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Svaz NûmcÛ v R˘mafiovû oslavil 
20. v˘roãí svého zaloÏení

Svoz objemného a nebezpeãného 
odpadu uÏ tuto a pfií‰tí sobotu

Václav Sedláãek uspûl v soutûÏi záchranáfiÛ 
v Tfiinci

Mûsto nabízí sdruÏením a organizacím 
informaãní skfiíÀky

R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraãoval bûhem 
na 1000, resp. 600 m

ročník XI I .

Foto: M. Marek
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Město propaguje kapli V Lipkách
Mûstu R˘mafiov se podafiilo úspû‰nû
zakonãit projekt Propagace a popula-
rizace kaple V Lipkách, na jehoÏ rea-
lizaci pfiispûl Moravskoslezsk˘ kraj
v rámci programu Podpora rozvoje
mikroregionu R˘mafiovsko.
Farní kostel Navštívení Panny
Marie, zvaný kaple V Lipkách, je
cenná barokní kulturní památka,
která svým významem přesahuje
hranice regionu. Městské muze-
um Rýmařov připravuje ve spo-
lupráci s Římskokatolickou far-
ností Rýmařov její zpřístupnění
pro turisty i občany města.
Připravovaná smlouva o spolu-
práci počítá s tím, že v muzeu bu-
de pracovat odborný pracovník,
který bude mít mimo jiné v nápl-
ni práce průvodcovskou činnost
a popularizaci kaple. Díky vstříc-
nosti rýmařovského duchovního
správce P. Mgr. ICLic. Františka
Zehnala, Th.D., již nyní muzeum
řeší konkrétní podmínky pro
zpřístupnění kaple a pro pořádání
kulturních akcí. Kaple V Lipkách
by tak mohla turisty, návštěvníky
a občany města přivítat i mimo
pravidelné bohoslužby už od po-
čátku nové turistické sezóny, tj.
od dubna roku 2011.
Město Rýmařov se proto snaží 
upravit také okolí kaple. V této fá-
zi byly restaurovány dvě plastiky,
jež nejsou v evidenci kulturních

památek - kamenný kříž a sousoší
Kalvárie. Občané jistě zazname-
nali, že již v loňském roce byla
restaurována socha Panny Marie
Immaculaty. Dále byl opraven
přístupový chodník ze žulových
kostek a v areálu byly umístěny
čtyři dřevěné lavičky. Před kaplí
byla instalována tabule se stručný-
mi informacemi o této církevní
stavbě a několika fotografiemi
z interiéru, na příjezdových
cestách byly umístěny směrovky
ukazující cestu ke kapli.
Z fotografií Ing. Miloslava
Marka byla vydána celobarevná
publikace Kaple V Lipkách
s krátkým výkladem připrave-
ným z prací Mgr. Jiřího Karla.
Jako informace pro turisty byl
připraven informační leták - sklá-
dačka s fotografiemi a krátkým
textem v českém, německém,
polském a anglickém jazyce.
Jako bonus byly vyrobeny kapes-
ní kalendáříky s fotografií z in-
teriéru kaple na rok 2011.
Celkové náklady projektu činily
1 027 765 Kč, z nichž Moravsko-
slezský kraj poskytl 70 %, tj.
719 tisíc Kč. Veškeré materiály
jsou dostupné v Městském turis-
tickém a informačním středisku. 

Bc. Leona Pleská, vedoucí
odboru školství a kultury

Freska nad varhanami, dílo J. Ch. Handkeho
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Fresky F. Nabotha ilustrují modlitbu Salve Regina Medailon se sv. Florianem hasícím Rýmařov roku 1694, autor F. Naboth

Večerní bohoslužba v kapli

Varhany, vpravo obraz Zvěstování Páně od neznámého autora

Oltářní obraz Navštívení Panny Marie od J. Ch. Handkeho

Boční oltář a křížová cesta z počátku 20. století  Fota: M. Marek
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Dušičky, Památka zesnulých nebo Svátek všech svatých
jsou svátkem, kdy bychom měli vzpomínat na ty, kteří už
s námi na tomto světě nejsou. Před tisícem let křesťané na-
vázali na pohanské oslavy zemřelých a začali slavit památ-
ku zesnulých, od 13. století se tento svátek slavil po celé
katolické Evropě. Původně se prý vzývali pouze svatí, aby
pomáhali křesťanské komunitě, postupně se do modliteb
a vzpomínek začali zahrnovat i „obyčejní“ zemřelí. V celé
Evropě probíhají oslavy podobně - příbuzní přicházejí uctít
památku zesnulých na hřbitovy květinami a věnci a zapalo-
váním svíček na hrobech. Dušičkové oslavy, které se trochu
blíží americkému Halloweenu, mají tradici zřejmě jen
v Belgii. Zahrady jsou tam vyzdobeny vydlabanými červe-
nými řepami, které postavené kořínky nahoru vypadají
o moc strašidelně ji než velké oranžové dýně, pro děti se
pořádají průvody strašidel a stezky odvahy, pro dospělé pak
večírky s něčím pro zahřátí.
České Dušičky jsou především obdobím květinových deko-
rací. Oproti letům minulým prý mají floristé menší obrat,
protože lidé, kterým nejde ani tak o kvalitu, jako o cenu, se
často rozhodnou obohatit hroby příbuzných o produkty vlast-
ní kreativity. Povzbuzováni lifestylovými televizními pořady
a časopisy podlehnou dojmu, že vytvořit věnec či květinovou
vazbu je brnkačka a pohodička a jejich dílka pak spolehlivě
straší kolemjdoucí. Palmu vítězství na mé soukromé Tour
Hroby 2010 si odnáší nejmenovaná rodina z mého rodného
města, která ozdobila místo posledního odpočinku svého pří-
buzného květinovou mísou dekorovanou peřím (asi domácí-
ho ptactva) a podivnými oranžovými jehlovitými dřevěnými
plátky. Možná šlo o poctu indiánským předkům rodiny.
České Dušičky se rovněž odehrávají ve znamení návštěv pří-
buzných. O Velikonocích, o Vánocích či o narozeninách sta-
čí telefonát nebo blahopřejná pohlednice, ale o Dušičkách je
nutno věnec a svíčku na hřbitov osobně doručit. Do pohybu
se tak dává celá republika, za volant sedají i řidiči, jejichž ři-
dičské zkušenosti se počítají na jednotky až desítky kilomet-
rů za volantem ročně. Prodejci pohonných hmot, autooprav-
ny, pojišťovny a policisté si tak o Dušičkách přijdou na své.
Nepodceňujme však dušičkovou turistiku, dá se využít napří-
klad k výchovnému působení na děti a mládež, neboť může-
te zdůraznit, že pradědeček Pepa zemřel mlád, protože kou-
řil a nestřídmě požíval alkohol. Můžete rovněž otestovat ma-
tematické schopnosti svých potomků, když jim uložíte vypo-
čítat, v kolika letech umřela tetička Marie. Také do historie
můžete zabrousit: Čím je významný rok, kdy se narodil stre-
jda Jiřík? Pokud si pamatuji, nás vždycky nejvíc bavilo hle-
dat zajímavé „sousedské“ dvojice a zjišťovat, že vedle sebe
mají hrob Šaškovi a Královi, Tlapal a Cupal nebo Šoustalová
a Jebáček. Celková úprava hrobů a hřbitova skýtá možnost
estetické výchovy. Návštěvy příbuzných pak nabízejí porov-
nání hodnotových žebříčků jednotlivých rodin, když se u jed-
něch pochlubí, že vnučka dělá doktorát, kdežto u jiných je
výhrou, že vnučka chodí s doktorem. Po odpoledním kafíčku
a panáčku či sklence vína pak dojde i na politické diskuse,
o kterých se Václavu Moravcovi nesnilo. Nakonec si však
všichni padnou do náruče, slíbí si, že se brzo uvidí, přespol-
ní nasednou do vozidel a hurá domů. Pro letošek to máme za
sebou. ona

V tomto čísle najdetePár slov... o Dušičkách

Mobilní svoz objemného nebezpečného odpadu ....... str. 5

Jedna paní povídala...
...že lípa Komenského byla prořezána příliš .............. str. 5

Odbory MěÚ informují
Město nabízí sdružením a organizacím informační skříňky str. 7

Zpravodajský servis ve zkratce
Druhé kolo voleb do horní parlamentní komory ...... str. 7

Štafeta
Josef Rozsíval se ptá Olgy Dočkálkové .................... str. 8

Školství
Ekologické aktivity gymnázia oceněny ..................... tr. 9

Zdravotnictví
Václav Sedláček uspěl v soutěži záchranářů ............. str. 10

Z historie okolních obcí
Dušičkový příběh o krásných vlasech ........................ str. 12

Nad listy městské kroniky
Život města v roce 1948 ............................................ str. 13

Kulturní okénko města Rýmařova
Kdo uvěří, může snít .................................................. str. 17

Organizace a spolky
Pomůže zámku občanské sdružení? ........................... str. 18
Dojemná cesta do minulosti ....................................... str. 18

Sport
35. ročník Rýmařovského desetiboje ........................ str. 22

Foto: M. Marek
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Aktuálně z města

Mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu
Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují, že
mobilní sběr bude prováděn z kapacitních dů-
vodů svozové firmy ve dvou etapách podle ulic:

I. etapa - svoz bude proveden 6. listopadu
od 8.00: ulice Pivovarská, Strálecká,
Havlíčkova, Národní, Radniční, Jungman-
nova, Máchova, Mlýnská, Komenského,
Husova, nám. Míru, Školní nám., Příkopy,
Rudé armády, Opavská (po ulici U Lomu),
Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše
Matějky, Lipová, Okružní (po Dům zdraví),
Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní,
Marxova, Na Vyhlídce.

II. etapa - svoz bude proveden 13. listopadu
od 8.00: nám. Svobody, K. Čapka,
Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu,
U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská,
1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého,
Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka, Nerudova,
Hornoměstská, Lidická, Větrná.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré lé-
ky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel,
barev, lepidel, rozpouštědel, motorové oleje,
absorpční činidla a jiné filtrační materiály, 
olejové filtry, zářivky, teploměry a jiné před-
měty s obsahem rtuti, chladící zařízení obsa-
hující freony, fotochemikálie.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných
odpadů, předají osobně tyto odpady pracov-
níkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o.,
kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté nebez-
pečné odpady nebudou odebírány, ty lze
uložit pouze v recyklačním dvoře nebo v od-
padovém centru.

Objemným odpadem se pro tyto účely ro-
zumí takový komunální odpad, který nelze
pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob
na zbytkový komunální odpad. Jedná se pře-
devším o vysloužilý nábytek a jeho části, sta-
ré koberce, linolea, televize, pračky, kamna,
bojlery, pneumatiky apod.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejne-

rových hnízd nebo na recyklačním dvoře
a v odpadovém centru, směsný komunální
odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu
určených.
Ve svozových dnech bude otevřen recyklační
dvůr a odpadové centrum od 8.00 do 13.00.
Zároveň upozorňujeme, že součástí separač-
ního systému města Rýmařova je:
1. recyklační dvůr na Palackého ulici, otev-
řen: po, st, pá 12.00 - 18.00, út, čt, so 8.00 -
13.00;
2. odpadové centrum na ulici 8. května, otev-
řeno: po - pá 6.00 - 16.30, so 8.00 - 12.00.

UPOZORNĚNÍ!
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, je za nepovolené
ukládání odpadů před recyklačním dvorem
i na jiných místech možno dle ustanovení 
§ 47 odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše 
50 tisíc Kč. 

Městské služby Rýmařov, s. r. o.

Jedna paní povídala

Opět přinášíme na našich stránkách tuto rubri-
ku, ve které reagujeme na podněty občanů a za-
býváme se citlivými tématy, jež se stávají nápl-
ní hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle
svých mluvčích nedostatečně řešeny. Rubrika
by měla sloužit tomu, aby byly problémy obča-
nů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnětům,
ovšem za dodržení jistých pravidel. Budeme
pracovat pouze s anonymy, které budou slušné,
neurážející, nevulgární, nebudou porušovat tis-
kový zákon a budou v souladu se ctí, morálkou
a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpraco-

vávat a řešit s pověřenými 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.

Oprava tiskové chyby
Redakce se omlouvá za tiskovou chybu, která se objevila v popisce pod reprodukcí pohlednice v rubrice Historie jednoho domu. Správné
znění je: Pohlednice k 25. výročí založení gymnázia, vlevo první ředitel gymnázia Albín Niemetz. Redakce  

V minulých dnech byla razantně prořezána Lípa Komenského,
památný strom stojící v sousedství SVČ. Proč?

Lípa Komenského je jedním z nejcennějších památ-
ných stromů na Rýmařovsku, a to nejen svou mohut-
ností (obvod kmene 545 cm, výška 18 m, šířka 
16,5 m), ale i historií (byla zasazena roku 1592).
Vzhledem k tomu, že postupně docházelo ke zhoršo-
vání zdravotního stavu stromu (řídnutí a výrazné pro-
sychání koruny), požádali jsme o odborné posouzení
Agenturu ochrany přírody a krajiny. Posudek konstato-
val napadení kořenového systému dřevomorem koře-
novým, což je závažná věc, jak pokud jde o další život-
nost stromu, tak z hlediska jeho provozní bezpečnosti.
Proto agentura navrhla výrazné prořezání a snížení ko-
runy stromu. Požádali jsme následně o dotaci a po je-
jím přidělení vybrali odbornou firmu (SEKOS Krnov),
která dle dispozic Agentury ořez provedla. Doufáme,
že tento nutný zásah významně prodlouží životnost to-
hoto krásného stromu. 

RNDr. František Čermák,
vedoucí odboru životního prostředí

a regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

na místo:

referenta odboru dopravy a silničního hospodářství
- evidence vozidel

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: listopad 2010
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 9. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky: - požadované vzdělání: minimálně střední s maturitní zkouškou,
- výhodou praxe ve státní správě a samosprávě,
- zvláštní odborná způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v dané problematice výhodou,
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
- základní orientace v právních předpisech (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- vysoké pracovní nasazení,
- zkušenosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
- schopnost samostatného jednání a vystupování,
- odpovědnost a preciznost,
- řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti: výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, který spočívá zejména v následujících činnostech:

- vedení registru silničních vozidel,
- vedení agendy evidence vozidel,
- schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
- schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla,
- rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
- provádění státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy na úseku dopravněsprávních agend, vedení 

přehledu o vlastních výkonech a činnostech,
- výběr správních poplatků podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

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

K přihlášce přiložte: - životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené činnosti,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 15. listopadu.

Lhůta pro podání přihlášky: 15. listopadu 2010

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno pí-
semně. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Bližší informace v případě do-
tazů podá vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bc. Renata Vyslyšelová, tel. 554 254 260, 777 254 120. 

Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

odbor kultury a školství
Město nabízí sdružením a organizacím informační skříňky

Bûhem záfií byly na námûstí Míru (vedle prodejny
potravin) a u autobusového nádraÏí (pfied budo-
vou SVâ) nahrazeny nevyhovující informaãní vitrí-
ny nov˘mi.
Sestavu na náměstí Míru tvoří dvě skříňky
o rozměrech 70 x 100 cm a čtyři skříňky
o rozměrech 70 x 50 cm, modul u SVČ je
tvořen třemi skříňkami o rozměrech 70 x 100
cm a šesti skříňkami o rozměrech 50 x 70
cm. Moduly jsou vyrobeny z celohliníkové-
ho stavebnicového systému s úpravou elox,
jsou vybaveny patentními zámky a otevírají
se jako kniha. Zadní stěna skříněk je osazena

magnetickými plochami pro snadnější uchy-
cení výlepových a informačních materiálů.
Dodavatelem plakátovacích ploch byla na
základě výběrového řízení, v němž bylo
předloženo celkem pět nabídek, firma OK
Design, s. r. o., z Olomouce, celkové nákla-
dy na jejich realizaci činily 175 tisíc Kč.
Plochy byly pořízeny v rámci projektu
Informační systém města Rýmařova spolufi-
nancovaného ze 70 % Moravskoslezským
krajem v rámci dotačního programu Podpora
rozvoje mikroregionu Rýmařovsko.
Občanská sdružení, spolky, kluby a organiza-

ce mají až do konce listopadu možnost přihlá-
sit se o pronájem informačních vitrín písemně
na adrese Městský úřad Rýmařov, odbor škol-
ství a kultury, náměstí Míru 1, 795 01
Rýmařov, telefonicky na tel. 554 254 161 ne-
bo e-mailem na adrese pavlaskova@ryma-
rov.cz. V žádostech je nutno uvést rozměr 
a umístění skříňky, kterou chce organizace vy-
užívat, a kontaktní údaje (telefon nebo e-mail).
Materiály, které byly umístěny v odstraně-
ných vitrínách, jsou k vyzvednutí na odboru
školství a kultury MěÚ Rýmařov. 

Bc. Leona Pleská, vedoucí odboru

odbor dopravy a silničního hospodářství
Už jste si vyměnili řidičský průkaz?

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy po-
zbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských prů-
kazů:

Kde si mohu vyměnit řidičský průkaz?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(městský úřad, magistrát města), příslušného podle místa trvalého po-
bytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
- řidičských průkaz;
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz);
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podo-
bě žadatele v době podání žádosti;
- občané nad 60 let posudek o zdravotní způsobilosti.
Žádost o vydání řidičského průkazu obdržíte na pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
Kdy mi bude vydán nový řidičský průkaz?
Vydat řidičský průkaz je možné do 20 dnů od podání žádosti zdarma,
příp. do pěti pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního
poplatku 500 Kč.

Úřední dny: pondělí, středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00

Mimo úřední hodiny doporučujeme dohodnout si návštěvu telefonic-
ky předem na tel. 554 254 261, 554 254 217. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov

Druhé kolo voleb do horní parlamentní komory
Ke druhému kolu voleb do Senátu
Parlamentu České republiky přišlo
ve dnech 22. - 23. října 2010 v ce-
lém volebním obvodu 64 - Bruntál
celkem 19 293 voličů, což před-
stavuje volební účast 20,97 %.
Bylo to o 17 330 voličů (18,84 %)
méně než v prvním kole.
Senátorem byl zvolen Ing.
Jaroslav Palas, který získal celkem

12 013 hlasů (62,56 %), Jiří Žák
získal 7 189 hlasů (37,44 %).
V mikroregionu Rýmařovsko při-
šlo ke druhému kolu celkem 2 955
voličů (19,76 %), což bylo o 3 025
voličů (20,23 %) méně než v prv-
ním kole. Jaroslav Palas získal cel-
kem 1 927 hlasů (65,63 %), Jiří
Žák 1 009 hlasů (34,37 %).
Nejvyšší volební účast ve druhém

kole voleb do senátu byla v obci
Dolní Moravice (27,05 %), nejniž-
ší v Lomnici (13,46 %). Ve všech
obcích našeho mikroregionu zví-
tězil Jaroslav Palas, nejvyšší ná-
skok před svým konkurentem měl
v obci Ryžoviště, nejmenší rozdíl
mezi oběma soupeři byl naopak
v Malé Morávce. Z obecného tren-
du se vymykají pouze dva volební

okrsky - v okrsku Karlov pod
Pradědem (obec Malá Morávka)
zvítězil Jiří Žák počtem 22 hlasů
(81,48 %) nad Jaroslavem
Palasem se získanými 5 hlasy
(18,51 %) a v okrsku Ruda u Rý-
mařova (obec Tvrdkov) zvítězil
Jiří Žák s 12 hlasy (70,58 %) nad
Jaroslavem Palasem s 5 hlasy
(29,41 %).

Výsledky voleb v jednotlivých obcích
Břidličná
Z celkového počtu 2 967 voličů se druhého
kola zúčastnilo 535, což představuje volební
účast 18,03 %; bylo to o 549 voličů (18,50
%) méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav
Palas získal celkem 364 hlasů (68,16 %), Jiří
Žák celkem 170 hlasů (31,84 %).
Dětřichov nad Bystřicí

Z celkového počtu 385 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 68, což představuje volební 
účast 17,66 %; bylo to o 77 voličů (20 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 50 hlasů (75,53 %), Jiří Žák
celkem 18 hlasů (26,47 %).
Dolní Moravice
Z celkového počtu 329 voličů se druhého ko-

la zúčastnilo 89, což představuje volební 
účast 27,05 %; bylo to o 58 voličů (17,63 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 67 hlasů (75,28 %), Jiří Žák
celkem 22 hlasů (24,72 %).
Horní Město
Z celkového počtu 781 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 107, což představuje volební 
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účast 13,70 %; bylo to o 196 voličů (25,10
%) méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav
Palas získal celkem 70 hlasů (66,04 %), Jiří
Žák celkem 36 hlasů (33,96 %).
Jiříkov
Z celkového počtu 251 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 48, což představuje volební 
účast 19,12 %; bylo to o 94 voličů (37,45 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 26 hlasů (57,78 %), Jiří Žák
celkem 19 hlasů (42,22 %).
Lomnice
Z celkového počtu 431 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 58, což představuje volební 
účast 13,46 %; bylo to o 86 voličů (19,95 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 32 hlasů (57,14 %), Jiří Žák
celkem 24 hlasů (42,86 %).
Malá Morávka
Z celkového počtu 595 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 137, což představuje volební 
účast 23,03 %; bylo to o 213 voličů (35,80
%) méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav
Palas získal celkem 73 hlasů (53,28 %), Jiří
Žák celkem 64 hlasů (46,72 %).

Malá Štáhle
Z celkového počtu 118 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 30, což představuje volební 
účast 25,42 %; bylo to o 30 voličů (25,42 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 23 hlasů (79,31 %), Jiří Žák
celkem 6 hlasů (20,69 %).
Rýmařov
Z celkového počtu 7 227 voličů se druhého
kola zúčastnilo 1 504, což představuje voleb-
ní účast 20,81 %; bylo to o 1 281 voličů
(17,73 %) méně než v prvním kole. Ing.
Jaroslav Palas získal celkem 976 hlasů (64,89
%), Jiří Žák celkem 521 hlasů (34,64 %).
Ryžoviště
Z celkového počtu 526 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 82, což představuje volební 
účast 15,59 %; bylo to o 145 voličů (27,57
%) méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav
Palas získal celkem 63 hlasů (79,75 %), Jiří
Žák celkem 16 hlasů (20,25 %).
Stará Ves
Z celkového počtu 448 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 85, což představuje volební 
účast 18,97 %; bylo to o 93 voličů (20,76 %)

méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 47 hlasů (55,95 %), Jiří Žák
celkem 37 hlasů (44,05 %).
Tvrdkov
Z celkového počtu 199 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 41, což představuje volební 
účast 20,60 %; bylo to o 50 voličů (25,13 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 26 hlasů (63,41 %), Jiří Žák
celkem 15 hlasů (36,59 %).
Václavov u Bruntálu
Z celkového počtu 407 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 106, což představuje volební 
účast 26,04 %; bylo to o 77 voličů (18,92 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 60 hlasů (56,60 %), Jiří Žák
celkem 46 hlasů (43,40 %).
Velká Štáhle
Z celkového počtu 289 voličů se druhého ko-
la zúčastnilo 65, což představuje volební 
účast 22,49 %; bylo to o 76 voličů (26,30 %)
méně než v prvním kole. Ing. Jaroslav Palas
získal celkem 50 hlasů (76,92 %), Jiří Žák
celkem 15 hlasů (23,08 %). 

ona

Proč jsem si ji vybral: Protože
ji znám jako člověka s mimořád-
nou až fenomenální pamětí, kte-
rá je živou kronikou našeho měs-
ta a jeho okolí.

Jsi rodačka z Rýmařova, prožila
jsi zde první republiku, druhou
světovou válku i její konec v ro-
ce 1945. Vím, že tyto životní
zkušenosti i paměť dobře uplat-
ňuješ jako průvodkyně němec-
kých občanů, kteří byli po válce
vysídleni a přijíždějí k nám té-
měř každý rok. Zajímá mě, s ja-

kými představami, očekáváním
a názory k nám přijížděli a zda
a jak se s postupem roků tyto
změnily.
Narodila jsem se v Rýmařově, 
otec pocházel z Rýmařova, ma-
minka z Dalova, okres Šternberk.

Moji příbuzní byli v roce 1945
a 1946 vysídleni do Německa.
Na tvoji otázku, s jakými pocity,
představami a očekáváním přijíž-
dějí vysídlení Němci, odpovím
takto: Do roku 1990 přijížděli vět-
šinou auty na návštěvu ti, kteří zde
měli příbuzné a známé. V roce
1986 pod vedením paní Kretsch-
merové, která se také v Rýmařově
narodila, přijel autobusový zájezd,
asi 45 osob, a byli ubytováni ve
Staré Vsi na Anenské Huti. Byly
mezi nimi i tři moje spolužačky,
které bydlely do roku 1946
v Rýmařově. Bylo to krásné setká-
ní, šly jsme po městě, vzpomínaly,
kde a kolik tu např. bylo pekařů,
obchodů, řeznictví, kam jsme cho-
dily na procházky, kde bydlely
spolužačky, ale také jsme už hod-
ně domů nenašly. Byly zbourané,
třeba na Dukelské nebo Příko-
pech. Jedna spolužačka, která nyní
žije v USA a dříve bydlela na
Husově ulici, kde dnes stojí nedo-
končená banka, nemohla uvěřit, že
tam stál dům, kde bydlela. Bylo
vidět zklamání. Říkaly, že to ani
není Rýmařov.
Od roku 1990 přijíždí každým
rokem zájezd z Německa, jsou tu
ubytováni v Excelentu a hotelu
Slunce. Zájezdu se neúčastní jen
lidé původem z Rýmařova, ale
i z okolí. Rýmařov byl okresním
městem a patřilo k němu 36 ves-
nic. Při návštěvě našli ještě něk-

teří účastníci zájezdu svůj bývalý
dům a jsou rádi, když je udržova-
ný a pěkně opravený. Někteří
majitelé je pozvou dál, aby se po-
dívali, ale také se stává, že je vy-
ženou a nadávají, co tady chtějí.
Mám známé, kteří pocházejí
z Ryžoviště a jsou rádi, když se
mohou podívat do kostela.
Posledně tady byli manželé, ten
pán pocházel z Veveří, a byl mi-
le překvapen, že se tam znovu
postavila kaplička. Poslal mi
DVD o cestě autobusem od čes-
ko-německé hranice sem i zpět.
Na cestě do Rýmařova se zasta-
vili také v Králíkách v kostele
a na zpáteční cestě strávili jeden
den v Mariánských Lázních.
Teď už jezdí málo starších lidí,
už spíše druhá generace, naroze-
ná ve 40. letech, a také mladší,
kteří se už v Německu narodili
a chtějí se podívat, odkud pochá-
zejí jejich rodiče a prarodiče,
kteří jim o Rýmařově hodně vy-
kládali. Chtějí vidět, jak to tady
vypadá. Jsou mezi nimi i někte-
ří, co se zájezdu účastní každým
rokem. Většinou jsou spokojení
a rádi se vrací.
Před rokem 1945 se každoročně
konala 26. července na Annu
pouť v kapli V Lipkách. Tato tra-
dice se zachovává i v Německu,
v městečku Zeil am Main. Této
pouti se již několikrát zúčastňo-
vali také občané z Rýmařova. Do

novin píší svoje zážitky z těchto
cest a ty jsou většinou kladné.
Co se ti v našem městě líbí
a s čím jsi nespokojena?
Jak už jsem na začátku uvedla,
Rýmařov je moje rodné město.
Líbí se mně, že se opravují chod-
níky, panelové domy mají pěkné
termofasády, park pod farou
a Flemmichova zahrada jsou
krásně upravené. Celý Rýmařov
se změnil k lepšímu. Mám tady
rodinu, hodně známých a přátel,
na které se mohu spolehnout,
a cítím se v našem městě dobře

a spokojeně. A s čím jsem nespo-
kojena? Schází tady pro všechny
občany, mladé i staré, nemocnice
a dostupnost lékařského ošetření.

Příště: Olga Dočkálková se bu-
de ptát Anežky Továrkové.

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

Josef Rozsíval se ptá Olgy Dočkálkové
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Školství

Ekologické aktivity gymnázia oceněny
Naše gymnázium se v posledních letech hlouběji
zaměřilo na environmentální problematiku, na
bližší poznání ekologických témat, kterým se vě-
nujeme v projektech Ekoškola, Prožitkové vnímá-
ní environmentálních vzdělávacích aktivit v pří-
rodním učebním areálu, který podporuje zvyšová-
ní kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslez-
ském pod registračním číslem CZ.1.07/02.0006,
ale i při organizaci různých akcí či rozvoji spolu-
práce s dalšími subjekty právě v oblasti ochrany
životního prostředí. O některých akcích jsme již
dříve veřejnost informovali.
Moravskoslezský kraj již čtvrtým rokem vyhlašu-
je soutěž Ekologická škola v Moravskoslezském

kraji, která je zaměřená na rozvoj environmentál-
ního povědomí nejen žáků a studentů, ale i nejšir-
ší veřejnosti. V letošním roce se do soutěže přihlá-
silo 71 škol, od škol mateřských po školy střední.
Pět škol v kraji získalo titul nejvyšší - Ekoškola
MSK, dalších deset nejlepších škol v kraji bylo
odměněno Referenčním listem Ekologická ško-
la v Moravskoslezském kraji za mimořádné 
ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělání
v oblasti udržitelného rozvoje. Gymnázium
Rýmařov se dostalo mezi deset oceněných škol
a 25. října na Janáčkově konzervatoři a Gymná-
ziu v Ostravě převzala ředitelka školy Z. Kova-
říková referenční list Ekologická škola MSK

z rukou zástupců kraje - náměstkyně
hejtmana MSK V. Palkové, náměst-
ka hejtmana kraje M. Nováka a ve-
doucího odboru školství PaedDr. 
L. Lenča.

V úterý 26. října, den před začát-
kem podzimních prázdnin, oslavi-
la naše škola Halloween, svátek
keltského původu, jehož originální
název Samhain znamená „noc zá-
vojů“ a vystihuje magické kouzlo
noci, kdy duše živých a zemřelých
bytostí mají k sobě nejblíže.
V povědomí veřejnosti je pevně
zakotven jako „americký svátek“
- do Nového světa však byl tento
zvyk přenesen irskými přistěho-
valci, kteří mají keltské předky.
Málokdo také ví, že anglický ná-
zev je zkomoleninou slov All-
Hallows-Even, což v překladu
není nic jiného než večer všech
svatých – nám dobře známé „du-
šičky“.
A jak jsme tedy Halloween osla-
vili? Uspořádali jsme průvod
masek s lampiónky a světýlky
městem, dlužno říci, že již potře-
tí a počet účastníků opět lehce
vzrostl, pokusili jsme se dokon-

ce o koledu (děti převlečené za
čarodějnice, ale i jiné nadzemské
bytosti bývají obdarovány slad-
kostmi). Našim dětem se pak do-
stalo sladkostí při vstupu do ško-
ly, kde jsme v tělocvičně uspořá-
dali halloweenskou diskotéku,
s mlhou, světelnými paprsky,
bezvadnými šlágry (ještě jednou
děkujeme DJ Gepy), tradičními
soutěžemi s tímto svátkem spo-
jenými, jako je bobbing (lovíte
jablíčka z lavorů s vodou, ale ne-
smíte si pomáhat rukama, takže
lovíte pusou) nebo „apples on
a string“ – to pro změnu jablka
visící na niti okusujete, v párech,
opět bez pomoci rukou. Žáci 
osmé A (pan Keclík a pan
Merva) se ujali konferování jako
rození profíci a večírek nám
podvakrát zpestřili kluci šesťáci
skvělým break dancem. Holky
sedmačky ovšem nezůstaly po-
zadu a s odvážným nasazením

předvedly velmi pěkný břišní ta-
nec, a kdo vydržel, dočkal se
i beatboxu (pro neznalé žánru
jde o imitování hudebních ná-
strojů, nejvíce perkusních, za
pomoci lidských hlasivek a úst,
může být doprovázeno i dalšími
zvuky, hláškami, scratchi a je
doménou hlavně hip hopperů).
Samozřejmě došlo i na ocenění
nejlepších masek a nejhezčích
halloweenských výzdob, snažili
se jednotlivci i kolektivy, neod-
pustím si zmínit alespoň kolekci
nápaditých lampiónků z pauzá-
ku, skleněných svícníků s moti-
vy dýní, koček, netopýrů a dal-
ších symbolů a nezapomenutel-
nou kolekci strašidelných až
morbidních hradů, práce našich
čtvrťáků. A musím přiznat, že
jsem zalitovala, že nemůžeme 
ocenit všechny, protože jak mas-
ky, tak výzdoby byly vydařené
a laické porotě, složené z žáků,

která vybírala adepty na ocenění,
jsem vůbec nezáviděla. Také
jsme litovali, že naše tělocvična
není nafukovací, i když vešli se
všichni, ale tak tak! 
Ceny byly rozdány, hudba do-
hrála, tance dotančeny, nezbylo
než se rozloučit, nesmím ale za-
pomenout na všechny pomocní-
ky, bez kterých by oslav
Haloweenu nebylo! Takže dě-
tem, školnímu parlamentu 
a ochotným kolegům – děkuje-
me! A samozřejmě také děkuje-
me všem dětským účastníkům
i jejich dospělým doprovodům!
Bohužel, některým žákům před-
loňských devítek, kteří se svým
nevhodným chováním před bu-
dovou školy postarali o nepěkný
stín naší oslavy, rozhodně nedě-
kujeme a příště – slovy klasika –
odejděte... nebo víte co? Raději
vůbec nechoďte!

Petra Mížová, ZŠ Rýmařov

Základní škola slavila Halloween

Fota: archiv ZŠ Rýmařov
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Získat tento titul je dosti prestižní záležitost,
většina oceněných škol pocházela z ostrav-
ského regionu. Z odlehlé bruntálské oblasti
jsme byli oceněni jediní a je dobře, že doká-
žeme předvést své úspěchy a můžeme kon-
kurovat i mnohem větším školám.

Posledním aktuálním úspěchem je získání
prvního místa za druhou etapu v celostátní
soutěži Voda živá, kterou pořádá nezisková
organizace Arnika. Soutěž je zaměřena na
celoroční monitorování oblasti Novopolské-
ho potoka, na sledování výskytu rostlin a ži-

vočichů, analýzu půdy a vody a zpracovává-
ní fotodokumentace a videí z průběhu čin-
ností. 

Pavlína Doleželová,
Marie Novotná,

Gymnázium Rýmařov
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Zdravotnictví

Václav Sedláček uspěl v soutěži záchranářů
V Třinci se ve středu 27. října konal
první ročník soutěže Rescue o pohár
ředitele Územního střediska záchranné
služby Moravskoslezského kraje.
Zúčastnilo se jej třináct dvoučlenných
posádek. Bruntálskou „záchranku“ re-
prezentovali Rýmařovák Václav
Sedláček a Petr Gut z Bruntálu. Tato
dvojice obsadila v konečném pořadí
cenné druhé místo.
Soutěž probíhala v areálu stanoviště
záchranné služby a nemocnice Třinec-
Sosna. Start posádek se uskutečnil
krátce před devátou hodinou a soutěž
vyvrcholila v odpoledních hodinách
vyhodnocením výsledků. Záchranáři
pracovali na šesti stanovištích a řešili
náročné situace. Vyšetřovali například
chlapce se závažným infekčním one-
mocněním, u něhož bylo nezbytné
provést správnou diagnostiku. Dalším
„postiženým“ byl cyklista s výdutí tep-
ny, přičemž rozpoznání skutečné příči-

ny jeho obtíží komplikovaly příznaky,
jež vyvolávaly dojem jiného postižení.
Záchranáři se rovněž museli vyrovnat
s tříděním pacientů při hromadném ne-
štěstí - výbuchu - a s určením priorit
pro ošetření a transport zraněných.
Posledním úkolem byl zásah u vážné
dopravní nehody.
Na všech stanovištích byla hodnocena
řada kritérií. Náměty jednotlivých 
úkolů vycházely z reálných situací,
s nimiž se záchranáři ve své práci set-
kali a setkávají. Praktické simulace
jsou pro posádky výbornou příležitostí,
jak se účinně připravit i na méně obvy-
klé, komplikované události. Následná
rozprava nad úkoly umožnila všem
soutěžícím získat důležitou zpětnou
vazbu a ověřit si, zda zvolili nejvhod-
nější postup při ošetřování a záchraně
„postižených“. Štěpán Sedláček

a PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Václav Sedláček a Petr Gut při zásahu
Foto: archiv ÚSZS MSK

Podhorská nemocnice do roku 2013 proinvestuje 40 milionů
Podhorská nemocnice, která patfií do zdravotní
skupiny Agel, do roku 2013 vynaloÏí na investice
40 milionÛ korun. Finanãní prostfiedky budou smû-
fiovat zejména do nákupu pfiístrojového vyba-
vení a modernizace jednotliv˘ch oddûlení jak
v Bruntále, tak v R˘mafiovû.
K největším investičním akcím Podhorské
nemocnice bude v následujících třech letech
patřit rekonstrukce pokojů ošetřovatelského
a rehabilitačního oddělení v Rýmařově, nové
sanitky či moderní přístroje například pro oč-
ní ambulanci, RDG oddělení, oddělení kli-
nické biochemie a hematologie v Bruntále.
„Našim pacientům chceme i do budoucna
nabízet co nejkvalitnější zdravotní péči, pro-

to plánujeme tyto investice,“ říká ředitel
Podhorské nemocnice MUDr. Marián
Olejník.
Skupina Agel převzala nemocnici v Bruntále
v roce 2005, když byla v konkurzu a její stav
byl katastrofální. Od té doby investovala do
nákupu nových přístrojů a modernizace ne-
mocnice téměř 60 milionů korun.
Nemocnice v této době například koupila no-
vý CT přístroj za 10 mil Kč, čtyři nové ultra-
zvukové přístroje, jeden pro kardiologii
i s jícnovou sondou, gastroskop k vyšetření
horních etáží trávicího ústrojí - jícnu, žalud-
ku a dvanáctníku - za více než 1,6 milionu
korun, telemetrii za 1,5 mil Kč. Pro pacienty

byl rekonstruován výtah za 1,5 milionu ko-
run, pro rehabilitační oddělení a oddělení 
ošetřovatelské péče v Rýmařově a interní od-
dělení v Bruntále bylo zakoupeno 55 nových
nemocničních lůžek včetně matrací za více
než 1,2 milionu korun.
„Díky zavádění moderních technologií a po-
řizování špičkových přístrojů se zvyšuje kva-
lita, účinnost i efektivita poskytované zdra-
votní péče. Takto jsou vytvářeny příznivé
podmínky pro zkracování doby pobytu paci-
enta na lůžku a současně je mu umožněn
včasnější návrat k jeho plnohodnotnému ži-
votu,“ dodává ředitel Olejník. 

Bc. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu Agel
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Mercedes zmizel
Odcizení vozidla Mercedes Benz přišel na-
hlásit v pátek 15. října rýmařovským policis-
tům 49letý muž. Automobilu se zmocnil do-
sud neznámý pachatel v době od 14. do 15.
října na parkovišti u restaurace na ulici
Revoluční v Rýmařově. Hodnota byla před-
běžně vyčíslena na 300 tisíc Kč.

Měl přes dvě promile a řídil
Rýmařovští policisté sdělili ve zkráceném
přípravném řízení podezření 21letému míst-
nímu muži z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Měl totiž 26. září po požití
alkoholu řídit v Rýmařově na Bartákově uli-
ci vozidlo Favorit. Při dechové zkoušce mu
bylo naměřeno nejprve 2,23 a následně již
2,37 a 2,39 promile alkoholu.

Litinové nádobí vydával
za titanové

Z trestného činu podvodu byl v sobotu 
16. října policejním komisařem SKPV obvi-
něn 26letý muž z Mělníku. Dne 1. prosince
2009 v Rýmařově předváděl kuchyňské tita-
nové nádobí s diamantovou povrchovou 
úpravou. Vylosovaným osobám sdělil, že
místo původní kupní ceny 30 tisíc Kč jim ná-
dobí nabízí za 10 tisíc Kč. K tomu měli do-
stat jako bonus parní čistič, vysavač, indukč-

ní vařič a dva keramické nože, které jsou
zdarma. Za celou sadu měli zaplatit hotově
25 tisíc Kč a na úvěr 24 990 Kč. Tři poško-
zení následně s obviněným sepsali smlouvy
o koupi, dva z toho na úvěr. Zboží si odvezli
domů a při rozbalování zjistili, že se nejedná
o nádobí titanové, ale litinové s teflonovou ú-
pravou. Škoda činí kolem 75 tisíc Kč.

Preventivně-bezpečnostní akce
Ze soboty 23. na neděli 24. října proběhla na
Rýmařovsku preventivně-bezpečnostní akce
zaměřená na kontrolu dodržování pravidel
bezpečnosti silničního provozu, ale také zá-
kazu požívání alkoholických nápojů a pátrá-
ní po hledaných osobách. Policisté zkontro-
lovali bary, herny, restaurace a diskotéky
a v jednom případě zjistili požití alkoholu
mladistvým. Nadýchal 0,36 a následně 0,28
promile. Na úseku dopravy byly zjištěny dva
přestupky, které byly vyřešeny na místě blo-
kovou pokutou. Další protiprávní jednání
zjištěno nebylo.

V autobazaru bral pneumatiky
a disky

Rýmařovští policisté ve spolupráci s bruntál-
skými kriminalisty objasnili sérii vloupání
do autobazaru na Revoluční ulici
v Rýmařově. Pachatel měl v období od dub-

na do května letošního roku čtyřikrát vnik-
nout do budovy autobazaru, která byla tehdy
v rekonstrukci. Ze skladu odcizil pneumatiky
různých značek a hliníkové disky v celkové
hodnotě 86 tisíc Kč. Většinu z odcizených
věcí naložil do připraveného vozidla a od-
vezl. Následně je prodával a utržené peníze
použil pro svou potřebu. Rýmařovští poli-
cisté mu v těchto dnech sdělili ve zkráceném
přípravném řízení podezření z přečinu kráde-
že. Hrozí mu trest odnětí svobody do výše
pěti let.

Auto zapomněla zamknout
a přišla o odložené věci

Stále se vyskytují případy, kdy majitelé ode-
jdou třeba jen na chvíli od vozidel, která ne-
uzamknout a nechají odložené věci na se-
dačkách. Pak už je jen otázka času, kdy si
toho všimne nějaký zloděj a do vozidla bě-
hem několika minut vnikne.
To se stalo i v sobotu 23. října v nočních ho-
dinách 33leté ženě na Okružní ulici
v Rýmařově. Vozidlo Forman zaparkovala,
ale neuzamkla a jen na chvíli od něj odešla.
Dosud nezjištěný pachatel do něj vnikl a ze
zadního sedadla odcizil peněženku s hoto-
vostí 1 200 Kč, různé doklady, platební kar-
tu, kabelku a mobilní telefon. Škoda činí 
2 800 Kč. Z podkladů por. Bc. Pavly Tuškové,

tiskové mluvčí Policie ČR

Mokrá vozovka a nehody
V pondělí 25. října jel 25letý řidič s vozidlem Kia mezi obcemi Stará
Ves a Šumperk a svou rychlost nepřizpůsobil stavu a povaze vozov-
ky. Když před ním jedoucí škodovka dostala v zatáčce smyk, snažil
se jí vyhnout, ale dostal smyk také. Vyjel vlevo mimo vozovku, kde
narazil do směrového sloupku a následně do pařezu stromu. Ke zra-
nění osob nedošlo. Škoda přesahuje 50 tisíc. Řidič s přisouzením vi-
ny za nehodu nesouhlasil, protože se ve směru jeho jízdy, od
Rýmařova po místo nehody, nacházela na vozovce neidentifikovaná
provozní kapalina, kterou odklidili před příjezdem policie hasiči. 

Jel rychle a havaroval
V úterý 19. října jel 51letý řidič s nákladním vozidlem Avia mezi hra-
nicí okresu Šumperk a obcí Stará Ves. Nepřizpůsobil rychlost vlast-
nostem automobilu, nákladu a profilu komunikace a při průjezdu za-
táčkou se avie rozhoupala. Muž nezvládl řízení a vyjel mimo vozov-
ku, kde se střetl s dopravní značkou a stromy. Ke zranění osob nedo-
šlo. Způsobená škoda činí 300 tisíc Kč na avii, 5 tisíc na převáženém
kontejneru a 2 tisíce na dopravním značení. Požití alkoholu bylo u ři-
diče dechovou zkouškou vyloučeno.

Fota: archiv Policie ČR
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Z historie okolních obcí

Dušičkový příběh o krásných vlasech
Psal se rok 1934, když se má teta
vypravila na lomnický hřbitov vy-
máhat menší dlužnou částku po
sedlákovi P. Bydlel kousek od
místa posledního odpočinku a ute-
kl tam před rezolutním vymáhá-
ním 20 Kč za koupené sele. Byla
krize a peněz nebylo, jen v samé
obci klepal exekutor na dveře má-
lem u každého druhého stavení -
s dnešní „krizí“ to nelze srovnávat.
„P. najdete u toho ‘opačného’
hrobu,“ dostalo se tetě poučení
a on tam skutečně předstíral zaní-
cené modlení. Doma pak nenašel
víc jak 12 korun... Teta Anežka si
na ten opačně situovaný hrob pa-
matovala i po letech a od ní mám
následující příběh o krásných vla-
sech a pověrčivosti s reálným ro-
zuzlením.
Když v roce 1814 procházeli kra-
jem Francouzi propuštění z ruské-
ho zajetí, tak jich bylo asi tisíc
přechodně ubytováno v Lomnici.
V každém stavení několik mužů
„na byt a stravu“, náklady byly li-
dem uhrazeny. Docházelo i ke
„sbližování“ s místními dívkami
a příští rok křtil farář Latzel něko-
lik nechtěňátek. Otcem jedné dí-
venky byl nějaký míšenec a dcer-
ka pojmenovaná Leopoldina už

odmalička ohromovala okolí nád-
hernými černými vlasy a tmavou
pletí. Žel, byla tělesně postižená
nesouměrným růstem.
Prý vynikala i zbožností a byla du-
ší tehdy nového náboženského
spolku Společenství živého růžen-
ce, spojeného s bezplatným udíle-
ním odpustků. Za podmínky, že se
spojí pět žen, z nichž se každá
denně modlí jednu modlitbu, kte-
rou desetkrát za sebou opakuje.
Násobeno pěti je odmodlen měsíč-
ně celý růženec. Pak se vystřídají
a opět znova. Dvacetiletá Poldina
tím doslova žila, a tak ji překvapi-
lo, když jí poměrně zámožní rodi-
če vyhledali ženicha a doslova ji
donutili k vdavkům. Nemysleli to
asi špatně - kdo bude mít později
zájem o hrbatou a snad kulhající
nevěstu? Byť ne úplně chudobnou
a s krásnými vlasy?
Leopoldina se provdala za mladé-
ho, mírně zámožného a zdá se, že
i též trochu postiženého chalupní-
ka. Nakonec modlit se ty růžence
může dál. Ze zápisů zjišťujeme, že
manželství trvalo krátce, Poldina
brzy zemřela. Zda při porodu dítě-
te nebo z jiné příčiny, se nedá ur-
čit. Pohřbívali ji na přeplněný
hřbitov u kostela sv. Jiří i s těmi

krásnými, prý skoro po paty dlou-
hými vlasy. Některé babky pak 
usuzovaly, že jí je měli ustřihnout
a prodat, je jich škoda, ne?
Naštěstí to neudělali a tím faktic-
ky zadělali na jádro našeho příbě-
hu. Začaly se totiž dít divné věci!
Pod kostelem stálo na jedné stra-
ně stavení obchodníka Bilka, vyu-
žívané díky jeho dobročinnosti ja-
ko výpomocná školní třída, z dru-
hé strany kostelního pahorku byly
rozlehlé budovy lomnické rychty.
U obou byly samozřejmě studny
a v obou těchto studnách se zača-
ly objevovat lidské vlasy. Vlasy
dlouhé a tmavě zrzavé. Záhada?
Problém k řešení by to byl i dnes,
tím spíš v těžkém, nehybném ob-
dobí reakčního Bachova absolu-
tismu s utaženým režimem poli-
cejního státu a tuhého církevního
dozoru.
Není divu, že lidé cítili cosi ne-
normálního až záhadného, možná
něco jako divné znamení nebo
hrátky nadpřirozených sil. Potaž-
mo zásah zločinných nekatolíků
a tajných luteránů. Možná se radi-
li i s farářem. Vysvěcování studní
nepomohlo a „kdosi“, prý kostel-
ník, poradil, že nejlepší bude vy-
kopat mrtvolu Leopoldiny (ta mě-
la přece takové vlasy) a jako čaro-
dějnici ji spálit nebo aspoň zako-
pat mimo hřbitov.
Udělali to tajně těsně před
Dušičkami roku 1836. Farář byl
nemocen a na hřbitov nemohl, tak
neváhali. Pár měsíců pohřbená
měla rakev ještě neporušenou a po
jejím otevření zjistili, že má ty
dlouhé vlasy ještě na hlavě a hlav-
ně že už nejsou černé, ale bílé ja-
ko mléko. Ve tváři měla podivný
škleb a tělo bylo v rakvi jaksi
vzpříčené. Možnost, zda nebyla
pohřbena vlastně ještě živá, pone-
chávám na vaší úvaze.
Prokázalo se ale to podstatné: vla-
sy ve studních nemohou být
Poldiny. Ale i tak se pojistili tím,
že zpět do hrobu vložili rakev 
opačně - tam, kde dříve spočívala
hlava, byly nohy. Pro úplnou jisto-
tu nakopali pod kostelem u býva-
lé hrnčírny jíl a truhlu jílem udu-
sali. Pro ten sichr, kdyby to přece
jen ta čarodějnice byla, jeden ni-
kdy neví.
Humanisticky (opatrně) zaměřený
farář Latzel přísně stíhal každý
projev víry v čarodějnice a nad-
přirozené jevy, tehdy mezi pro-
stým lidem běžně rozšířené, a li-

dem bylo proti mysli i to, že po-
dezřelá mrtvola může vůbec dál
ležet na hřbitově. Když pak byl
vztyčen kovový kříž se schránkou
na „vekslové“ tabulky Svatého rů-
žence (na obrázku bez tabulek
a před likvidací kolem roku 1970;
list s modlitbou se po deseti dnech
vkládal do schránky, která byla 
umístěna na spodní části kříže 
a označena srdcem - tím se mrtvá
jakoby dál účastnila činnosti spol-
ku), tak musel být též postaven na
opačné straně hrobu a setrval tam
ještě v době, kdy už o jeho účelu
neměl nikdo ani ponětí. Nakonec
se křížem splnil plán sběru šrotu
v Lomnici.
Co je to všechno platné, když se
vlasy ve studních objevovaly po-
řád! Tož se to hodilo na dávné
předky luteránského vyznání
a v roce 1836 bylo doporučeno
vlasydávající studny zasypat a zá-
roveň bylo nařízeno pohřbívání na
zbrusu novém oddělení hřbitova.
A vida, problém se vyřešil sám.
V nových, dle doporučení o 15 sá-
hů (cca 25 m) dál vykopaných
studnách se už vlasy neobjevova-
ly, a když, tak „nahodile, sem tam
jeden“.
Záhada s vlasy ale oslovila lom-
nického rodáka Ing. Otto Sauera,
muže bez náboženských předsud-
ků, stavebního radu ve Vídni, a ten
spolu s dalšími znalci usoudil, že
příhoda s vlasy měla prozaické
pozadí. Lomnický kostel stojí na
skalnatém návrší, vysunutém do
údolní nivy potoka. Kamenné
podloží má hladký povrch a na
něm jsou uloženy štěrkové náno-
sy. Při jarním tání neb vodních
přívalech dochází k vyplavování
vrstvy na kameni a drobný štěrk
s sebou může strhávat i vlasy
hlouběji pohřbených, či dokonce
výjimečně i drobné kůstky, a tak
se mohly dostat do zde velmi hlu-
boce vyhloubených a vyzdíva-
ných studní. Není to jev zas tak 
úplně neobvyklý a byl již vícekrá-
te zaznamenán v literatuře.
Nejen v Lomnici, ale i jinde zpra-
vidla jitřil nepoučené a bigotní
provokoval k činům odpovídají-
cím jejich náladám. Ale za to ne-
bohá, vadami postižená a krás-
ným vlasem obdařená Leopoldina
skutečně nemohla. Také kříže
z jejího hrobu je škoda, podívejte
se na něj, je to krásné umělecké
kovářské dílo. Bylo... 

Jaroslav Chytil
Kovaný kříž se schránkou opatřenou dvířky na starém lomnickém
hřbitově Foto: archiv J. Chytila
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Nad listy městské kroniky

Život města v roce 1948
Minulá část skončila konstatováním voleb-
ních výsledků. Událostem onoho roku se bu-
deme věnovat i tentokrát. Začneme ochotnic-
kým divadlem, jehož název Bratrství byl na
doporučení OV KSČ změněn na Mahen.
Není mi jasné, co soudruhům na dosavadním
názvu vadilo. Jméno Mahen soubor nese do-
dnes, jeho členové jsou na něj hrdí a nemají
v úmyslu jej měnit. Soubor Hraničář měl
splynout s Mahenem, ale přešla do něj jen
část herců. Dne 5. prosince 1948 byla zahá-
jena přestavba jeviště divadla. Byla odstraně-
na nápovědní budka, instalovány tři rampy
reflektorů, zamontována velká rozvodová
deska a za jevištěm vybudováno odstaviště
kulis. Rozvodová deska již dávno přestala
sloužit svému účelu, ale odstaviště kulis se
hojně využívá dosud.
Školství v tomto roce zaznamenalo výrazné
změny. Nový ministr Zdeněk Nejedlý zavedl
povinnou devítiletou školní docházku, zrušil
osmiletá gymnázia, na všechny typy střed-

ních škol se mohlo jít teprve po skončení zá-
kladní školy a pochopitelně se změnila i ná-
plň výuky. V Rýmařově vycházelo ze zá-
kladních škol jen 25 žáků, zato prvňáčků by-
lo 119.
V říjnu 1948 začal provoz v nově opraveném
Domě zdraví, dnešní poliklinice. V přízemí
byla vzorně vybavená poradna pro matky
s dětmi, poradna Masarykovy ligy proti tu-
berkulóze a připravovala se zubní poradna.
V prvním poschodí byl od 1. prosince okres-
ní dětský domov, ve 2. poschodí kanceláře 
okresní péče o mládež, sociální pomoci a po-
zději také Čs. červeného kříže. Dále zde síd-
lil zdravotní referát ONV a kuchyně učňov-
ského domova, který se nacházel o poschodí
výše.
Počet lékařů se však nezvýšil. Ve městě na-
dále pracoval jediný praktický lékař dr. Vít
Šigut a praxi vykonával i bývalý německý
primář dr. Boese. Oba lékaři byli totálně pře-
tíženi, ale taková byla skutečnost a nedalo se

s ní prozatím nic dělat.
Sbor dobrovolných hasičů vznikl již v srpnu
1945. Prvním velitelem byl zvolen Ladislav
Vrbický, klempířský mistr. Po založení měl
sbor 38 členů.
Junák trpěl od svého založení nedostatkem
vedoucích a nezájmem veřejnosti. Koncem
roku 1948 měl 20 členů. Pořádal vycházky
do okolí, jeho členové se zúčastňovali
Majálesu, organizovali mikulášskou nadílku
a dělali besedy v klubovně.
Sokol v této době připravoval své cvičence
na XI. všesokolský slet v Praze. Na konci ro-
ku měl 280 členů a z nich chodilo cvičit 18
až 20 mužů, 10 žen, 30 dorostenců, 20 doro-
stenek, 30 až 40 žáků a 40 žaček. Cvičilo se
v tělocvičně gymnázia. Z akcí pořádaných
sokolem uveďme například běh Rýmařovem,
který se uskutečnil 9. května 1948 za účasti
závodníků z Bruntálu, Opavy, Šumperka
i Olomouce. Dne 10. září proběhlo
v Rýmařově 1. mistrovství Jeseníků v odbí-
jené na hřišti v Žižkově ulici. Přijelo tehdy
deset družstev. Župní slet Sokolů, velmi vý-
znamná a hojně navštívená akce, se konala
14. září. V průvodu šlo 400 krojovaných
Sokolů, kteří spolu s dalšími předvedli své
sestavy na hřišti pod nádražím. Přišlo se na
ně podívat více než tisíc diváků.
Politické změny roku 1948 zde neprobíhaly
tak bouřlivě jako v jiných městech, ale ani
Rýmařovu se nevyhnuly. Akční výbory vy-
hodily z národního výboru všechny „nepřáte-
le“, kteří předtím udělali pro město víc než
všichni komunisté dohromady, ale rozhodnu-
tím centrálních orgánů se stali nežádoucími.
Dá se říci, že únor 1948 je počátkem úpadku
celkové úrovně republiky i jejího lidu. 

Vratislav Konečný

Prostor pro firmy a podnikatele

Prezentace našich výrobků na mezinárodních a tuzemských výstavách
Vážení čtenáři, jak jsme se zmi-
ňovali v březnovém čísle
Horizontu, naše firma Nábytek
Polách začala expedovat zboží do
zahraničí, konkrétně do Polska.
Úspěch v této zemi nás natolik
ohromil, že jsme se rozhodli ex-
port rozšířit a tentokrát oslovit trh
v Maďarsku. Proto jsme se zú-
častnili ve dnech 8. - 12. září me-
zinárodní výstavy nábytku
Hungexpo v Budapešti. Nabídli
jsme místním a zahraničním fir-
mám i konečným zákazníkům
lůžka čalouněná i celodřevěná.
O naše výrobky byl projeven 
úžasný zájem a zboží bylo na kon-
ci výstavy prodáno přímo z expo-
zice, což nás velice potěšilo.
Takže po Polsku putují naše lůžka

i do maďarských domácností.
A neusnuli jsme na vavřínech,
naše putování pokračuje.
Tentokrát jsme neopustili naši
zemi a jeli jsme 7. - 10. října
představit tuzemským firmám
a zákazníkům do Prahy na For
Interior novinku, která měla pre-
miéru právě v pražském veletrž-
ním areálu v Letňanech.
Českému trhu byla představena
celokožená postel s veškerým
komfortem. Toto lůžko se může
pochlubit zabudovanou televizí,
barem, lednicí, hifi věží, projek-
torem a plátnem. V současné do-
bě je tento skvost naší firmy k vi-
dění v prodejně Nábytek Polách
v Rýmařově. Jste srdečně zváni.

Hana Bartoníková

Slavnostní nástup sokolů k veřejnému vystoupení Foto: archiv městského muzea

Foto: Nábytek Polách
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Zdeněk Ganiec ............................................................... Rýmařov
Michal Jánský ................................................................ Rýmařov
Viktor Hlocký ................................................................ Rýmařov
Romana Gazdíková ........................................................ Jiříkov
Pavlína Ilkiwová ............................................................ Jiříkov

Blahopřejeme
Naděžda Němečková - Rýmařov ....................................... 81 let
Bohuš Maceček - Rýmařov ................................................ 81 let
Drahoslava Čermáková - Rýmařov .................................... 81 let
Eliška Kozielová - Rýmařov .............................................. 83 let
Milada Zapletalová - Rýmařov .......................................... 84 let
Jaroslav Mrňka - Rýmařov ................................................. 85 let
Veronica Chibici - Rýmařov ............................................... 90 let

Rozloučili jsme se
Bohumil Kula - Rýmařov ................................................. 1954
Charlota Jurášová - Rýmařov ............................................ 1927

Vzpomínka
Dne 9. listopadu 2010
tomu bude již 20 let,

co si k sobě Stvořitel povolal
svého služebníka,

pana Františka Stanzela.
Vzpomeňte na něj všichni, kdo jste si jej
vážili a měli ho rádi pro jeho humor, las-
kavost, moudrost, čestnost a obětavost.

Manželka Jana, syn Vladimír a dcera Irma s rodinou

Městská knihovna

Servis služeb

Úsměvně

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

Městské muzeum a Galerie Octopus

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

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:
9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE.

Ručičky sem, ručičky tam
Tak už jsem to provedla. Upravila
ručičky hodin (i těch přesýpa-
cích), hodinek, orlojů a dalších 
ukazatelů času o hodinu zpět.
Získala jsem hodinu. Přizpůsobila
jsem se zimnímu času. Člověk se
vlastně musí pořád přizpůsobovat.
Čemu?
Klimatickým podmínkám, poli-
tickému systému, zdravému život-
nímu stylu, pracovní době, rozbi-
tým silnicím, objížďkám, módě,
věku, novým trendům ve stravo-
vání, vzniklým situacím. Určitě
přizpůsobím výdaje svým příj-
mům, exekutor čeká...
Budu dodržovat řády i neřády, na-
řízení, vyhlášky a zákony. Nechci
se dostat mezi šestadvacet tisíc
těch, kteří si hlavu se zákony nelá-
mali. Troufám si tvrdit, že naše
zákony jsou přečasto nakloněny
darebákům. Ale oni v tom umějí

bruslit. Kopou vždycky pro sebe.
Zůstávám doma, na svém písečku.
Musím se přizpůsobit partnerovi,
ženy se prý spíše vzdávají svých
návyků, mění přání a třeba i způ-
sob vaření. Maminka ten brambo-
rový salát dělala jinak a svíčkovou
taky. Tak budu dělat malé modifi-
kace. Nerada. Měnit pána domu
ale nehodlám, hodí se při malová-
ní. Budu pružně přizpůsobivá, ať
je klídek a pohoda. Budu tvárná
jako plastelína, všechno uvedu ve
shodu.
A budu se navíc ještě usmívat.
Můj optimismus není nějaký dar
nebo dědictví po předcích, spíš
nutnost. Kam bych bez něj přišla?
Svět nikdy nebyl jiný, než je teď.
Byl krutý i laskavý. Statečný
i zbabělý, chamtivý i štědrý. Blbý
i chytrý. A mezi tím bych nechtě-
la žít jen tak, bez smíchu. Si
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po

oblibě, ti dole po spravedlnosti. 
Francois de La Rochefoucauld

Známá i neznámá výročí
5. 11. 1890 nar. Jan Zrzavý, český malíř, grafik, ilustrátor a scéno-

graf (zemř. 12. 10. 1977) - 120. výročí narození
8. 11. 1890 zemř. César Franck, francouzský skladatel, varhaník

a pedagog (nar. 10. 12. 1822) - 120. výročí úmrtí
9. 11. 1980 zemř. Toyen, vl. jm. Marie Čermínová, česká malířka,

grafička, ilustrátorka (nar. 21. 9. 1902) - 30. výročí úmrtí
9. 11. 1885 nar. Velemir Chlebnikov, vl. jm. Viktor Ch., ruský bás-

ník (zemř. 28. 6. 1922) - 125. výročí narození
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů, slaví se u pří-

ležitosti výročí podpisu příměří, kterým v roce 1918
skončila 1. světová válka

11. 11. 1930 nar. Antonín Moskalyk, český filmový režisér a scená-
rista (zemř. 27. 1. 2006) - 80. výročí narození

12. 11. 1840 nar. Auguste Rodin, francouzský sochař (zemř. 17. 11.
1917) - 170. výročí narození

13. 11. Mezinárodní den nevidomých, výročí narození
Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele sys-
tematické výchovy nevidomých, roku 1745, slaví se
od roku 1946

13. 11. 1675 zemř. Felix Kadlinský, český básník a překladatel (nar.
18. 10. 1613) - 335. výročí úmrtí

14. 11. Světový den proti cukrovce, slaví se od roku 1991
v den narození objevitele inzulínu Fredericka
Bantinga

14. 11. 1840 nar. Claude Monet, francouzský malíř a grafik (zemř.
6. 12. 1926) - 170. výročí narození

15. 11. 1670 zemř. Jan Amos Komenský, český pedagog, filozof
a biskup Jednoty bratrské (nar. 28. 3. 1592) - 340. vý-
ročí úmrtí

16. 11. 1810 nar. Karel Hynek Mácha, český spisovatel (zemř. 6. 11.
1836) - 200. výročí narození

17. 11. Státní svátek ČR - Den boje za svobodu a demokra-
cii, výročí perzekuce českého studentstva v roce
1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989

19. 11. 1580 zemř. Jiří Melantrich Rožďálovský z Aventina, český
nakladatel (nar. 1511) - 430. výročí úmrtí

20. 11. 1910 zemř. Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel (nar. 9. 9.
1828) - 100. výročí úmrtí

21. 11. 1870 zemř. Karel Jaromír Erben, český spisovatel (nar. 7. 11.
1811) - 140. výročí úmrtí

1. 11. 9:00 SVČ Keramika s Buřinkou
3. 11. 10:00 SVČ Keramika pro školy
5. 11. 10:00 SVČ Keramika pro školy
6. 11. 14:00 SVČ ZUMBA – taneční seminář
9. 11. 9:45 M. divadlo Zimní příhody včelých medvídků
9. 11. 11:00 SVČ Keramika pro školy
9. 11. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou

11. 11. 9:00 SVČ Keramika pro školy
12. 11. 20:00 SVČ 2. taneční lekce pro pokročilé
15. 11. 9:00 SVČ Keramika s Buřinkou
17. 11. 14:00 SVČ PC herna
18. 11. 10:00 SVČ Keramika pro školy
19. 11. 10:00 SVČ Keramika pro školy
19. 11. 20:00 SVČ 3. taneční lekce pro pokročilé
20. 11. SVČ Malý taneční maraton
22. 11. 11:00 SVČ Keramika pro školy
23. 11. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
24. 11. 15:30–17:30 SVČ Burza orientálních kostýmů – Příjem
25. 11. 16:30–17:30 SVČ Burza orientálních kostýmů – Prodej
26. 11. 20:00 Sál ZUŠ Vladimír Mišík & ETC
26. 11. 20:00 SVČ 4. taneční lekce pro pokročilé
29. 11. 9:00 SVČ Keramika s Buřinkou

Pranostiky na měsíc listopad
• Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
• Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
• Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
• Jestliže listopadový sníh záhy odtaje, polím a studnám prospěje.
• Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá ne-

bo padá mlha. (2. 11.)
• Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá. (8. 11.)
• Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zi-

ma. (11. 11.)
• Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
• Svatá Alžběta se sněhem přilétá. (19. 11.)
• Svatá Cecílie sněhem pole kryje. (22. 11.)
• Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. (25. 11.)

-20-2010  3.11.2010 18:44  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2010

16

Divadlo pro děti

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
9. 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

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. Pozvá-
ní na podzimní koncerty totiž při-
jali dva někdejší členové kapely
ETC - Petr Skoumal a J. Olin
Nejezchleba.
V průběhu koncertu tak zazní
nejen skladby V. Mišíka a ETC
(během některých se objeví
i zmínění hosté), ale i oblíbené
písničky Petra Skoumala za do-
provodu kapely nebo J. Olina
Nejezchleby s doprovodem jeho
nového vlastního tria (zazní tak
i skladby z Olinova sólového al-
ba Noční lov, které vyšlo v lednu
2010) nebo za doprovodu ETC.

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 připravu-
je Středisko volného času
Rýmařov divadelní představení
frašky Dezertér z Volšan s Ol-
dřichem Navrátilem v hlavní
roli. Nenapravitelný flamendr
hlídaný na příkaz manželky slu-
hou to přežene s koňakem a je
pokládán za mrtvého. Manželka
mu vystrojí pohřeb, ale domnělý
nebožtík se probudí a dozví se
tak leccos nepěkného o svém
manželství a úmyslech „truchlí-
cích“ pozůstalých. Staropražská
fraška je jednou z nejúspěš-
nějších komedií proslulého scé-
náristy, herce, malíře a bohéma
E. A. Pittermanna-Longena
(1885-1936). Hra je plná komic-
kých 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 tro-
jice. To vše pro vás a vaše rato-
lesti připravuje Středisko volné-
ho času Rýmařov na sobotní
odpoledne 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. prosin-
ce koncert známého českého hu-
debníka Luboše Andršta a jeho
kapely Luboš Andršt Blues
Band. Skladatel a kytarista
Luboš Andršt je všestranný hu-
debník, který čerpá svou inspira-
ci především z oblasti blues
a jazzu. V jeho tvorbě lze však
najít i vlivy hudby etnické či kla-
sické.
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Populární východoslovenský komik a vypravěč Ján Pisančin, známý
pod jménem Ander z Košíc, vystoupí ve středu 17. listopadu v budo-
vě Městského kina v Rýmařově. Přibližně dvou-
hodinový zábavný program laskavého lidové-
ho humoru ve specifické podobě východo-
slovenského dialektu začíná v 19 hodin.
Ander z Košíc, který se rád stylizuje do
pozice vesnického burana, vystupují-
cího v obnošeném obleku a pomačka-
ném klobouku, bude v Rýmařově
vzpomínat na manželku Eržu, ka-
maráda Piťa a dá k dobru i pár
historek z vojny. O hudební
vstupy se v duchu slo-
vácké dechovky po-
stará duo Galáneč-
ka, které je hostem
pořadu.
Více informací po-
skytne Miroslav
Sehnal, mobil:
606 485 146.
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Kdo uvěří, může snít
Na stfiedu 20. fiíjna pfiipravilo
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pro
pfiíznivce divadla pfiedstavení fran-
couzské komedie Uvûfime snu v in-
scenaci praÏské spoleãnosti Sophia
Art. V hlavní roli stárnoucího záletní-
ka se pfiedstavil Mojmír Madûriã.
Scenárista, režisér a herec Sacha
Guitry (1885-1957) napsal divác-
ky nenáročnou komedii Uvěřme
snu už v roce 1905, její témata -
vztah muže a ženy, láska a nevě-
ra - jsou však věčná, a tak si mo-
hl režisér inscenace Roman
Štolpa dovolit přenést příběh do

moderní doby. Samému předsta-
vení předcházelo vystoupení her-
ců na forbíně, během kterého
společně s diváky diskutovali
o tom, proč si muži a ženy nero-
zumí, proč se nemohou dohod-
nout, v čem tkví jejich odlišný
pohled na svět. Tuto myšlenku
poté rozvíjí samotná hra.
Základní parametry příběhu jsou
velmi jednoduché: milostný troj-
úhelník a jeho mlčenlivý svědek,
sluha (Karel Soukup), který se-
hrává epizodní komentující roli,
se setkávají v pokoji hlavního

protagonisty a rozehrávají ko-
mické situace vyplývající z jed-
noduché zápletky - dvojí nevěry.
Poněkud omšelý, ale stále galant-
ní svůdník (Mojmír Maděrič) si
do svého bytu pozve mladý pár.
Smluvený čas návštěvy - 15.45.
Proč? Záletník totiž ví o milostné
schůzce, kterou si manžel
(Tomáš Turek) smluvil na čtvrtou
hodinu odpolední, a tak využije
příležitosti, aby sám svedl jeho
manželku (Šárka Ullrichová), jež
vytuší manželovy spády.
Komično situací čerpá především
z lehké ironie, s jakou je vykres-
lena postava záletníka, vypeli-
chaného, nepříliš přitažlivého
svůdníka, který se snaží uspoko-
jit svou ješitnost úlovkem v po-
době mladé milenky a pro tento
účel zapojí všechny osvědčené
prostředky, včetně žádosti o ru-
ku. Komické svádění posléze vy-

střídá ještě komičtější snaha ne-
věru ukrýt před podvedeným
manželem, který se den poté vra-
cí do záletníkova bytu a hledá
u něj radu, jak utajit vlastní pro-
hýřenou noc. Scéna, v níž zálet-
ník diktuje kocovinou omámené-
mu manželovi dopis pro manžel-
ku (ta se přitom ukrývá v záletní-
kově koupelně), patří k nejvtip-
nějším pasážím hry. Rozuzlení je
bleskové, tragikomické, a jak už
to v životě chodí, všechno se pro-
valí, ale odnese to nevinný sluha.
Nenáročná komedie typu, po ja-
kém rády sahají ochotnické spol-
ky, nenabídla strhující podívanou
ani žádné hlubší poselství, spíš
příjemně pobavila. Především
výkon Mojmíra Maděriče, který
nešetřil sebeironií a tanečními
kreacemi, a také projev Tomáše
Turka v roli podvedeného man-
žela stály za vidění. ZN

Ander z Košíc vystoupí v Rýmařově

Foto: Sophia Art
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Organizace a spolky

Pomůže zámku občanské sdružení?
Již druhá ze série besed o dějinách janovické-
ho zámku se konala v Muzikantské čajovně
v úterý 26. října. Sešli se na ní zájemci o his-
torii, současnost i budoucnost této kulturní pa-
mátky, aby si nejen vyslechli přednášku Mgr.
Jiřího Karla, ale aby se také pokusili zapojit
do úsilí o zlepšení technického stavu zámku.
Za tímto účelem byl Ondřejem Bačíkem st.
vznesen návrh na založení občanského sdru-

žení, jež by díky registraci na ministerstvu dá-
valo snahám dobrovolníků jistou oporu. Dle
jeho slov by tak bylo možné účinněji působit
na ministerstvo vnitra a dosáhnout navýšení
rozpočtu na dnes již nutné opravy. Cílem
sdružení je seznamovat veřejnost s dějinami
zámku, jeho současným stavem i možnostmi
získání peněz na rekonstrukci. Členové by
rovněž měli pomáhat při úklidu, případných

zednických pracích či údržbě zeleně. Zájemci
o členství se mohou hlásit v Muzikantské ča-
jovně.
Konečným záměrem je dosáhnout možnosti
pořádat v zámecké kapli koncerty a výhledo-
vě též prohlídky v samotném zámku, o němž
Ondřej Bačík st. prohlásil, že je mimo weisse-
rovské křídlo už nyní v podstatě schopen pro-
vozu. JaPo

Rýmařovské Pradivadlo má nové webové stránky
Amatérská divadelní společnost Pradivadlo Rýmařov oznamuje
svým příznivcům zprovoznění nových webových stránek
www.pradivadlo.cz, na kterých najdou nejen aktuální informa-

ce o připravovaných premiérách nebo zájezdech, ale také kom-
pletní historii této divadelní společnosti včetně přehledné foto-
galerie. JiKo

Dojemná cesta do minulosti
Na pozvání Ing. Petra Kloudy
jsme pod vedením starosty Zeilu
am Mein Thomase Stadelmanna,
spolu s jeho předchůdcem
Christophem Winklerem a osmi
dalšími delegáty, cestovali do 765
km vzdáleného Rýmařova.
Vypravili jsme se na Lesnické
dny a zároveň na 20. výročí
Svazu Němců v Rýmařově.
Přijeli jsme do velmi přátelské, ba
srdečné atmosféry.
V hotelu Excelent nás již čekal
Ing. Miroslav Slováček a Gertru-
da Polčáková, předsedkyně ně-
mecké menšiny z Rýmařova
a Šumperku. Přivítání bylo velmi
srdečné, přátelství a spolupráce
nás spojuje od roku 1972.
Ubytování proběhlo rychle, čekal
nás hudební večer s ochutnávkou
moravských vín. Celá delegace
pochází z vinného kraje a třeba ří-
ci, že podávaná vína byla hodno-
cena na výbornou. Atmosféru do-
plnila krojovaná hudba a skvělé
pohoštění.
Nazítří nás na radnici přivítal Petr
Klouda a netajil radost, že jsme
jeho pozvání přijali. Thomas

Stadelmann za ně poděkoval
a vyjádřil přání, aby přátelství
mezi Zeilem a Rýmařovem zůsta-
lo zachováno. Potěšilo mě, že
jsem poznal rodiště mnoha obča-
nů Zeilu, kteří u nás našli nový
domov, ale kořeny mají
v Rýmařově. Spojuje nás zejmé-
na kaple V Lipkách. Dne 5. srpna
1714 byl složen slib, že vždy na
svátek svaté Anny 26. července se
jako poděkování za překonání
moru bude konat pouť. V roce
1947 proběhla první pouť v Zeilu,
kam se všichni bývalí rýmařovští
obyvatelé žijící v Německu do-
dnes sjíždějí, na kapli V Lipkách
ale nezapomněli. Teprve nyní
jsme pochopili, proč kapli tolik
milují. Je to opravdový skvost.
Protože nám zbylo trochu času,
jeli jsme o 13 km dál, kde nás če-
kalo další překvapení - hrad
Sovinec (Eulenburg), který svou
rozlohou a krásou hrdě stojí
v překrásném kraji. Škoda že nám
počasí nepřálo. I tak to byl krásný
zážitek. Byly mezi námi dvě rodi-
ny, které mají své kořeny zde.
Díky pomoci naší průvodkyně

paní Polčákové jsme našli i rodné
domy Lochových a Bierových ze
Staré Vsi. Plni dojmů jsme se vrá-
tili do Rýmařova na Lesnické
a dřevařské dny, na které budeme
ještě dlouho vzpomínat, hlavně
díky poctivé české kuchyni.
Nastal den loučení. Ing. Klouda do
hotelu přinesl upomínkové dary,
hlavně prospekty Rýmařova a oko-
lí. Také starosta Zeilu rozdal své
dárky. Velmi srdečné bylo loučení
s Gertrudou Polčákovou, která ne-
jen tlumočila, ale také radila a uká-
zala vše, co nás zajímalo. Jako

zvědavý novinář jsem se jí ptal, jak
se jí tu žije. Odpověděla, že začát-
ky byly těžké, protože neuměla
slovo česky, ale běh času vše změ-
nil. Myslím, že když se člověk
chová slušně, tak má přátele, ať je
jakékoliv národnosti. Ještě jsme
dohodli soukromou návštěvu na
červenec a vyprosili si její dopro-
vod. Ještě srdečný stisk rukou a ná-
stup do auta. Nashledanou, přátelé!
Návštěvu Rýmařova doporučíme
všem. 

Wolfgang Ortloff,
překlad Gertruda Polčáková

Foto: archiv Svazu Němců
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Z okolních obcí a měst

jamování na listopad
12. 11. a 26. 11. od 18 hodin

společenský večer muzicírujících přátel
Muzikantské čajovny

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 17 HODIN
SE SCHÁZÍME PŘI ZNÁMÉ

SPOLEČENSKÉ HŘE SCRABBLE,
PŘIDEJTE SE DO NAŠEHO KLUBU!!!

Sokolovská 30, Rýmařov, tel.: 731 928 753,
www.muzikantskacajovna.cz

Multifunkční dům Ryžoviště
Díky projektu Multifunkãní dÛm
RyÏovi‰tû, kter˘ je podpofien dotací
z ROP Moravskoslezsko, dostalo b˘va-
lé kino v RyÏovi‰ti nov˘ kabát, kter˘
nejen dobfie vypadá, ale také urãitû 
u‰etfií náklady na topnou sezónu.

Cílem tohoto projektu je celková
rekonstrukce budovy kina, která
byla postavena v 70. letech v rám-
ci akce Z. Po 30 let se budova z fi-
nančních důvodů pouze udržovala,
aby byla provozuschopná. Nyní

nastal čas ke kompletní rekon-
strukci všech rozvodů, tedy elekt-
roinstalací, topných rozvodů s kot-
li, vodovodních a kanalizačních
rozvodů. V budově došlo také
k výměně oken, dveří, snížení stro-
pů a vybudování nové klimatizace.
Dalším cílem projektu je v budově
zřídit klubovnu pro spolky v obci
a také zatraktivnit místo pro pořá-

dání kulturních a společenských
akcí. Firma vybraná hodnotící ko-
misí zahájila 2. června tohoto roku
práce, jež se pomalu blíží ke zdár-
nému konci, proto počítáme s tím,
že společně zahájíme činnost re-
novované budovy připravovanou
akcí Mikulášská besídka s miku-
lášskou zábavou. 

Eva Lašáková, starostka obce

Artifex - veletrh řemesel a zaměstnanosti
V Multikulturním centru Silesia v Krnovû se ve
dnech 9. a 10. listopadu uskuteãní Artifex - vele-
trh fiemesel a zamûstnanosti, kter˘ pofiádá Úfiad
práce v Bruntále ve spolupráci s MûÚ Krnov
a Úfiadem práce v Prudniku. Veletrh je urãen pfie-
dev‰ím ÏákÛm osm˘ch a devát˘ch tfiíd základních
‰kol, ktefií se rozhodují o budoucím povolání.
Krnovský veletrh je specifický, protože se na
něm neprezentují školy, ale řemesla. Artifex
nabídne zajímavé a atraktivní ukázky studij-
ních oborů a řemesel, které odpovídají poža-
davkům trhu práce a jejich výběr tak navazu-
je na dlouhodobé analýzy odborníků z úřadu
práce. Představí se přes 30 ukázek profesí ja-
ko například truhlář, instalatér, obráběč ko-
vů, ale i masér, chemik, zahradník, tiskař, au-

totronik či hutník. Mezi nabídkou prezento-
vaných oborů si na své přijdou i dívky.
Vybrané obory a řemesla představí studenti
středních škol z Krnova, Bruntálu, Rýmařova
a Města Albrechtic, ale své zastoupení budou
mít i obory prezentované středními školami
z Polska. Podpoří je také několik zaměstna-
vatelů z regionu. Aby se na veletrh dostaly
děti ze všech koutů bruntálského okresu, bu-
de zdarma zajištěna kyvadlová doprava.
„V současné době snad více než dříve platí,
že řemeslo má zlaté dno. Svědčí o tom stálá
poptávka zaměstnavatelů po kvalifikovaných
řemeslnících. Bohužel se často setkáváme
s předsudkem ze strany rodičů, kteří se obá-
vají, že jejich děti na středních školách za-

měřených na technická řemesla nedostanou
stejnou kvalitu vzdělání jako například stu-
denti na gymnáziích. Přitom gymnázia při-
pravují své studenty hlavně na další studium
na vysokých školách. Absolvent gymnázia,
nepokračuje-li ve studiu, je zpravidla obtížně
uplatnitelný na trhu práce,“ říká ředitel
Úřadu práce v Bruntále Mgr. Milan Horna.
Hlavní organizátoři veletrhu očekávají okolo
tisícovky návštěvníků a věří, že žáci si ověří
možnosti studia, jeho náročnost a ujasní si
tak představu o budoucí profesi. Artifex - ve-
letrh řemesel a zaměstnanosti je financován
z prostředků EURES-T Beskydy. 

Úřad práce Bruntál

Muzeum v Bruntále se chystá na Vánoce
Hlavní turistická sezóna pomalu končí, ale ži-
vot na bruntálském zámku se nezastavil. V le-
tošní sezóně jsou návštěvníkům expozice pří-
stupny po celý rok, a to i v pondělí.
V plném proudu jsou přípravy již tradičního
a u veřejnosti stále oblíbenějšího vánočního
trhu „Vánoce na zámku“. Ten se uskuteční
v sobotu 11. prosince od 9.00 do 15.00.
Pořadatelé již nyní zajišťují kulturní program,
prodejce tradičního vánočního zboží, občer-

stvení, stromečků a vůbec všeho, co
k Vánocům patří.
Advent na zámku zahájí 2. prosince vernisáž
výstavy betlémů. V letošním roce by chtěli
autoři doplnit klasické muzejní exponáty
i o část netradičních betlémů, jako jsou napří-
klad papírové, vyřezávané, slámové apod.
Podobných skvostů se zajisté najde na pů-
dách, ve sklepech, skříních a dalších skrýších
dost a dost. Proto se muzejníci obracejí na nej-

širší veřejnost se žádostí o jejich zapůjčení.
Pokud chcete výstavu obohatit o ten svůj bet-
lém, přineste jej na vrátnici zámku Bruntál
nejpozději do 28. listopadu (zabalený a opat-
řený jménem a tel. číslem). Muzeum garantu-
je jeho bezpečnost. Pokud si budete chtít
zpestřit svým betlémem letošní Vánoce, bude-
te si ho moci vyzvednout v předvánočním týd-
nu. Více informací na www.mubr.cz. 

Jana Nováková
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Qui tacet, consentire videtur - Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí
V článku O „cenzuře“... (říjnový Rýmařov-
ský horizont 19/2010, str. 5) z pera paní re-
daktorky Mgr. Zdeňky Přikrylové, jejíž práci
stále vysoce oceňuji, jsou informace
kolem mé stati asi nedopatřením neúplné,
a vyhrazuji si tak právo doplnit je. Můj člá-
nek o zámku Janovice nebyl spolu s textem
pana Bačíka podle důvěryhodných informací
v červenci redakční radou přijat. V 15. čísle
z 27. téhož měsíce naše zprávy o momentál-
ním stavu prací na zámku, jež jsem osobně

s radostí sledoval, evidentně nevyšly. Pravda,
nebyly vyžádané. Moje reakce byla zcela 
adekvátní, nechceš - neber, a článek jsem za-
dal po víc než týdnu do Necenzurovaných
horizontů, jimž jsem vděčen za velmi cennou
podporu v době, kdy mi ji Horizont upřel.
Teprve pak, co jsem už text odevzdal jinam,
dozvěděl jsem se s časovým odstupem, že
může být v Horizontu publikován později.
Nabídku jsem již pochopitelně musel odmít-
nout. Pokud bych dostal zavčas na vědomí,

že se článek odkládá, text bych
v Horizontu ponechal, třeba už neaktuální.
Dodávám jen, že se s pasážemi o zdejší ODS
a jejím lídrovi neztotožňuji a vždy svobodně
nakládám se svými texty. Necítím se nijak
dotčen, nic nevyčítám a neodmítám obnovit
dřívější korektní nehonorovanou spolupráci
s redakcí Horizontu. Byl jsem vyzván, abych
se vyjádřil, odpovídám tedy a považuji tím
věc za zcela uzavřenou. 

Jiří Karel

Douška redakce
Mgr. Jiří Karel nadepsal svůj příspěvek citá-
tem Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Právě ten-
to důvod nás vedl k publikování článku

O „cenzuře“ atd. v minulém čísle, jímž jsme
reagovali na výroky Romana Vepřeka (a jeho
spolupisatelů) obsažené v předvolebních ma-

teriálech ODS. Chtěli jsme vysvětlit pozadí
rozhodnutí nezveřejnit článek Ondřeje
Bačíka st., jež zavdalo příčinu k obvinění na-

Vážená paní Přikrylová, obracíme se na Vás a na ostatní v RH
smýšlející stejně jako Vy s tímto veřejným prohlášením:

Přestaňte se prosím stylizovat do role uraže-
ných mučedníků a ublížených mravokárců.
Ani jedno, ani druhé Vám nepřísluší. Vaší úlo-
hou je především poskytovat nestranný a ne-
zkreslovaný informační servis občanům měs-
ta. A fungovat jako prostředník mezi městem
a všemi jeho občany - tedy i těmi, s jejichž ná-
zorem nemusíte souhlasit.
Bohužel pro nás je naprosto nepřípustný způ-
sob, jakým si děláte z oficiálního komunikač-
ního prostředku města nástroj pro vaši osobní
interpretaci událostí. Stejně jako váš způsob
rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti přís-
pěvků a informací, činěný na základě vašich
subjektivních názorů a preferencí, v horším
případě pak možná podle vůle jakéhokoliv
představitele města, momentálně pověřeného
jeho správou. To si můžete dovolit na půdě ne-
závislé žurnalistiky, nikoliv v oficiálním ko-
munikačním prostředku města.
To, že se vaše práce stala předmětem naší kri-
tiky, není samoúčelné, ale vychází to z opako-
vaného zjištění jak výše uvedeného, tak vašich
konkrétních chyb a přehmatů. Stejně jako
z nedostatků, které ve vaší práci vidíme a kte-
ré odporují našemu přesvědčení, našim princi-
pům, postaveným na úctě k základnímu lid-
skému právu na svobodu slova a vyjádření.
Z našeho pohledu nebylo na článcích na téma
Janovického zámku nic závadného - což může
veřejnost posoudit sama i textů zveřejněných
v Necenzurovaných Horizontech, jejichž vy-
dání jsme společně s ostatními podpořili.
Jejich jedinou vadou bylo jen to, že se kriticky
vyjadřovaly na adresu vedení města a upozor-
ňovaly na katastrofální a tragickou situaci oko-
lo této historické památky. To, že je to ostuda,
to snad vidí každý. To, že tuto skutečnost kriti-
zujeme a dáváme vám za vinu i váš nepocho-
pitelný postoj, ignoraci a zlehčování jak nadše-
ných aktivistů typu pana Bačíka, tak i součas-
ného stavu města - to je snad zločin? To se ne-
smí? V skutečně demokratických poměrech je

zcela přirozené, že politické subjekty se vyjad-
řují ke skutečnostem, které podle jejich míně-
ní odporují jejich zásadám a že se následně
snaží v rámci svobodné názorové soutěže zís-
kat pro své názory ostatní občany, kteří sdílí je-
jich pohled na věci veřejné. Kde však vy bere-
te právo svobodně vyjadřované názory konzer-
vativního politického subjektu nazývat propa-
gandou, zveličováním, překrucováním, vytrhá-
váním z kontextu? Kdo jste, že naše názory
vyjádřené v rámci legitimní volební kampaně
nazýváte hanlivě propagandou? Svatou inkvi-
zicí, starostlivě střežící blaho a pokoj obce?
Kdo vás tímto pověřil? Vy sami?
Vašemu postavení náleží především nestran-
nost a apolitičnost. Objektivity můžete dosáh-
nout jen nezaujatou konfrontací všech názorů.
Jak u vás tyto zásady fungují v praxi?
Příkladem je způsob vašeho informování
o průběhu posledního zasedání zastupitelstva.
Proti nákupu očního tonometru pro
Podhorskou nemocnici hlasovalo 8 zastupite-
lů, vy jste však těsně před volbami uvedli jme-
novitě jen paní Mgr. Labounkovou a pana
Vepřeka. V polemice na téma dluhu města jste
použili v titulku výrok, který na zasedání vů-
bec nezazněl - ten jste si kreativně domysleli
a vložili do úst pana starosty... Nedivte se, že
tento způsob informování kritizujeme.
Zkreslujete informace. Opakovaně pak v reak-
ci na naši kritiku, kde nepravdivě píšete, že
Rýmařovský horizont není spolufinancován
z rozpočtu města - tedy peněz občanů. Opak je
pravdou. SVČ jako vydavatel je organizací
města, financovaný z jeho rozpočtu. Inzerce
nepokryje veškeré náklady a město tak vyda-
vatele dotuje každoročně částkou kolem 500
tisíc Kč.
V úvodníku posledního čísla nazvaného „Pár
slov... o předvolebním divadle“ sice neadresně
(jak jinak...), ale naprosto vášnivě ironizujete
takzvané buřičské strany, které pod vedením
předvolebních režisérů - rozvracečů - lacinými

marketingovými triky v agitační lázni máchají
nebohé občany. Prozraďte nám prosím, koho
jste tím měli konkrétně na mysli. Trváme na
tom. Aby bylo jasno, jak nestranně a korektně
ovlivňujete veřejné mínění za peníze všech ob-
čanů města. Podle nás si totiž absolutně ne-
standardně pouštíte ústa na špacír, ostatně jako
již mnohokráte předtím. Nemusíme vás usvěd-
čovat. Usvědčujete se sami. Způsobem, který
je poněkud kocourkovský, a hlavně hodně ne-
slušný k těm, kteří své názory a přesvědčení,
že je potřebné Rýmařov změnit k lepšímu,
myslí opravdu vážně. Protože oni své názory
interpretují tak, jak jim politická soutěž a de-
mokratická pravidla umožňují. A co vy?
Anonymně, slovníkem Rudého práva je ze-
směšňujete slovy o rozvracečích, falešně pod-
vracejících klid a mír za mrzký peníz buržoa-
zie... hezky, barvitě, jako kdysi soudruh proku-
rátor Urválek. V oficiálním komunikačním
prostředku města Rýmařov, po dvaceti letech
pluralitní demokracie. Za svobodu slova a svo-
bodné volby v této zemi trpěly tisíce lidí v ko-
munistických lágrech. Vám tato občanská svo-
boda a její projevy přijdou jako směšné.
Chceme vás požádat o změnu způsobu vaší
práce. To co říkáme, myslíme opravdu vážně.
Záleží nám na principech, které hájíme. Záleží
nám na městě, ve kterém žijeme. Stále věříme,
že ještě máme šanci na lepší Rýmařov. Nelíbí
se nám, jak vypadá dnes. Myslíme si, že má -
stejně jako jiná města v okolí - určitě na mno-
hem víc. Uděláme pro to vše, co bude v našich
silách. A doufáme, že to pochopíte i vy.
Nechceme s vámi bojovat za každou cenu.
Pojďme spíš řešit to, co toto město brzdí, stej-
ně jako to, co ho může posunout dál. Nabízíme
vám korektní spolupráci - pojďme si vyměnit
názory, ovšem objektivně a pravdivě.
Konfrontace k ničemu nevede. My si cestu
k vyjádření našich názorů najdeme i bez vás.
Bude však z toho smutná vojna v smutném
městě... Roman Vepřek
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šeho zpravodaje z cenzury, a uvést některá
fakta, např. že Rýmařovský horizont skuteč-
ně není „plně financován“ z veřejných peněz
(spolufinancování je rozdíl) apod. Učinili
jsme tak otevřeně, a to i za cenu dalších úto-
ků. Na výše uvedenou reakci Romana

Vepřeka již redakce odpovídat nebude. Za
prvé proto, že se řídí zásadami, které byly
pro vydávání RH vytvořeny, včetně té, že
každý má prostor pouze pro jedno vyjádření
k danému tématu, aby nedošlo k neúnosné-
mu řetězení reakcí. Za druhé proto, že reago-

vat na text, jehož hlavním účelem je dehone-
stovat adresáty a rozvíjet vyvolaný konflikt,
nemá smysl. Ostatně závěrečný účet vystaví
oběma stranám sporu strana třetí - noviná-
řům čtenáři, politikům voliči. 

Za redakci RH Zdenka Přikrylová

Velké poděkování...
...celému pracovnímu kolektivu,
jenž se zasloužil o vydání krásné
publikace Staré pověsti Rýma-
řovska, kterou jsem přečetl, jak
se říká, jedním dechem. To ani
nemusím mluvit o krásném vý-
tvarném zpracování této knihy,
která tímto určitě důstojně

vstoupila do našeho města, mezi
naše občany. Po přečtení jsem se
vrátil do dětských let před více
než sedmdesáti léty, kdy jsme
podobným pověstem naslouchali
při dlouhých zimních večerech
u naší babičky při světle tehdy
petrolejové lampy, později už při

načervenalém světle pětiwattové
žárovky. Toto vyprávění doplňo-
valy čarokrásné barevné obrazce
na stropě a na stěnách, vycháze-
jící z kuchyňských kachlových
kamen a praskajícího dřeva. Po
tomto vyprávění, mnohdy straši-
delném, jsem byl rád, že jsem

tehdy spával na jedné posteli se
svým starším bratrem. Jsou to
pro mě krásné vzpomínky, za
které této knížce a celému kolek-
tivu, který ji pro nás seniory při-
pravil, mnohokrát děkuji. 

Josef Mathon

Když se řekne... jablko sváru
Paris, syn trojského krále Priama, to neměl
lehké už od kolébky. Do vínku dostal před-
pověď, že způsobí zkázu rodného města,
a tak jej rodiče pohodili. Nemluvněte se uja-
li pastýři a chlapec mezi nimi vyrostl v mu-
že. Jeho další život ovlivnila bohyně sváru
Eris. Jako jedinou ji nepozvali na svatbu bo-
hyně Thetidy se smrtelníkem Pélopem, a tak
se pokusila svatebčany rozhádat - mezi bo-
hyně hodila jablko s nápisem Té nejkrásnější
a roztržka byla na světě.
Spor mezi bohyněmi si netroufal vyřešit ani

Zeus a zplnomocnil k tomu Herma. Tak se
stalo, že se před Paridem na pastvině zjevil
Hermes se třemi bohyněmi, podal mu jabl-
ko a požádal jej, aby rozhodl. Héra Paridovi
nabízela vládu nad Evropou i Asií, Athéna
moudrost a zdatnost v každém boji,
Afrodíté nejkrásnější ženu na světě. Mladík
se dlouho nerozmýšlel a podal jablko bohy-
ni lásky.
Celá věc měla ten háček, že Helena, ta nej-
krásnější, už byla vdaná, a to za spartského
krále Meneláa. Paris se vrátí do Tróje a dá se

poznat otci. Později se účastní diplomatické
mise do Sparty, a právě tehdy využije příle-
žitosti. Řecké zdroje se rozcházejí v tom, co
přesně se mezi nimi údajně stalo, nicméně
Helenin „únos“ prostě znamenal, že ji jiný
muž odvedl od manžela, který na ni měl dle
řeckých zvyků takřka vlastnické právo.
Urážku se rozhodl splatit válkou, která na-
konec trvala deset let a skončila zkázou
Tróje - přesně jak bylo Paridovi kdysi před-
povězeno. 

Zdroj: Stanislava Kovářová, Proč se říká?

Plavání pro veřejnost v listopadu
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 17.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

Aerobik se koná v úterý od 17.00 do 18.00
a ve čtvrtek a v pátek začíná v 18.45.

Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné
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Sport

Oddílový přebor v kuželkách
V neděli 30. listopadu se konal oddílový pře-
bor tělesně postižených kuželkářů. Závodníci
nastoupili ve dvou kategoriích, a sice lehce
a těžce postižení. Ve skupině LP zvítězil
Karel Forcek se 438 body, následován Ivo

Mrhalem se 407 a Jiřím Poláškem se 387.
V kategorii TP dosáhl prvního místa Zdeněk
Dočkálek výkonem 535 kolků; stříbrnou
příčku obsadil Čestmír Šrom se 470 a třetí
místo si celkovým skóre 441 kolků zajistil

Petr Švédík. Velké poděkování patří sponzo-
rům Karin Hanslianové, Radce Vepřekové
a Jiřímu Ondrákovi.

Z podkladů Z. Dočkálka JaPo

35. ročník Rýmařovského desetiboje 2010 - 2011
Desetiboj poprvé
Pětatřicátý ročník Rýmařovské-
ho desetiboje odstartoval jednou
z nejoblíbenějších disciplín - tu-
ristikou. Pocit příjemně strávené-
ho dne v překrásné přírodě se
kloubí se ziskem prvních 40 bodů
do soutěže. Tato disciplína se tra-
dičně uskutečnila v rámci
Rýmařovské padesátky. Pěkné
počasí vylákalo desetibojaře pěš-
ky i na kole a všichni si akci po-
chvalovali. Poděkování a velký
dík patří členům Klubu českých
turistů Rýmařov.
Desetiboj podruhé - běh na
1 000, resp. 600 m
V pátek 8. října jsme se sešli
k druhé disciplíně tradičního
Rýmařovského desetiboje. Běh na
1 000, resp. 600 metrů se mohl na
hřišti za kotelnou uskutečnit jen
díky úsilí několika jednotlivců - ti
se totiž postarali o „zkulturnění“

povrchu oválu, podařilo se jim
rozšířit trať do téměř původní šíře,
což usnadnilo předbíhání i cílový
finiš. Velmi jim proto děkujeme.
Teď už k samotnému závodu.
Věkově pokročilejší kategorie
mužů i žen se vydaly na 600 m.
První dorazili do cíle muži C -
s přehledem na prvním místě Ivo
Volek (2:15), následován Jardou
Hofmanem (2:22), který měl bez-
pečný odstup od třetího Ivana
Soviše (2:42). První z žen
B zvládla 600 m ještě rychleji než
muži - Jarmila Urbanová byla
v cíli již za 2:08. Také ženy na dal-
ších místech projevily velmi dob-
ré běžecké kvality. Druhá Blanka
Škutová (2:33) a třetí Markéta
Míčková (2:39) by se neztratily
ani mezi muži.
Další kategorie už musely zdolat
celý kilometr. To na první pohled
není nijak moc, ale zkuste si je od-

běhnout! Vzhledem k žalostně níz-
ké účasti žen A byl jejich běh slou-
čen s během mužů B. Z onoho mi-
xu vzešlo toto pořadí - Petra
Dobrevová (4:17), Hanka
Svatoňová (4:49) a třetí Lenka
Metelková, která sice čtyři povinná
kola prošla chůzí, čemuž odpovídá
i čas 11:14, ale v pokročilém stadiu
těhotenství. Před jejím výkonem
tedy bledne většina výmluv, proč se
běhu vyhnout. Kategorie muži
B nemá jednoho vítěze - cílovou
čáru protnuli bok po boku Josef
Svedoník a Pavel Kolář, věční riva-
lové v běžeckých disciplínách
i v boji o celkové pořadí. Oba do-
sáhli času 3:42. Třetí příčku získal
časem 4:04 Karel Stržínek.
V kategorii muži A nakonec trať
absolvovalo 14 závodníků. Tento
závod byl tradičně nejnapínavější.
Pořadí se měnilo s každým kolem.
Nakonec první místo obsadil no-

váček v soutěži Tomáš Gromus
(3:19), druhou příčku z loňska ob-
hájil Filip Hanslián (3:31) těsně
před třetím Ivo Sovišem (3:32).
I v této kategorie bychom chtěli
pochválit příkladný přístup -
Roman Schenk a Mirek Šmíd do-
razili „s jazykem na vestě“ a trať
odběhli, byť v celku nesportovním
oděvu a obuvi.
Na běhu se opět projevilo, že
Rýmařovský desetiboj není o riva-
litě a vítězství (i když vítězství po-
těší). Proto vy, co byste rádi něco
dělali, ale váháte - pojďte to letos
zkusit! Každý výkon a snaha u nás
dojde ocenění na závěrečném ve-
čírku! Pro ty, co chtějí být klasifi-
kováni v celkovém pořadí, je ještě
šance začít v sobotu 6. listopadu
střelbou ze vzduchovky. Střílet se
bude jako vždy v malém sále bu-
dovy SVČ od 8.00 do 12.00. 

Výbor Rýmařovského desetiboje

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 19. 11. 2010

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 11. 11. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!21/2010

Foto: archiv R. desetiboje
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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

-20-2010  3.11.2010 18:44  Stránka 23



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2010

24

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

Reklama
v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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Diakonie ČCE připravila ve
spolupráci s agenturou Tha-
mesdown dlouhodobou sociál-
ní kampaň, jejímž cílem je
změnit pohled veřejnosti na se-
niory, ukázat, že stáří a stárnu-
tí má svoji kvalitu a cenu, 
a upozornit na fakt, že senioři
jsou dnešní společností (médii)
přehlíženi a podhodnoceni.
Senioři představují zároveň
nejpočetnější skupinu klientů,
o něž Diakonie ČCE pečuje ve
svých střediscích. Jedním z 33
středisek je i Diakonie ČCE –
středisko v Rýmařově.
Je stáří tabu? Zastavme na-
růstající projevy věkové dis-
kriminace!
Hlavním sdělením úvodní řady
krokové kampaně je slogan:
„Dnešní tabu se jmenuje stá-
ří“. Plakáty, které se v první
vlně objevují od 18. října
v outdoorové reklamě na tele-
fonních budkách po celé ČR
a dále mj. v tištěných médiích,
upozorňují na skutečnost pod-
pořenou řadou současných so-
ciologických (mediálních) stu-
dií, jež je na veřejnosti dosud
málo reflektována. 
„Lidé, kterým je 55 roků a ví-
ce, jako by neexistovali. Jen
výjimečně se s nimi setkáte
v médiích jinak než jako 
s oběťmi nehody či podvodu,“
popisuje kreativní ředitel agen-
tury Thamesdown Ivan Peterka
důvody, které vedly ke vzniku
kampaně usilující o změnu ste-
reotypního pohledu. Odbor-
ným garantem této kampaně je
Mgr. Lucie Vidovičová, PhD.,
(www.ageismus.cz). 
Senioři jsou vůči mladším zne-
výhodněni, běžně označováni
pejorativními výrazy (stařík,
dědek), často vnímáni jako po-
malí, popletení, nemohoucí....
Pro takové chování je zaveden
termín ageismus: diskriminace
seniorů je vědomé, záměrné
a časté znevýhodnění starších
lidí kvůli jejich věku i dalším
„přitěžujícím okolnostem“,
které má za následek stigmati-
zaci a nenormální postavení
seniorů a upírání jejich zaslou-
žených práv. (Vidovičo-vá,
Gregorová 2008)
Podle domácích průzkumů za-
žil téměř každý třetí občan
starší 60 let a více než každý
druhý starší 70 let v nedávné
době situaci, kdy se k němu
někdo choval rozdílně jen

z důvodu jeho vyššího věku.
Ageismus se netýká jen nej-
starších věkových ročníků.
Jedním z typických příkladů je
např. diskriminace starších
pracovníků na trhu práce, za
které jsou v závislosti na oboru
považováni už padesátníci ne-
bo i lidé nad 45 let!
Zaměření kampaně se nese
v duchu jejího titulu – Otev-
řeno seniorům. Chceme otev-
řít seniorům… mysl lidí, pří-
stup institucí i jednotlivců, ve-
řejné i neveřejné prostory,
zkrátka společnost. Tím, že 
otevíráme seniorům, otevíráme
i sami sobě.
Služby pro seniory tvoří pod-
statnou část práce Diakonie
ČCE, která se stará ročně, 
opakovaně zhruba o více než
4 tisíce seniorů v terénních
službách (ošetřovatelé, pečo-
vatelé), ambulantních službách
(např. stacionáře) a pobyto-
vých službách (př. domovy pro
seniory, hospic pro umírající).
Diakonie ČCE dlouhodobě
spolupracuje s Českou alzhei-
merovskou společností.

Diakonie ČCE 
Diakonie ČCE je jednou z nej-
větších nestátních organizací
zabývající se sociálními služ-
bami a občanskou pomocí.
V loňském roce oslavila již 20.
výročí obnovené činnosti.
Celorepublikově poskytuje so-
ciální, zdravotní, pastorační
a vzdělávací služby – denně
pomáhá tisícům klientů v ne-
příznivých životních situacích
– od rané péče, pomoci rodi-
nám s dětmi s postižením, přes
provoz nízkoprahových klubů
pro mládež až po četná senior-
ská zařízení či hospic pro 
umírající. 
Diakonie ČCE poskytuje služ-
by ve 33 střediscích a 8 spe-
ciálních školách. Pracuje zde
přes 1 500 zaměstnanců 
a 1 000 dobrovolníků. DČCE
nabízí 126 sociálních služeb
registrovaných dle zákona
o sociálních službách.
Diakonie respektuje potřeby
jednotlivců, podporuje rodinné
prostředí se zachovanými vaz-
bami, pomáhá všem bez ohle-
du na vyznání.

Více informací na www.diako-
nierymarov.cz a www.otevre-
noseniorum.cz. Diakonie ČCE

Dnešní tabu se jmenuje stáří
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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

OCTAVIA 1,9 TDi 
Elegance, r.v. 2004,
najeto 169.000 km,
âR, první majitel,
servisní kníÏka, 
nehavarováno, 
autom. klimatizace,
vyhfiívaná sedadla, 
AL kola, tempomat.
Cena:
180.000,- Kã

FORD FOCUS 
C-MAX 2,0 TDCi,
r.v. 2007, najeto 
75.000 km, první
majitel, servisní
kníÏka, nehavaro-
váno, klimatizace,
6x airbag, palubní 
poãítaã, ABS.
Cena:
197.000,- Kã + DPH

·KODA FABIA 1,9
TDi - RS , r.v. 2003,
najeto 168.000 km,
âR, servisní kníÏka,
nehavarováno,
klimatizace, 
AL kola, tuning.

Cena:
130.000,- Kã

FORD FOCUS 
C-MAX 1,8 TDCi, 
r.v. 2006, 
najeto 112.000 km, 
první majitel, 
servisní kníÏka, 
nehavarováno, 
klimatizace, 
6x airbag, ABS.
Cena:
130.000,- Kã + DPH

MAZDA 3 1,6
MZR-CD, r.v. 2004,
najeto 68.000 km, 
první majitel, ser-
visní kníÏka, neha-
varováno, autom. 
klimatizace, 4x air-
bag, palubní poãí-
taã, AL kola.
Cena:
155.000,- Kã

VW POLO 1,4TDi, 
r.v. 2003, 
naj. 80 000 km, 
první majitel, 
nehavarováno, 
servisní kniha,
ABS, tempomat, 
autom. klimatizace,
4x airbag.
Cena:
125 000Kã

TOYOTA RAV 4 - 2,0
D-4D, r.v.2004, 
najeto 150.000 km,
první majitel, 
servisní kníÏka, 
nehavarováno, 
klimatizace, 
AL kola, 
taÏné zafiízení.
Cena:
205.000,- Kã

AUDI A6 2,0 TDi,
r.v. 2007, najeto 
152.000 km, první 
majitel, servisní
kníÏka, nehavaro-
váno, autom. kli-
matizace, 6x airbag,
AL kola, mlhovky,
ESP, ASR.
Cena:
340.000,- Kã + DPH

PEUGEOT 307 1,6 
- 16V , r.v. 2003, 
najeto 144.000 km,
první majitel,
servisní kníÏka,
nehavarováno,
panorama, AL kola, 
ESP.

Cena:
115.000,- Kã

VW PASSAT - 2,0
TDi Comfortline, 

r.v. 2008, najeto 
127.000 km, první 
majitel, servisní 
kníÏka, nehavaro-
váno, autom.klima-
tizace, 10x airbag, 
ESP, Tempomat.
Cena:
249.900,- Kã + DPH

OCTAVIA 1,6 - 75 KW
- benzin, r.v. 2005, 
najeto 183.000 km, 
âR, první majitel, 
servisní kníÏka, 
nehavarováno, 
klimatizace, 
construct, ASR, 
ABS.
Cena:
145.000,- Kã

VW Transporter  2,5
TDi  LONG, 
r.v. 2005, najeto
125000 km, 
klima, ABS, ASR,
servisní kníÏka,
první majitel, 
nehavarováno, 
9 míst.
Cena:
299.900,- Kã + DPH

PROVOZNÍ DOBA  Po - Pá  8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Splátkov˘ prodej vozÛ

Opavská 287/57,

793 42 Janovice,

tel.: 554 230 254, 

e-mail:

autodedoch@seznam.cz

www.autodedoch.cz

❏ V˘kup za hotové

❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet

❏ Prodej na splátky

❏ Zpûtn˘ leasing
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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 klimatizací,
včetně proplachu systému | karosárna, lakovna | výměny čelních skel, opravy bodových poškození skel | měření geometrie, měření tlumičů, diagnostika
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, certifikát kvality
a jakosti dle ISO 9001:2010 |

Program Škoda Plus je prodejní systém u certifikovaných prodej-
ců ŠKODA AUTO a.s. Nabízeny jsou vozy všech značek, ke kte-
rým se vztahují vždy rozsáhlé zákaznické výhody. 

Proč si vybrat pro nákup vozu právě Auto color Design, partnera
programu ŠkodaPlus? 
ŠkodaPlus je program prodejní sítě Škoda Auto, dohlížející nad
kvalitou poskytovaných služeb. Splňujeme přísná kvalitativní kri-
téria, která jsou průběžně kontrolována. Prodejní místo má plné
zázemí autorizovaného servisu prodejce Škoda. V případě zájmu
o vůz z programu ŠkodaPlus jsou pro Vás připraveny služby na
profesionální úrovni, které Vám usnadní celý proces prodeje/ná-
kupu vozu. Stejně jako při prodeji nových vozů, i v programu
ŠkodaPlus jsou pro nás prioritou spokojení zákazníci.

Co znamená označení vozu ŠkodaPlus?
Kromě jistoty koupě technicky prověřeného vozu Vám nabídne
řadu dalších výhod:
1. Zkušební jízda - Projeďte se ve vyhlédnutém voze podle libos-
ti. Zkušební jízda zůstává nejdůležitějším prostředkem jak zjistit,
zda Vám vybraný vůz vyhovuje a splňuje všechny Vaše požadav-
ky. Prodejce Škoda Vám rád názorně předvede všechny funkce
a výbavu vozu. Všechny vozy ŠkodaPlus jsou připraveny k oka-
mžité zkušební jízdě.
2. Výkup Vašeho vozu  - rádi Váš stávající automobil vykoupíme.
Vyškolený technik přezkouší stav Vašeho vozu a nabídne Vám fé-
rovou výkupní cenu kalkulovanou dle ceníků nezávislé profesní
organizace.
3. Předprodejní příprava vozu - Všechny vozy prošly důkladnou
předprodejní přípravou v plně vybaveném servisu Škoda, která
prověřila jejich technickou a optickou kvalitu. Můžete se tak spo-
lehnout, že Váš nový vůz nebude vyžadovat dodatečné nákladné
investice.
4. 12 měsíců záruka - Ochrání Vás před neočekávanými výdaji za
poruchy vzniklé po převzetí vozu. Její krytí zahrnuje všechny
komponenty od motoru po elektroniku.
5. Atraktivní podmínky financování - Společnost ŠkoFIN Vám
vždy dokáže nabídnout individualizované podmínky financování
a s vozem tak můžete odjet ihned i bez potřebné hotovosti.
Volba mezi leasingem s nízkými měsíčními splátkami a flexibilní
koncovou splátkou nebo úvěrem je pouze na Vás. 
6. Výhodné pojištění vozu - Díky našim nejvýhodnějším značko-
vým pojistným produktům se Vám otevírají široké možnosti, jak
chránit sebe i Váš vůz. Vše lze samozřejmě zajistit přímo při kou-
pi vozu bez zbytečných průtahů. 
7. Doživotní záruka mobility na vozy Škoda - Se zárukou mobility
si můžete být jistí, že vždy dosáhnete svého cíle. V případě poru-
chy zajistíme náhradní vozidlo, resp. odtah do nejbližšího servisu. 
8. Certifikát vozu  - K vozidlu vždy obdržíte certifikát osvědčující, že: 
vozidlo není k datu vydání certifikátu evidováno jako odcizené v ČR
vozidlo, jednoznačně určené svým identifikačním číslem (VIN),
odpovídá uvedenému roku výroby, identifikační číslo vozidla
(VIN) neobsahuje nepovolené znaky a odpovídá deklarované
značce vozidla
vozidlo splňuje všechny technické požadavky a standardy
ŠkodaPlus.
9. Vyřízení veškerých formalit - Pro usnadnění Vašeho života 
a úsporu času Vám nabídneme možnost vyřízení veškerých formalit
spojených s nákupem nebo prodejem vozu. Vy si jen vyberete vůz
a v dohodnutý termín odjedete bez nutnosti navštěvovat úřady.
10. Roční kontrola zdarma - Momentem prodeje naše péče
o Vás zdaleka nekončí. Využijte možnost přijet po jednom roce
od prodeje vozu a nechte si jej důkladně zkontrolovat – to Vám
zaručí další porci bezstarostných kilometrů za volantem. 

Co znamená označení vozu ŠkodaPlus Roční vozy? 
Velmi mladé ojeté vozy Škoda v perfektním stavu – to jsou
ŠkodaPlus Roční vozy. Nad rámec programu ŠkodaPlus získáte:

1. Vozy mladší 18 měsíců  -  Jsou jako nové, jen levnější.
2. Najeto do 30 000 km - Takřka nový vůz nejen datem výroby,
ale i počtem ujetých kilometrů. 
3. Čtyřletá záruka Škoda Auto - Všechny ŠkodaPlus Roční vozy
mají ještě minimálně 2,5 roku tovární záruky od Škoda Auto –
Vaše jistota je tedy dokonalá. 
4. Záruka výměny vozu  - Pokud by se náhodou stalo, že Vám vy-
braný vůz z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej u nás
během jednoho dne vyměnit za jiný ze stávající nabídky. 

Naši kompletní nabídku ojetých vozidel najdete na www.autocolor-
design.cz.  Nevybrali jste si z aktuální nabídky? Kontaktujte nás, rádi
Vám zajistíme požadovaný vůz. Navštivte nás. Těšíme se na Vás!

www.autocolordesign.cz

PROČ ŠKODA PLUS?

-20-2010  3.11.2010 18:45  Stránka 27



-20-2010  3.11.2010 18:46  Stránka 28


