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Pár slov... o vznikání a zanikání
Při nejednom bloumání uličkami našeho města si sám pro sebe
brblám pod vousy, co pěkného nám tady zase vzniklo, která fasá-
da dostala nový kabát a která jej asi hned tak neuvidí. Zda po pří-
jezdu z dovolené či delšího odloučení od našeho městečka - malé-
ho podhorského - nešlápnu například na kamennou dlažbu nově
zrekonstruovaného náměstí; místo toho spíš šlápnu do něčeho, co
vůbec nevypadá jako dlažba, a pokud si to „něco“ přinesu domů na
obuvi, už mezi dveřmi jsem hnán pometlem. Nic naplat, v tomto
směru se zase až tak moc převratného neděje, pokud pochopitelně
nepočítám nové fasády financované městem a z dotací v rámci za-
teplení. Teď si mnozí řeknou, že si protiřečím, ale budiž mi na 
omluvu, že patřím k věčně rebelujícím občanům, kteří výdobytky
moderní doby berou s jistou dávkou samozřejmosti. Inu Češi... ne-
byli, nejsou a nikdy nebudou s ničím spokojeni, to je svatá pravda.
Mé oko při bloumání ztichlými uličkami však zaznamenává ji-
ný fenomén dnešní doby, který se dá vidět většinou na malých
městech. Znáte to. Zavřeli nám kulturák, second hand (česky ře-
čeno prodej z druhé ruky) se přestěhoval do tělocvičny na
Hornoměstskou ulici. Budiž, i tento druh prodeje si své zastán-
ce našel nebo určitě najde. Netajím se, že k nim občas patřím ta-
ky. Vždyť nekupte za dvacku značkovou bundu, která ještě ne-
dávno stála tři nebo čtyři tisícovky, a to myslím smrtelně vážně,
to je panečku KAUF! Pozor, neplést si s KAUFlandem. Ten ta-
dy tak rychle nevyroste, neměl by do něj totiž kdo chodit. Už
tak dva supermarkety zejí téměř prázdnotou (když nepočítám
zástupy víkendových a prázdninových turistů), já jen pevně vě-
řím, že je časem nevystřídá (tedy ty supermarkety) prodejní au-

tobus, který za časů minulých zajížděl na ves. Inu, šetřit se mu-
sí dneska všude.
Anebo si vezměte, jedna cukrárna na spodním konci města, jedna
uprostřed a jedna na horním (a potom nemá přibývat obézních li-
dí). A najednou šup, ta na spodním a na horním konci je šmahem
pryč. Prostě byly zrušeny. (Lidé zřejmě začali držet dietu.) Tedy
pardon, abychom byli přesní... v té na horním konci byla krátce zří-
zena pizzerie, abychom v tom neměli zmatek. Dnes pizzerii připo-
míná už jen cedule K pronájmu.
Podnikavci zřejmě vedeni vidinou rychlého zbohatnutí anebo dob-
rá, ať mě nikdo neuhrane za ta slova, vedeni vidinou alespoň zá-
kladní obživy, zřizují obchůdky, obchůdečky, rychlá občerstvení
a po zjištění, že kupní síla místních občanů není bůhvíjak převrat-
ná nebo prostě není zájem, živnost zase rychle zruší. Není tomu tak
dávno, co jedno rychlé občerstvení vzniklo v budově bývalé
Jednoty. Procházíte-li uličkou kolem kostela, narazíte na dům, kte-
rý by mohl vyprávět. Kdysi lékárna, pak ordinace, vedle vinárna.
Jak důvtipné. Když jste ve vinárně po velkém množství moku tak-
říkajíc přebrali, šli jste naproti, kde vás dali dohromady. Útroby do-
mu pamatují také prodejnu dětských oděvů a v současnosti je tu 
opět second hand. Jak rozmanité! Ale na jak dlouho, ptám se sám
sebe. Naproti byl kdysi metrový textil a koberce, nedávno plasto-
vá okna, teď je tam pro změnu prodejna second hand.
To je pouze mizivý výčet vzniklých a zaniklých prodejen, prodej-
niček, firem a firmiček. Já jen pevně doufám, že narozdíl od nich
tu městská radnice zůstane navěky věků. I když někteří by si přáli
pravý opak. JiKo
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Aktuálně z města

Rada města jednala o bezpečnostní situaci ve městě
V pondělí 21. února se uskutečnilo druhé řádné jednání Rady města Rýmařova v tomto roce. Hlavními body programu byla bezpečnostní si-
tuace ve městě, činnost městské a státní policie a dále situace ve společnostech BRVOS a VaK Bruntál. O problematice bezpečnostní situace
ve městě podává informace následující statistika.

Vybrané statistiky ze zprávy o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2010
Souhrn přestupků:
MP Rýmařov v roce 2010 odhalila a vyřešila celkem 576 přestup-
ků a uložila v blokovém řízení pokuty ve výši 289 500 Kč.
Zároveň strážníci městské policie dali podnět k zahájení osmi
správních řízení.

Problematika odchytu zvířat:
V roce 2010 provedla MP Rýmařov odchyt 50 psů. V převážné vět-
šině se podařilo zjistit majitele a psi byli po uložení sankce vráceni.
Městská policie v záležitostech odchytu, prohlídky a identifikace psů
spolupracuje s místními veterinárními ambulancemi. Do výbavy MP
přibyla i čtečka čipů pro identifikaci psů.

Parkovací automat:
Městská policie zabezpečuje provoz a kompletní servis parkovacího
automatu, včetně odvodu vybraných peněz. Parkovací automat byl
zprovozněn na základě živnosti MěÚ Rýmařov v polovině července
2004. Městská policie provádí pravidelnou kontrolu funkčnosti par-
kovacího automatu a kontrolu zakoupení parkovacích lístků ve vo-
zidlech. V roce 2010 byl zvýšen rozhodnutím rady města základní ta-
rif za parkování na 10 Kč/hod. Za rok 2010 tak bylo vybráno za pro-

dej parkovacích lístků 170 673 Kč a za prodej parkovacích karet 
15 710 Kč.

Celkový výnos parkovacího automatu od doby jeho zprovoznění
tak činí: 995 552 Kč.

Městský kamerový monitorovací systém:
Od 8. 12. 2008 je spuštěn zkušební provoz MKMS v Rýmařově na
dvou místech - nám. Míru a nám. Svobody. Monitorovací pracoviště
je umístěno na služebně MP Rýmařov a je vybaveno hlavní zázna-
movou jednotkou, monitory a ovládacím panelem. V závěru roku
2010 byl rozšířen MKMS o další dva kamerové body, a to na budo-
vě spořitelny a na samostatném sloupu mezi autobusovým nádražím
a SVČ. V roce 2010 bylo na MKMS zaznamenáno 153 přestupko-
vých jednání, z toho převážnou část tvořily přestupky na úseku do-
pravy, porušování vyhlášek města a tržního řádu. Ve 45 případech by-
lo provedeno zpětné vyhodnocení záznamu za účelem dohledání 
události. Zpracováno ze zprávy o činnosti

Městské policie Rýmařov za rok 2010

Vybrané statistiky ze zprávy Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově
o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2010

V roce 2010 bylo ve služebním obvodě
Územního odboru Krajského ředitelství policie
MSK Bruntál (dále jen ÚO Bruntál), pod nímž
je zdejší obvodní oddělení policie organizačně
zařazeno, evidováno 2 228 trestných činů, z to-
ho bylo 1 375 objasněno, celková objasněnost
tedy činí 61,71 %. ÚO Bruntál z tohoto pohle-
du patří dlouhodobě mezi nejlepší v kraji i v ce-
lé ČR. (Pro srovnání: ÚO Opava - 47,68 %,
ÚO Nový Jičín - 50,68 %, Krajské ředitelství
MS kraje celkem - 37,30 %). Z celkových 409
trestných činů evidovaných u OOP Rýmařov
bylo 254 objasněno, tj. 62,10 %.
Stav kriminality a veřejného pořádku v ka-
tastrálním území města Rýmařova:
V katastrálním území města Rýmařova bylo
spácháno celkem 215 trestných činů a došlo ke
čtyřem úmrtím osob za podezřelých okolností,
jejichž prověřováním však nebyl zjištěn podíl
druhé osoby na příčině daných úmrtí.
Trestná činnost z hlediska druhu trestné
činnosti:
14x ublížení na zdraví, 1x řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění, 7x výtržnic-
tví, 6x poškozování cizí věci, 25x krádež vlou-
páním, 39x prostá krádež, 11x ohrožení pod
vlivem návykové látky, 1x pohlavní zneužití,
1x loupež, 1x týrání svěřené osoby, 5x ohrožo-
vání mravní výchovy dítěte, 6x nebezpečné

pronásledování a ostatní trestná činnost.
Nejzávažnější trestnou činnost se u zdejšího
OOP dařilo v minulosti vždy objasnit, tak to-
mu bylo i v roce 2010.
Stav kriminality a veřejného pořádku - ob-
last přestupků:
V oblasti bezpečnosti silničního provozu bylo
v blokovém řízení řešeno 115 přestupků.
V průběhu roku proběhlo větší množství do-
pravně-bezpečnostních akcí se zaměřením na
požívání alkoholu řidiči před jízdou. Celkem
bylo zadrženo 12 řidičů pod vlivem alkoholu
či jiných návykových látek. Na úseku alkoho-
lismu a toxikomanie došlo k 12 přestupkům
a 332 přestupků se týkalo veřejného pořádku
a majetku. Stejně jako v předchozích letech se
jedná zejména o přestupky proti občanskému
soužití - dochází ke slovnímu napadání, drob-
ným ublížením na zdraví a v neposlední řadě
schválnostem mezi sousedy a rodinnými pří-
slušníky. Nadále se ve větší míře projevuje po-
žívání alkoholických nápojů mladistvými
a nezletilými. V souvislosti s touto problema-
tikou byly v roce 2010 provedeny celkem čty-
ři velké kontroly prodeje a podávání alkoholu
mládeži, na kterých se podíleli policisté z celé-
ho ÚO Bruntál. V rámci OOP Rýmařov se pro-
vádí každý měsíc vlastní policejní akce s ob-
dobným zaměřením v součinnosti s Městskou

policií Rýmařov a pracovnicemi sociálního
odboru MěÚ Rýmařov. Uvedená problematika
je nadále monitorována a je na ni kladen velký
důraz vzhledem k tomu, že alkoholické nápo-
je požívají stále častěji osoby mladší patnácti
let.
Dopravní nehodovost a nehodové úseky:
V roce 2010 došlo ve sledovaném obvodu
OOP Rýmařov (statistika přímo pro území
města není sledována) celkem k 88 dopravním
nehodám, což je o 36 méně než v předchozím
roce. Nedošlo při nich k úmrtí osob, v roce
předchozím zemřely dvě osoby. Počet těžkých
zranění byl nižší - letos 4 osoby (vloni 6), po-
čet lehkých zranění klesl na 41 z 54 v loňském
roce. Dále došlo k 9 dopravním nehodám 
s účastníky pod vlivem alkoholu, v roce 2009
bylo těchto dopravních nehod 14. Při daných
dopravních nehodách došlo k hmotným ško-
dám ve výši 6 771 100 Kč, což je pokles opro-
ti škodám v roce 2009, kdy vznikly hmotné
škody ve výši 8 533 300 Kč. K úsekům se zvý-
šeným počtem dopravních nehod patří průjezd
obcí Ondřejov a zatáčky pod touto obcí ve
směru na Valšovský Důl (silnice č. II/449).

Zpracováno ze zprávy
Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově

o činnosti a o bezpečnostní situaci
ve městě za rok 2010
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Historie jednoho domu

Katolický dům na Divadelní ulici
Katolické spolky a s nimi katolic-
ké domy vznikaly všude v Evropě
a na našem území po polovině 19.
století. Jejich účelem bylo šíření
vzdělanosti a kultury, charita, ale
i poskytování prostoru pro spor-
tovní vyžití (viz Orel - ekvivalent
Sokola a reakce na jeho vznik).
Ve městech a větších či bohatších
vesnických obcích vznikaly k je-
jich činnosti katolické domy (opět
lze tušit reakci na vznik sokolo-
ven, v německém prostředí na
Turnhalle turnerských spolků,
Turnvereinů - zakladatelem byl
Turnvater Jahn, tj. Prus Friedrich
Ludvig Jahn; Sokol vznikl podle
turnerského vzoru o málo později
- zakladatelé Miroslav Tyrš
a Jindřich Fügner).

Podobně jako ve vesnických so-
kolovnách bývala i v katolickém
domě restaurace a vždy přede-
vším sál s jevištěm, který sloužil
ke shromažďování společenské-
mu i politickému (schůze, plesy,
taneční zábavy, přednášky, setká-
ní, tělovýchovné akademie, diva-
delní představení i živé obrazy 
apod.). Katolické domy měly své
správce, kteří obývali obvykle je-
jich část.
Katolický dům na Divadelní ulici
v Rýmařově (též ve Staré Vsi
a jinde) vznikl pro potřeby katolic-
kého spolku, ale Němci nevytvoři-
li ekvivalent k Orlu. Existovaly
i katolické dělnické spolky. Stejně
vznikaly v Rýmařově i další spol-
ky, ale jen některé s podobným za-

řízením vyjma dělnické domy:
1861 čtenářský (čítárny, knihov-
ny), 1862 lidový (lidové domy),
pěvecký 1885, učitelský 1868, ha-
sičský 1870, dělnický vzdělávací
1872, pokrokový 1872, bruslařský
1877, Turnverein až 1879, odbor-
ný textilní 1892, lyžařský 1893 ad.
Rýmařovský katolický spolek za-
čal působit roku 1886 v prostředí
už několik staletí téměř úplně ka-
tolickém. V uvedeném roce je tře-
ba též hledat myšlenku postavení
objektu, který by sloužil potřebám
spolku. Vzhledem k tomu, že je
sál patrně z období secese, nutno
asi hledat počátek spolkového do-
mu kolem roku 1900, nejdříve
v devadesátých letech 19. století.
Základní karta pasportu občan-

ského vybavení sídel
z roku 1972, vlože-
ná do Knihy o budo-
vě, která byla ve-
dena v době, kdy 
na Divadelní uli-
ci sídlila školní dru-
žina, uvádí jako 
rok výstavby budo-
vy 1915.
Oficiální název do-
mu zněl Katholische
Vereinshaus, tedy
Katolický spolkový
dům. Svému účelu
sloužil téměř do
konce druhé světové
války, třebaže se ka-
tolická církev jevila
nacistickému státu
jako podezřelá. Na
jejím konci byl zřej-
mě využíván pro
vojenské účely. Po
válce patrně sloužila

budova původnímu účelu jen
krátce, pokud vůbec. Po roce
1945 budova dostala nový název
Slovanský dům a sloužila k pořá-
dání různých společenských udá-
lostí českých osídlenců. Kronikář
František Vychodil zaznamenal
v roce 1947 jako jeden z úkolů
pracovního plánu města získání
budovy pro Kulturní dům s po-
známkou „zatím Slovanský
dům“. Před Vánoci roku 1947 se
zde např. konala výstava knih pod
vedením městského knihovníka
Josefa Jeřábka, v lednu 1954 zase
vzpomínkový večer na V. I.
Lenina. Podle kroniky se ve
Slovanském domě, podobně jako
v městském divadle, Národním
domě poblíž nádraží a v někte-

rých hostincích, kona-
ly také plesy. 
Přítomnost sálku
s restaurací k těmto
příležitostem předur-
čovala, nicméně kvůli
nevelké kapacitě svých
prostor Slovanský
dům masovějším ak-
cím nevyhovoval. Jo-
sef Jureček, někdejší
ředitel Lidové školy
umění, který do
Rýmařova přišel v ro-
ce 1956, vzpomíná, že
zde jako učitelé pořá-
dali večery poezie
a menší divadelní
představení. Ve druhé
polovině 50. let však
restaurace činnost 
ukončila a budova byla
určena pro účely školní
družiny a jídelny.
Už v roce 1953 byla do Slovan-
ského domu umístěna závodní jí-
delna okresního průmyslového
podniku Komunální podniky. Pro
potřeby družiny mládeže a školní
jídelny se v 1. polovině 50. let 
užíval hotel Koruna (ještě předtím
sídlila družina s jídelnou na ná-
městí), ten však přestal kapacitně
vyhovovat. V zimě na přelomu let
1957 a 1958 byla proto provedena
rekonstrukce Slovanského domu -
v přízemí vznikla kuchyně s jídel-
nou, v prvním poschodí místnosti
pro odpolední aktivity školních
dětí. Jak v Koruně, tak i na novém
působišti proslula školní kuchyně
na tehdejší pomě-
ry výtečnou stravou.
Kronika zaznamenává 
opravy jídelny a ku-
chyně opět v roce
1961.
Družina s jídelnou
fungovala na Diva-
delní ulici do roku
1975. Po celou dobu
se musela vyrovnávat
s nedostatkem pro-
stor; některá oddělení
družiny byla převede-
na do jiných budov 
ve městě a naopak do
budovy na Divadelní
se umísťovaly třídy 
1. stupně základní
školy, která neměla
dostatek učeben. V ro-
ce 1973 prošla jídelna
znovu stavebními 
úpravami, byla rozší-

řena kuchyně na úkor původních
šaten a nové šatny vznikly v rám-
ci akce Z v přístavku na druhé
straně jídelny. Rozšíření však pro-
blémy s nedostatkem prostor ne-
vyřešily a družina i školní jídelna
se měly vbrzku přesunout do nové
školní budovy, která se začala sta-
vět na ulici 1. máje. Slavnostní 
otevření družiny a jídelny v mo-
derních prostorách se konalo 
1. září 1976.
Opuštěná budova na Divadelní 
ulici byla v roce 1976 přidělena
Lidové škole umění, která se stále
rozšiřovala (k hudebnímu oboru
přibyl v roce 1976 obor výtvarný

Katolický dům kolem r. 1920

Školní družina, před r. 1974
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a v roce 1978 i literární). Jak
vzpomíná tehdejší ředitel LŠU
Josef Jureček, dům byl v havarij-
ním stavu. Měl však štěstí, proto-
že umělecká škola získala peníze
na opravy svého stávajícího sídla
na Čapkově ulici i na budovu dru-
hou, kam by mohla rozšířit své 
učebny. Opravy začaly v roce
1979, během nich dostal dům
svou současnou podobu. V sále
zůstala zachována pouze původní
štuková výzdoba stropu (dřevěná
galerie podél stěn, patrná z dobo-
vé pohlednice, byla odstraněna již
po válce), jeviště bylo zvětšeno,
položeny parkety, instalováno ob-
ložení stěn, pořízeny křišťálové

lustry a nové koncertní křídlo.
V lednu 1982 byla budova otevře-
na, LŠU v ní ovšem začala vyučo-
vat teprve v květnu - do té doby
zde byly umístěny dvě třídy ZDŠ,
které neměly vlastní učebny, a do-
končoval se sál. Budova se začala
užívat pro potřeby nehudebních
oborů, pro výtvarnou a dramatic-
kou výchovu (výtvarníky učil
Tomáš Matera, divadelníky
Ladislav Wiesner). Sál sloužil pro
hudební produkce školy, zkoušky
dechovky, setkání Kruhu přátel
hudby, ale i schůzovní činnost
a výtvarné výstavy.
Pro účely koncertů, divadelních
představení a výstav žáků

Základní umělecké školy (nový
název LŠU) i pozvaných umělců
se budova využívala i po roce
1989 a využívá se tak dodnes. Po
převratu, na počátku roku 1990,
se zde scházela též veřejná shro-
máždění Občanského fóra.
V roce 2007 přešla budova pod
správu Střediska volného času,
které do sálu a přilehlých prostor
soustředilo část své zájmové čin-
nosti. V klubovně v přízemí bylo
vybudováno denní centrum pro
mentálně postižené Kouzelná bu-
řinka (nyní sociálně terapeutická
dílna Buřinka), učebny v dalších
podlažích nadále využívá výtvar-
ný a literárně-dramatický obor

ZUŠ. Sál slouží aktivitám ZUŠ
i SVČ, komornějším koncertům
vážné, jazzové i alternativní hud-
by, ale také např. zasedáním měst-
ského zastupitelstva či pravidel-
nému vítání občánků.
Sálek těmto příležitostem vyho-
vuje svou poměrně dobrou akusti-
kou, ale především jistou repre-
zentativností. Interiér zdobí za-
chovalá štuková výzdoba stropu
s rostlinnými motivy a původní
tvar uchovávají také čtyři vysoká
okna, orientovaná na jih, která do
sálu vpouštějí dostatek světla
a tvoří i jeho charakteristickou
vnější tvář. 

Mgr. Jiří Karel, ZN

Školství

Střední škola otevírá nový Program vzdělávání
Střední škola Rýmařov, příspěvková organizace, se sídlem Julia
Sedláka 16, Rýmařov, otevírá od 29. 3. 2011 Program dalšího vzdě-
lávání „Příprava teplých pokrmů“.

Absolvent získá certifikát. Prvních deset účastníků bude mít kurz
zdarma. 
Podrobnější informace získáte na telefonu 554 211 325. SŠ Rýmařov

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium 4leté (po 9. r. ZŠ)
Termín: 26. dubna 2011 a 27. dubna 2011 vždy od 8.00
Kritéria přijímacího řízení
1. Znalosti uchazeče vyjádřené průměrným prospěchem 

z pololetí 9. ročníku
2. Standardizovaný didaktický test z jazyka českého 60’
3. Standardizovaný didaktický test z matematiky 60’

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium 8leté (po 5. r. ZŠ)
Termín: 26. dubna 2011 a 27. dubna 2011 vždy od 8.00
Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacích testů:

• český jazyk - diktát
• matematika - test

Přijímací zkoušky

Přihlášky se odevzdávají ředitelce školy do 15. 3. 2011

Přijďte si zkusit přijímací zkoušky!
Příprava na přijímací zkoušky je zdarma!

Termíny vždy ve středu od 14.30:  16. 3.; 23. 3.; 30. 3.; 6. 4.; 13. 4.
info@gymnaziumrymarov.cz, www.gymnaziumrymarov.cz
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Zpravodajský servis ve zkratce

Oznámení Finančního úřadu
v Bruntále

Výběr daňových přiznání budou provádět
pracovníci FU v zasedací místnosti Městského

úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, ve dnech
30. 3. 2011     13.00 - 17.00
31. 3. 2011     13.00 - 17.00

Našel se
zlatý retrívr

Městská policie odchytila
v Rýmařově psa (rasa zlatý re-
trívr) bez známky či čipu.
Informace majiteli nebo případ-
nému zájemci podá městská po-
licie na tel. č. 554 253 270, 607
947 415.

Ukradený materiál
skončil ve sběru

Rýmařovští policisté sdělili 
v úterý 22. února dvěma mužům
ve věku 56 a 39 let podezření
z přečinu krádeže. Toho se měli
dopustit, když během prosince
a ledna nejméně sedmkrát odne-
sli volně položený hutní materiál
z areálu jedné z rýmařovských
firem. Celkem měli odcizit skoro
1155 kg materiálu, který odevz-
dali do sběrny za částku 5 300
Kč. Materiál měl přitom skuteč-
nou hodnotu přes 19 tisíc Kč.

Zmizel střešní box i lyže
37letý muž oznámil 23. února
rýmařovským policistům krádež
střešního boxu s lyžařskou výba-
vou. Neznámý pachatel mu 
z osobního vozidla zaparkované-

ho v Dolní Moravici odcizil
střešní box i s hliníkovými nosi-
či. V boxu byly uloženy pánské,
dámské a dvoje dětské lyže, hůl-
ky i lyžáky. Celková škoda pře-
sáhla 35 tisíc Kč.

Přišel o fabii za 300 tisíc
Rýmařovští policisté vyšetřují
krádež vozidla Fabia v hodnotě
300 tisíc Kč. V noci z 23. na 24.
února je neznámý pachatel odci-
zil z parkoviště u penzionu
v Malé Morávce. Na autě byl
střešní box. Policisté vyhlásili po
vozidle celostátní pátrání.

Vzal šrot i popelnici
V noci z 23. na 24. února se zlo-
děj vloupal do garáže v areálu
sběrny na Rýmařovské ulici
v Břidličné a odcizil celkem 560

kg hliníku a mědi v celkové hod-
notě přes 22 tisíc Kč. Odvezl si
i plastovou popelnici na koleč-
kách. Způsobená škoda činí cel-
kem 25 400 Kč.

Řídil pod vlivem drog
Policejní komisař SKPV zahájil
24. února trestní stíhání 24letého
muže pro přečin ohrožení pod
vlivem návykové látky. Je obvi-
něn, že v prosinci loňského roku
v Rýmařově řídil pod vlivem 
omamné a psychotropní látky
vozidlo. Při silniční kontrole
u něj policisté provedli test na
zjištění návykových látek, který
byl pozitivní na amfetamin. Muž
přiznal, že užil pervitin. Policisté
mu zadrželi řidičský průkaz.
Hrozí mu trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Z kůlny odcizil kabely
V noci z 23. na 24. února vnikl
neznámý pachatel do kůlny a ga-
ráže u lyžařské budovy
v Rýmařově. Odcizil celkem 
40 metrů kabelu a způsobil maji-
telům škodu přes 10 tisíc Kč.

Při předjíždění
se nestihla zařadit

Mezi obcemi Horní Město
a Rýmařov došlo 2. března ráno
k čelnímu střetu dvou osobních
vozidel. 45letá řidička vozu
Nissan předjížděla autobus, ale
neměla před sebou dostatečný
rozhled na bezpečné předjetí, ne-
stačila se včas zařadit do svého
jízdního pruhu a čelně se střetla
s protijedoucím vozidlem
Citroen. Po nárazu skončil nissan
mimo vozovku. Oba řidiči a spo-
lujedoucí z citroenu vyvázli

s lehkým zraněním. Způsobená
škoda činí 140 tisíc Kč.

Dvojice ukradla
topení a bojler

Rýmařovští policisté ve spoluprá-
ci s bruntálskými kriminalisty ob-
jasnili krádež radiátorů a bojleru,
které se dopustila dvojice pacha-
telů, druh a družka ve věku 
28 a 30 let. Koncem února měli
vniknout do domu na Havlíčkově
ulici, který je v rekonstrukci,
a odcizit odtud bojler na vodu.
Společně ho naložili na kolečka
a odvezli domů. Následující den
ho prodali za částku 140 Kč ve
sběrných surovinách. O pár dní
později vnikli do budovy firmy
na ulici 8. května. Hasákem de-
montovali tři staré radiátory, kte-
ré potom opět odevzdali do sběr-
ny druhotných surovin. Oba byli
v minulosti za obdobnou trestnou
činnost již odsouzeni.

Na Rýmařovsku
se kontrolovali mladiství
Ve služebním obvodě OOP
Rýmařov policisté provedli v no-
ci z 4. na 5. března policejní akci,
která byla zaměřena na kontrolu
podávání alkoholu mládeži v ba-
rech, hernách a restauracích. Ani
v jednom ze 14 kontrolovaných
zařízení policisté nezjistili žád-
nou mladistvou osobu pod vli-
vem alkoholu. Policisté rovněž
dohlíželi na dodržování pravidel
bezpečnosti silničního provozu.
V Dolní Moravici přitom zadrže-
li jednoho řidiče pod vlivem al-
koholu. 24letý muž za volantem
fabie nadýchal 1,90 promile.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové,

tiskové mluvčí PČR Bruntál

Tragická dopravní nehoda
Ve středu 23. února večer došlo mezi Lomnicí a Dětřichovem
nad Bystřicí k tragické dopravní nehodě. 25letý muž za volan-
tem vozidla Volkswagen z dosud nezjištěných příčin náhle změ-
nil směr jízdy a čelně se střetl s protijedoucím nákladním vozid-
lem Mercedes, které řídil 38letý cizinec. Při nehodě utrpěli řidič
osobního vozidla a jeho teprve 3letá spolujezdkyně zranění ne-
slučitelná se životem. Příčiny a další okolnosti tragické nehody
intenzivně šetří kriminalisté.

Foto: archiv PČR Bruntál
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Dálkový výslech
Bleskové rozhovory na dálku se známými i méně známými osobnostmi Rýmařovska.

Pavel Hejsek
V čem jste nejsilnější?
V pase. Nebylo to tak vždy, leč
v poslední době začíná tento at-
ribut převažovat. Ale protože
člověk, než se sebou začne něco
dělat, má se přijmout takový, ja-
ký je, tak já právě prožívám tuto
fázi své přeměny. Musím říci, že
je to moje první přijímání.

Charakterizujte se pěti přívlast-
ky.
Mám na to zkratku - DJÚBAKR.
Znamená: Dokonalý, Jedinečný,
Úžasný, Báječný a Krásný. Ale
ve skutečnosti jsem docela nor-
mální děda svých vnuků a žiju
v pohodě s jejich babičkou.

Máte v Rýmařově svoje oblíbe-
né místo?
Mám. Je to divadelní sál a jeho
jeviště. Jsem šťastný, když vidím
zaplněný sál, a je pro mne ne-
smírnou satisfakcí smích a po-
tlesk diváků. Jsem velice rád, že
v dnešní době, která nás doslova
dusí negativními informacemi,
mohu alespoň ty, kteří do diva-
dla přijdou, na chvíli zbavit ono-
ho krutě realistického světa
a vtáhnout je do virtuálního svě-
ta postav a postaviček, které jim
spustí bouři endorfinů a alespoň
na krátký čas je ponoří do bazé-
nu libých pocitů.
Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Proč jsem na světě? Ale já to
vím. Můj otec jako mladý a ne-
zkušený hajný v jeden srpnový
podvečer šel obeznat jelena.
Bylo to na Vysočině poblíž
Třebíče. Jelen nepřišel, avšak
laňka, tehdy osmnáctiletá, se ob-
jevila a stala se mojí matkou.
Sémě bylo zaseto tak dokonale,
že jsem posléze vystudoval
v Brně lesnictví a to mě pak po
většinu života živilo. Takže na
tuto otázku odpovídám poprvé.
Můžete se vždycky upřímně po-

dívat do očí svému psovi?
Můžu a také to často dělám.
Přináší mi to ovšem potíže
v tom, že můj pes je jezevčík,
a tak si pohlížíme do očí pouze
vleže. Je to pohled nicméně jed-
nostranný, 12. května - o den dří-
ve než já - má narozeniny a ty le-
tošní budou již sedmnácté. A to
je důvod, proč jsou jeho oči již
nefunkční. Přesto si do očí hledí-
me a vedeme rozhovor na téma,
kdo je v rodině více hýčkán
a kdo je užitečnější.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíc času?
V nákupních centrech vždy nej-
prve obhlížím ty prostory, ve kte-
rých se nabízí něco k jídlu, ale
nejvíce času trávím v odděleních,
kde nakupuje moje žena.
Pozoruji tam jedince mého pohla-
ví, kteří se, tak jako já, opírají
o nákupní koš a jejich výraz osci-
luje mezi letargií a vražedným
vztekem. Můj postoj se dá nazvat
láskyplnou shovívavou letargií.
Po průchodu pokladnou pak vět-
šinou hledám šipku s ikonou CW,
jak tomu říká Anife Vyskočilová.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
Kdybych byl bohatý, koupím si

od Řecka ostrov. Tam bych ne-
chal postavit starověké řecké
lázně. Měly by sluneční lázeň,
vodní lázeň, vodopády, odpočí-
várny, antické sochy, kašny a ba-
zény, chrám, ve kterém by se
uctívali starověcí bozi, protože
ti, na rozdíl od dnešních bohů,
měli lidské vlastnosti, čímž jsou
mi blízcí. A nemohlo by tam
chybět divadlo, kamenné s vel-
kým hledištěm, v němž by se
hrála představení, která mám rád
- a věřte je jich hodně. Ale žádná
s depresivními tématy. A všude
by byly spousty květin.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekl?
Jen hlupák by se vzdal něčeho,
co mu dělá v životě radost. Víno
nejenže přináší dobrou náladu,
pije-li se mírně, ale také chrání
srdce. Ženy nejenže jsou krásné,
ale inspirují nás k podávání vyš-
ších výkonů. A zpěv? Čím by byl
život bez zpěvu? Já mám to štěs-
tí, že můj věk mně již dopřává 
umírněnost v pití dobrého vína,
příjemnost z obdivu krásných
žen a nezničil dosud moje hla-
sivky, takže jsou-li přítomny ony
první dvě „komodity“, pak zpí-
vám nesmírně rád.

„Seriózní“ Lukáš Adam v čajovně
Své první samostatné vefiejné vystoupení si Luká‰
Adam pfiipravil pro r˘mafiovské publikum na pátek
4. bfiezna. Pásmo písniãek a mluveného slova,
s nímÏ student tfietího roãníku Janáãkovy konzer-
vatofie a gymnázia v Ostravû vystoupil v Muzikant-
ské ãajovnû, neslo název Luká‰ Adam... koneãnû se-
rióznû.
Ještě jako žák literárně-dramatického oboru
rýmařovské ZUŠ účinkoval Lukáš Adam
v nejrůznějších pořadech školy, např. v adap-
taci Erbenovy Kytice nebo Shepardově komor-
ním dramatu Láskou posedlí, objevil se v in-
scenacích místních ochotníků a také jako mo-
derátor společenských akcí ve městě.

Nyní se představil poprvé jako „sólista“, ačko-
liv úplně sám ve svém pořadu neúčinkoval - na
jeviště pozval i několik hostů. Kromě dvou
spolužáků z hudebně-dramatického oboru
konzervatoře Kamily Janovičové a Roberta
Kozmíka požádal o výstup i svou učitelku ze
ZUŠ Silvii Jablončíkovou (přednesla báseň
Guillauma Apolli-naira Lorelei).
Lukáš Adam pojal svůj pořad jako kompono-
vané pásmo písní, literárních textů (Rodinné
album Miloše Macourka, první intermezzo
Máchova Máje, recesistická povídka Jiřího
Macháčka Jak život chodže, Robert Kozmík
přednesl Baladu protikladů od Francoise
Villona), komentářů i anekdot. Převážnou část
ovšem tvořily písně s klavírním doprovodem
Renáty Šternberk. „Chtěl jsem se prezentovat
pro rýmařovské diváky konečně jinak, než jak
na mě byli zvyklí. A protože mi šansonový a di-
vadelní zpěv učaroval, tak jsem zvolil tohle,“
vysvětlil Lukáš Adam. V programu zazněly
písně dvojic Suchý a Šlitr, Hapka a Horáček,
ale i dvě skladby Jaromíra Nohavici (Peklo
a ráj zazpívala Kamila Janovičová) nebo šan-
son Serge Gainsbourga Mrtvé lásky.
Repertoár poměrně pestrý, náročný a interpre-
tovaný s velkou sebejistotou přes slovo „seri-

ózní“ v titulu ovšem nepostrádal ani humor
a momenty improvizace, které svědčí o tom,
že Lukáš Adam je svým založením komediant,
víc herec než zpěvák, který rád předvádí show.
Vystoupení před publikem v čajovně, které
mělo být možná určitým testem, mělo docela
úspěch, takže se nelze divit, že jeho protago-
nista chce vyrazit se svým pořadem i do jiných
měst a plánuje také účast v soutěži Czech
Talent Zlín.
„Vystupovat v Rýmařově je pro mě vždy vel-
ký zážitek, ale organizovat představení na
dálku z Ostravy byl obrovský stres. Příště
bych rád přijel jako pozvaný host. A moc
rád!“ shrnul Lukáš Adam po představení
a dodal: „Radost z vynikajícího večera mi
zkazila jen moje vlastní hloupá chyba, a to,
když jsem na závěr zapomněl poděkovat
Janu Přikrylovi ze SVČ Rýmařov, který kon-
cert senzačně nazvučil a nasvítil. Měnil bar-
vy světel podle nálady písní, stmíval před
konci skladeb, udělal zvukový záznam. Ač
jsem si stále opakoval, komu všemu musím
poděkovat, na Honzu jsem v tom okamžiku,
kdy jsem si dával pozor na hudební frázi, za-
pomněl. Za to se Ti, Honzo, omlouvám a moc
děkuju za fantastickou práci.“ ZN
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1952
Dostáváme se k roku 1952 a zač-
něme třeba oslavami 1. máje. Ty
se konaly pod heslem „Pevně se-
mknuti kolem strany a vlády, pod
vedením s. Gottwalda za mír a so-
cialismus“. Průvod asi 3500 lidí
šel ze sokolského hřiště a byl
zpestřen i 30 alegorickými vozy.
Dále se v kronice píše: „Občan-
stvo projevilo však málo kázně na
náměstí, neboť ještě před ukonče-
ním průvodu se rozcházelo. Ani
živost průvodu projevovaná před-
minulá léta radostným voláním
hesel, nebyla letos uspokojivá.“
Lidé asi již pochopili formálnost,
nutnost se zúčastnit, ale žádné
vlastní přesvědčení, vlastní vůle
zde nebyly.
Oslavy 7. výročí osvobození se
konaly hned pár dnů po prvomájo-
vém průvodu. I v tomto případě
začaly průvodem, který šel z ná-
městí před památník rudoarmějců
na ulici J. Sedláka. Po projevu vy-
zvali zaměstnanci Brokátu III
z Horního Města ostatní podniky
k soutěži o nejlepší výsledek sbír-
ky na postavení pomníku J. V.
Stalina. Výzvu ihned přijal školní
textilní závod a vyhlásil odpraco-
vání tří dnů ve prospěch výstavby
pomníku. Odtud tedy vzešla inici-
ativa k postavení tohoto pomníku.
Nebyla to myšlenka rýmařov-
ských občanů nebo institucí, ale
hornoměstského závodu Brokát.
Možná že mnozí netušili, kdo při-
šel s návrhem na pomník. Jak zná-
mo, ten byl později postaven, ale
o tom se dočteme v dalších zápi-
sech. V tehdejší době ovšem neby-
lo nic známo o kultu Stalina.
S velkými problémy by se setkal
ten, kdo by chtěl Stalinovy záslu-
hy zpochybnit.
Správa obce
12. listopadu došlo k dalším změ-

nám ve složení MNV. Předseda
Jar. Crhonek je uvolněn pro výkon
funkce velitele civilní obrany 
v okresním měřítku. Plénum zvo-
lilo předsedou Ondřeje Rozbroje,
61letého důchodce, příslušníka
KSČ od roku 1921. Pro nemoc od-
chází z rady pan Polách, na jeho
místo přišel Ferdinand Kobliha,
ředitel zvláštní školy Dr. Januš byl
pro pracovní zaneprázdnění vy-
střídán Vladimírem Liebarsem, 
úředníkem ONV. Jednání rady
navštěvoval také instruktor ONV
Karel Sklenář.
7. května se ustavil výbor žen při
MNV, protože dosavadní rada žen
byla rozhodnutím „shora“ zruše-
na. První předsedkyní byla zvole-
na s. Konrádová, uklízečka v dív-
čím internátě.
Přípravy pro stavbu pomníku
J. V. Stalina

ONV jmenoval osmičlennou ko-
misi pro stavbu v čele s Ing.
Zdeňkem Gudrychem, školským
a kulturním referentem ONV.
Rozhodnuto, aby se pomník po-
stavil v parku na ulici Dr. Edv.
Beneše (dnes tř. Hrdinů).

Rozpočet byl určen na 600 000
Kčs, peníze se však sháněly těžce.
Koncem roku bylo k dispozici jen
100 375 korun.
Telefonizace
Dosavadní vedení na sloupech se
mění za kabelové ukládané do vý-

kopů. Ústředna s nedostatečnou
kapacitou byla vyměněna za no-
vou pro 1000 účastenských stanic.
JZD - jeho předsedou byl Pavel
Kobolka. Výsledky hospodaření
byly značně podprůměrné. Pláno-
vaný hektarový výnos 1,55 tuny
byl splněn jen na 0,9 t, tedy na 58
procent. Roční dojivost na krávu -
plán 1460 l, skutečnost 995 l, tedy
68 procent. A tak bychom mohli
pokračovat položku za položkou.
Obdobná byla ovšem i situace
v rámci celé republiky, po prove-
dené kolektivizaci klesla zeměděl-
ská výroba hluboko pod výnosy
samostatně hospodařících rolníků.
Školství
Rolnická škola byla koncem škol.
roku 1951/52 zrušena a převedena
do Bruntálu. Střední škola se
o prázdninách opět stěhovala, již
potřetí, opět do budovy gymnázia,
protože průmyslová škola textilní

již od roku 1952 nebyla otevřena.
Ve školním roce 52/53 se otevírá
pouze jeden ročník mistrovské
školy místo bývalé dvouleté od-
borné školy. Od září 1952 se
v Rýmařově otevírá základní od-
borná škola pro dívky státního vý-
chovného střediska (bývalá polep-
šovna). Je umístěna v zaniknuv-
ším hotelu na náměstí a v budově
na Sokolovské ulici. Pracovní mo-
rálka dívek byla velmi nízká, pra-
covaly osm hodin v Brokátě II
a čtyřikrát týdně měly odpolední
výuku. Umisťovala se sem děvča-
ta se špatnou pracovní morálkou,
štítící se práce a mravně narušená.
Další školy ve městě:
tři mateřské školy se čtyřmi oddě-
leními a 155 dětmi
1. národní - šest tříd, 250 žáků, na
Národní ul. 15, ředitel Frant. Vy-
chodil
2. národní - šest tříd, 250 žáků, na
Kostelním náměstí, ředitel Jaro-
slav Růžička
zvláštní - dvě třídy, 36 žáků, Jelín-
kova 1, řed. Ferdinand Kobliha
střední - 12 tříd, 444 žáků, Jelín-
kova 1, ředitel Jaroslav Němec
průmyslová - jedna třída, 28 žáků,
Sokolovská ulice, řed. Fr. Kaláb
základní odborná - dvě třídy, 75
žáků, Sokolovská ulice, řed. Fr.
Kaláb
hudební - 140 žáků, ul. Karla
Čapka, řed. Jan Vraný (od r. 1952)
Zdravotnictví
Sjednocené zdravotnictví bylo
pod státní správou. V Rýmařově
byla dvě zdravotnická centra.
Nemocnice jako lůžková část
a poliklinika - pracoviště praktic-
kých i odborných lékařů.
Počet obyvatel
Ke konci 52. roku měl Rýmařov
4930 obyvatel, z toho 2860 žen
a jen 2070 mužů.

Vratislav Konečný

Okresní soutěž HD v Rýmařově 5. 7. 1952. Jar. Zeťák blahopřeje ve-
litelům vítězných družstev

Stěhování školy z budovy na Sokolovské na Jelínkovu, prázdniny
1952

Mírová manifestace obránců míru a Národní fronty, březen 1952
Fota: archiv muzea
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Připomínáme si

Dvě oslavy MDŽ, dvě „salta smrti“ s happyendem
Jedno německé přísloví praví, že
kdo nemá žádné vzpomínky, ne-
může mít ani žádnou budoucnost
(Keine Erinnerung, keine Zu-
kunft). Když pátráme v místních
kronikách, pokud ovšem nějaké
jsou, dopátráme se sice nějakých
údajů rázu materiálního, ale na
další důležitou dimenzi narážíme
jen zřídka. Jsou tím myšleny pro-
jevy každodenního života lidí,
kteří se zejména v prvním pová-
lečném desítiletí pobytu v pohra-
ničí sžívali s nezvyklým prostře-
dím se všemi peripetiemi i tragé-
diemi. Tito lidé měli svá jména,
prali se s realitou, jen vzdáleně
podobnou různým televizním
zdivočelým zemím. Dnes, po ví-
ce než padesáti letech, milosrdný
čas otupil hrany dřívějších vášní
a konfliktů - žel také zapomínání
vykonalo své a jsme skutečně na
hranici, spolu s pamětníky ubývá
i vzpomínek.
Náš příběh se vrací do let šedesá-
tých minulého století a nutno po-
dotknout, že jej autor těchto řád-
ků vyslechl přímo od hlavního
„účinkujícího“ a že mnohé indi-
cie potvrdili i ostatní pamětníci.
Začátek března býval na dědi-
nách Rýmařovska zcela ve zna-
mení oslav nově zavedeného
svátku „em-dé-žet“. MDŽ značí
Mezinárodní den žen a je u nás
trošku na indexu, narozdíl třeba
od Rakouska. Důvody jsou zřej-
mé a byl by to diškurz o něčem ji-
ném.
Slavilo se v každé obci, každém
JZD, podniku, škole či provozov-
ně. Obligátní karafiáty ženám,
nějaké ty chlebíčky, cukroví a ví-
no. Také bonboniéry, ručníky, šát-
ky a zástěry. Balíček kapesníků
a toaletní mýdla. Kdo dnes po le-
tech tvrdí, jak jej to uráželo, je ne-
upřímný - žádná žena si nic z to-
ho vzít nemusela. Neslyšel jsem
o takovém případu. Pravda, ne
všichni bývali tímto slavením na-
dšeni, přesněji nadšeny. A je též
pravda, že dnes by se podobná 
oslava mnohým zdála být přelu-
dem z hloubi věků minulých...
V Lomnici a sousedním Tylově,
tehdy samostatných obcích, se sa-
mozřejmě slavilo odděleně, byla
zde i samostatná JZD. Na takové
pořádné oslavě bývá vhodným
doplňkem hudba, vlastně stačí
dobrý harmonikář s výdrží a po-
chopením pro místní atmosféru.
Byla o ně nouze, ale v Lomnici

měli to štěstí, že zde už pár let žil
veselý, pracovitý a všemi oblíbe-
ný muž s přezdívkou Čapa. Nijak
ho to neuráželo, někdy se tak sám
představoval. Živil se jako dobrý
dřevorubec, houževnatá postava
denně zápasila s motorovou pilou
původně po Wehrmachtu. Zplodil
syny, vystavěl dům. Původem ze

Strážnice, pak byl havířem v Os-
travě, poté „skrze slabé pajšl“
v lignitovém dole u Hodonína,
kde „se každodenně vytáhl půlčík
gořaly“, a nakonec mu lékaři do-
poručili Rýmařovsko „na dobré
luft, že“. Jak typický příklad!
Čapa byl harmonikář samoumě-
lec. Dobrý, Bohem nadaný - not
neznalý... Ale válel, řečeno srozu-
mitelně. Na oslavách rodinných
i kolektivních, v obci i v okolí.
Rodák ze Slovácka rozeznával
víno nejen podle barvy, ale i chu-
ti, čímž šokoval komunálního
hospodského, podobných detailů
neznalého. Také si vínka dopřá-
val a v nouzi i něčeho jiného pit-
ného. Za zmínku stojí i repertoár:
slovácké a podlužácké písničky
byly jeho erbovním klenotem.
Experimentovat si dovolil třeba
s textem tehdejšího hitu Hrál
mladý cikán pod zámkem... Verzí
bylo více a některé dosti odvážné,
v určitou hodinu tím vítanější.
Pak už vlastně nezáleží na tom,
co se hraje, viďte!
Osmý březen toho roku byl zcela
zimní, vytrvale sněžilo, narůstaly
závěje, ale oslavy to nijak nena-
rušovalo. Nejprve hrál Čapa
v lomnické hospodě, vypil nějaký
ten litřík, a když se odpoledne
sklánělo k večeru, vydal se hrát
do tylovské hospody na další
MDŽ. Rázoval si to pěšky, nic-
méně kus cesty to je, a tak se ve

vysokém sněhu s „fňuknou“ na
zádech docela zapotil. Ještě jedna
zatáčka a bude vidět Tylov. „Tož
si říkám, leda chvilku se posadím
na pankétové sloupek a hned pu-
du dál,“ líčil mi to po letech.
Usedl, teplo mu bylo, natáhl si
„baranicu“ do čela a - jak snadno
uhádnete - zaspal!

„Škrrrrk, se mňa zazdálo a už le-
tím,“ a skutečně letěl. Zrovna v tu
chvíli tudy projížděl sněžný pluh
namontovaný na nákladní Tatře
111. V zatáčce obsluha zcela pře-
hlédla zasněženého Čapu, šípový
pluh ho nabral a odhodil daleko
od silnice do křoví. Dopadl dost
měkce, spočítal si kosti (!), vy-
hrabal harmoniku a našel „aj tu
památečnů baranicu“. Pamětliv
svého slibu, a protože ho
v Tylově čekali, vyrazil do ostat-
ně už ne tak vzdálené hospody
Na Rožku.
Hrálo se a zpívalo, pak už „nevi-
děl na noty“, jelikož vypil zase
svůj litřík, tož se sebral a pomalu
odcházel domů. Musel už zítra do
práce v lese, sníh - nesníh.
Vyrazil znova po cestě k Lomni-
ci, tentokrát po druhé straně opět
notně zasněžené silnice. Když
došel do osudné zatáčky, kde pře-
žil svůj let vzduchem, napadlo ho
chviličku se posadit, oddychnout
a nakonec se i potěšit, že vše tak
dobře dopadlo. Usedl na patník,
narazil beranici - a usnul...
Tatra se šípovým pluhem mezi-
tím udělala svůj okruh a vracela
se zpět od Valšova směrem
k Lomnici a Dětřichovu. V zatáč-
ce se ve světle reflektorů „mitfá-
rovi“, tedy závozníku, něco ne-
zdálo: „Člověče, já tady mám
vždycky vidění. Když jsme jeli
tam, tak se mi tady zazdálo, že

jsme vzali šípem kohosi v huber-
tusu, a jako by měl na zádech
harmoniku nebo tak něco,“ svěřil
se řidiči jeho pomocník. Řidič
s ním souhlasil v tom bodě, že je-
mu se to zdálo zase právě teď.
„Tož otočíme to, ale není to tím,
že ti chybí kostel?“ rýpl si řidič
na adresu svého pomocníka, „po-
řád asi vidíš ty anděle!“ Šlo totiž
o bývalého seminaristu vylouče-
ného z církevního studia a posla-
ného, aby „praktickou prací nabyl
dělnických zkušeností“, na Rý-
mařovsko.
Nežli se auto stačilo otočil, začal
Čapa bojovat o holý život. Vedle
silnice teče v tom místě dosti
vodnatý potok s vysokými břehy
a šípový pluh ho vmetl až do něj.
Oblečený v dlouhém hubertusu,
harmoniku na zádech, filcové ho-
línky na nohou - to vše v mžiku
nasáklo ledovou vodou a táhlo
Čapu ke dnu. Zachytil se za dlou-
hé pruty olšového keře a vší silou
se snažil přitahovat. Sil rychle 
ubývalo, když tu se nad ním za-
stavila Tatra 111 se šípákem a oba
muži rychle uvažovali jak pomo-
ci. Z ocelového lana udělali
smyčku, kterou přehodili přes to-
noucího v nasáklém oděvu, a jen
s velkými obtížemi se ho jali vy-
tahovat. Podařilo se!
Vrátili se zpět do hospody
v Tylově, vtáhli ho do kuchyně
a položili do necek. „Tož mňa da-
li do troků jak prase na paření“,
načež ho začali polévat teplou vo-
dou z kotle, kde předtím ohřívali
klobásky. Promodralý Čapa se po
chvíli začal vzpamatovávat
a hned se ptal po harmonice a ta-
ké po vysokých filcových botách,
které ho v potoce neúprosně táhly
ke dnu.
„Člověče, od tej chvíle piju aji
rum,“ řekl mi po letech. Vypil prý
ho při tom oživování v neckách,
jsa zalitý mastnou vodou z klobá-
sek, rovný půlčík, než se „zrety-
roval, která bije, né“.
Tím náš příběh končí; vše se
v dobré obrátilo, ač nemuselo.
Ještě mnohá léta hrál slovácký
harmonikář. Dnes už „hraje“ na
kopci u kostela sv. Jiří a na věč-
nost odešli i oba jeho zachránci.
Historka se uzavřela a byla to jen
maličká epizoda z dob, vidělo
dnešní optikou, dávno minulých.
Pro někoho až neuvěřitelně. 

Jaroslav Chytil

-05-2011  9.3.2011 18:00  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2011

12

recenze
Veselé paničky rýmařovské

Ochotnick˘ spolek Mahen pro tuto se-
zónu pfiichystal pfiedstavení ponûkud
v˘jimeãné. Pavel Hejsek, kter˘ se le-
tos ujal reÏie v obou místních amatér-
sk˘ch spolcích (reÏíroval také Hrátky
s ãertem Severského Pradivadla), se
rozhodl na prkna r˘mafiovského diva-
dla uvést dílo Williama Shakespeara
Veselé paniãky windsorské. Vznikl tak
ambiciózní projekt, jehoÏ v˘sledek
mohli posoudit diváci pfii premiéfie 28.
února i repríze o t˘den pozdûji.
Proslulý literární tvůrce anglické
renesance William Shakespeare,
pokládaný mnohými za největšího
dramatika všech dob, neztrácí ob-
libu ani čtyři sta let po své smrti.
Jeho tituly jsou notoricky známé,
vyjmenovat alespoň několik umí
snad každý školák a kupodivu ne-
jde jen o našprtané názvy. Hamlet,
Romeo a Julie nebo Othello dosta-
ly tolik činoherních, operních, ba-
letních, muzikálových i filmových
podob, že jejich postavy, zápletky
a úryvky monologů takřka zlido-
věly. Shakespeare byl se dal ozna-
čit za hitmakera, autora kultovních
bestsellerů, který vytrvale odolává
omílání svých děl. Stále se hraje,
protože jeho díla jsou natolik nad-
časová, že kdokoliv chce sáhnout
po zaručené kvalitě, může si vy-
brat něco ze Shakespeara a neudě-
lá chybu.
Mahen už řadu let sestavuje svůj
program z žánru odlehčených ve-
seloher. Tuto tendenci neopustil
ani tentokrát, neboť Veselé paničky
windsorské patří ke komediím tak-
říkajíc rozmařilým, které tvoří pro-
tějšek Shakespearových závaž-
ných dramat. Přesto jde zároveň
o počin, kterým se Mahen vrací

k náročnějším inscenacím z doby,
kdy se klasikové objevovali v jeho
repertoáru mnohem častěji. Tento
krok přinesl nejen zvýšený divác-
ký zájem (při premiéře bylo rýma-
řovské divadlo takřka vyprodáno),
ale také nutnost rozšířit herecký
ansámbl, neboť Veselé paničky se
postavami jen hemží.
Hlavní linii děje představuje úsilí
prostopášného rytíře Jana Falstaffa
(Pavel Hejsek) dostat se pod sukně
dvou počestných windsorských
měšťanek a především do měšců
jejich manželů. Rytíř paní
Brouzdalové (Helena Papajová)
i paní Pažoutové (Radka
Koláriková) pošle identické mi-
lostné dopisy, ale obě přítelkyně se
vzájemně svěří a ukují na něj po-
mstu. Zvěst o Falstaffovu milost-
ném dobývání se současně donese
i oběma manželům. Pan Pažout
(Zdeněk Vodička) tomu nevěnuje
pozornost, zato žárlivý pan
Brouzdal (Zdeněk Rychlý) se roz-
hodne jednat. Vydá se za
Falstaffem jako pan Břídil, nevy-
slyšený obdivovatel paní Brou-
zdalové, a žádá jej o pomoc při
svádění. Jeho snaha přistihnout
manželku in flagranti však pokaž-
dé narazí na duchapřítomnost 
obou paniček. Poprvé je Falstaff
ukryt v koši se špinavým prádlem
a vysypán do Temže, podruhé pře-
strojen za služčinu tetu, „čaroděj-
nici z Brainfordu“, a řádně vypla-
cen holí. Třetí Falstaffovo vy-
trestání probíhá už za spolupráce
paniček i jejich manželů a dalších
zainteresovaných obyvatel měs-
tečka Windsoru. Ve finální scéně
s elfy a vílami u Hernova stromu je

Falstaff v převleku za
ducha s parožím na
hlavě nadobro ze-
směšněn a k rozuzlení
dojde i vedlejší dějová
linie.
V té se jedná o námlu-
vy Aničky Pažoutové
(Ludmila Křápková),
o kterou se uchá-
zí ušlápnutý synovec
smírčího soudce Blou-
mala (Vratislav Ko-
nečný) Pindítko (Josef
Konečný), favorit pana
Pažouta, ale také prch-
livý francouzský lékař
Caius (Štěpán Stokla-
sa), jemuž fandí paní
Pažoutová. Manželem
Aničky se nakonec
stane zchudlý šlechtic
Fenton (Petr Božek),

jemuž stejně jako oběma dalším
nápadníkům dělá prostřednici hos-
podyně Čiperná (Vlastimila Vy-
krutíková). Konflikt mezi nápadní-
ky se snaží uklidnit velšský pastor
Hugo Evans (Pavel Konštacký)
a své vedlejší, byť někdy klíčové ro-
le tu sehrávají i drobné figurky slu-
hů a Falstaffových kumpánů
(Tomáš Valášek, Adam Merva,
Pavel Buchta, Daniel Šoltes, Martin
Holouš, Jan Štainer, Michaela
Viktorinová) a hospodská z hostin-
ce U Podvazku (Jana Stehlíková).
Shakespearova komedie Veselé
paničky windsorské byla údajně
napsána na objednávku královny
Alžběty I., která si oblíbila komic-
kou postavu rytíře Falstaffa z dra-
matu Jindřich IV. (1596). Autor
podle jejího zadání během pou-
hých 14 dnů sepsal rozpustilou ve-
selohru o milostných eskapádách
poživačného rytíře a zinscenoval
ji k příležitosti udílení Podvazko-
vého řádu na královském letním
sídle Windsoru v květnu 1597.
Hra tedy byla psána pro čiré poba-
vení královny a Shakespeare k to-
mu vedle zápletky a komických
scén ve stylu středověké frašky
o potrestané neřesti bohatě využil
i jazykového humoru, především
v replikách francouzského dokto-
ra a velšského pastora, kteří - kaž-
dý po svém - komolí autorovu ma-
teřštinu, nebo v dialozích slečny
Čiperné, která se občas přeřekne,
snaží-li se používat cizí slova,
a samotného Falstaffa, jehož vzne-
šená řeč, hodná pravého šlechtice,
ostře kontrastuje s jeho nízkými
choutkami. Jazykový humor je
velkou devizou Shakespearovy
komedie, ale také překladatel-
ským oříškem. Překlad Martina
Hilského dokáže jazykové komi-
ky využít ve velké míře, např. už
ve volbě českých ekvivalentů
jmen postav. Tak se paní Fordová
(ford = brod) stala Brouzdalovou

a paní Pageová (page = hist. páže,
panoš, pikolík) Pažoutovou (v ji-
ných překladem najdeme paní
Vodičkovou nebo Brodovou a pa-
ní Pážovou, Hoškovou či Pikolo-
vou).
Jazyková komika je náročná i pro
samotné herce, kteří ji musí umět
nechat vyznít. Budiž ochotníkům
z Mahenu ke cti, že se jim to daři-
lo. Z celé plejády herců, kteří se
v představení objevili, si zaslouží
vyzdvihnout Pavel Hejsek, který
působil, jako by mu byl Falstaff
napsán přímo na tělo, Vlastimila
Vykrutíková jako prostořeká paní
Čiperná, ale také Helena Papajová
jako paní Brouzdalová, Zdeněk
Rychlý v roli žárlivostí sžíraného
pana Brouzdala, Pavel Konštacký
coby pastor Hugo Evans a nedáv-
no objevený talent Štěpán
Stoklasa, který zazářil už
v Hrátkách s čertem a roli fran-
couzského doktora v Paničkách si
zjevně výborně užil.
Scény, v nichž se jejich postavy
dostaly ke slovu, patřily k nejvtip-
nějším momentům a dokázaly po-
každé pozvednout dynamiku celé-
ho představení, které zvláště ve
druhé půli ztrácelo tempo. Sehrát
třicetihlavý zástup herců s různě
velkými zkušenostmi na ploše slo-
žitého příběhu není snadné, a tak
přestože se děj nezdržoval přestav-
bami jeviště (scéna vytvořená
z kusů látek, prádla a jednodu-
chých rekvizit se měnila velmi
rychle), jeho délka byla největším
úskalím představení, už s ohledem
na to, že sedět tři hodiny v hledišti
rýmařovského divadla je takřka
heroický výkon.
Přesto se staly Veselé paničky
windsorské v provedení Mahenu
inscenací, na kterou se jen tak ne-
zapomene. Počin do jisté míry od-
vážný a novátorský (třebaže to zní
paradoxně) si pozornost publika
určitě zaslouží. ZN

Fota: archiv Mahenu
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Hlupák najde vždy ještě většího hlupáka, který ho obdi-

vuje. Nicolas Boileau-Despréux Známá i neznámá výročí

B¤EZEN 2011
14. 3. SVČ 10.00 Keramika pro ZŠ
16. 3. SVČ Cvičení s Buřinkou
16. 3. SVČ 13.30 PC herna
17. 3. SVČ 10.00 Keramika pro ZŠ
20. 3. Sviňorky 9.00 Snowboardcross&Skicross

Beskydy
21. 3. SVČ 9.00 Keramika s Buřinkou
30. 3. SVČ Cvičení s Buřinkou

11. 3. 1711 zemř. Nicolas Boileau-Despréux, francouzský básník
a kritik (nar. 1. 11. 1636) - 300. výročí úmrtí

14. 3. 1681 nar. Georg Philipp Telemann, německý skladatel
(zemř. 25. 6. 1767) - 330. výročí narození

16. 3. 1736 zemř. Giovanni Battista Pergolesi, italský skladatel
(nar. 4. 1. 1710) - 275. výročí úmrtí

16. 3. 1961 zemř. Václav Talich, dirigent (nar. 28. 5. 1883) - 50.
výročí úmrtí

17. 3. 1896 nar. Josef Sudek, fotograf (zemř. 15. 9. 1976) - 115. vý-
ročí narození

17. 3. 1941 zemř. Isaak Emmanuilovič Babel, ruský prozaik (nar.
13. 7. 1894) - 70. výročí úmrtí

17. 3. 1976 zemř. Luchino Visconti, italský režisér (nar. 2. 11.
1906) - 35. výročí úmrtí

18. 3. 1986 zemř. Ludvík Aškenazy, spisovatel, scenárista, autor
knih pro děti (nar. 24. 2. 1921) - 25. výročí úmrtí

19. 3. 1891 nar. Josef Šíma, malíř (zemř. 24. 7. 1971) - 120. výro-
čí narození

21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
- výročí masakru v Sharpeville v JAR roku 1960,
slaví se od roku 1977

21. 3. Světový den poezie, vyhlášen v roce 1999 (UNESCO)
21. 3. Světový den Downova syndromu
22. 3. Světový den vody, od roku 1992 (OSN)
23. 3. Světový meteorologický den, výročí založení Světové

meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od
roku 1961

24. 3. Světový den proti tuberkulóze - výročí zveřejnění
Kochova objevu bacilu tuberkulózy (1882)

24. 3. 1896 nar. František Tichý, malíř a ilustrátor (zemř. 7. 10.
1961) - 115. výročí narození
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Eliška Vrbická .................................................... Rýmařov
Jakub Angetter .................................................... Horní Město
David Vašíček .................................................... Rýmařov
Sandra Kubjátová ............................................... Dolní Moravice
Jakub Kubíček .................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Josef Straka - Rýmařov ..................................................... 80 let
Miroslav Votruba - Rýmařov ............................................. 81 let
Kateřina Bakiová - Rýmařov .............................................. 82 let
Ladislav Bláha - Rýmařov ................................................. 85 let
Pavel Bednár - Janovice .................................................... 85 let
Karolína Coufalová - Rýmařov .......................................... 87 let
Hedvika Janečková - Rýmařov .......................................... 88 let
Františka Hlobilová - Rýmařov .......................................... 88 let
Josef Furiš - Janovice ....................................................... 89 let
Antonín Klusal - Rýmařov ................................................ 90 let

Rozloučili jsme se
Stanislav Kaňok - Rýmařov ............................................. 1953
Robert Hruška - Rýmařov ................................................ 1951
Marie Chytrá - Rýmařov .................................................. 1944
Františka Totušková - Rýmařov ....................................... 1917
Jiřina Matonohová - Rýmařov .......................................... 1936
Marie Škarpichová - Rýmařov .......................................... 1930
Bohumil Macháček - Rýmařov ........................................ 1932
Marie Dolanská - Rýmařov .............................................. 1960
Alžběta Skoupilová - Dolní Moravice .............................. 1924
Božena Širšová - Rýmařov ............................................... 1935
Alexander Koritar - Rýmařov ........................................... 1923
René Zatloukal - Rýmařov ................................................ 1944

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřejeme ke stříbrné svatbě
Dne 15. 3. 2011 oslaví 

25 let společného života
Hana a Zbyněk Bartoníkovi.
Do dalších společných let jim 

přejeme hodně štěstí,
zdraví, málo starostí 

a hodně radostí.
Rodiče, dcera Jana a syn Martin

Servis služeb

Plavání pro veřejnost v březnu
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 od 19.00 do 20.00.

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

Krytý bazén v Břidličné

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
neděle: 13.00-16.00

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 2011:

15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Soutěž Marie Kodovské

ležíš na sedadlách autobusu
a smeješ sa
kolesá bežia
zmoknutou ulicou
všetci tí úbožiaci
uväznení systémom
tebou opovrhujú

si subreta
v deravej sukni
s prihlúplym výrazom
už iba jedna zastávka
ťa delí od cieľa
no nadržaný revízor
vyťahuje zbraň
skrčíš sa a čakáš

autobus spomaľuje
vyskakuješ
a bežíš naprieč premávkou
vodiči trúbia
ukazujú obscénne gestá
a ty na nich špúliš čerešne

roztečená a špinavá
si prepudruješ svedomie
spokojne sa postavíš
na voľný roh
ulice
a rozohráš svoju hru
na dámu

občas sa mi zdá
že ťa vidím ako prichádzaš 

všetky  jazvy na tvojom tele
na mňa nápadne žmurkajú
si iná než si pamätám
zdáš sa mi vyrovnaná priam
šťastná
vystieraš ruky dlaňami k nebesiam
nehýbeš sa 
len žiariš

hľadím celkom pokojne
strach ktorý sa ma vo chvíli

zmocnil
samovoľne vymizol 
neváham 
chcem sa ťa dotknúť
položiť hlavu na rameno 
a usnúť

Neboj sa Mária
moje úmysly sú čisté
nie som žiadny smilník
vari sa na mňa nepamätáš? 
ja som predsa tvoj

tvoj nenarodený!

Subreta
Miroslav Búran

Nenarodený
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Městská knihovna

Březen - měsíc čtenářů 2011
aneb Co jste chtěli vědět o knihovně a báli jste se zeptat

Cílem akce Bfiezen - mûsíc ãtenáfiÛ je posilovat spoleãensk˘ v˘znam a prestiÏ ãetby, propagovat ãinnost knihovny, nabídnout moderní sluÏby knihoven 21. stole-
tí, propojit ãtenáfie, organizace a instituce zab˘vající se ãetbou a ãtenáfistvím ke spoleãné mediální kampani a dát o sobû vûdût.
R˘mafiovská knihovna v tomto mûsíci pfiipravila v˘stavu ·árky Lupeãkové (1. - 31. 3.), besedu o Havajsk˘ch ostrovech (8. 3.) a tradiãní Noc s Andersenem 
(1. - 2. dubna). Bfiezen - mûsíc ãtenáfiÛ pfiiná‰í také odpovûdi na otázky tûch, kdo toho o knihovnû mnoho nevûdí, a pfiitom by jejích sluÏeb mohli dobfie vyuÏít,
i tûch, ktefií jsou zkrátka jen zvûdaví.

1. Odkdy knihovna funguje?
U vzniku knihovny stáli pánové
Stanislav Hubáček a Josef
Jeřábek, kteří na podzim roku
1945 vyhlásili sbírku darů knihov-
ně. Knihy darovali noví osídlenci
a tehdejší Národní jednota severo-
moravská se sídlem v Olomouci.
Knihy byly hned zpracovány a tak
již v prosinci 1945, o Vánocích, se
začalo půjčovat.
2. Kolik lidí v knihovně pracuje?
Čtyři odborní pracovníci.
3. Kolik bylo zapsaných čtenářů
roce 2010?
Knihovna měla loni 974 registro-
vaných čtenářů, z toho 263 dětí do
15 let.
4. Kolik lidí v roce 2010 navštívi-
lo knihovnu?
Celkem 25 725 návštěvníků.
5. Jaký byl roční rozpočet knihov-
ny?
1 928 000 Kč.
6. Má knihovna nějaké jiné příj-
my?
Ano, od čtenářů za registrační po-
platky, upomínky, MVS, kopírku
a tisk.
7. Žádala knihovna o nějaké
granty?
Ano, v roce 2010 v projektu
„Knihovna 21. století“ jsme od
Ministerstva kultury ČR dostali
peníze na kulturně-výchovnou
činnost.
8. Chybí knihovně peníze? Na
co? Kolik?
Peníze chybí na nákup nových
knih, chtěli bychom dosahovat ce-
lostátního standardu 25-35 Kč na
obyvatele, v současné době dosa-
hujeme výše pouze 21 Kč na oby-
vatele.
Chybí nám peníze na vybudování
bezbariérového vstupu do knihov-
ny - cca 2 miliony Kč.
9. Kolik je v knihovně knih?
Stav knihovního fondu byl k 31.
12. 2010 celkem 33 960 svazků,
z toho 200 cizojazyčných.
10. Máte i zvukové knihy?
Ano, 550 kusů.
11. Kolik nových knih získala
knihovna za minulý rok?
Přírůstek knihovního fondu v roce
2010 byl 1145 svazků.
12. Podle čeho je vybíráte?

Vybíráme podle knižních nabídek
nakladatelství.
13. Kolik odebíráte novin a časo-
pisů?
Sedm titulů denního tisku a 63 ti-
tulů týdeníků a měsíčníků.
14. Jaký nejvzácnější svazek
má knihovna?
Meyers Konversations Lexikon:
A bis Aslaug. D.1. Leipzig und
Wien: Bibliographisches Institut,
1894 . — 1019 s. (12 svazků).

15. Kdo jsou nejčastější návštěv-
níci knihovny?
Za prvé důchodci, kteří knihovnu
navštěvují denně za účelem četby
denního tisku, práce s internetem
a absenčních výpůjček, a za druhé
studenti kvůli povinné četbě a in-
ternetu.
16. Která kniha a časopis byly
v roce 2010 nejčastěji půjčovány?
Z časopisů Vlasta, Květy a Tina,
z knih to byly tituly Zatmění,
Rozbřesk, Krutá volba, Prokletí
modrého drahokamu, Zbožňovaná
a Zmizet. Z dětských knih
Dvojčata.
17. Jaké akce pořádáte pro veřej-
nost?
Knihovna pořádá každý měsíc vý-
stavy umělců-amatérů, fotografů,
absolventů umělecké školy, dětí
a besedy se spisovateli, cestovate-
li, historiky a zajímavými osob-
nostmi.
18. Jaká je návštěvnost na bese-
dách?
V průměru 30 lidí.
19. Kde se o nabízených akcích
dozvím?
Na webových stránkách knihovny

www.mekrymarov.info je umístěn
roční přehled akcí, pozvánky a ak-
tuální informace najdete i v míst-
ním tisku Rýmařovský horizont
a na Facebooku.
20. Jak se to dělá, když chci kni-
hu, a vy ji v knihovně nemáte?
Existuje meziknihovní výpůjční
služba (MVS). Váš požadavek na
knihu zašleme do jiné knihovny
a knihu půjčíme zprostředkovaně
za poplatek 80 Kč (náklady na
poštovné).
21. Co zajímavého knihovna ještě
nabízí?
Knihovna poskytuje donáškovou
službu starším spoluobčanům. Na
požádání přijdeme domů a knihy
přineseme a odneseme. Návštěv-
níci mají také možnost využívat
wifi síť.
22. Co všechno můžu najít na we-
bových stránkách knihovny?
Najdete tu on-line katalog, propa-
gaci knihovny, historii a činnost
knihovny, virtuální procházku
knihovnou, provozní dobu, kon-
takty aj.
23. Jakou máte e-mailovou adre-
su?
knihovna.rymarov@seznam.cz
24. Existuje nějaký celostátní re-
gistr knih?
Ano, www.skat.cz nebo katalogy
a databáze národní knihovny
http://aleph.nkp.cz/F/. Zde najdete
hledanou knihu a zjistíte vlastníka
neboli knihovnu, která knihu
vlastní.
25. Jakou máte otevírací dobu?
Máme stejnou otevírací dobu pro
děti i dospělé - pondělí až pátek od
9 do 17 hodin. Ve středu máme
pro veřejnost zavřeno. Otevřeno
máme i v sobotu od 8 do 11 hodin.
Provozní doba knihovny pro ve-
řejnost je 35 hodin týdně.
Knihovna převyšuje celorepubli-
kový standard, který je pro veli-
kost našeho města 25-30 hodin
týdně.
26. Kdy vám začíná pracovní
doba?
Pracovní doba nezačíná otevřením
knihovny. Před otevřením jsou
všichni pracovníci na svém praco-
višti a musí seřadit knihy, zapsat
denní tisk a nové časopisy, vyřídit

agendu spojenou s upomínkami
a MVS, zajistit denní statistiku
knih, výpůjček a návštěvníků.
Každé ráno upravujeme knihovnu
tak, aby se čtenáři v knihovně cíti-
li dobře a rádi se do ní vraceli.
27. Proč je knihovna ve středu za-
vřená?
V tento den pracovníci jezdí na
porady, školení, semináře, před-
nášky aj., které pořádá Regionální
knihovnické centrum, Moravsko-
slezská vědecká knihovna Ostrava
a SKIP (Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků). Většina kni-
hoven v republice má středy pro
veřejnost zavřené právě z těchto
důvodů. Ve středu máme také pro-
stor k většímu úklidu, aktualizaci
knihovního fondu, přípravě akcí 
apod.
28. Co je to SKIP?
SKIP je dobrovolnou profesní
a stavovskou organizací knihovní-
ků a informačních pracovníků,
která má charakter občanského
sdružení. Je samostatnou právnic-
kou osobou a působí na území
České republiky. Sdružuje na 
1 480 členů a je organizována na
regionálním principu. Naše kni-
hovna je institucionálním členem
SKIP.
29. Kolik stojí přihlášení do kni-
hovny?
Pro dospělé čtenáře 120 Kč na
rok, pro děti, studenty a důchod-
ce 50 Kč na rok. Registrační po-
platek tudíž dospělého vyjde na
10 Kč na měsíc.
30. Chystá knihovna do budouc-
na něco nového?
Od dubna začne v knihovně fun-
govat Klub deskových her, který
bude určen široké veřejnosti.
Každý zájemce může přijít a za-
hrát si či se naučit novou hru.
Bližší informace včas zveřejníme.

Doufáme, že jsme dostatečně od-
pověděli na otázky, které by vás
mohly zajímat. Vy, kteří ještě nej-
ste našimi čtenáři, berte tento přís-
pěvek jako pozvání do knihovny,
o níž jste se nyní dozvěděli vše dů-
ležité. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Lenka Žmolíková,
ředitelka knihovny
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Vidět slunce v Pekingu je skoro zázrak

Šárka Lupečková

Rudolfova kovárna
V galerii U Stromu poznání probíhá do
konce března výstava Šárky Lupečkové,
která se vedle svého učitelského povolání
dlouhodobě věnuje volné výtvarné tvorbě.
Od roku 2006 spolupracuje s Jindřichem
Štreitem v pořádání výstav v Bruntále,
dříve v Galerii Kaple, v současnosti
v prostorách bruntálského zámku.
Před třemi lety vznikla myšlenka na spo-
lečnou výstavu. V té době Jindřich Štreit
vydal knižně cyklus fotografií Vítkovice,
kde se vedle záznamů okamžiků lidí v to-
várně objevily fotografie zajímavých de-
tailů průmyslového prostředí. Tyto se sta-
ly inspirací Šárce Lupečkové k tvorbě vy-
staveného souboru prací.
Nekonkrétní záznam dává mnohem větší
prostor fantazii každému z nás. A protože
prostor, vytvořený z bývalého chléva, ve
kterém v současnosti Šárka pracuje, je
historicky spojen s železem, přesněji
s kovářským řemeslem Rudolfa Lupečky
staršího, ale také v současnosti švagra
Rudolfa, nebylo k využití této skutečnos-
ti daleko. Zmíněný chlév byl před promě-
nou v ateliér zaplněn spoustou železných
prvků z vedlejší kovárny, které se staly
výtvarnou inspirací. Tvarově zajímavé

předměty se staly motivy v obrazech, vy-
tvořených kombinovanou technikou. O to
kouzelnější bylo zjištění, že ocelářský zá-
vod, který vznikl roku 1828 ve
Vítkovicích, nesl název Rudolfova huť -
po svém zakladateli, olomouckém arci-
biskupu Rudolfovi.
Výsledky fotografické práce Jindřicha
Štreita z Rudolfovy huti a práce Šárky
Lupečkové, inspirované „nálezy“
v Rudolfově kovárně, byly vystaveny
v září 2010 v Medlově. Na rýmařovské
výstavě můžete zhlédnout část výstavy,
práce Šárky Lupečkové.
„...syrovost kovu... každý nalezený kousek
má svou nezanedbatelnou tíhu, tíhu ne-
lehkého kovářského řemesla, tíhu života
všech, pro které je tento materiál živoby-
tím i láskou...
Tíha, která fascinuje. A tak mě kovoví na-
lezenci pro mě neznámého použití (a o to
více užaslé nad krásou zcela pragmatic-
kých prvků) přivedli k myšlence jejich vy-
užití k tvorbě grafik...
Snad se mi povedlo okouzlení všemi že-
leznými kolečky, závity, hřebíky, plechy
přenést na papír tak, abych jeho střípky
předala dál.“

Narozena 16. března 1968 v Krnově.
Vystudovala gymnázium v Krnově
(1986) a Filozofickou fakultu Ostravské
univerzity, obor český jazyk - výtvarná
výchova (1992).
V současnosti je učitelkou na základní

škole a Základní umělecké škole
v Rýmařově. Od roku 2008 bydlí v obci
Medlov. Od studií se trvale věnuje vý-
tvarné činnosti. V posledních letech dává
přednost technice umělecké grafiky (su-
chá jehla, lept, kombinovaná technika).

Ve ãtvrtek 24. února se mohli ná-
v‰tûvníci knihovny vydat po nûkte-
r˘ch památkách nejlidnatûj‰í zemû
svûta - âíny. Na cestopisnou besedu
s fotografiemi je pozval turista a ce-
stovatel Ladislav ·ín star‰í.

Beseda byla zaměřená především
na prezentaci toho nejproslulejší-
ho z čínské historie. Vyprávění
Ladislava Šína však nabídlo i ně-
kolik postřehů z běžné reality, te-
dy té, kterou v Pekingu a v dal-

ších destinacích může spatřit zá-
padní turista při organizovaném
zájezdu.
Cestu do Číny, kterou Ladislav Šín
absolvoval v dubnu 2010, prová-

zela na počátku nečekaná kompli-
kace - na letišti v Paříži výpravu
zastihla zpráva o výbuchu island-
ské sopky Eyjafjallajökull, který
do atmosféry vyvrhl mrak sopeč-

Půjčovní doba knihovny Po 9.00 - 17.00,  Út 9.00 - 17.00,  St zavřeno,  Čt 9.00 - 17.00,  Pá 9.00 - 17.00,  So 8.00 - 11.00
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ného popela a omezil tak leteckou
dopravu nad Evropou. Let do Číny
musel být odkloněn na jinou trasu.
Po příletu na místo se však už
žádné komplikace nekonaly a tu-
risté mohli vyrazit vstříc náročné-
mu programu - poznávání největ-
ších památek Číny. V Pekingu,
nad nímž po celých deset dní po-

bytu české výpravy nevysvitlo
slunce (o smogu nad čínskou me-
tropolí se mluvilo v médiích hlav-
ně v době olympiády), navštívili
Zakázané město - sídlo čínských
císařů, plné paláců a chrámů, od-
dělené od zbytku města hradbami
a vodními příkopy, Věž bubnů,
z níž se bubnováním ohlašuje čas,

proslulý Chrám nebes i neblaze
proslulé náměstí Nebeského kli-
du, které je spojeno především
s postavou Mao Ce-tunga, ale ta-
ké tradiční městskou zástavbu,
tzv. hutongy, malé domky vysta-
věné z šedých cihel, které stále víc
ustupují moderní výstavbě.
Mimo metropoli výprava vyjela
do letního císařského paláce
s krásnými zahradami a buddhis-
tickými kláštery nebo na pohřebiš-
tě Mingů. Turisté spatřili také pro-
slulou terakotovou armádu, sochy
8000 bojovníků, které byly náho-
dou nalezeny při kopání studny
v Xianu a dnes patří k největším
turistickým lákadlům. Součástí
programu byla také návštěva zpří-
stupněné části Velké čínské zdi
a moderní metropole Šanghaje,
kterou charakterizují nejen mrako-
drapy, ale i historické domy boha-
tých obchodníků s krásnými za-
hradami nebo blízké město kaná-

lů, jakési čínské Benátky. Kromě
památek navštívili turisté také ča-
jovnu, kde byli svědky čajového
obřadu, divadelní představení bo-
jovníků kung-fu nebo továrnu na
perly, továrnu na výrobu hedvábí
či výrobny uměleckých předmětů
a kaligrafií. Ladislav Šín na vlast-
ní kůži vyzkoušel i různé způsoby
místní dopravy - jízdu rikšou a po-
té rychlovlakem ze Šanghaje, kte-
rý dosahuje rychlosti okolo 450
km/hod.
Vyprávění Ladislava Šína prová-
zené vlastními i zakoupenými fo-
tografiemi (na těch bylo i sluneč-
no) bylo nejzajímavější v mo-
mentech, kdy hovořil o kontaktu
s místními lidmi - o smlouvání při
koupi suvenýrů, o sledování žen
tančících se stuhami před
Chrámem nebes, lidí společně
cvičících v pekingských parcích
nebo kreslících vodou na měst-
skou dlažbu kaligrafie. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus
Dekadent Fabrik: hudba jako obraz

V sobotu 5. bfiezna byla v Galerii
Octopus oficiálnû zahájena v˘stava
grafik Davida Cajthamla (jeho mnoho-
strannou osobnost i samotnou v˘sta-
vu pfiedstavuje ãlánek v RH 03-2011,
str. 17). Nebyla to v‰ak toho dne jedi-
ná kulturní událost a pfiíleÏitost k set-
kání se zajímavou postavou souãasné-
ho umûní. Na vernisáÏ navázal veãer-
ní koncert, kter˘ nav‰tívila i mladá
dokumentaristka Olga ·pátová, která
shodou okolností na R˘mafiovsku na-
táãela svÛj nov˘ film.
Sobotní koncert v sále SVČ na
Divadelní ulici zahájila domácí
kapela Sibérija, jedno z nejzají-
mavějších a nejaktivnějších těles
moravské alternativní scény. Její
sugestivní, ryze instrumentální
vystoupení kromě publika sledo-
vala za kamerou i dokumentarist-
ka Olga Špátová, která přijela na
severní Moravu natáčet sekvence
pro vznikající dokument Největší

přání III, jímž navazuje na dva
snímky svého otce Jana Špáty
z 60. a 80. let. „Film vzniká od li-
stopadu 2009 a měl by zachytit
současnou mladou generaci, její
hodnoty a přání, to, jak žijeme
a jací jsme,“ přiblížila dokument
režisérka. Pro svůj film natáčí lidi
v běžných situacích, mladé rodi-
ny, studenty, ale třeba i trestance
ve věznicích. Do Rýmařova se
chce vrátit v dubnu a setkat se mi-
mo jiné s rýmařovskými gymna-
zisty.
Hlavní hvězdou večera byla kape-
la Dekadent Fabrik, složená 
z uměleckých osobností a hudeb-
ních legend českého undergrou-
ndu. Sestavu tvoří kytarista a sam-
pler David Cajthaml, baskytarista
Ivan Bierhanzl, saxofonista
Mikoláš Chadima a „ruchař“ DJ
Satan. Zvuk kapely nezapře, že je-
jími členy jsou lidé působící ve

výtvarných kruzích (David
Cajthaml jako výtvarník a DJ
Satan neboli Otto M. Urban, histo-
rik umění a kurátor). Nejspíš i pro-
to má hudba vizuální charakter.
Podklad jednotlivých skladeb,
které na sebe při vystoupení kon-
tinuálně navazují, vytváří na počí-
tači David Cajthaml a na něj jako
na malířské plátno během impro-
vizovaných produkcí členové ka-
pely „malují“ svými nástroji hu-
dební linky různých barev, melo-
dických tvarů a dynamiky. Každá
z linií je vedena samostatnou ru-
kou (kapela na jevišti nepůsobí ja-
ko celek, ale spíš jako čtveřice in-
dividuálních osobností, ponoře-
ných ve svém vnitřním světě),
přesto společně vytvářejí sehraný
hudební obraz. Výtvarnost vy-
stoupení ještě prohlubuje video-

projekce v pozadí, rytmický sled
záběrů z mikro- a makrokosmu,
jakási vizuální báseň o plynutí
světů, které daleko přesahují lid-
skou existenci.
Tečku za večerem udělala olo-
moucká kapela Hynkovy zámky,
jejíž vystoupení bylo tentokrát li-
mitováno zúženou - pouze tříčlen-
nou - sestavou hudebníků. Častý
koncertní společník Sibérije, ne-
méně zajímavý a osobitý, přinesl
trochu jinou podobu alternativní
hudby, které v tomto případě do-
minuje zvuk houslí a nezpěvně
přednášené autorské texty.
Jedinečný koncert završil sobotní
kulturní žně, výstava Davida
Cajthamla je v městském muzeu
k vidění do 16. března. 

(Foto na titulce: R. Panáček)
ZN

Fota: Ladislav Šín st.

Koncert Sibérije natáčí O. Špátová

Foto: M. Zoth
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pozvánka na výstavu
Syčák Petr Váša (kresba)

Vernisáž 19. 3. v 16.00
Petr Váša je znám rýmařovskému
publiku především jako hudebník,
od 19. března do 10. dubna se
v Galerii Octopus představí svým
výtvarným dílem.
Fyzický básník, hudebník, perfor-
mer, spisovatel, výtvarník a herec,
absolvent dějin umění na
Filosofické fakultě MU Petr
Váša, velký improvizátor a neustá-
lý hledač neotřelých uměleckých
postupů, patří mezi nejoriginálněj-
ší české umělce. Je nepřehlédnu-
telnou osobností, která vzešla z br-
něnské alternativní scény.
V minulosti působil hned v několi-
ka rockových kapelách - například
Ošklid, Z kopce a chvíli strávil
i s Jasnou pákou. V roce 1990 za-
ložil „multi-revival“ A-Beat, kte-
rý během jednoho roku na řadě
koncertů postupně interpretoval
dějiny rockové hudby. Po skončení

tohoto projektu se celá devadesátá
léta věnoval tzv. fyzickému bás-
nictví, žánru spojujícímu literární,
hudební, pohybové a výtvarné in-
spirace ve výrazu pouhého hlasu
a těla sólového performera.
Pedagogicky působil mj. na
Fakultě výtvarného umění
a Janáčkově akademii múzických
umění v Brně.
Po řadě sólových projektů, kniž-
ních i audiovizuálních publikací,
prezentací v rozhlase, televizi a na
výstavách, spoluprací s různými 
umělci a studenty uměleckých
škol, stovkách vystoupení v České
republice a v zahraničí (Slovensko,
Polsko, Rakousko, Německo,
Dánsko, Francie, Švýcarsko,
USA), založil v roce 2000 hudební
skupinu Ty Syčáci, s níž zatím vy-
tvořil několik písňových cyklů
a experimentálních oper. Octopus

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

Úsměvně

Já už jsem si odpustila
V Podoláku uplynulo dost vody,
jsem zase o nějaké to kilo starší,
ale ráda se s vámi, čtenáři moji,
podělím o zážitky posledních
dnů. Snědla jsem dost jitrnic, vy-
pila trochu moc málo tekutého
chleba, taky hodně šálků kávové-
ho životabudiče a spořádala
zdravé krmě z celého světa.
Musela jsem říct: Ať žije globali-
zace neboli zeměkoulizace!
Na počátku roku jsem platila da-
ně, složenky, poplatky za možné
i nemožné. Jedním očkem se po-
dívala na konto v bance - není
tam moc zajímavé čtení. Potěšila
jsem se s mnoha lidmi, vyslechla
jejich příběhy. Odpustila jsem li-

dem, kteří mě rozplakali, zkom-
plikovali mi život, nedodrželi, na
čem jsme se dohodli. Nechválím
se, spíš si nadávám, já trouba
jsem půjčila peníze, nalítla, kou-
pila zbytečně a nedobře. Vyrážela
jsem se svými superkamarádka-
mi za hranice všedních dnů, já se
vám svěřím - je to takové putová-
ní po hospůdkách a restoránech.
Držíme se hesla: Hory obdivuj
z dálky, hospody zblízka.
Přišel také den, kdy pro mne by-
lo nutné vyrazit do Olomouce za
nutnými pochůzkami a nákupy.
A už jedu. Prvním autobusem, 
abych vše stihla. V peněžence
mám lístek, takový jízdní řád, co

třeba zařídit. V poledne si uvědo-
muju, že žaludek by něco chtěl -
a rychle. Vcházím do útrob nej-
bližšího rychlého občerstvení,
kde něco voní. Ony jsou to čer-
stvé bramboráky. Už jsou dva na
mém talířku a já se oblizuju až za
ušima (vlastníma). Mezitím
chvatně přemýšlím, kam pove-
dou moje kroky... Dobré to bylo!
Otřu si ústa ubrouskem a s chutí
se napiju. To malé pivo bodlo.
Už není. Sympatický padesátník,
který pojídal guláš a stojí naproti
mně, se upřímně usmál, když
jsem dorazila zbytek. Pak lehce
prohodil: „Já jenom... Nevadilo
vám, že to pivo bylo moje?!“

Přátelé, já mu vymlaskla jeho
poctivě zaplacený nápoj. Začala
jsem se překotně omlouvat, oka-
mžitě se chystala koupit mu jiné,
dorostlé. Ten muž, duše dobrá,
mě zarazil a naprosto nepřipustil,
abych šla pro jiné. Se smíchem
prohodil: „Na vás byla radost se
podívat. S jakou chutí. Jako paní
správcová z postřižinského pivo-
varu. Tak ať je to na naše zdraví!“
Pak jsme se oba chechtali, okolí
nevědělo proč. Nejraději bych 
odešla kanálem. Tomu svému
sponzorovi se dodatečně ještě
teď omlouvám. Vám jsem se
svěřila.
A taky jsem si odpustila. Si
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Organizace a spolky

Romské centrum Rýmařov podpořilo Zdravou pětku
Komunitní centrum Spoleãenství
RomÛ na Moravû se v r˘mafiovské
poboãce úspû‰nû zapojilo do origi-
nálního vzdûlávacího programu pro
dûti - Zdravá pûtka, kter˘ jiÏ od ro-
ku 2004 poukazuje na to, jak je dÛle-
Ïité se správnû stravovat. Tento
program vznikl jako reakce maloob-
chodní znaãky Albert na narÛstající
poãet obézních dûtí a dospûl˘ch
v âeské republice.
A právě v pondělí 28. února se se-
šli romské děti, pozvaní hosté
a odborníci na zdravou výživu,
aby si připomenuli pozitivní 
aspekty programu Zdravá pětka
a završili tříměsíční trvání nejrůz-
nějších seminářů, příprav a ochut-
návek zdravých pokrmů, které
měly hravou formou dětem vštípit
správné stravovací návyky.
„Naše rýmařovská pobočka ko-
munitního centra Společenství
Romů na Moravě byla založena
v roce 2005 a je určena především
pro romské a sociálně slabé děti
a mládež. Naší náplní jsou zejmé-
na volnočasové aktivity těchto dě-
tí. A jednou z těchto aktivit bylo
právě zapojení do programu
Zdravá pětka, kterou podpořil
Nadační fond Albert,“ řekl před-
seda rýmařovské pobočky
Společenství Romů na Moravě
Martin Daňhel. Děti si v komunit-
ním centru v rámci Zdravé pětky
osvojovaly základní pojmy a za-
měřily se v tomto směru přede-
vším na ovoce a zeleninu.
Pondělní program si děti připravi-
ly samy, včetně moderování a pří-
pravy krátké prezentace, zaměře-
né na extrémní témata ve stravo-
vání, kterými byly anorexie 
a obezita. V třicetiminutové před-

nášce vystoupila také poradkyně
pro výživu Kateřina Perůtková
z Olomouce, jež obeznámila rom-
ské děti, ale i pozvané hosty
s principy projektu Víme, co jíme.
Děti se aktivně zúčastnily také
přípravy zdravého pohoštění
a v závěru prezentace cyklu
o zdravé výživě zazněla tempera-
mentní romská hudba v podání
chlapců z komunitního centra
Jirky a Martina, kteří zahráli na
klávesy.
Finanční podporu nesl na svých
bedrech Nadační fond Albert, kte-
rý byl zřízen pro podporu vzdělá-
vání, integrace a rozvoje dětí ze
sociálně znevýhodněných skupin
a podporu zdravého životního sty-
lu dětí i jejich rodičů. „Nadační
fond Albert vznikl v roce 2009
a zastřešuje charitativní aktivity
společnosti Ahold. Od září fungu-
je program Pro zdraví a v rámci
něj si právě Společenství Romů na
Moravě podalo přihlášku do na-
šeho grantového řízení. Napsali
moc hezký projekt, který splňoval
všechna kritéria, protože se pře-
devším samy děti zapojily do pre-
zentací, samy si informace vyhle-
daly, což jsme ostatně mohli dnes
vidět a máme z toho velkou ra-
dost. Finanční částka byla velmi
dobře využita a já věřím, že se
Společenství Romů na Moravě
opět přihlásí do některého z gran-
tových řízení, kterých je v našem
fondu více,“ informovala mediál-
ní zástupkyně Nadačního fondu
Albert Eva Nepokojová z Prahy,
která dále dodala, že každý ná-
vštěvník Albertu si může zakoupit
malou igelitovou tašku za 1 koru-
nu a část tohoto výtěžku jde do

nadačního fondu. „Jedná se zhru-
ba o jeden milion korun měsíčně
a správní rada nadačního fondu
tyto prostředky rozděluje do pře-
dem vypsaných grantových řízení,
do kterých se mají možnost jedno-
tlivé subjekty přihlásit, a my pak
posuzujeme, jak je projekt zajíma-
vý, smysluplný, zda vůbec je část-
ka relevantní tomu, co požadují.
Pak je necháme projekt zrealizo-
vat a jezdíme se přesvědčovat, zda
proběhlo vše tak, jak mělo,“ dopl-
nila dále Eva Nepokojová.
Nadační fond Albert má tři stěžej-

ní pilíře. První je určen pro zdra-
vou výživu a jmenuje se Pro zdra-
ví, druhým pilířem je program Pro
rodinu, který podporuje náhradní
rodinnou nebo hostitelskou péči,
a třetím pilířem je projekt
S Bertíkem za dětským úsměvem,
dlouholetý státní projekt, určený
na pomoc dětem v dětských do-
movech.
Pozvání na poučné setkání neod-
mítli ani místostarosta města Ing.
Jaroslav Kala a vedoucí sociální-
ho odboru MěÚ Rýmařov Bc.
Iveta Podzemná. JiKo

Začínající závodnice porazila zkušené psovody
V sobotu 26. února se konal za
slunečného, ale mrazivého dne 
obranářský závod v Oticích.
Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií: mládežníci (do 18 let)
závodili podle mezinárodního
zkušebního řádu IPO1 a dospělí
podle IPO3. Celkem se sešlo je-
denáct psovodů, z toho šest mlá-
dežníků. Někteří závodníci jsou
již zkušenými psovody a se svý-
mi psy se několikrát zúčastnili
vylučovacích závodů i mistrov-
ství ČR.
Soutěž posuzoval rozhodčí z vý-
konu Karel Sedláček, obrany fi-
guroval Karel Mellar. Výkony

psů se v současné době posuzují
podle mezinárodních kriterií
velmi přísně. U psů se vyžaduje
nejen rychlost a přesnost v plně-
ní povelů, ale také radostný pro-
jev, ochota k práci a především
kontakt se svým psovodem na
poslušnosti, u obrany je vyžado-
vána hlavně ovladatelnost psa,
klidný, pevný a razantní zákus,
pes nesmí figuranta napadat,
kousat smí jen do ochranného
rukávu a musí provést na povel
psovoda okamžité puštění ruká-
vu a pečlivě střežit figuranta do
příchodu psovoda. I drobná chy-
ba je postižená snížením bodo-
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Z okolních obcí a měst

Reneček byl nejlepší Masopust v Ryžovišti
V předvánočním čase vyhlásilo pražské na-
kladatelství Fragment společně s časopisem
a televizním programem pro děti „Báječná
školka“ celostátní výtvarnou soutěž o nej-
krásnější vánoční a tříkrálové motivy.
Obrázků, vystřihovánek, nápaditých modelů
a dekorací se sešlo veliké množství, protože
vánoční výzdobu si chystá každá škola. A ví-
te, kdo vyhrál? No přece Reneček Fábera
z Mateřské školy ve Staré Vsi. Jeho barevná
koláž tří králů v rozevlátých hábitech upou-
tala porotu natolik, že jí dala nejvíce hlasů.
Výsledky soutěže budou uveřejněny v úno-
rovém čísle Báječné školky a Renečka čeká
určitě nějaká zajímavá cena. Blahopřejeme! 

Eva Staňková, ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

V sobotu 19. února uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Ryžoviště se zástupci Obce
Ryžoviště masopust. Program byl již tradiční
a trval skoro 24 hodin. Do programu byli za-
pojeni děti, mládež i dospělí. Ráno se vydal
masopustní průvod do ulic Ryžoviště, aby ko-
miníček přinesl štěstí do domu, aby medvědi
vytancovali místní ženy a Mlsný aby vymetl

udírny, komíny a ledničky. Ve večerních ho-
dinách byla v multifunkčním domě zahájena
zábava, kde jsme před půlnocí společně po-
chovali basu a vytrvalci tancovali do rána.
Děkujeme všem za krásně připravený a zor-
ganizovaný masopust.

Eva Lašáková,
starostka obce

vého ohodnocení. Kromě psa se
také hodnotí projev a vystupo-
vání psovoda.
Mezinárodní zkušební řád IPO
je odlišný od národního zkušeb-
ního řádu zejména v tom, že
rozhodčí neříká psovodovi, co
má dělat, dává jen pokyny
k provedení cviku, takže psovod
si sám musí přesně pamatovat,
jak jdou cviky za sebou, kdy se

vydává povel, musí dodržovat
délku osy postupu a vědět, jaká
je vzdálenost od psa při odlože-
ních za pochodu či poklusu
(vsedě, vleže, vestoje). Navíc se
celá poslušnost i obrana provádí
bez vodítka, pes musí těsně sle-
dovat psovoda u levé nohy.
Největším překvapením závodu
byla nejmladší účastnice, teprve
jedenáctiletá Šárka Koudelová

z Kynologického
klubu Dobřečov.
Soutěžila s fenou
německého ovčá-
ka Freiou ze Slo-
vanského domu.
Byl to její úplně
první závod, takže
její rodiče (zkuše-
ní a mnohaletí
cvičitelé psů) spí-
še očekávali, že si
jen zažije závodní
atmosféru a vy-
zkouší soutěž na
vlastní kůži. Šár-
ka měla dosud jen
zkušenosti s cvi-
čením svého tr-
pasličího pudla
Endyho, se kte-
rým se zúčastnila
mnoha veřejných

vystoupení. Proto bylo pro rodiče
velkým a milým překvapením,
že jejich dcera byla na závěr vy-
hodnocena nejen jako nejmladší
účastník, ale především zvítězila
v kategorii mládeže IPO1 a zís-
kala cenu „Nejlepší obranář zá-
vodu“, kde s Freiou obdržela nej-
více bodů v obraně. Jelikož měla
i nejvíce bodů ze všech soutěží-
cích za poslušnost i obranu, zís-
kala také titul „Celkový vítěz zá-
vodu“ a Cenu starosty města
Otice.

Výsledky:
IPO1 (mládež):
1. místo: Šárka Koudelová +

Freia ze Slovan. domu (KK
Dobřečov) - 170 bodů
2. místo: Nikol Vítečková +
Tesák (ZKO Otice) - 158 bodů
3. místo: David Hanel + Odix
Vitaxis (ZKO Otice) - 156 bodů

IPO3 (dospělí):
1. místo: Sylva Elblová + Darny
Ozarkův sen (ZKO Opava) - 164
bodů
2. místo: Jan Horák + Wolf
Moravia Go-Ha (ZKO Zlaté
Hory) - 160 bodů
3. místo: Miroslav Šindler +
Aron Anilorak (ZKO
Kylešovice) - 152 bodů

J. Koudelová (KK Dobřečov)

René Fábera Foto: autorka
Foto: archiv OÚ Ryžoviště
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Obec Ryžoviště a Sbor dobrovolných hasičů
Ryžoviště
pořádají

Josefovský turnaj v ping-pongu

Turnaj se uskuteční v sobotu 19. března 2011
od 15 hodin v Multifunkčním domě Ryžoviště.

I.   Kategorie - mládež do 18 let (bez startovného)
II.  Kategorie - muži od 18 let (startovné 30 Kč)
III. Kategorie - ženy od 18 let (startovné 30 Kč)

Neseďte doma a přijďte si zasportovat!

Josefovský turnaj v ping-pongu

Zajímavosti z přírody
Sovy - královny noci

Kolik z nás se může pochlubit, že
slyšelo ve volné přírodě houkat
sovu? A kolik z nás může říct, že
sovu vidělo? A přece tady jsou.
Jak to vypadá s těmito královnami
noci u nás na Rýmařovsku?
Nejhojnějším druhem je puštík
obecný (Strix aluco). Jeho hou-
kání můžeme zaslechnout již
v tomto období až do konce
května. Vyskytuje se téměř ve
všech lesích v okolí Rýmařova.
Jeho hlas je dobře slyšitelný
v nočních hodinách po 22. hodi-
ně. Hnízdí v dutinách stromů

a obsazuje i speciální hnízdní
budky. Druhou nejrozšířenější
sovou je u nás sýc rousný
(Aegolius funereus), malinká so-
vička s vypoulenýma očima, je-
jíž houkání připomíná zvuk par-
ních lokomotiv. Vyskytuje se ta-
ké v hlubokých lesích a její roz-
šíření zasahuje i do vyšších po-
loh. Hnízdí stejně jako puštík.
Naší největší sovou je výr velký
(Bubo bubo), který v okolí
Rýmařova hnízdí na skalách v po-
čtu několika párů. Nejčastější po-
travou výrů jsou ježci, drobní sav-

ci a ptáci, ale osobně jsem na jeho
hnízdě objevil i zbytky jestřába.
Protože se s puštíkem považují za
potravní konkurenty, platí takové
pravidlo, že kde je výr, tam není
puštík, ale ve své blízkosti snese
výr výše uvedeného sýce rousné-
ho, který mu nekonkuruje. Podle
teoretických předpokladů by měl
žít v Rýmařově i kalous ušatý
(Asio otus), ale mně se jej zjistit
zatím nepodařilo.
V loňském roce začal v rámci
České ornitologické společnosti
projekt s názvem „Podzimní ma-
pování kulíška nejmenšího (Glau-
cidium passerinum)“. Zapojil jsem
se do tohoto projektu se záměrem
zjistit, jestli se tato naše nejmenší
sovička u nás vůbec vyskytuje.
Jedna z večerních vycházek byla
úspěšná a houkání této sovičky
jsem zachytil na Jelení cestě kou-
sek od motorestu Hvězda v nad-
mořské výšce asi 950 m.
A jak se vlastně přítomnost sov
v přírodě zjišťuje? Jednoduše cho-
díte v noci po vytipovaných loka-
litách, pomocí jednoduché audio-
techniky invokujete hlas přísluš-

ného druhu a sova se vám ozve -
v případě, že se v dané lokalitě
vyskytuje. Často se stává, že při-
letí těsně nad vaši hlavu a pak se
z monitoringu stává adrenalinový
sport. Druhou metodou je tzv. 
akustický monitoring, který spo-
čívá v tom, že ponecháte speciál-
ní nahrávací zařízení celou noc na
místě a potom analyzujete všech-
ny zvuky, které se zaznamenaly.
V letošním roce chystáme ve spo-
lupráci se Zoologickou zahradou
Lešná rozmnožování a odchov
s následným vypouštěním do pří-
rody naší nejvzácnější sovy sýčka
obecného (Athene noctua).
Nepodařilo se mi vypátrat, jestli
tato sova někdy v Rýmařově žila,
ale osobně si myslím, že ano, pro-
tože jejím hnízdním biotopem
jsou věže kostelů a radnic a ty ta-
dy máme.
Až někdy z jara vyrazíte večer do
přírody, zkuste se chvíli zastavit
a zaposlouchat se do nočního ti-
cha - třeba některou noční králo-
vnu zaslechnete. 

Ing. Miroslav Glacner,
Česká společnost ornitologická

Ilustrační foto: Petr Šimon

-05-2011  9.3.2011 18:00  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2011

22

A odpusť nám naše viny!
Jarní sluníčko nám připomíná,
že už nám bude lépe na duši i na
těle. Připomíná nám konec druhé
světové války před šestašedesáti
lety, ale přináší i vzpomínku, že
navždy odešel milovaný služeb-
ník Páně, Svatý otec Jan Pavel
II. Ani hodiny motliteb nám už
nemocného ochránce nedokáza-
ly zachránit od smrti, Svatý otec
odešel do království nebeského.
Smutný den 2. března 2005. Ale
zanechal nám pokoj a lásku, kte-
rá ani smrtí nekončí.
I my z farnosti jsme měli plány
setkat se se Svatým otcem při
velkých událostech nebo pou-
tích. Velkou událostí pro naše
město a farnost bylo, když 21.
prosince 1989 přijal ve věčném
městě Římě, ve Vatikánu, důstoj-
ný pan Dr. František Vaňák před
Svatou stolicí jmenování na arci-
biskupa Olomouce.
Náš milovaný Dr. František
Vaňák společně s děkanem
Bohumilem Měchurou v tomto
Bohem zapomenutém kraji slou-

žili Bohu i lidem dlouho a pocti-
vě. A za to byli bývalým reži-
mem trestáni. Nezlomilo je to,
nepoddali se. Dr. František
Vaňák sloužil u nás 38 let a po-
zději byl jmenován Čestným ob-
čanem města Rýmařova. Na jeho
počest byla na zdejší faře odha-
lena pamětní deska. Duchovní 
otec a děkan Bohumil Měchura
zůstal rovněž věrný svým oveč-
kám a farnosti Horního Města.
Za to, že neřekli pohraničí sbo-
hem, že naopak zůstali, aby hlá-
sali v kostelíčcích farníkům 
evangelium, za to jsme oběma
drahým kněžím stále vděčni.
Největší historickou událostí pro
nás byla návštěva Svatého otce
Jana Pavla II. na Velehradě o dru-
hé velikonoční neděli 22. dubna
1990, kde přijal Dr. František
Vaňák od Jana Pavla II. pálium
se slovy: „Toto je den, který uči-
nil Pán a sv. Cyril a Metoděj.“
A my farníci jsme byli svědky,
jak se František Vaňák stal me-
tropolitou olomouckým. Ovšem

jen na velmi krátkou dobu. Jeho
zdraví bylo silně poznamenáno
a 14. září 1991 zemřel v Městě
Albrechticích a byl pohřben pod-
le svého přání na sv. Hostýně.
Dne 28. června by se dožil 95 let.
Žije v Kristu stále s námi a bude
i nadále. Každým věřícím i nevě-
řícím byl milován. Protože on
byl láska jako Bůh, jako Svatý 
otec Jan Pavel II.
S velkými obavami se také oče-
kávala historická událost, kterou
náš kněz vyhlásil v jubileu mile-
nia - v roce 2000. Odpuštění
a smíření Němců a Čechů. Jaké
budou ohlasy mezi těmito dvě-
ma těžce zkoušenými a trpícími
národy? Ale i Jan Pavel II. nám
při každém setkání předával své
poselství: Nebojte se, mám vás
rád. Doneste je do svých domo-
vů, rodin a celého světa. Tak
jsme poslali pozvání rodákům
do Německa.
Pátého srpna roku 2000 uplynu-
lo 55 let od tragické události prv-
ního odsunu zdejších obyvatel.
Rok 2000 byl zároveň rokem,

kdy jsme si připomenuli 2000 let
od vtělení a narození Božího sy-
na Ježíše Krista. Byl to milostivý
rok našeho Pána, kdy nás Svatý
otec vzýval k přiznání svých vin
a k velikému smíření. Učinili
jsme tak při mši svaté v chrámu
sv. archanděla Michaela, při kte-
ré zazněla korunovační mše 
W. A. Mozarta! Tato mše byla
sloužena za všechny oběti odsu-
nů. Na tuto mši svatou byli po-
zváni všichni rodáci z bývalého
rýmařovského okresu. Tenkrát
náš kněz zvláště zval všechny
kněze, kteří pocházeli z tohoto
kraje. Ohlasy byly tenkrát určitě
dobré, přijeli i rodáci, zúčastnil
se i pan starosta, z německé stra-
ny za všechny rodáky pan
Robert Richter, rodák z Ryžo-
viště. Vše se vší důstojností 
a úctou překládal do obou jazyků
pan Martin Dzingel z Horního
Města. Určitě zůstaly krásné zá-
žitky v našich pamětích a mše
svatá přinesla úrodu pro oba ná-
rody. Je to naším společným přá-
ním! Olga Schreiberová

Kde domov můj?
Toto poselství bych chtěla připomenout i na-
šim pánům doktorům v naší krásné zemi, aby
od nás neutíkali za peníze do ciziny, ale sliby,
které složili, dodrželi a léčili, neboť poslání je-
jich je sloužit lidem. Jako naši kněží nám při-
nášejí evangelium. Já bych ze svého domova

nikdy dobrovolně neutekla, i když mám po 40
letech práce jen 8 965 korun. A to jsem bez
přestání pracovala a vychovala tři syny. A po 
4. měsíci od porodu jsme musely nastoupit do
práce. Ale tady mám rodinu, přátele, tady mám
domov, o který někdo právě násilně přišel.

Proto přeji nám všem, mějme ho rádi. Ani ve
světě není tak blaze, jak si kdo myslí, natož lé-
kaři. Smutné je, že peníze si se sestřičkami ne-
dokázali rozdělit. Jak může být někdo v so-
bectví šťastný? Nepochopím. 

Olga Schreiberová

JAK VYJDE
Další čísloRÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 25. 3. 2011

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 17. 3. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
6/2011

Foto: archiv autorky
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Sport
Sportovní klub Studio Sport a zdraví vybojoval dva zlaté

a dva bronzové poháry

Umístění našich závodnic v celoročním žebříčku MLA 2010
Kategorie 1 Profi (8-10 let)
Hamplová Jana 1. místo - zlatý pohár
Zifčáková Klára 4. místo

Kategorie 1 Neprofi (8-10 let)
Človečková Tereza 7. místo
Pallová Šárka 8. místo
Černíčková Aneta 9.-10. místo
Stržínková Adéla 12. místo
Šulíková Tereza 15. místo
Maceková Dominika 87. místo
Dvořáková Kristýna 101.-104. místo
Hamerská Michaela 101.-104. místo
Rafajová Adéla 101.-104. místo

Kategorie 2 Profi (11-13 let)
Krywdová Tereza 1. místo - zlatý pohár
Zapletalová Šárka 3. místo - bronzový pohár
Kuzmíková Barbora 23.-25. místo

Kategorie 2 Neprofi (11-13 let)
Bršťáková Michaela 7. místo
Hamplová Lenka 8.-9. místo
Gremlicová Natálie 20. místo
Šrámková Tereza 62. místo

Dne 19. února se v Palkovicích vyhlašovaly
výsledky Moravskoslezské ligy aerobiku
(MLA) 2010. Sportovní klub Studio Sport
a zdraví se již několik let drží na špici krajské-
ho aerobiku a také v ročníku 2010 patřil mezi

nejúspěšnější kluby. Do MLA se započítávaly
získané medaile a body ze šesti soutěží v roce
2010. Rýmařovské závodnice slavily ve všech
soutěžích ligy jeden úspěch za druhým. Při ko-
nečném součtu bodů vystoupily v soutěži jed-

notlivců naše dvě závodnice na nejvyšší, zlatý
stupeň a jedna závodnice na stupeň bronzový.
V soutěži klubů obsadil SK Studio Sport
a zdraví Rýmařov nádhernou 3. příčku a do
Rýmařova přivezl bronzový pohár!

Všem závodnicím děkujeme za vynikající reprezentaci klubu a města Rýmařova. Poděkování patří i trenérkám Lydii Švédíkové, Olze
Človečkové, Lydii Mihálové a Zuzce Bučkové za výborně odvedenou celoroční práci. Také děkujeme všem rodičům, bez jejichž dobré spolu-
práce by tak výborné výsledky nebyly možné. Podrobnosti o MLA najdete na www.studiosportazdravi.cz.  Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Městská basketbalová liga
Tabulka Městské basketbalové ligy v Rýmařově po 8. kole

Pořadí střelců Městské basketbalové ligy v Rýmařově po 8. kole

Ilustrační foto: archiv redakce

Foto: SK St. Sport a zdraví
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Okresní přebor ledního hokeje zná vítěze
Hokejový servis bruntálského okresu

v sezóně 2010-2011 - skupina „A“
Hokejový servis bruntálského okresu

v sezóně 2010-2011 - skupina „B“
TJ H. Benešov ,,B“ - HC Rýmařov 4:2
HC Rýmařov - TJ SL. Batex Bruntál 4:5
HK Krnov ,,B“ - TJ SL. Batex Bruntál 6:3
HC Rýmařov - HK Krnov ,,B“ 3:8
TJ SL. Batex Bruntál - TJ H. Benešov ,,B“ 4:6
HK Krnov ,,B“ - TJ H. Benešov ,,B“ 6:1
TJ SL. Batex Bruntál - HC Rýmařov 5:5
TJ SL. Batex Bruntál - HK Krnov 5:8
HC Rýmařov - TJ H. Benešov ,,B“ 5:0 (kont.)
HK Krnov ,,B“ - HC Rýmařov 6:1
TJ H. Benešov ,,B“ - TJ SL. Batex Bruntál 10:4
TJ H. Benešov ,,B“ - HK Krnov ,,B“ 6:8
HK Krnov ,,B“ - TJ SL. Batex Bruntál 7:4
TJ H. Benešov ,,B“ - HC Rýmařov 3:11
HC Rýmařov - HK Krnov ,,B“ 5:0 (kont.)
TJ SL. Batex Bruntál - TJ H. Benešov ,,B“ 3:9
TJ SL. Batex Bruntál - HC Rýmařov 5:7
TJ SL. Batex Bruntál - HK Krnov ,,B“ 3:10
HC Rýmařov - TJ H. Benešov ,,B“ 9:3
HK Krnov ,,B“ - HC Rýmařov 8:2
TJ H. Benešov ,,B“ - HK Krnov ,,B“ 2:3
HK Krnov ,,B“ - TJ H. Benešov ,,B“ 4:2
TJ H. Benešov ,,B“ - TJ SL. Batex Bruntál  3:6

HC Grizzlies - HC Lomnice 6:5
SK Medvědi - Sv. Heřmanice 4:4
HC Lomnice - Sv. Heřmanice 10:4
HC Železná - SK Medvědi 3:11
SK Medvědi - HC Grizzlies 9:5
Sv. Heřmanice - HC Železná 10:4
HC Lomnice - HC Železná 6:4
HC Grizzlies - Sv. Heřmanice 6:5
SK Medvědi - HC Lomnice 3:17
HC Železná - HC Grizzlies 1:13
HC Lomnice - HC Grizzlies 5:0 (kont.)
Sv. Heřmanice - SK Medvědi 4:6
Sv. Heřmanice - HC Lomnice 5:0 (kont.)
SK Medvědi - HC Železná 3:4
HC Grizzlies - SK Medvědi 8:5
HC Železná - Sv. Heřmanice 8:3
HC Železná - HC Lomnice 3:9
Sv. Heřmanice - HC Grizzlies 3:4
HC Lomnice - SK Medvědi 5:6
HC Grizzlies - HC Železná 6:2
HC Grizzlies - HC Lomnice 8:5
SK Medvědi - Sv. Heřmanice 4:7
HC Lomnice - Sv. Heřmanice 11:6
HC Železná - SK Medvědi 4:5
SK Medvědi - HC Grizzlies 8:4
Sv. Heřmanice - HC Železná 5:0 (kont.)
HC Grizzlies - Sv. Heřmanice 9:3
HC Lomnice - HC Železná 8:2
SK Medvědi - HC Lomnice 2:3
HC Železná - HC Grizzlies 5:6

Tabulka skupiny „A“ Tabulka skupiny „B“

Vítězem skupiny „B“ se stalo družstvo HC Grizzlies Rýmařov. Vítězem a přeborníkem okresu Bruntál se pro sezónu 2010 - 2011 stalo druž-
stvo HK Krnov „B“. Vítězi blahopřejeme k získání putovního poháru. VV OSLH Bruntál děkuje všem hokejovým družstvům, která repre-
zentovala bruntálský okres. Těšíme se na sezónu 2011-2012. Martin Ftáček

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Akce: bfiezen
balakryl - sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBB AA RR VV YY LL AA KK YY
Sokolovská 35, Rýmařov, tel.: 554 211 228

Exhibiční utkání HC Rýmařov a HC Šumperk Foto: archiv J. Slováčka
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Je tu pro Vás!
Nabízíme: výcvik všech skupin

kondiční výcvik
školení řidičů

Sleva 5 % z celkové ceny výcviku při předložení
tohoto inzerátu pro prvních 20 zájemců!

Najdete nás na ul. Julia Sedláka 14, Rýmařov,
1. patro, každou středu 15 - 16 hod.

Kontakt: tel.: 777 556 232 / 608 421 208 e-mail: bilova02@email.cz

AUTOŠKOLA BILL

Reklama

v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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www.KANCLIR.cz

GARÁŽOVÁ VRATA
od 9.999 Kč

Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálko-

vé ovládání. Typizovaná  i na míru. Standartní barvy 
i imitace dřeva. K základnímu provedení je možno dodat
na přání různé bezpečnostní i komfortní příslušenství.
Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
- zabýváme se prodejem i výstavbou oplo-
cení. Poplastovaná nebo  pozinkovaná ple-
tiva, kované ploty, průmyslové, mobilní.

Pletivo s povrchem Zn+PVC výšky 100 cm od 43,- Kč/m.
Pletivo  v. 150 cm/oko 50x50 mm, Zn+PVC, za 59,- Kč/m.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny skladem. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu - stínovka.

Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bûlá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 16:00

Tel.: 722 550 000, 732 650 203

DOPRAVA ZDARMA
- pfii celkovém nákupu nad 7.000 Kã.

RPK - R˘mafiovská poradenská kanceláfi
Mgr. Jifií Jahn

nabízí

aadministrativní sluÏby v oblasti realit:

- sepsání kupní smlouvy
- sepsání darovací smlouvy
- sepsání smlouvy o zfiízení ãi zániku vûcného bfiemene
- sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- vyplnûní souvisejících daÀov˘ch pfiiznání
- a dal‰í

administrativní sluÏby
v oblasti obãanskoprávních záleÏitostí::

- sepsání návrhu na rozvod
- sepsání dohody o vypofiádání spoleãného jmûní manÏelÛ
- sepsání návrhu, pfiípadnû dohody o úpravû v˘chovy
a v˘Ïivy nezletil˘ch dûtí na dobu pfied a po rozvodu, se-
psání Ïádosti o stfiídavou péãi
- sepsání pln˘ch mocí
- sepsání smûnky, dluÏního úpisu
- sepsání nájemních a podnájemních smluv
- a dal‰í

Kontakt:
telefonní ãíslo: 721 418 549
e-mail: rpk.rymarov@seznam.cz

Pronájem
Od května tohoto roku nabídka pronájmu kanceláří, 

popř. lékař. ordinace, kadeřnictví, pedikúry, 
masážní salon, kosmetika, solární studio apod.

Prostory jsou v budově Nábytku Polách 
- 2. patro

- kancelář s vlastním měřením elektrické energie
- teplou i studenou vodou, s vlastním měřičem
- minikuchyňkou
- kabelové připojení k internetu
- označení, rozměry a cena za měsíční pronájem, jednotlivých 

místností:

Místnost č. 310 se skládá ze dvou prostor.
Vhodné pro zřízení ordinace (včetně WC, sprchy, umyvadla
a připojení na kuchyňské spotřebiče).

č. 310 - 34,7 m2 ....................................................... 10.410 Kč
č. 314a - 11,5 m2 ....................................................... 3.450 Kč
č. 314b - 11,2m2 ....................................................... 3.360 Kč
č. 316 - 9,3m2 ....................................................... 2.790 Kč
č. 317 - 8,5m2 ....................................................... 2.550 Kč
č. 318 - 8 m2 ....................................................... 2.400 Kč
č. 319 - 10,8m2 ....................................................... 3.240 Kč
č. 320 - 13,2m2 ....................................................... 3.960 Kč
č. 321 - 15,9m2 ....................................................... 4.770 Kč
č. 322 - 15,1m2 ....................................................... 4.530 Kč

Zájemci o pronájem se mohou hlásit již nyní 
v kanceláři prodejny Nábytek Polách 

a zajistit si tak vhodné místo k podnikání.
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PROVOZNÍ DOBA  Po - Pá  8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Opavská 287/57, 793 42 Janovice,
tel.: 554 230 254, e-mail: autodedoch@seznam.cz www.autodedoch.cz

Kvalitní provûfiené vozy se zárukou poãtu najet˘ch km

VW   PASSAT  2,0 TDi  -  HIGHLINE - 103 KW,  r.v. 2008, na-

jeto 158 000 km , první majitel, servisní kníÏka, nehavarová-
no, automat. Klima, ABS, ESP, palubní poãítaã, CD pfiehrávaã.

FORD FOCUS  C-MAX  1,8  TDCi – 85 KW, r .v. 2006, najeto

112.000 km, první majitel, nehavarováno, serv. kníÏka, alarm,
imobilizér, klimatizace, nastav.volant, multifunkãní volant. 

RENAULT   SCÉNIC  1,9DCi – 88KW, r. v. 2004, najeto

140 000 km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏ-
ka, klimatizace, el. okna, 4x airbag, ABS, centrál, servo.

FORD  FIESTA 1,4 TDCi – 50KW, r.v. 2002, najeto

104.000 km, první majitel, nehavar., servisní kníÏka, ra-
dio CD, centrál, mlhovky, nastaviteln˘ volant, klimatizace. 

FORD FOCUS 1,8 TDCi – 85 KW – r. v. 2001, najeto

110 000 km, první majitel, nehavarováno, servisní
kníÏka, ABS, klimatizace, rádio CD, el. okna.

NISSAN  Almera TINO – 1,8 i – 84 kw, r.v. 2001, najeto

140 000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno,
klimatizace, rádio CD, AL kola, mlhovka, el. okna, taÏné.

PEUGEOT   206 2,0 HDi – 66 kw, r.v. 2000,- najeto 131 000

km,  nová AL kola, první majitel, servisní kníÏka, nehavaro-
váno, imobilizér, centrál, klimatizace, multifunkãní volant.

TOYOTA RAV 4 - 2,0 D-4D, r. v.2004, najeto

150.000 km, první majitel, servisní kníÏka, neha-
varováno, klimatizace, AL kola, taÏné zafiízení.

PEUGEOT  307 2,0 HDi – 80 kw,  r. v. 2003, najeto

140000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehava-
rováno, AL kola, ESP, autom. klimatizace, ABS.

AUDI  A6  2,0  TDi, r. v. 2007, najeto 152.000 km, prv-

ní majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, autom. kli-
matizace, 6x airbag, AL kola, mlhovky, ESP, ASR.

Volvo  XC70  2,4 TDi D5,  4x4, r. v. 2006, najeto 128 000

km, první majitel, serv. kníÏka, nehavar., kÛÏe, autom. kli-
ma., navigace, palubní poãítaã, tempomat, ABS, ESP.

DAEWOO  KALOS - 1,2 MPi, r. v. 2003 – 53 kw, najeto 53

000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, 
alarm, imobilizér, el. okna, klimatizace, nastaviteln˘ volant.

280.000,- Kã + DPH 148.000,- Kã + DPH 129.000,- Kã 99.000,- Kã

229.000,- Kã80.000,- Kã85.000,- Kã104.000,- Kã

115.000,- Kã 349.000,- Kã + DPH 289.000,- Kã + DPH 86.000,- Kã
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Auto color Design, autorizovaný servis Škoda v Rýmařově, nabízí:
Prodej nových vozů Škoda | prodej ojetých vozidel všech značek včetně záruky na technický stav vozu | prodej a montáž Originálního příslušenství
Škoda | splátkový prodej ŠkoFIN, CETELEM | zpětný leasing/úvěr | zajištění předčasného ukončení leasingu/úvěru | pojištění vozidel s nejvýhodnější 
sazbou v regionu - Allianz, Česká Pojišťovna, Generali, ČPP, Kooperativa | výkup ojetých vozidel, protiúčty | předváděcí vozidla | příjemné prostředí, 
proškolení pracovníci, certifikát kvality a jakosti dle ISO 9001:2010 | největší nabídka ojetých vozidel Škoda v regionu, zajistíme Vámi poptávaný ojetý vůz |

Krátkodobý pronájem je chytrý
produkt dnešní doby, který umožňuje
velkou variabilitu výběru vozu dle
aktuální pottřeby zákazníka. Navíc
za cenu, která je nižší než kdyby
si vůz koupil a provozoval řadu let,
tak jak to bylo dosud zvykkem.
Krátkodobý pronájem mění pohled
na vlastnictví a užívání vozu.

VÝHODY PRONÁJMU:

Jedná se vždy o nový vůz Škoda. Vůz 
je v záruce a v průběhu zápůjčky 
v podstatě nepotřebuje žádnou údržbu,
odpadají tak Vaše výdaje za servis.

Doba pronájmu je 6 měsíců = 6 splátek
nájemného, které je včetně havarijního
pojištění, povinného ručení. Splátka 
zahrnuje silniční daň a 20% DPH, které 
si navíc plátci DPH mohou odečíst.

Žádná splátka předem či akontace, 
pouze poplatek za vyřízení smlouvy, 
přípravu a předání vozidla.

Pronájem zahrnuje 10.000 ujetých km 
ujetých za 6 měsíců. Pokud najedete 
více, jsou ujeté km navíc při vrácení 
vozu zpoplatněny částkou 1,80 Kč 
za 1 km.

Po 6-ti měsících vůz vrátíte u nás. Pokud 
si vůz natolik oblíbíte, že si jej budete chtít
nechat, je možné vůz za velmi zajímavou
zůstatkovou hodnotu zakoupit.

V nabídce je širooká paleta modelů
vozů, výbav a barev. Novou Fabii
můžete mít již za 2.500Kč měsíčně.
Yetiho 4x4 za 5.900Kč měsíčně.
PPotřebujete kombi? Máme, Fabia
Combi od 2.900Kč měsíčně nebo
Octavia Combi Tour od 3.900Kč
měsíčně.

Vyřešíme Vašii mobilitu, bez
dlouhodobých závazků, bez potřeby
údržby vozu, bez nutnosti vysoké
splátky předem. Navíc za cenu,
zza kterou si nepořídíte ani ojetý vůz.

Neváhejte a navštivte nás.
Těšíme se na Vás!

www.autocolordesign.cz

PROČ PRONÁJEM VOZU ŠKODA?
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