lékař.
Pro sebe mám pouze jedno přá-
ní, dožít se ve zdraví úměrnému

mému věku ještě pár roků a pro-
žít nějaké pěkné chvíle v kruhu
rodiny a dobrých přátel.

Příště: Josef Rozsíval se bude
ptát Olgy Dočkálkové.

Školství

Zkouška dospělosti nanečisto
Po ãtrnácti letech se my‰lenka stát-
ních maturit, tedy státem garantova-
n˘ch zkou‰ek, které by zejména vyso-
k˘m ‰kolám umoÏnily porovnat studen-
ty z rÛzn˘ch typÛ stfiedních ‰kol, zaãí-
ná mûnit v realitu. Od pondûlí 11. fiíjna
do ãtvrtku 14. fiíjna si ji mohli ãe‰tí
studenti vyzkou‰et naneãisto. V kvûtnu
by mûla poprvé probûhnout naostro.
Státní maturita se připravuje už od
roku 1996 a zatím stála podle od-
hadů miliardu korun. V roce 2004
byla uzákoněna, skutečně zavede-
na má být letos. Její realizace se
rok od roku odsouvala s tím, jak
politici reagovali na protesty stu-
dentů.
Říjnová generálka, jíž se zúčastnilo
96 % středních škol v republice,
měla za cíl nejen ukázat studentům,
jakou podobu má státní zkouška
mít, ale především prověřit organi-
zační stránku věci. Státní maturitu
totiž provázejí podobně přísná bez-
pečnostní opatření jako třeba volby.
Zapečetěné bedny s tištěnými testy
byly rozvezeny do všech 1223 zú-
častněných škol několik dnů před
zahájením zkoušek, musely být 
uzamčeny tak, aby k nim neměl
přístup nikdo nepovolaný, a zadání
testů byla mezi pedagogy rozděle-
na těsně před začátkem zkoušky.
Vyplněné testy převzal maturitní
komisař, který je oskenoval a ode-
slal do Centra pro přípravu maturit
Cermat k vyhodnocení.
Do generálky státních maturit se
ze tří rýmařovských středních škol
zapojilo Gymnázium Rýmařov
a Střední škola, Rýmařov, p. o.

Testovací maraton začal stejně ja-
ko v celé republice v pondělí v de-
vět ráno písemnou zkouškou z čes-
kého jazyka a literatury, která pod-
le zvolené obtížnosti trvala hodinu
nebo hodinu a půl. Poté následova-
la písemná práce na vybrané téma,
opět ve dvou možných obtížnos-
tech. Odpoledne zkouška pokračo-
vala testem z matematiky, nebo ci-
zího jazyka (z těch si studenti
mohli vybrat). V následujících
dnech probíhaly zkoušky z nepo-
vinných předmětů.
Na gymnáziu se k maturitní gene-
rálce přihlásili studenti tří maturit-
ních ročníků (čtvrtého, oktávy
a večerního studia), celkem 57 stu-
dentů. „Všichni studenti přišli, ne-
chyběl nikdo. Zkoušku vzali oprav-
du vážně a dodrželi všechny regu-
le,“ uvedla ředitelka gymnázia
Zdena Kovaříková. Studenti muse-
li dodržet bezpečnostní pravidla -
prokázat svou totožnost, do třídy,
v níž test vyplňovali, nesměl bě-
hem zkoušky nikdo vstoupit, a po-
kud by ji chtěl někdo opustit, např.
na toaletu, nesměl se už vrátit.
„Ani bych si netroufla do třídy ve-
jít a rušit,“ vysvětlila ředitelka dů-
vody, proč nemůžeme během
zkoušky studenty fotit.
Na otázku, zda se na gymnáziu set-
kali s odporem vůči státní maturi-
tě, Zdena Kovaříková odpověděla:
„S protesty jsme se nesetkali, stu-
denti s tím neměli problém. Spíš
učitelé by mohli být nespokojení,
protože jim zkouška přinesla spou-
stu práce navíc. Museli se vyškolit,

získat osvědčení, hodně času zabe-
re administrativa. Tři dny jsme tu
byli od rána do večera.“
Protesty nezaznamenali ani u stu-
dentů maturitního oboru Hotel-
nictví a turismus na Střední škole.
Maturity nanečisto se podle slov
ředitelky Soni Kováříkové účastni-
lo dvacet studentů. Škola pro ně
vyhradila celou hlavní budovu, 
ostatní žáci měli vyučování přesu-
nuto do vedlejší budovy. „Do-
konce jsme vypnuli zvonění, aby
studenty nic nerušilo. Tři dny tu
byl naprostý klid,“ popisuje ředi-
telka.
Pokud měla generálka prověřit
technickou stránku celostátní
zkoušky a připravit zkoušející na
nejrůznější možné komplikace,
v Rýmařově k tomu přispěla i ná-
hoda. Ve středu ráno totiž kvůli po-
ruše na vedení společnosti ČEZ
víc než hodinu nešla elektřina, a to
právě v době, kdy měly školy na
programu poslechovou část zkouš-
ky z cizích jazyků. Každá škola se
s problémem vyrovnala po svém.
Na Střední škole po konzultaci
s Cermatem vyčkali na obnovení
dodávky elektřiny, na gymnáziu
zádrhel vyřešili jednoduše: „Měli
jsme nachystané baterky,“ ukazuje
s úsměvem Zdena Kovaříková.
Maturita nanečisto měla písemnou
formu, ústní zkoušky a nové testy
čekají na studenty až v květnu. Ke
státní maturitě se budou hlásit tepr-
ve po vyhodnocení výsledků gene-
rálky, které se dozvědí začátkem li-
stopadu. Podle nich se také budou
rozhodovat, jakou obtížnost si pro
květnovou maturitu vyberou. Při
generálce většina zvolila nižší ob-
tížnost; na gymnáziu si vyšší úro-
veň v češtině vybralo 23 studentů
z 57, v angličtině asi jedna čtvrti-
na, z devíti matematiků zvolili vyš-
ší obtížnost tři, šest studentů navíc
vykonalo nepovinnou zkoušku,
např. z ruštiny; na Střední škole si
těžší test z češtiny a literatury vy-
brali jen tři studenti, v angličtině
zkusilo vyšší obtížnost šest žáků
a jedenáct zůstalo u základní,
v matematice zůstalo všech šest
zkoušených u základní úrovně.
Právě úroveň státních testů je nej-

více kritizovaným tématem. Podle
slov ministra školství Josefa
Dobeše byly testy nastaveny tak,
aby v nich přibližně dvacet procent
studentů neobstálo. Čerstvé zkuše-
nosti pedagogů i studentů však je-
ho slova zpochybňují. „Podle
ohlasů, které máme, se studentům
zdály třeba testy z češtiny základní
obtížnosti příliš jednoduché,“
uvedla ředitelka Střední školy Soňa
Kováříková. A její slova nezávisle
na tom potvrzuje i maturitní komi-
sař gymnázia Štefan Janošťák:
„Technicky zkouška proběhla dob-
ře, je funkční, ale nevíme, k čemu je,
protože testy mnoho z toho, co stu-
denti znají, neprokazují.“
Vzhledem k tomu, že vysoké ško-
ly nebudou přihlížet ke zvolené
obtížnosti maturitní zkoušky, je
pravděpodobné, že většina studen-
tů nebude riskovat a zvolí si snad-
nější verzi. Má pak státní zkouška
smysl? „Nevím, jestli letos, ale do
budoucna jako srovnání mít smysl
bude,“ soudí Ladislav, student ma-
turitního ročníku Hotelnictví.
„Možná bude mít smysl, pokud ji
do května lépe připraví,“ odpovídá
studentka oktávy Lenka s tím, že
snadnost testů není jediným pro-
blémem: „Zadání byla nejedno-
značná, některé úlohy byly hodně
jednoduché, jiné zabraly dost času
a některé se třeba do češtiny vůbec
nehodily.“
Mezi studenty nepanuje v názo-
ru na smysluplnost jednotné
zkoušky shoda, někteří si dokon-
ce myslí, že je nesmysl srovná-
vat gymnázia s odbornými ško-
lami. „Když to fungovalo doteď,
proč by to nefungovalo dál?“
namítá studentka Jana. Její třída
z oboru Hotelnictví je zapojena
do projektu Studenti čtou a píší
noviny, v jehož rámci připravují
ohlas na státní maturitu pro
Mladou frontu Dnes. Námitky,
které v něm uvedou, jistě nebu-
dou ojedinělé. Pokud se jimi bu-
dou tvůrci státní zkoušky řídit,
dá se předpokládat, že se podoba
testů do května ještě změní.
Opodstatněnost zkoušky jako ta-
kové se však ukáže teprve po je-
jím zavedení. ZN
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ZUŠ Rýmařov pojede na mistrovství světa v tanci
Ve dnech 8. - 9. května 2010 pro-
běhlo v Berouně u Prahy
Mistrovství České republiky
v modern dance, jehož pořadate-
lem byla organizace Czech
Dance Organization a TK R.A.K.
Beroun. Na této vrcholové soutě-
ži se předvedly také tanečnice ze
ZUŠ Rýmařov, které získaly fi-
nálová umístění a nominovaly se
na mistrovství světa.
V kategorii sólových tanečnic
získala třetí místo a titul druhé
vicemistryně republiky Žaneta
Szapowalová, čtvrtou příčku ob-
sadila Michaela Blašková.
Finálového umístění dosáhly ta-
ké Lenka Mrhalová a Martina

Macháčová v kategorii junior-
ských dvojic. Všechny čtyři rý-
mařovské tanečnice tím postou-
pily na mistrovství světa, které se
bude konat 8. - 11. prosince 2010
v polském městě Mikolajki.
Bohužel Žaneta Szapowalová se
ze zdravotních důvodů mistrov-
ství nezúčastní. Ostatní tři taneč-
nice se však k náročné cestě do
severní části Polska chystají, aby
se v Mikolajkách účastnily do-
sud nejprestižnější soutěže své-
ho života. K tomu budou potře-
bovat nejen hodně vlastních sil,
ale i podporu svých blízkých
a sponzorů. ZUŠ Rýmařov chce
tímto oslovit všechny zájemce,

kteří by chtěli podpořit mladé ta-
nečnice, aby se stali partnery té-

to mimořádné taneční události. 
Alena Tomešková, ZUŠ Rýmařov

Celostátně hledaný
muž nalezen oběšený

Od neděle 
3. října poli-
cisté šetří
případ obě-
šení 45leté-
ho muže,
kterého na-
lezl 47letý

houbař v lesním porostu mezi
obcemi Valšov a Břidličná.
Přivolaný lékař konstatoval smrt
bez cizího zavinění, a to v průbě-
hu noci z 2. na 3. října.
Policisté zjistili, že se jedná o ce-
lostátně hledaného 45letého
Petra Suka, který byl v pátrání
od 27. května 2009 pro potřeby
soudních orgánů. Při veškerých
prověrkách po dobu celostátního
pátrání, ať již v místě trvalého
bydliště, nebo u rodinných pří-
slušníků, policisté nezjistili mís-
to jeho pobytu. Rodina uvedla,
že ho již několik let neviděla
a o jeho pohybu či pobytu nemá
minimálně deset let žádnou
zprávu. Neměl platný občanský

průkaz ani cestovní pas. Není
vyloučeno, že pobýval po celou
dobu u nějakého známého, pro-
tože byl upravený a rozhodně se
nejednalo o osobu bez domova.
Kriminalisté zatím nezjistili, jak
se do Valšova dostal, kde se po
celou dobu pátrání zdržoval ani
u koho a s kým byl v kontaktu.
Žádáme občany, kteří mohou po-
skytnout policistům jakékoli in-
formace o pobytu či pohybu
Petra Suka, nar. 17. února 1965,
ať volají přímo bruntálským kri-
minalistům na tel. číslo 974 731
440 či 974 731 333.

Kradl dřevo
Obvinění z krádeže bylo v těch-
to dnech ve zkráceném příprav-
ném řízení sděleno 25letému
muži z Rýmařovska. Ten měl
dne 24. července v katastru obce
Kněžpole - Hájenka odcizit ze
skládky vytěžené dřevní hmoty
48,08 kubických metrů pilařské
kulatiny v hodnotě přes 67 tisíc
a 20,47 kubických metrů vlákni-
ny v ceně kolem 15 tisíc Kč.

Odcizené dřevo naložil na ná-
kladní vozidlo a nechal ho pře-
vést na Přerovsko k výkupci,
kterému přislíbil, že přiveze ješ-
tě další dřevo. Ten mu dal zálohu
20 tisíc Kč, ale podezřelý se mu
již neozval a slib nedodržel.

Z domu v rekonstrukci
odcizil vrtací kladivo

Krádež vrtacího kladiva nahlásil
v sobotu 9. října rýmařovským
policistům 37letý majitel. Dosud
neznámý pachatel mu během
dne vnikl do neuzamčeného ro-
dinného domu, kde probíhá re-
konstrukce, a odcizil vrtací kla-
divo značky Bosch. Způsobil
škodu 18 tisíc Kč.

Zkrátil si cestu
a skončil v nemocnici

Dopravní policisté v neděli 
3. října šetřili střet cyklisty 
s osobním vozidlem. Na Rýma-
řovské ulici v Břidličné si 34letý
cyklista zkrátil trasu průjezdem
přes čerpací stanici, přičemž pro-

jel prostorem, kde je zákaz vjez-
du. Při výjezdu nedal přednost
přijíždějícímu vozidlu Felicie.
Řidič začal brzdit a pokusil se
cyklistovi vyhnout, ale střetu se
mu již zabránit nepodařilo.
Cyklista spadl na vozovku a utr-
pěl lehká zranění. Škoda činí 
11 tisíc Kč. Požití alkoholu bylo
vyloučeno dechovou zkouškou.

Narazil do nájezdu
k zahrádkářské kolonii
Dne 12. října na Opavské ulici
v Rýmařově jel 56letý řidič ná-
kladního vozidla DAF s návěsem
a z dosud nezjištěných příčin po
projetí pravotočivé zatáčky na
rovném úseku sjel do pravého
příkopu. Zde narazil do nájezdu
k zahrádkářské kolonii. Při ne-
hodě došlo ke škodě 605 tisíc
Kč. Z toho 300 tisíc bylo na pře-
pravovaném zboží. Na místě ne-
hody byli přítomni i hasiči a pra-
covník odboru životního prostře-
dí, protože do příkopu uniklo
z náklaďáku 400 litrů nafty. 

Zdroj: PČR Bruntál

Hasiči vyprošťovali řidiče octavie pod mostem
Dvû jednotky hasiãÛ zasahovaly ve ãtvrtek 14. fiíj-
na odpoledne v Lomnici u nehody osobního automo-
bilu ·koda Octavia. Vozidlo skonãilo na stfie‰e v po-
toce vedle mostu.
Operační středisko hasičů informovala o ne-
hodě Zdravotnická záchranná služba ve čtvrt
na čtyři odpoledne. Na místo vyjela jednotka
Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje ze stanice v Bruntálu a s ní
místní jednotka dobrovolných hasičů.

Po příjezdu dobrovolných hasičů se podařilo
s pomocí přihlížejících vozidlo, které skonči-
lo na střeše v potoce vedle mostu, převrátit na
bok a stabilizovat. Hasiči z Bruntálu pak s ko-
legy vyprostili řidiče ze zdemolovaného vo-
zidla. Zraněného 60letého muže převzala
rychlá záchranná služba a převezla do nemoc-
nice v Krnově.
Podle šetření policie řidič havaroval na pří-
mém úseku, když najel za pravý okraj komu-

nikace a narazil do základu betonového mostu.
Náraz vozidlo převrátil a odmrštil do potoka.
Hasiči nakonec vyzvedli octavii z potoka na
silnici pomocí vyprošťovacího vozidla Tatra
815 z bruntálské stanice HZS MSK. Rovněž
zlikvidovali menší únik oleje do potoka.
Policie ČR zde řídila dopravu a asistovala při
vyprošťování. Škoda na vozidle se odhaduje
na 300 tisíc Kč. Z podkladů

tiskových mluvčích Policie ČR a HZS MSK
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Historie jednoho domu
Bývalé ředitelství Jednoty

Už nějakou dobu se v našem se-
riálu věnujeme budovám souvi-
sejícím s gymnáziem, ať už je to
jeho sídlo současné nebo domy
střední školou opuštěné a přene-
chané jiným. Dnes nás čeká po-
slední příslušník této skupiny,
dům bývalého družstva Jednota
na ulici Julia Sedláka.
Stavěn byl v průběhu roku 1873,
přesněji od května do září, a to
pro potřeby nově vznikajícího
nižšího reálného gymnázia. Je
třeba říci, že jeho technický stav
se v současnosti spíše horší a je-
ho kdysi velmi hodnotná fasáda
začíná pomalu chátrat. Stále ješ-
tě zaujmou dnes již starobylé,
ale dobře zachovalé vchodové
i vnitřní dveře i vysoká okna.
Interiér odpovídá ostatním škol-
ským zařízením, symetrické roz-
dělení masou centrálního scho-
diště najdeme i v dalších podob-
ných budovách u nás i jinde.
Přízemí je zaklenbeno soustavou
českých placek, ostatní podlaží
jsou plochostropá.
Základem výuky na reálných
gymnáziích byly vždy přírodní
a technické vědy orientované na
potřeby praxe (proto reálné) 
v opozici ke gymnáziím klasic-
kým, zaměřeným na zvládnutí
latiny i řečtiny a následnou četbu
antických děl. Nový typ studia se
zrodil v období osvícenství jako
reakce na tento vzdělanostní his-
torismus. Za první takovýto 
ústav se pokládá Ekonomicko-
matematické reálné gymnázium
v Berlíně založené roku 1747 pe-
dagogickým reformátorem Jo-
hannem Heckerem. Tyto školy
se dělily na dva stupně, s výukou
šestiletou a devítiletou a u nás

pak čtyřletou a sedmiletou, což
byl také případ Rýmařova.
Dá se říct, že jak instituce gym-
názia v průběhu dějin roste a sí-
lí, přesunuje se po Jelínkově uli-
ci nahoru. Pouť zahájila právě
v domě, o němž je řeč, a to 1. říj-
na 1873, nějakých sedm měsíců
po schválení stavby a pět po je-
jím zahájení, přičemž pod vede-
ním ředitele Albína Niemetze
škola utěšeně vzkvétala. Již žáci
několika prvních ročníků se po-
zději měli stát úspěšnými podni-
kateli, jejichž úsilí v našem měs-
tě založilo relativní prosperitu
začátku dvacátého století. Do to-
hoto období pak spadá i nový
stavební rozmach, například již
zmiňovaná budova lékárny na
náměstí nebo základní škola.
Lze tak říci, že investice do
vzdělání se městu vrátila mno-

honásobně.
Rozvoj zároveň způsobil, že nižší
reálka přestala požadavkům na
vzdělané, technicky a obchodně

zdatné obyvatelstvo stačit, a tak se
přistoupilo ke zřízení nové sedmi-
třídky na dnešní Jelínkově. Bu-
dova tak přišla o vědychtivé stu-

dentstvo a na jeho místo se nastě-
hovalo okresní hejtmanství.
Vydrželo zde až do záboru pohra-
ničí na podzim 1938, kdy
Rýmařovsko na sedm roků přešlo
pod správu tisícileté říše. Využití
domu se ale neměnilo, noví páni se
nastěhovali právě sem - sídlila zde
zemská rada (Landrat), tedy ve-
doucí orgán příslušného zemského
či venkovského okresu (Landkreis).
To je staré pruské uspořádání, me-
zistupeň mezi dnešní spolkovou
zemí a obcemi, které v Německu
funguje dodnes. Roku 1942 byla
funkce přesunuta do Bruntálu, což
spolu se zrušením voleb do zastu-
pitelstev znamenalo konec samos-
právy v Rýmařově. Každý okres
byl de facto podřízen příslušnému
funkcionáři NSDAP, tzv. místnímu
vedoucímu (německy Ortsleiter),
což byl náčelník místní stranické

skupiny (Ortsgruppe). Okresů bylo
v župě Sudety 53 venkovských 
a 5 se statutem města, každý se
zemským radou. Zodpovídaly se
třem vládním obvodům se sídly
v Karlových Varech, Ústí nad
Labem a Opavě, jež podléhaly říš-
skému místodržitelství v Liberci
v čele s župním vedoucím Konrá-
dem Henleinem.
Po válce v budově sídlila okresní
správní komise, v níž se soustře-
ďovaly všechny funkce pro chod
okresu nezbytné, od zásobování
přes veškeré nakládání se zaba-
veným německým majetkem až
k zabezpečení odsunu a dosídle-
ní. Netřeba se dlouze šířit o tom,
že poslední dva body agendy
probíhaly mnohdy nadivoko
a nebyla nouze o přehmaty ani
ničemnosti. Rýmařovský okres
byl v souvislosti se zneužíváním
pravomocí veřejných činitelů ja-
ko varování dokonce zmiňován
i v parlamentu.
Od roku 1946 se zde nacházela
část národního výboru, který po-
zději zabral i sousedící vilu, kde
dnes sídlí Policie ČR. Územně-
správní reforma k 1. červenci
1960 zrušila krajské uspořádání
z roku 1949 a počty okresů ome-
zila. Správním střediskem se stal
Bruntál a do domu se nastěhova-
lo okresní ředitelství obchodního
družstva Jednota, které v něm
vydrželo tři desítky let. Po revo-
luci pak dům přešel do soukro-
mých rukou a dnes v něm sídlí
menší prodejny. JaPo,
zdroj: Chalupník, Jan. Správní
vývoj města Moravská Třebová,
Olomouc 2009, a materiály Mgr.
Jiřího Karla, jemuž tímto velice
děkuji.

Pohlednice k 25. výročí založení Rýmařova, vlevo první ředitel gym-
názia Albín Niemetz

R. 1926
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Užitečná informace
Hasiči radí - topná sezóna se blíží

Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní
i nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových
usazenin ve špatně udržovaných komínech.
Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje
i statistika Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, kdy od komínů
a topidel vzniklo od začátku roku
v Moravskoslezském kraji již 48 požárů.
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zane-
dbaná údržba komínového tělesa, protože
i malé nečistoty v komíně mohou snadno

způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouho-
dobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo
otravu obyvatel domu jedovatým oxidem 
uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravi-
delné čistění komínů a vybírání sazí, stejně
jako na kontrolu technického stavu komínu
odborníky - kominíky!
A co taková pravidelná údržba komínů, kou-
řovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle nové-
ho nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmín-
kách požární bezpečnosti při provozu komí-
nů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabu-
de účinnosti 1. ledna 2011, je povinností ma-
jitele nemovitosti zajistit čištění spalinové
cesty za období jednoho roku, a to:
a) u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW
- při celoročním provozu třikrát
- při sezónním provozu dvakrát (nejlépe
před a po skončení topné sezóny)
b) u spotřebičů na pevná paliva nad 50
kW dvakrát
c) u spotřebičů na plynná paliva jedenkrát.
Čištění komínů u spotřebičů na pevná paliva
do zmíněných 50 kW včetně lze provádět
svépomocí podle návodu výrobce, přesto je
lepší spolehnout se na kominíky.
Dále je povinností majitele nemovitosti zajistit

kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou
osobou, která je držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví, a to u spotřebi-
čů na pevná paliva do 50 kW na kapalná a plyn-
ná paliva jedenkrát, u spotřebičů na pevná pali-
va nad 50 kW dvakrát ročně. Revize spalinové
cesty se také provádí například před uvedením
spalinové cesty do provozu, před výměnou ne-
bo novou instalací nového spotřebiče, nebo
hodláte-li změnit druh paliva.
O provedené revizi, kontrole anebo čištění spa-
linové cesty vydá odborně způsobilá osoba pí-
semnou zprávu, která je důležitá nejen pro 
uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
A co když dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nej-
dříve jej oznamte na tísňovou linku 150 nebo
112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vo-
dou, komín by popraskal, nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů
se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí
vhazování suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína, nikdy však ne-
jednejte riskantně. Nejdůležitější je život
a zdraví, teprve potom majetek! 
Ing. Antonín Ušela - HZS MSK ÚO Bruntál,

oddělení prevence

Z okolních obcí a měst
Nej kačka pomůže lidem rozhodnout

o nejzajímavějším projektu
podpořeném z EU v Moravskoslezsku

Obec Horní Mûsto byla se sv˘m projektem „Pojìme si spolu hrát, bavit se
a radovat“ (rekonstrukce sportovnû-relaxaãního areálu v Horním Mûstû)
vybrána mezi 15 nejzajímavûj‰ích projektÛ podpofien˘ch dotací
z Regionálního operaãního programu Moravskoslezsko.

Lidé nyní mohou hlasovat o absolutně nejzajímavější projekt finan-
covaný z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Soutěž Nej kačka z Evropy potrvá do 10. listopadu. Hlasování probí-
há na www.nejkacka.eu. Kromě odměny pro vítězný projekt jsou při-
chystány hodnotné ceny pro hlasující, kteří mohou získat týdenní
a víkendové ubytování zdarma v Jeseníkách, VIP prohlídku Zoo
Ostrava a další zážitkové ceny. Nejzajímavější projekt i výherci bu-
dou vyhlášeni na konferenci Evropské příležitosti regionu 11. listo-
padu. Soutěž pořádá Regionální rada Moravskoslezsko.
Zapojte se do soutěže, dejte nám svůj hlas a získejte cenu. Více podrob-
ností o možnosti hlasování a cenách na www.nejkacka.eu. Předem vám
všem děkujeme, záleží nám na každém hlasu, neboť našimi soupeři jsou
daleko větší města. Úspěch by byl pěkným zviditelněním naší obce i ce-
lého Rýmařovska v soutěži v rámci Moravskoslezského kraje.

Eva Machová, starostka

Foto: HZS MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Když stavíš past z pomluv, ulovíš neštěstí. africké přísloví

Známá i neznámá výročí
22. 10. 1990 zemř. Kamil Lhoták, český malíř, grafik, ilustrátor

(nar. 25. 7. 1912) - 20. výročí úmrtí
24. 10. Den Organizace spojených národů (OSN), výročí

vstupu Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945
24. 10. 1925 zemř. Jindřich Šimon Baar, český prozaik, sběratel

pohádek (nar. 7. 2. 1862) - 85. výročí úmrtí
25. 10. 1825 nar. Johann Strauss ml., rakouský skladatel a kapelník

(zemř. 3. 6. 1899) - 185. výročí narození
26. 10. 1765 nar. Václav Thám, obrozenský spisovatel, novinář, kultur-

ní organizátor a herec (zemř. 1816) - 245. výročí narození
26. 10. 1765 nar. Jakub Jan Ryba, český skladatel a hudebník

(zemř. 8. 4. 1815) - 245. výročí narození
27. 10. 1845 nar. Josef Václav Sládek, český spisovatel a překlada-

tel (zemř. 28. 6. 1912) - 165. výročí narození
27. 10. 2000 zemř. Lída Baarová, vl. jm. Ludmila Babková, filmová

herečka (nar. 7. 9. 1914) - 10. výročí úmrtí
28. 10. Státní svátek ČR - Den vzniku samostatného česko-

slovenského státu v roce 1918
29. 10. 1815 nar. Ludovít Štúr, slovenský básník, jazykovědec a fi-

lozof (zemř. 12. 1. 1856) - 195. výročí narození
31. 10. Den UNICEF
31. 10. 1980 zemř. Jan Werich, český herec, spisovatel a překladatel

(nar. 6. 2. 1905) - 30. výročí úmrtí
2. 11. 1950 zemř. George Bernard Shaw, anglický spisovatel, nosi-

tel Nobelovy ceny (nar. 26. 7. 1856) - 60. výročí úmrtí
3. 11. 1910 nar. Karel Zeman, český filmový režisér a scenárista

(zemř. 5. 4. 1989) - 100. výročí narození

22. 10. 20.00 SVČ 5. lekce tanečního kurzu pro dospělé 
(začátečníci)

25. 10. 10.45 SVČ Keramika pro školy
26. 10. 10.45 SVČ Keramika pro školy
26. 10. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou
27. 10. 14.00 SVČ Prázdninová keramická dílna

Společenská kronika

Servis služeb

Narodili se noví občánci
Jan Martinček ................................................................. Rýmařov
Jakub Volek .................................................................... Rýmařov
Simona Bociánová ......................................................... Rýmařov
Filip Hromek .................................................................. Rýmařov
Vanesa Dolanská ............................................................ Rýmařov

Blahopřejeme
Emilie Pokorná - Rýmařov ................................................. 81 let
Miluše Pavelková - Rýmařov .............................................. 81 let
Jan Viravec - Rýmařov ...................................................... 82 let
Emilie Kubová - Rýmařov ................................................. 83 let
Hedvika Vaculová - Rýmařov ............................................. 83 let
Vlasta Poledňáková - Rýmařov .......................................... 83 let
Estera Melicherová - Rýmařov ........................................... 84 let
Vladimír Tomek - Rýmařov ............................................... 86 let

Rozloučili jsme se
Miroslav Vojáček - Rýmařov ............................................. 1945
Blažena Hajkrová - Sovinec .............................................. 1926

Dne 31. října 2010 oslaví
paní Marie Šubová

70 let života.
Pevné zdraví, hodně štěstí a radosti

přeje manžel František
a dcery Jarmila a Alena s rodinami

Zlatá svatba

Ve čtvrtek 28. října uplyne
už 50 let od svatebního dne

Milady a Václava Burdových ze Staré Vsi.
Babičce a dědečkovi přejeme zdraví, štěstí, lásku a ještě řadu

společně prožitých let.
K významnému životnímu jubileu 

blahopřeje zlatým manželům celá rodina a přátelé.

Rozloučení
V sobotu 9. 10. jsme se rozloučili s kpt. Kurtem Bartoňkem
(77), který se nesmazatelně zapsal do kroniky rýmařovských
hasičů. Hasičem byl po celý život, neuvěřitelných 60 let.
Obdržel množství ocenění pro dobrovolné hasiče, postupně
od nejnižších po celostátní roku 1999. Jeho kolegové stojící
čestnou stráž mu vzdali poslední poctu a poděkovali spolu
s dcerou, celou rodinou a smutečními hosty. Před památkou
kpt. Bartoňka se v úctě skláníme. Komise pro obč. zál.

Sbohem, Mirku
Loučíme se také s panem Miroslavem Vojáčkem (65) a děku-
jeme za dlouholetou činnost v zastupitelstvu města i za zá-
služnou práci v české sociální demokracii. Do posledních
chvil vytrval, nestěžoval si; byl kandidátem ve volbách do
městského zastupitelstva. Pohřbu se zúčastnila rodina, před-
stavitelé města i přátelé z polského Ozimku. Děkujeme za vše
a věříme, že bude dál žít ve vzpomínkách těch, kdo ho měli rá-
di. Komise pro obč. zál.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz
v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami
nepodnikli.

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2010:

26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE.
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Pozvánka do divadla

Sacha Guitry - UVĚŘME SNU
20. 10. v 19.30
Městské divadlo Rýmařov
Vstupné: 170/130/90,-
Předprodej: Městské informační
centrum
Středisko volného času Rýmařov si
dovoluje pozvat všechny milovníky
divadla na představení pražské he-
recké společnosti Sophia Art
Uvěřme snu, jehož autorem je fran-
couzský dramatik Sacha Guitry. Již
ve středu 20. října budete moci
zhlédnout v Městském divadle
Rýmařov lehkou komedii o tom, co
se stane, když si starší záletník po-
zve na návštěvu manželský pár, a to
přesně v 15:45. Proč právě v tolik?
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Mojmír Maděrič, Šárka
Ullrichová/Gabriela Filippi,
Tomáš Turek/Tomáš Valík, Karel
Soukup

Prometalfest vol. II

Rýmařov 23. 10. v 17.00
Velký sál SVČ
Vstupné: předprodej 120,-/na
místě 170,-
Další metalovou smršť pro fa-
noušky pořádného nářezu připra-
vila na sobotu 23. října kapela
Postmortem ve spolupráci se
SVČ Rýmařov.
Druhým ročníkem Prometalfe-
stu se kromě pořádajících
Postmortem proženou kapely
Soul Sick, Diphteria, Witch
Hammer, Ingrowing a Torthar-
ry. Hvězdou večera budou če-
skokrumlovští Locomotive, kteří
patří ke špičce tuzemské metalové
scény. Akce začíná v 17.00 a více
informací naleznete na stránkách
festivalu www.prometalfest.ic.cz.

Pignik 2010

Rýmařov 27. 10. v 19.00
Velký sál SVČ
Vstupné: 100,-
Hudební bonbónek připravil na
středu 27. října (žádný strach, ve
čtvrtek je volno) Jazzclub Stře-
diska volného času Rýmařov.
V rámci tradičního festivalu
Pignik se letos v Rýmařově před-
staví při společném koncertě dvě
legendy alternativní rockové scé-
ny, kapely Už jsme doma
z Teplic a Ty syčáci z Brna. Tuto
sestavu doplní držitelé Anděla
2008 za nejlepší rockovou desku,
pražská skupina První Hoře
a čím dál lepší Naarden
z Jeseníku.

Vladimír Mišík & ETC

Rýmařov 26. 11. ve 20.00
Sál ZUŠ na Divadelní ulici
Vstupné: předprodej 120,-/na
místě 170,-
Jazzclub Střediska volného času
Rýmařov připravuje na pátek 26.
listopadu unikátní koncert.
V rámci turné k vydání alba
Ztracený podzim přivítáme v sále
ZUŠ Vladimíra Mišíka a ETC,
a to v ojedinělém složení. Po-zvá-
ní na podzimní koncerty totiž při-
jali dva někdejší členové kapely
ETC - Petr Skoumal a J. Olin
Nejezchleba.

V průběhu koncertu tak zazní ne-
jen skladby V. Mišíka a ETC (bě-
hem některých se objeví i zmíně-
ní hosté), ale i oblíbené písničky
Petra Skoumala za doprovodu ka-
pely nebo J. Olina Nejezchleby
s doprovodem jeho nového vlast-
ního tria (zazní tak i skladby
z Olinova sólového alba Noční
lov, které vyšlo v lednu 2010) ne-
bo za doprovodu ETC.

Divadlo pro děti

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
8. 11. v 9.45
Městské divadlo Rýmařov
Vstupné: 50,-
Pohádka o včelích medvídcích
a ostatních postavičkách zná-
mých z oblíbených televizních
večerníčků. Provází ji milé a ryt-
mické písničky Petra Skoumala
a Zdeňka Svěráka.
Hraje: Divadlo Krapet Praha

Pozvánka do divadla

E. A. Longen - DEZERTÉR
Z VOLŠAN
28. 11. v 17.00
Městské divadlo Rýmařov
vstupné 170/130/90,-
Na neděli 28. listopadu připravuje
Středisko volného času
Rýmařov divadelní představení
frašky Dezertér z Volšan
s Oldřichem Navrátilem v hlav-
ní roli. Nenapravitelný flamendr
hlídaný na příkaz manželky slu-
hou to přežene s koňakem a je po-
kládán za mrtvého. Manželka mu
vystrojí pohřeb, ale domnělý ne-
božtík se probudí a dozví se tak
leccos nepěkného o svém manžel-
ství a úmyslech „truchlících“ po-
zůstalých. Staropražská fraška je
jednou z nejúspěšnějších komedií
proslulého scénáristy, herce, malí-
ře a bohéma E. A. Pittermanna-
Longena (1885-1936). Hra je pl-
ná komických situací a zazní v ní
i známé staropražské písničky.

Režie: Milan Schejbal
Hrají: Oldřich Navrátil,
Kamila Špráchalová, Dana
Bartůňková / Dagmar Čárová,
Adéla Zejfartová, Zdeněk
Hruška / Ernesto Čekan, Petr
Oliva / Milan Duchek,
Libor Jeník / Jiří Hána / Jiří
Krejčí

Mikulášská nadílka
s kouzly a soutěžemi

Rýmařov 4. 12. v 16.00
Velký sál SVČ
Peklo a Nebe, čertík Vítek a jeho
čertovská kouzla a rošťárny, ská-
kání na obláčky, navážení dříví
pod kotel, andělská letecká sou-
těž, čertovská diskotéka, mnohé
další kulišárny a na závěr samo-
zřejmě návštěva mikulášské troji-
ce. To vše pro vás a vaše ratolesti
připravuje Středisko volného ča-
su Rýmařov na sobotní odpoled-
ne 4. prosince.

Luboš Andršt
Blues Band

Rýmařov 11. 12. ve 20.00
Sál ZUŠ na Divadelní ulici
Vstupné: předprodej 80,-/na
místě 130,-
Jazzclub Střediska volného času
připravuje na sobotu 11. prosince
koncert známého českého hudeb-
níka Luboše Andršta a jeho ka-
pely Luboš Andršt Blues Band.
Skladatel a kytarista Luboš
Andršt je všestranný hudebník,
který čerpá svou inspiraci přede-
vším z oblasti blues a jazzu. V je-
ho tvorbě lze však najít i vlivy
hudby etnické či klasické.
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Městská knihovna

Křest Starých pověstí Rýmařovska
Ve stfiedu 6. fiíjna probûhl v Mûstské
knihovnû R˘mafiov slavnostní kfiest
novû vydané knihy Staré povûsti
R˘mafiovska. Oblast R˘mafiovska je 
opfiedena spoustou povûstí, které by-
ly jednotlivû sepsány a uloÏeny v rÛz-
n˘ch archívech. Zásluhou tvofiiv˘ch li-
dí ve mûstû vznikl projekt, kter˘ tyto
povûsti shrnul do jedné krásné kníÏky.
Velký dík patří zejména pracovní-
kům Městského muzea Rýmařov
pod vedením ředitelky Bc. Lenky
Baborovské, kteří v archívech vy-
hledali původní pověsti.
Záslužnou práci odvedli také za-
městnanci Městské knihovny
Rýmařov pod vedením ředitelky
Bc. Lenky Žmolíkové, kteří po-
věsti vyhledali a upravili tak, aby
vůbec mohly být zveřejněny.
Knihovna také zorganizovala vý-
tvarnou soutěž „Namaluj pověst“,
z níž vzešly všechny ilustrace
v knize. Poděkování patří i panu
Mgr. Otto Spitzerovi, který se po-
pral s nelehkými podklady

a všechny pověsti rychle a skvěle
přeložil do německého jazyka.
Díky výborné spolupráci se šum-
perskou tiskárnou Trifox, která
bez problémů reagovala na všech-
ny požadavky autorů, se kniha po
výtvarné stránce bude čtenářům
určitě líbit.
Díky projektu, který připravila Bc.
Leona Pleská, vedoucí odboru
školství a kultury MěÚ Rýmařov,
se podařilo na tuto knihu sehnat fi-
nance z Moravskoslezského kraje,
který v rámci dotačního programu
Podpora rozvoje mikroregionu
Rýmařovsko poskytl dotaci ve vý-
ši 70 % celkových nákladů projek-
tu, tedy více než 440 tisíc Kč.
Významné události se zúčastnili
autoři projektu, ilustrátoři, překla-
datel, sponzoři. Pozvání přijali ta-
ké místostarosta města Ing.
Jaroslav Kala, zástupci krajské
knihovny v Ostravě, senátor Jiří
Žák a rýmařovská veřejnost.
Kulturní program zajistili studenti

dramatického oboru ZUŠ
v Rýmařově recitačním pásmem
a ukázkami z díla Karla Hynka
Máchy.
Knihu vydalo Sdružení obcí
Rýmařovska v nákladu 11 800
výtisků. Můžete ji zdarma získat
v Městském turistickém a infor-

mačním středisku. Nezbývá než
nově zrozené knize rýmařovských
pověstí popřát, aby vstoupila do
světa důstojně, všem přinášela ra-
dost a aby se jí mezi lidmi nejen
našeho regionu dobře vedlo. 

Převzato
z webových stránek města

Půjčovní doba knihovny
Po   9.00 - 17.00;  Út   9.00 - 17.00;  St   z a v ř e n o
Čt   9.00 - 17.00;  Pá   9.00 - 17.00;  So   8.00 - 11.00

Tel.: 554 212 566, www.mekrymarov.info,
e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz

Foto: M. Pavlásková
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Otevírací doba:
pondělí: zavřeno, úterý - sobota: 9 - 12, 13 - 17, neděle: 13 - 17

Rýmařovsko v době válečné
Městské muzeum zahájilo v úterý
5. října novou výstavu, jejímž té-
matem je Rýmařov a Rýmařovsko
v období druhé světové války. Její
návštěvníci mají příležitost zhléd-
nout nejen ukázky německých
i sovětských uniforem a polního
vybavení, ale i palných zbraní 
obou stran.
Mezi historické skvosty na výsta-
vě patří sovětské automatické pal-
né zbraně, lehký kulomet DP vzor
1927 a protitanková puška PTRD -
41, obě dle plánů ruského zbraňo-
vého konstruktéra Vasilije
Děgťareva (1880-1949). Stejně ja-
ko většinu ostatní vystavené tech-
niky je zapůjčil Vojenský historic-
ký ústav. Výstava kromě toho za-
hrnuje i ukázky z dobového tisku

či dokumentů poválečné správy.
Její druhá část, umístěná v malém
sále, se věnuje osudům plukovní-
ka in memoriam Karla Otty a jeho
roli ve vysílání československého
válečného rozhlasu v Káhiře.
O příběhu jeho znovuobjevení
a složité životní pouti jsme čtenáře
informovali v letošním 11. čísle
Horizontu.
Obě expozice byly zahájeny verni-
sáží v úterý 5. října v 17 hodin, na
níž vystoupil Mgr. Jiří Karel a se-
známil hosty jednak s průběhem
války a dopadem, jež měla ona
i její výsledek na obyvatelstvo
Rýmařova, jednak s životem a pů-
sobením Karla Otty. Tato mimo-
řádně zajímavá výstava potrvá do
konce října. JaPo
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Organizace a spolky
Nadace OKD pomáhá i rýmařovským seniorům

Diakonie âCE - stfiedisko v R˘mafiovû
mohla díky finanãní podpofie nadace
OKD pofiídit pût elektrick˘ch lÛÏek
do domova pro seniory v Dolní
Moravici.
Domov odpočinku ve stáří
v Dolní Moravici, který vybudo-
valo rýmařovské středisko
Diakonie ČCE, je v provozu od
roku 2005. Ačkoliv jsme se sna-
žili zajistit jeho obyvatelům co
největší komfort, přece jen jsme
byli limitováni výší finančních
prostředků, které se nám podaři-
lo obstarat. Proto jsme pokoje
vybavili mechanickými poloho-
vacími lůžky, jež sice skýtala po-
hodlný odpočinek, ale manipula-
ce s nimi vyžadovala spolupráci
ošetřovatele. Vzhledem k faktu,
že stoupl průměrný věk uživatelů
našich sociálních služeb a úměr-
ně tomu se snížila i jejich mobili-
ta, stoupla fyzická náročnost ob-

služných činností, které musí
personál vykonávat. Protože pe-
čovatelky a ošetřovatelky jsou
výhradně ženy, je pro ně manipu-
lace s ležícími klienty a stávají-
cím typem postelí velmi kompli-
kovaná a namáhavá. Z těchto dů-
vodů jsme se rozhodli začít s ob-
měnou mechanických lůžek za 
elektrická, jež může ovládat uži-
vatel služeb sám, bez cizí asisten-
ce. Tím se výrazně sníží výskyt
dekubitů a vzroste komfort po-
skytovaných služeb.
Velkou pomoc nám v tomto smě-
ru poskytla Nadace OKD, která
náš projekt výměny mechanic-
kých lůžek za elektrická podpo-
řila částkou 100 tisíc Kč. Jen dí-
ky ní bylo možno pořídit prvních
pět elektrických lůžek a předat je
do užívání seniorům. Tohoto
článku tedy využíváme zároveň
k tomu, abychom Nadaci OKD

vyjádřili hluboké poděkování za
projevenou štědrost. I ona napo-
máhá ke vzniku pocitu sounále-
žitosti s Moravskoslezským kra-
jem, jehož je Rýmařov součástí.
Věříme, že s pomocí dalších dár-
ců se nám podaří v nejbližší do-

bě celou akci přivést k úspěšné-
mu konci a všichni uživatelé slu-
žeb DOS Dolní Moravice budou
mít k dispozici nadstandardní 
ubytování. 

Diakonie ČCE
- středisko v Rýmařově

Koncert pro seniory v Dolní Moravici
Senioři z Domova odpočinku ve
stáří v Dolní Moravici měli v ne-
děli 3. října jedinečnou možnost
vyslechnout si pásmo zpěvu
a slova na téma „Bohatství a ne-
dostatek“. Zavítal totiž mezi ně
pěvecký sbor Zpěvokol, který
působí pod farním sborem
Českobratrské církve evangelic-
ké v Olomouci.
Program, jenž zazněl pod vede-
ním sbormistryně paní Daniely
Vrajové, sestával z duchovních
písní prokládaných biblickým slo-
vem, humornými scénkami a pan-
tomimou. U všech přítomných se
setkal s vřelým přijetím, násobe-
ným tím, že sbormistryně v závě-
ru koncertu seniorům rozdala přá-
níčka (na jejichž rubu byl i text
jedné z přednesených písní), která

vytvořila se svou dcerou, a malou
sladkost. Předsedkyně dozorčí ra-
dy Diakonie ČČE - střediska
v Rýmařově, Mgr. Zdeňka
Sedláčková, v závěru odpoledne
poděkovala za všechny přítomné
zpěvákům, sbormistryni a těm,
kdo přijeli z Olomouce svůj sbor
podpořit. Také správní rada stře-
diska chce touto cestou poděkovat
účinkujícím ze spolupracujícího
Farního sboru ČCE v Olomouci
a „spiritu agens“ celé akce Ing.
Noemi Batlové, která je zároveň
místopředsedkyní dozorčí rady
střediska. Rýmařovskou veřejnost
zveme na další koncert, který ten-
tokrát proběhne v některém
z místních kostelů. 

Diakonie ČCE
- středisko v Rýmařově

Fota: Diakonie ČCE - stř. Rýmařov
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Pohádková babička
ve středu 27. října v 17 hodin

O skřítkovi Pořádníčkovi
a překvapení

Maňáskové divadlo Sluníčko
přijede 1. listopadu v 17 hodin 

s pohádkami
Šípková Růženka

O pejskovi a kočičce
Zajíc, liška a kohout

Jamování na říjen
29. 10. od 18 hodin

…společenský večer muzicírujících
přátel Muzikantské čajovny…

Sokolovská 30, Rýmařov, 
tel.:731 928 753, 

www.muzikantskacajovna.cz

Osadní výbory informují

V sobotu na Kolibě
První sobotu v říjnu se z ondřejovské Koliby ozývala veselá hudba
a písničky. Hudební skupina Akord přišla zahrát občanům Ondřejova
- těm dříve narozeným a vlastně všem.
Uskutečnilo se zde setkání seniorů. Helenka, Adélka a Adámek přišli
se svým vystoupením, dobrá nálada, na stolech občerstvení připrave-
né hospodyňkami v čele se starostkou obce Anežkou Továrkovou.
Každá z žen, paní, babiček dostala žlutou růži. Nebyla z Texasu, ale
určitě z přátelství. Výborně se hodila ke sluníčku, které vykukovalo
a bylo zvědavé, co se na Kolibě děje.
Besedovalo se o radostech a problémech obce, o zahrádkách, zdraví
a o tom, čím vesnice žije. Jako vždy byli přítomni představitelé měs-
ta v čele se starostou Ing. Kloudou. K jedné zajímavé události v ži-
votě obce došlo: byl jmenován první čestný občan. Vlastně občanka,
paní Květa Sicová. Kromě mnoha gratulací a květin dostala také vel-
ký ručně kovaný klíč od obce. Paní starostka ocenila její působení ve
Sboru pro občanské záležitosti, ve škole, v práci pro lidi v radostných
i těžkých chvílích života a její vřelý srdečný vztah k vesnici. Ten klíč
byl i od srdcí Ondřejováků. Blahopřejeme! 

Za osadní výbor Ludmila Vykoutalová,
Marie Bučková a Dana Talčíková
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Zpravodajství města Břidličné

Podzimní koncert v kostele Tří králů
Pěknou kulturní tradicí se v Břidličné stal
podzimní koncert chrámového sboru
Bernardini v místním kostele Tří králů. I letos
si pro návštěvníky členové sboru připravili na
neděli 10. října nové písně a pozvali i folko-
vou skupinu A. M. Úlet z Moravičan. Tuto
skupinu jsme mohli slyšet v Břidličné už v lé-
tě na Kalfestu, kde na sebe prozradili i své za-
čátky se zpíváním v kostele. K další spoluprá-
ci s místním chrámovým sborem tak byl už je-
nom kousek a výsledek na sebe nenechal
dlouho čekat.
Bernardini si pod vedením Berty Mereďové
pro posluchače připravili multižánrové vy-
stoupení, ve kterém si na své přišel určitě
každý. Jejich výběr zahrnoval klasiku, popu-
lární písně, spirituál, židovskou píseň a na-
konec přídavek, Kometu od Jarka Nohavici.
Zajímavostí a milým překvapením byla pre-
miéra skladby Nella Fantasia od Ennia
Morriconeho, která je ústřední hudbou z fil-
mu Misie.
Vystoupení tříčlenné skupiny A. M. Úlet by-

lo poznamenáno hlasovou indispozicí zpě-
vačky Blanky Adamcové, která hraje ve sku-
pině i na housle. Všechny písně tak odzpíval
její manžel Honza Adamec. Vybral písně
s tématem blízkým komornímu prostředí vy-
stoupení, ale také s aktuálními podzimními
motivy. Z minimálního aranžmá písní je pa-
trný velký důraz na autorské texty kapely.

S kulturou je to v posledních měsících
v Břidličné slabší, proto je příjemné, že se 
udržuje alespoň tradice pravidelných kostel-
ních koncertů. Organizátoři mohou být spo-
kojeni i se zaplněnými lavicemi a velmi sil-
ným potleskem během vystoupení i v jeho
závěru. 

Text a foto: Libuše Kováříková

Lesní běh lyžařů
V neděli 10. října uspořádal oddíl lyžování
v Břidličné další ročník Lesního běhu - veřej-
ného závodu v přespolním běhu lyžařů.
Závodu se za slunného, ale větrného dne zú-
častnilo celkem 79 běžců ve 14 kategoriích.
Závodníci z Břidličné, ať už lyžařského oddílu,

nebo základní školy, se v této konkurenci roz-
hodně neztratili.
V nejmladších kategoriích získali závodníci
z Břidličné 8 z 12 možných medailí - například
v kategorii benjamínků vybojoval Jakub
Ujfaluši 2. místo, Zuzana Žedková a Kateřina

Horňáčková získaly první dvě místa ve skupi-
ně benjamínek; v kategorii předžáků získal 
1. místo Martin Ondrášek, 2. Dalibor Šuba 
a 3. Zdeněk Válek, mezi předžačkami pak
skončila 1. Klára Ujfaluši a 3. Eva
Horňáčková. V kategorii mladších žaček zvítě-
zila Vanessa Schneiderová. Také mezi staršími
žákyněmi zvítězila závodnice z domácího klu-
bu Julie Ondrušková a na 3. místě skončila
Sabina Bergerová. Kategorii starších žáků vy-
hrál s přehledem Miroslav Buráň. Andrea
Kováčová dosáhla na 2. místo v kategorii star-
ších dorostenek a Michaela Gyorgyová na 
3. místo mezi juniorkami a ženami. V katego-
rii mužů pak podal hrdinský výkon na osmiki-
lometrové trati domácí závodník Jindřich
Kočvara a skončil na krásném druhém místě.
Nejmladším účastníkem závodu se stal domá-
cí Andrej Krečmer narozený v říjnu 2006.
Závod měl vysokou kvalitu a organizaci, ve
spolupráci s klubem biatlonu a Zemspolem se
podařilo uskutečnit opravdu kvalitní klání.
Tímto bych chtěl také všem zúčastněným zá-
vodníkům, organizátorům a rozhodčím podě-
kovat. Text: Tomáš Lysík, ředitel závodu,

foto: Libuše Kováříková

Výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů
v Břidličné uspořádal o víkendu
18. – 19. září svou 40. výstavu
v areálu na Poličce. Zároveň se
uskutečnily dvě soutěže - okres-
ní a Podpradědská. Obou se zú-
častnilo 70 vystavovatelů z růz-
ných koutů Rýmařovska,
Jesenicka a Šumperska. Přichys-
tána byla domácí zabíjačka, bo-

hatá tombola a pro děti malování
zvířátek na obličej. O zájmu ve-
řejnosti svědčí návštěvnost nece-
lých 500 dospělých a neméně
dětí. A jak soutěže dopadly? 
Podpradědskou soutěž vyhrála
organizace ze Šumperka, 2. mís-
to si odváží bruntálská organiza-
ce a 3. místo náleží organizaci
jesenické. Okresní soutěž v sek-

ci králíků vyhrála Břidličná,
v sekci drůbeže Vrbno p. Pradě-
dem a v sekci holubů zvítězil
Rýmařov. Celkově se na 1. místě
umístila základní organizace
Břidličná, 2. místo obsadilo
Vrbno a 3. místo patří Světlé
Hoře. Putovní poháry nejlepší
kolekce králíků i drůbeže si od-
nesl místní Mil. Kozub, putovní

pohár nejlepší kolekce holubů
a putovní pohár Jaroslava
Matušky si odvezl Mil. Špičák. 
Břidličenský svaz chovatelů fun-
guje více než 40 let a v součas-
nosti má 18 členů. Přejeme do
dalších let ještě hodně podaře-
ných výstav a soutěží. 

Libuše Kováříková
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Nad listy městské kroniky

Rok 1948
Tento rok byl svědkem dvou velmi významných událostí. Dosavadní
prezident dr. Edvard Beneš abdikoval a po něm se stal hlavou státu
Klement Gottwald, první tzv. rolnický prezident. Tomu však před-
cházely neblaze proslulé únorové události. Všichni víme, o co tehdy
šlo – komunisté se pevně chopili moci a s nikým se o ni nedělili.
Jak probíhaly tyto události v Rýmařově? V kronice se nich píše do-
slova: „V Rýmařově proběhl únorový převrat klidně. Na výzvu 
ústředních činitelů byly ve všech úřadech, závodech a obcích ustave-
ny akční výbory ze zástupců komunistické strany a masových organi-
zací (ROH, Jednotný svaz zemědělců a Svaz československé mláde-
že), které měly očistit veřejný život od nepřátel lidově demokratické-
ho zřízení.“
Akční výbor v Rýmařově vznikl 24. února 1948 a jeho prvním před-
sedou se stal František Pikna, železniční zaměstnanec. Hned první 
opatření akčního výboru byla velmi rázná, odvolal z pléna a rady čle-
ny Čs. strany lidové a Čs. strany národně socialistické. Bez ohledu na
jejich kvality a postoje, bez ohledu na jejich vztah k republice, prostě
byli členy dané strany a tím automaticky i nepřáteli zřízení. Mezi od-
volanými byl i František Vychodil. Střední a starší generace si na něj
určitě pamatuje. Může o něm někdo říct, že to byl nepřítel lidu nebo
republiky?
Tento rok také přinesl společné oslavy Svátku práce pod vedením
KSČ. Rýmařovem prošel průvod ze sokolského hřiště pod nádražím
ulicí 8. května, Bartákovou, Janovickou, Hornoměstskou, Leninovou
a Benešovou na náměstí, kde byla mírová manifestace s projevem zá-
stupce KV KSČ z Olomouce. 
Třicáté výročí vzniku republiky si lidé připomněli na shromáždění
v sále městského divadla. Přišlo jich opravdu hodně, asi 700. V rám-
ci tohoto výročí byla Janovická ulice přejmenována na Sokolovskou
a tento název nese dosud. Později, zejména v sedmdesátých a osm-
desátých letech, po oslavách vzniku ČSR „neštěkl ani pes“, zato se
konávaly monumentální oslavy VŘSR, která pro vznik našeho samo-
statného státu neměla naprosto žádný význam.
V tomto roce se narodilo 158 dětí a zemřelo 26 osob, což představu-
je rozdíl více než 130 ve prospěch narozených. V pozdější historii
města tomu tak již nebývalo. V tomto případě musíme vzít v úvahu,
že sem přicházeli především mladí lidé, kteří si zde chtěli vybudovat
trvalý domov, proto taková převaha narozených. Sňatků bylo 59, z to-
ho 43 v římskokatolickém kostele, tři v církvi československé 
a 13 jich mladí lidé uzavřeli civilních. Ty mohly být jen na ONV, niž-
ší národní výbory tuto pravomoc ještě neměly. Kronika uvádí, že kle-
sá věk mužů vstupujících do manželství, nezřídka ještě před nástu-
pem základní vojenské služby. 
Koncem roku sídlilo v Rýmařově i s Harrachovem 4 851 lidí, z toho
173 Němců a 33 cizinců. Ostatní byli české nebo slovenské národ-

nosti. Z města se odstěhovalo 985 lidí a přistěhovalo se jich 837. Je
vidět, že fluktuace byla značně vysoká.
Po únoru zanikly organizace Československé strany lidové
i Československé strany národně socialistické. Z politického života se
ztratila ČSSD, protože 27. června se sloučila s KSČ. Správnější je
ovšem říci, že byla sloučena, protože s tím většina členů nesouhlasi-
la a do KSČ nepřešla. Komunistická strana prováděla v celé republi-
ce organizovaný nábor nových členů a jen v Rýmařově jich získala
515. KSČ se tak stala jedinou vládnoucí stranou v republice.
Volby do Ústavodárného národního shromáždění tentokrát proběhly
úplně jinak než volby před dvěma roky. Byla sice obnovena činnost
ČSL a místo národních socialistů vznikla Strana českých socialistů,
ale obě byly jen satelity KSČ. Ve volbách nesměla žádná z nich vy-
stoupit se samostatnou kandidátkou. Voliči dostali společnou kandi-
dátku a bílé lístky. Kdo nesouhlasil s kandidátkou, mohl do urny vho-
dit bílý lístek. Ke zvolení kandidátů by nedošlo, kdyby těchto bílých
lístků byla většina, což je ovšem iluzorní. Ukažme si, jaké byly vý-
sledky voleb v Rýmařově i v celém okrese:

Voličů Kandidátka Bílé lístky Neplatné hlasy
Město Rýmařov 2 230 2 179 (97,1 %) 42 (1,8 %) 9 (0,41 %)
Okres Rýmařov 8 184 7 966 (97,34 %) 195 (2,38 %) 23 (0,28 %)
Tak tohle byl počátek demokracie v komunistickém podání. 

Vratislav Konečný

1. máj 1948 v Rýmařově Foto: Městské muzeum Rýmařov

Dr. Edvard Beneš, ilustr. foto Klement Gottwald, ilustr. foto
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Sport

Soukromá řádková inzerce

Liga v plážovém volejbale 2010
Závûreãné vyhlá‰ení ligy 2010 v plá-
Ïovém volejbale probûhlo v penzionu
Mary v sobotu 9. fiíjna.
Ligy se zúčastnilo 15 dvoučlen-
ných družstev, z toho dvě smíše-
ná. V základní části, kde hrál
každý s každým, se odehrálo cel-
kem 94 utkání, dalších jedenáct
bylo kontumačních. První zápas
se konal 24. června a finálový
v play-off pak 24. září.
Celou základní částí, až do finá-
lového zápasu v play-off, prošlo
bez zaváhání pouze družstvo
HINDS ve složení Richard
Hynčica a Roman Schenk. Tato
dvojice byla již od samotného
začátku horkým kandidátem na
celkové vítězství ligy.
Ve finále se střetla družstva
HINDS a Kocóři. Základní část se
stejně jako první kolo play-off
hrála pouze na dva vítězné sety,

od čtvrtfinále a dále se hrálo na ví-
tězné sety tři. Družstvo Kocóři ve
složení Pavel Ujfaluši a Vilém
Šafář se ukázalo jako zdatný sou-
peř pro HINDS a po vyrovnaném
boji nakonec podlehlo 2:3 na sety.
Celý závěr soutěže bohužel not-
ně narušilo špatné počasí v měsí-
ci srpnu i září, a proto se utkání
o třetí místo nakonec neuskuteč-
nilo. Na 3. a 4. místě tak skonči-
la družstva V&T (Václav
Svoboda, Antonín Diviš) a Želvy
(Filip Zemánek, Jan Opatrný).
Celkové pořadí družstev:
1. HINDS
2. Kocóři
3. - 4. V&T a Želvy
5. - 8. Profíci, Chiquita, Fosílie,
MMaR
9. - 15. Klikaři, Lasto, STS, Old
Boys, Beach Boys, U2, InTým
Foto na tit. straně Pavel Ujfaluši

• Prodám garáž v Břidličné - ulice Polní, nová střecha, vrata, malba,
elektrika, vysoký strop, prostorná. Cena dohodou, domluva jistá!
Tel.: 604 639 963.

Dal‰í roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Nyní nově i kontrola a seřízení 

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Příjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondělí - Pátek  7 - 17 hodin

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

fiidiãe
pro mezinárodní

kamionovou dopravu

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460

(v dobû od 7 do 16 hodin).

POÎADUJEME:

- praxi v fiízení
- fiidiãsk˘ prÛkaz

skupiny C, E
- trestní

bezúhonnost
- poctivé jednání

Uhlí, dřevo, oblečení, boty,
kde na to vzít?
No přece u nás!

Poskytujeme
menší hotovostní

půjčky
bez registru,
bez ručení
majetkem

a okamžitě!

Volejte tel. 606 120 949

Na parcele je betonov˘ základ s poloÏen˘mi panely.
Parcela se nachází u hlavní pfiíjezdové cesty do Bfiidliãné

ve smûru od Bruntálu.
Cena parcely dohodou.

Kontakt: 605 922 236, 731 840 456
nebo pfiímo v kanceláfii

Tûlov˘chovné jednoty Kovohutû Bfiidliãná
na Bruntálské ulici - Alsport.

Nabízíme k prodeji pozemek
v k.ú. Bfiidliãná

- ã. parcely 617, plocha 454 m2.
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Platové ohodnocení: 16 000 - 25 000 Kč/měsíc 
(dle dosažené kvalifikace)

Při vyšším ohodnocení požadujeme samostatnost, 
práci na více strojích, kreativitu.

Místo pracoviště: Vřetenová čerpadla, s. r. o., Vajglov 60
Kontakt: horak@vretenovacerpadla.cz, mobil: 608 860 196

Hledáme pracovníka na pozici
soustruÏník, frézafi, operátor CNC.

K o m i n i c t v í
·embera Pavel
Provádíme:
• âi‰tûní komínÛ, 

koufiovodÛ, kamen
• V˘mûnu koufiovodÛ
• Revize spalinov˘ch cest
• Opravy komínÛ
• VloÏkování komínÛ atd.

Kontakt:
Pavel ·embera,
Jamartice 102,
795 01 R˘mafiov
mob. 732 289 845
tel. 554 211 373

I-nova CZ, s. r. o., Rýmařov
Nabízí: - dodávku a montáž plastových 

oken Rehau, Veka
- zasklívání balkonů a lodžií rámovým

a bezrámovým systémem

Změna adresy:
I-nova CZ, s. r. o., Harrachov 10,

795 01 Rýmařov

Kontakt: www.i-nova.cz

tel. 605 778 177
fax/tel.: 554 219 862

Reklama v R˘mafiovském horizontu SKVùLÁ INVESTICE

-19-2010  20.10.2010 18:57  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2010

29

Talk show známého humoristy
Vstupné: 190 Kã pfiedprodej, 250 Kã v den konání

Pfiedprodej vstupenek v Informaãním centru R˘mafiov

Budova kina
R˘mafiov
17. listopadu 2010
v 19.00

Kontakt: Ester 608 732 199, email.ester.oriflame@seznam.cz

Dal‰í rok utekl jako voda a já mám velikou 
radost, Ïe na‰e pfiírodní ‰védská kosmetika 

k Vám na‰la cestu. A není to jen ona, 
ale i na‰e „Ïivotabudiãe“, wellness produkty, 

které si Vás získávají.

Proto roz‰ifiuji provozní dobu 
na‰eho kosmetického Studia 277: 
ããtvrtek a pátek 9.00 - 15.30.

Místo je stejné 
- DÛm sluÏeb v Bfiidliãné

na Sokolovské 143.

Nejen poradenství v kosmetice, jak 
se nalíãit, jak budovat své podnikání... 

prostfiednictvím na‰í skvûlé firmy, zaji‰Èuji 
spoustu semináfiÛ, napfi. Buìte krásná, 

Semináfi prodejních dovedností, V˘robkové 
novinky, Akademii krásy s líãením, Wellness 

akademii, ale i dal‰í odborná ‰kolení, 
napfi. Na‰e image, ¤eã barev, Barevná 
typologie, PleÈová kosmetika, Dokonalá 

prezentace, Jak budovat úspû‰n˘ obchodní 
t˘m... Budu se tû‰it na nová setkání. Ester
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Nabízíme vám 16 modelÛ
motorov˘ch pil
a foukaãÛ se slevami
700 aÏ 4 000 Kã

Markéta Slamûníková - STIHL,
Malá Morávka 213,

tel. 723 912 274, 554 273 209,
provozní doba:

8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
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Auto color Design, autorizovaný servis Škoda v Rýmařově , nabízí:
Záruční a pozáruční opravy vozů Škoda | kompletní servisní práce na vozidlech všech značek | pneuservis, uskladnění sezonních kol | servis klimatiza-
cí, včetně proplachu systému | karosárna, lakovna | výměny čelních skel, opravy bodových poškození skel | měření geometrie, měření tlumičů, dia-
gnostika řídících jednotek | non-stop pohotovost service mobil, odtahová služba | půjčovna vozidel a příslušenství | smluvní servis České pojišťovny,
Genereli a Allianz, rychlé vyřízení škodních událostí | prodej originálních dílů Škoda, VW, Seat a Audi| příjemné prostředí, proškolení pracovníci, certifi-
kát kvality a jakosti dle ISO 9001:2010 |

09 AUDI A3 Sportback 2,0TDi/103kW 549 900 Kč
08 AUDI A4 3,0 TDi Quattro S line 699 000 Kč
06 AUDI A4 Avant 2,0TFSI/147kW Quattro S Line 359 900 Kč
07 AUDI A6 allroad quattro 3,2FSi/188kW 699 900 Kč
09 AUDI A6 allroad quattro 4,2 FSi/257 kW 1 059 900 Kč
07 AUDI A6 Avant Quattro 2,7TDi /132kW Tiptronic 499 900 Kč
09 AUDI A6 Avant 3,0 TDi /176 kW Quattro 999 900 Kč
00 AUDI A8 4,2/228kW Quattro 149 900 Kč
08 AUDI A8 4,2 V8 TDi/240 kW Quattro Tiptronic 999 900 Kč
09 AUDI Q5 2,0TDI/125kW QUATTRO 999 900 Kč
03 BMW M3 3,2/252kW 399 900 Kč
03 Citroen Jumper 2,2HDi/74kW L2H2 222 000 Kč
10 Fiat Bravo II 1,4/66kW Active Plus 259 900 Kč
10 Fiat Dobló Cargo Combi 1,3 MTJ/55 kW Base 319 900 Kč
01 Fiat Punto 1,9D/44kW ELX 79 900 Kč
05 Ford Connect 1,8 TDCi/66 kW 179 900 Kč
04 Mercedes SL500 Benz SL 500 5,0/225 kW 679 900 Kč
01 Opel Movano VAN 2,8 DTi/84 kW 187 080 Kč
05 Opel Vectra Caravan 2,2/114kW Design 169 900 Kč
03 Peugeot 206 1,4 HDI/50 kW XR Présence 129 900 Kč
06 Renault Clio III 1,5 dCi/63 kW Dynamique 144 900 Kč
96 Renault Espace 2,8/110kW RXE 24 900 Kč
04 Renault Laguna Grandtour 2,2dCi/110kW Initiale 149 900 Kč
07 Renault Master Doublecab 2,5dCi/88kW 455 880 Kč
05 Renault Mégane Grandtour 1,6/83kW 145 900 Kč
05 SEAT Altea 1,6/75kW Reference 179 900 Kč
08 SEAT Cordoba II 1,2/51 kW Reference 169 900 Kč
06 Ssang Yong Kyron 2,0XDI/104kW M200 329 900 Kč
00 Škoda Fabia Comfort1,4/44kW 69 900 Kč
04 Škoda Fabia Combi 1,2/47kW Classic 94 900 Kč
03 Škoda Fabia Combi 1,2/47kW Classic Plus 104 900 Kč
05 Škoda Fabia Classic 1,2 40kW 109 900 Kč
04 Škoda Fabia Sedan 1,2/47kW Classic Plus 119 900 Kč
06 Škoda Fabia 1,2/40kW Classic 124 900 Kč
07 Škoda Fabia II 1,2/44kW Classic 139 900 Kč
06 Škoda Fabia 1,2/40kW Classic 149 900 Kč
06 Škoda Fabia Combi 1,2/47kW Elegance 159 900 Kč
08 Škoda Fabia II 1,2/51kW Ambiente 184 900 Kč
07 Škoda Fabia 1,4 16V 63kW Elegance 184 900 Kč
10 Škoda Fabia Face 1,2 HTP 44kW Classic 194 900 Kč
10 Škoda Fabia II Combi Classic Plus 1,2/51 kW 209 900 Kč
10 Škoda Fabia II Face Ambiente 1,2/51kW 209 900 Kč
10 Škoda Fabia II 1,2/51kW Sport 234 900 Kč
10 Škoda Fabia II Combi Ambiente 1,2TSI/63kW 249 900 Kč
09 Škoda Fabia II 1,9TDI/77kW Ambiente Plus 279 900 Kč
10 Škoda Fabia II 1,2TSI/63kW 284 000 Kč
10 Škoda Fabia II Combi Ambiente 1,2TSi 63kW 311 000 Kč
10 Škoda Fabia RS 1,4TSI/132kW 449 900 Kč
96 Škoda Felicia 1,6/55 kW GLX 44 900 Kč
98 Škoda Felicia 1,3/50kW LXi 49 900 Kč
99 Škoda Octavia 1,8T 20V/110 kW SLXi 64 900 Kč
98 Škoda Octavia LX 1,6/55 kW 79 900 Kč
07 Škoda Octavia II 1,8 TSi/118 kW Elegance 215 000 Kč
07 Škoda Octavia II 1,4/59kW Classic 239 900 Kč
08 Škoda Octavia II 1,6/75kW Classic 254 900 Kč
07 Škoda Octavia II 1,9 TDi/77 kW Classic 259 900 Kč
09 Škoda Octavia TOUR 1,9TDI/74 kW COMBI 259 900 Kč
06 Škoda Octavia Combi ll. 2,0 TDi /103 kW Ambiente 259 900 Kč
08 Škoda Octavia Combi II 1,6/75kW Ambiente 279 900 Kč
08 Škoda Octavia II 1,9 TDi PD/77 kW Classic 299 900 Kč
08 Škoda Octavia II 1,6/75kW Classic 299 900 Kč
08 Škoda Octavia II 1,9 TDi/77 kW Ambiente 314 900 Kč
08 Škoda Octavia Combi II 1,9TDI/77kW Ambiente 349 900 Kč
09 Škoda Octavia Combi II 1,9TDI/7kW Ambiente 399 900 Kč
09 Škoda Octavia COMBI II 2,0TDI AMBIENTE 419 900 Kč
10 Škoda Octavia Combi Ambiente 1,9 / 77 kW 434 900 Kč
10 Škoda Octavia Combi II FL Ambiente Plus 1,9 TDi/77 kW 449 900 Kč
09 Škoda Octavia Combi II 2,0TFSi/147kW RS 499 900 Kč
05 Škoda Praktik 1,2/47kW 84 900 Kč
07 Škoda Roomster 1,2/51kW Style 189 900 Kč
09 Škoda Roomster 1,2/51kW Classic Plus 234 900 Kč
09 Škoda Roomster 1,2/51kW Style Plus 249 900 Kč
09 Škoda Roomster 1,4TDI/59kW Sport 323 880 Kč
06 Škoda SUPERB 2,0TDi/103kW Comfort 269 900 Kč
10 Škoda Yeti 2,0TDI CR/81kW Active 379 900 Kč
10 Škoda Yeti Ambition 1,2 TSI / 77 kW 379 900 Kč
10 Škoda Yeti 1,2 TSi/77 kW Active 433 900 Kč
10 Škoda Yeti Experience 2,0 CR DPF/81 kW 449 900 Kč
10 Škoda Yeti Activ 4x4 2,0TDICRDPF/81kW 499 900 Kč
09 Škoda Yeti 1,8TSI/118kW 4x4 Experience 519 900 Kč
09 Škoda Yeti Experience 1,8TSi 118kW 4x4 529 900 Kč
09 Volkswagen Caddy Maxi 1,9 TDi / 77 kW 419 880 Kč
08 Volkswagen Caravelle 2,5TDI/96kW Automat 739 900 Kč
08 Volkswagen Golf 1,4/59kW Trendline 259 900 Kč
05 Volkswagen Golf Plus 1,6/75kW Trendline 219 900 Kč
99 Volkswagen Jetta 2,0/85 kW 99 900 Kč
05 Volkswagen Jetta 2,0TDI/103kW Sport 259 900 Kč
10 Volkswagen Passat CC 2,0TSI/147kW Sport DSG 769 900 Kč
00 Volkswagen Polo 1,6/55 kW Basic 77 900 Kč
09 Volkswagen Tiguan 2,0TDI/103kW Sport & Style DSG 669 900 Kč
09 Volkswagen Tiguan 2,0TDi/103kW Sport & Style DSG 679 900 Kč
06 Volkswagen Touareg 3,2/177 kW Tiptronic 539 900 Kč

Aktuální nabídka ojetých vozidel
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