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PfieÏít ve zdraví – akce âeského 
ãerveného kfiíÏe o Ïivotním stylu

Zastupitelé volili starostu, 
místostarostu a radu mûsta

Za historií budovy okresního souduMuzeum zve na v˘stavu Romana 
Kubíka a Davida Johna

Pradûdova galerie v Jifiíkovû se pfiipravuje 
na Vánoce

ročník XI I .

Foto: M. Marek
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Pár slov... o počasí
Blíží se zima a s ní i předpovědi,
jaká bude. Jako vždy, jedni podle
slupek cibule, jiní podle chování
zvířat nebo lidí (myši si dělají
velké zásoby, sousedé přivezli
další hromadu dříví), někdo dá
spíše na pranostiky („je-li prosi-
nec deštivý, mírný a proměnlivý,
není se třeba kruté zimy báti“ ne-
bo „mrazy když v prosinci ochab-
nou, znamenají zimu zlou“) a asi
všichni bez rozdílu sledujeme
předpovědi počasí v televizi nebo
rozhlase.
Moderní metody jak pozorování,
tak vyhodnocování pohybu vzdu-
chových vrstev umožnily obrov-
ský posun směrem ke zvyšování
přesnosti a spolehlivosti předpo-
vědí, ale jak poctiví meteorologo-
vé přiznávají, jejich možnosti
jsou stále omezené. Za využití
stávající výpočetní techniky a ko-
munikačních sítí mohou charak-
terizovat jednotlivé povětrnostní
situace a predikovat, jaký charak-
ter počasí lze očekávat. V nejbliž-
ších hodinách, dnech... Čím delší
odstup od současného stavu, tím
se pravděpodobnost správné
předpovědi snižuje. Přitom lidé
jsou většinou spíše lační se do-
zvědět, jaký bude příští týden, jak
bude za tři neděle, kdy mají jet na
dovolenou nebo natírat plot, a vů-
bec, jaké bude léto nebo zima.
Seriózní meteorologové jsou prá-
vem opatrní a dovolí si spíše pou-
ze odhadnout očekávané trendy.
Není se čemu divit. Stačí si uvě-
domit, v jaké pozici se naše úze-
mí nachází - od západu na nás do-
léhá vlhké oceánské proudění ze
vzdáleného Atlantiku, z východu
pak suchý a chladnější vzduch
z kontinentu, z jihu teplé spousty
ze Středomoří a severní Afriky
a ze severu studený arktický
vzduch. I zjednodušený pohled

na záběry z meteorologických
družic prezentované v televizi 
ukazuje, jaké obrovské masy
vzduchu jsou neustále v pohybu.
Proudění má sice víceméně pra-
videlné směry, ale často kompli-
kované mnoha vlivy - tzv.
Coriolisovými silami zemské ro-
tace, uchylujícími pohybující se
vzduch na severní polokouli do-
prava, třením vzduchu o zemský
povrch, teplotními rozdíly mezi
mořem a pevninou, momentální-
mi prostorovými vztahy mezi tla-
kovými útvary apod.
Jak se někdy velmi přiléhavě vy-
světluje, žijeme na dně obrovské-
ho moře vzduchu, které je v neu-
stálém pohybu všemi směry,
včetně vertikálního, a na každém
jediném metru čtverečním zem-
ského povrchu se tak projevují 
účinky příslušných nejméně 10 ti-
síc metrů krychlových vzduchu
a vodních par ležících nad ním
(objem odpovídající ploše o veli-
kosti rýmařovského náměstí na-
plněné do výše cca dvou metrů).
Přesné sledování a hlavně před-
pověď dalšího vývoje tohoto ob-
rovského neustále se proměňují-
cího systému žádný sebedokona-
lejší pozorovací ani výpočetní
systém nemůže zvládnout. Proto
nebuďme nespravedliví, když
předpověď počasí nevyjde. Na
druhé straně ale by meteorologo-
vé měli být skutečně důslední
a nepodléhat různým naléháním
na předpověď počasí na delší do-
bu. A různá média by měla velmi
opatrně zacházet s takovými po-
jmy, jako je tisíciletá zima nebo
globální oteplování. Toto velmi
složité téma je bohužel využíváno
pro nejrůznější politické a přede-
vším podnikatelské záměry a spe-
kulace. Zatím nelze prokázat, že
přírůstek průmyslových plynů

vypouštěných do ovzduší lze jed-
noznačně spojovat se současnými
výskyty vyššího počtu extrém-
ních situací ve vývoji počasí, ne-
bo třeba s táním ledovců. To je
spíše projevem 90leté klimatické
periody dobře známé z minulosti,
kdy např. v roce 1818 se staly
světovou senzací ledovce při-
plouvající (zjevně z Antarktidy)
k tropické kubánské pláži
Varadero. Původcem těchto a ji-
ných výkyvů a změn, zásadních
pro vývoj klimatu na Zemi, je
činnost Slunce a vzájemné změny
pozice Slunce a Země. Vše od
zcela vyprahlého a pro život ne-
přátelského povrchu až po takřka
úplně zmrzlou zeměkouli tady už
v minulosti bylo.
Je zjevné, že se nacházíme v ob-
dobí klimatického neklidu, asi 10
tisíc let od skončení doby ledové,
tedy asi v polovině doby mezile-
dové, a kterým směrem se pozo-
rované změny budou ubírat, není
vůbec jasné. O zásadní roli změn
počasí na vývoj lidské společnos-
ti v minulosti ovšem není žád-
ných pochyb a stejně tak je jisté,

že ke změnám bez jakéhokoliv
vlivu člověka dochází a docházet
bude. Proto by se lidstvo ve své
globální strategii mělo spíše za-
měřit na zvládnutí následků změn
než na omezování činností, které
podle hypotéz případně mohou
ke změnám přispět.
Na druhé straně jsou plně namís-
tě naléhavé výzvy k podstatnému
omezení devastace přírody a kra-
jiny. Na klimatickou budoucnost
naší planety může mít zhoubný
vliv nejen kácení pralesů a ničení
biotopů, ale zejména také masiv-
ní znečisťování oceánů. To s se-
bou přináší nebezpečí, že se zač-
ne snižovat produkce pro život
nezbytného plynu na Zemi - kys-
líku, jehož je oceán hlavním do-
davatelem. A o obrovských aku-
mulacích odpadů, zejména plas-
tických hmot, v obou oceánech,
se nám dostalo informací právě
v posledních dnech. Pro nás, su-
chozemce, věc zdánlivě odtažitá,
ve skutečnosti však velmi znepo-
kojivá. Tady jsme v tom tentokrát
ale asi opravdu nevinně... 

M. Marek
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Aktuálně z města
Zastupitelstvo poprvé v nové sestavě

Ve ãtvrtek 11. listopadu se ve velkém
sále SVâ poprvé se‰lo r˘mafiovské
zastupitelstvo, jehoÏ sloÏení vze‰lo
z fiíjnov˘ch komunálních voleb.
Hlavními body programu byly volby
starosty, místostarosty a ãlenÛ rady
mûsta.
Zastupitelstvo se sešlo v plném
počtu jednadvaceti nově zvole-
ných členů, zahájení se ujala
Květoslava Sicová. V úvodu před-
nesl vedoucí odboru vnitřních vě-
cí Zdeněk Kudlák zprávu rekapi-
tulující výsledky voleb do měst-
ského zastupitelstva, která mimo
jiné shrnuje, jaký poměr zastou-
pení jednotlivých stran bude nové
zastupitelstvo mít (ČSSD 7 man-
dátů, SNK ED 5 mandátů, ODS 
3 mandáty, KDU-ČSL 2 mandáty,
KSČM 2 mandáty, VV 1 mandát,
TOP 09 1 mandát), a jaký počet
hlasů ve volbách jednotliví zvole-
ní kandidáti získali. Nikdo z no-
vých zastupitelů se mandátu ne-
vzdal.
Poté zastupitelé složili slib a stali
se právoplatnými členy zastupitel-
stva. Po schválení jednacího řádu
proběhla volba návrhové komise
(J. Kala, T. Köhler, A. Heinisch)
a volební komise (B. Servus, S. Ko-
váříková, L. Žilka) pro volbu sta-
rosty, místostarosty a členů měst-
ské rady. Počet uvolněných členů
zastupitelstva byl ustanoven na
dva jako dosud.
Poté, co byl schválen volební řád,
proběhla tajná volba starosty. Z ní
vzešel jako vítěz dosavadní sta-
rosta Petr Klouda, který dostal 17
hlasů, 4 zastupitelé hlasovali pro
Tomáše Köhlera. Změna nenasta-
la ani na pozici místostarosty, kte-
rou s podporou 17 hlasů bude opět
zastávat Jaroslav Kala, jeho proti-

kandidát Tomáš Köhler získal 
4 hlasy.
Následně zastupitelé schválili po-
čet členů rady města, který byl sta-
noven na sedm jako dosud.
Zbylých pět členů rady kromě sta-
rosty a místostarosty vzešlo z tajné
volby v tomto pořadí: Josef
Bernátek (17 hlasů), Bohumil
Servus (17 hlasů), Vlastimil Baran
(16 hlasů), Marek Bocián (16 hla-

sů), Boris Pavlásek (16 hlasů). Pět
hlasů dali zastupitelé Vítězslavu
Šopíkovi a Romanu Vepřekovi,
čtyři hlasy získali Alfred Heinisch
a Tomáš Köhler, Vojtěch Hrdina
obdržel dva hlasy, Marie Volková
a Josef Žižka po jednom hlasu.
V radě města tedy zasednou zá-
stupci tří stran, tvořících koalici
pro toto volební období - ČSSD
má čtyři radní, SNK ED dva rad-

ní a KDU-ČSL jednoho radního.
Nová rada se sešla na prvním jed-
nání v pondělí 15. listopadu.
Na závěr ustavujícího jednání za-
stupitelstva byl schválen termín
pro jeho příští zasedání, které se
bude konat 25. listopadu. Na pro-
gramu bude ustavení finančního
a kontrolního výboru, projednání
rozpočtu města na příští rok a bod
různé. ZN
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Setkání seniorů v SVČ
V pátek 12. listopadu se v sále
Střediska volného času uskuteč-
nil další z tradičních večerů se-
dmdesáti- a pětasedmdesátiletých
seniorů, večerů, na nichž se naši
dříve narození občané setkávají
se zástupci města i mezi sebou.
Květoslava Sicová, která celou
akci doprovázela slovem, úvo-
dem přivítala seniory i představi-
tele města - nově zvoleného sta-
rostu a místostarostu, Leonu
Pleskou, Boženu Filipovou,
Anežku Továrkovou a ředitelku
SVČ Marcelu Pavlovou. Jistě
příjemným překvapením hned na
začátek byla gratulace těm, je-
jichž narozeniny spadaly nejblí-
že onomu slavnostnímu dni.
Následoval kulturní program, te-

dy vystoupení jednak bubeníků
z Kouzelné buřinky, jednak žáků
dramatického oboru ZUŠ.
V další části večera na pódium
vystoupil Jiří Vystrčil, aby slova
podbarvil klavírními melodiemi.
Božena Filipová ve svém proje-
vu hovořila o významu těchto
setkání jako poděkování osla-
vencům za životní práci, věrnost
městu, lásku při výchově dětí
a pomoc v péči o vnoučata.
Vyzdvihla rovněž důležitost
každé chvíle, kdy se lidé setká-
vají, protože čas nečeká a život
je křehký. Na závěr čekala gratu-
lace i na viditelně dojatou Květu
Sicovou.
Zakončení akce patřilo volné zá-
bavě zúčastněných, ať již při tan-

ci v doprovodu hudební skupiny
Akord nebo při posezení a druž-
ném hovoru s přáteli, k němuž ji-

stě přišlo vhod občerstvení při-
pravené studenty Střední školy. 

JaPo

Zajímavost

Pradědova galerie se připravuje na Vánoce
Pro řadu z nás jsou Vánoce ještě
daleko, ale řezbáře Jiřího
Halouzku z Pradědovy galerie
v Jiříkově tyto svátky plně za-
městnávají už nyní. Právě totiž
dokončuje jeden z největších pro-
jektů svého života - betlém v ži-
votní velikosti. Práce na něm za-
braly od prvopočátku s přestávka-
mi takřka dvacet roků. K dosavad-
nímu počtu 236 soch do Vánoc
přibude 28 nových.
Návštěvníci se mohou těšit na
zbrusu novou expozici nazvanou
Kamenná jeskyně, která obsahuje
nejen Svatou rodinu a Ježíška, ale
i sochy zvířat, volka a dokonce
i slona, vše v životní velikosti.
„Do betlému patří i sloni, protože
jeden král přijel na koních, jeden
na velbloudech a jeden na slo-
nech, takže tady vyrábím čtyři slo-
ny,“ vysvětluje řezbář. „Váha
těchto slonů je od 300 kg až po
půl tuny a budou hotovi do první-

ho prosince.“ Řežou se z velkých
kmenů o průměru až 170 centi-
metrů. Náročná práce Jiřímu
Halouzkovi zabere až 12 hodin
denně. „Po třiceti letech praxe ta-
kového slona udělám za týden,“
přibližuje časovou náročnost 
umělec. Součástí Kamenné jesky-
ně jsou i čerstvě vyřezaní koně
a velbloudi určení k posedu dětem.
Dětem je rovněž určena právě do-
končovaná socha Ježíška:
„Chystáme novou expozici.
Spolupracuji s agenturou na
Božím Daru. Přišlo víc jak 25 ti-
síc dopisů a z toho se vybral mo-
tiv Ježíška, čili u mě má domov,
ale poštu na Božím Daru. Já
osobně bojuju proti vpádu cizích
mocností, jako je Santa Claus
a tak dál - našeho českého Ježíška
nikdo neviděl, ale tady ho uvidí.
V podstatě je to osmi- až desetile-
tý kluk. Bude tady včetně svých
pomocníků.“ Další novinkou jsou

mluvící sochy. Průvodcovství je
časově náročné, a tak aby měl Jiří
Halouzka čas na tvorbu, vybavil
sedm soch reproduktorem, z ně-
hož se stisknutím tlačítka návštěv-
níkům ozve řezbářem namluvený
komentář.
Na myšlenku zhotovit tento bet-
lém přivedl Jiřího Halouzku pa-
pež Jan Pavel II., který jej roku
1988 pozval na své letní sídlo
Gandolfo a při jednom rozhovoru
se zmínil, že takový betlém je
vlastně jako kniha - vypráví pří-
běh. „Už sen mého dědy bylo vy-
tvořit betlém v životní velikosti,
ale za komunistů to nešlo. Po set-
kání s papežem jsem začal.
Galerie funguje pět roků, betlém
vyřezávám dvacet.“
Plány řezbáře Halouzky se ovšem
nevyčerpávají ani betlémem, ani
letošními Vánocemi. Hlavním té-
matem příštího roku budou draci.
Pradědova galerie pro ně připra-

vuje Dračí sluj. „Založím chov,
mám tady samce a samici a udě-
lám k nim ještě dráčata. Bude to
něco hlavně pro děti.“ Expozice
však není určena pouze jim:
„Máme krásné pohádky, a tak
i dospělí lidé to vezmou, protože si
vzpomenou na něco krásného.
Protože má Jiříkov draka ve zna-
ku, chtěl bych je tady tak trochu
oživit.“
K řezbářství přivedl Jiřího
Halouzku jeho děd a on v rodinné
tradici úspěšně pokračuje.
„Myslím si, že konec asi nebude
nikdy, protože skončí jedna práce
a začne druhá. Do budoucna bych
se chtěl zabývat sochami ne sta-
tickými, ale kinetickými, jako váž-
ky, co jsem vyrobil v Kenozerském
parku,“ svěřuje se řezbář. Plody
jeho dosavadní práce a samotná
tvorba soch nových jsou ke zhléd-
nutí právě v Pradědově galerii
v Jiříkově. JaPo
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

odbor dopravy a silničního hospodářství

Už jste si vyměnili řidičský průkaz?
Řidičské průkazy vydané od 
1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosin-
ce 2010! Uplynutím stanovené do-
by pro jejich výměnu řidičské prů-
kazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na
vyobrazené typy řidičských prů-
kazů.
Kde si mohu vyměnit řidičský
průkaz?
Na určeném pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí (městský úřad, magistrát města),
příslušného podle místa trvalého
pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
- řidičských průkaz;

- platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz);
- průkazovou fotografii o rozměrech

3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě
žadatele v době podání žádosti;
- občané nad 60 let posudek

o zdravotní způsobilosti.
Žádost o vydání řidičského průkazu
obdržíte na pracovišti obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností.
Kdy mi bude vydán nový řidič-
ský průkaz?
Vydat řidičský průkaz je možné
do 20 dnů od podání žádosti zdar-
ma, příp. do pěti pracovních dnů
od podání žádosti po úhradě
správního poplatku 500 Kč.
Úřední dny: pondělí, středa
8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Mimo úřední hodiny doporučuje-
me dohodnout si návštěvu telefo-
nicky předem na tel. 554 254 261,
554 254 217.

Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Rýmařov

Rýmařov má novou školicí místnost
V fiíjnu tohoto roku byla dokonãena
rekonstrukce objektu ‰kolní jídelny
na ulici 1. máje, kde vznikla nová ‰ko-
licí místnost urãená pro pofiádání se-
mináfiÛ, pfiedná‰ek a besed.
Zastaralé prostory nezměnily jen
vzhled, ale získaly i potřebné vy-
bavení. Instalované okenní žalu-
zie, projektor a promítací plátno

umožní využít místnost pro škole-
ní různého typu, vnitřními žaluzi-
emi lze prostor rozdělit na menší
celky.
Školicí místnost má k dispozici
šatnu a obslužnou místnost s čajo-
vou kuchyňkou a bezbariérový
vstup. Během renovace objektu jí-
delny byl totiž rekonstruován boč-

ní vchod do patra s venkovní ram-
pou pro imobilní návštěvníky.
Rekonstrukce byla provedena
v rámci projektu Vybudování ško-
licí místnosti pro Rýmařovsko.
Rozpočet celé akce ve výši 1 170
tisíc korun pokryla dotace
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu v rámci Programu roz-

voje venkova ČR, kterou získal
nájemce objektu Sdružení obcí
Rýmařovska. Výběrové řízení na
dodavatele vyhrála stavební firma
Záhora z Dolní Moravice, která
rekonstrukci interiéru dokončila
v září, vnější úpravy dospěly do
finále v říjnu letošního roku. 

ZN

Proč jsem si ji vybrala: Je to mi-
lá, upravená, pracovitá paní, 
ochotná pomoci, činorodý člověk,
vedoucí osadního výboru
v Ondřejově. Nebojí se žádné prá-
ce.
Jak dlouho žijete v Ondřejově
a jak se tam cítíte?

Žiju tady od roku 1948, mám zde
domov, lidi, které znám, a místa,
kde se cítím dobře. Třeba u kaplič-
ky sv. Anny, na tu mám výhled
z okna. Ondřejov se změnil k lep-
šímu, radnice na nás nezapomíná,
tak jsme vlastně na venkově ve
městě. Osadní výbor dělá pro
Ondřejováky kácení máje, pouť
24. července, soutěž v pojídání
knedlíků, vánoční posezení, zpívá-
ní u vánočního stromu, dětský
den, posezení seniorů... My jsme
jedna velká rodina. Starousedlíci
z Německa sem jezdí každoročně
rádi a vzpomenou si na kapličku
a školu. Vždy je ráda přivítám
a povídáme si u šálku kávy.
Vím, že jste dobrá kuchařka. Co
byste nám doporučila?
Každé jídlo, které děláte pro své
blízké, z čerstvých, kvalitních su-
rovin, může být dobré a nemusí to
být ani žraločí steaky nebo slavičí

jazýčky. Takové bramboráky,
bramborový guláš neboli buřtgu-
láš, když k tomu přijdete hladoví
ke stolu - to je něco! A svíčková?
To je chuť sama!
Koho byste pozvala na večeři?
Mám dobré veselé kamarádky, je
jich dost, taky dlouholeté přátele,
například pana Hasmandu. K to-
mu hudební skupinu Akord.
Jste vždycky upravená, pečlivě
načesaná, jak to stíháte?
Těžko. Tak nějak v běhu, za po-
chodu. Nejprve musím zabezpečit
zvířátka, domácnost, pána do-
mu... a když potom utrhnu nějaký
čas, tak navštívím holiče, kosme-
tičku... a taky autoservis. Autíčko
mi slouží, tak ho neošidím. To je
můj pomocník a sluha.
Blíží se Vánoce, jaké máte přání?
Zdraví a zase jenom zdraví, pro
všechny. A víte, co říká a chce
vždycky moje kamarádka? Čistý

ubrus a čisté svědomí. To chci
mít taky.
Budu první, kdo vám, čtenáři, po-
přeje šťastné a veselé!
Děkuji za rozhovor a čas.

Příště: Anežka Továrková se bu-
de ptát Boženy Filipové.

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

Olga Dočkálková se ptá Anežky Továrkové
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Školství

Kontíkova velesoutěž
Od záfií se dûti ze základních ‰kol z Bruntálska 
úãastnily Kontíkovy soutûÏe. Ta mûla za cíl je hra-
vou formou seznámit s recyklací a s tím, jak
správnû tfiídit odpad.
A u nás na škole to bylo tak...
P. uč. Galandrová objevila na internetu
Kontíkovu soutěž. A protože jednou z pod-
mínek bylo vytvořit erb města z recyklova-
telného odpadu, řekla o tom p. uč. Míčkové.
Ta se spolu s třídou 6. C a některými pomoc-
nicemi z 9. A a C pustila do díla. Vytvořili ho
z obalů od čajů a polystyrénu. Tento erb bu-
de převezen do Ostravy, kde bude součástí
celokrajské výstavy v galerii Stará aréna od
9. prosince 2010, od 10. ledna 2011 pak bu-
de součástí pokusu o překonání světového
rekordu na veletrhu GO Regiontour v Brně -
největší galerie erbů na světě a pokus o zápis
do Guinessovy knihy rekordů.

P. uč. Krumpolec zase vytipoval žáky 
z 8. a 7. ročníku, kteří napsali esej na téma
„Proč se v našem regionu málo třídí odpad“.
No a potom společně osm žáků pracovalo na
vědomostním testu. To vše se odeslalo do
soutěže.
Po víkendu bylo rozhodnuto. Ze 41 zúčast-
něných škol z Moravskoslezského kraje jsme
postoupili do finále v Bruntále. Z testu jsme
měli dokonce jako jediní 100% úspěšnost.
Dali jsme si název podle žluté barvy, která
nám byla přidělena, Plasťáci. Následovala
výroba povzbuzovacích a rachotících nástro-
jů, výroba pomponů, vymýšlel a secvičoval
se pokřik, vyráběla se písmena, chystalo se
vše pro fanklub. Závodníci přes víkend doma
nasávali z internetu vědomosti o třídění dru-
hotných surovin. Zkrátka vše bublalo pod
pokličkou.

Čtyři nejlepší měli jet v pondělí 25. října do
Bruntálu. Kromě těchto čtyř soutěžících ze
6., 7., 8. a 9. ročníků jeli jejich čtyři náhrad-
níci a fanklub, který tvořilo deset nejlepších
sběračů kaštanů a papíru a někteří žáci za od-
měnu (za práci ve školním parlamentu).
Autobus byl pro nás přistaven již v 6.45 před
školou a odvezl nás do sportovní haly
v Bruntále. Tam již byli žáci z Andělské
Hory, Bruntálu - Okružní a Krnova - Janáč-
kova náměstí.
Soutěž měla čtyři disciplíny: plastovou, papí-
rovou, módní show a popelářskou. Z těchto
čtyř disciplín jsme tři vyhráli a jednou byli
druzí. Naši borci Vladimír Kistan, Michal
Chaloupka, Klára Lošťáková a Petra
Horáčková opravdu makali. O přestávkách si
všichni zúčastnění zasoutěžili a také získali
pěkné odměny. Bohužel pátá disciplína (za
dvojnásobný počet bodů), kde rozhodla vy-
chytralost klubů, nás o jeden bod odsunula
na 2. místo. Ale i tak jsme byli nejlepší.
Chováním, fanděním, soutěžním duchem
i výstrojí. Soutěžící byli odměněni pěknými
knihami, diplomem a propagačními materiá-
ly. Na konto školy putovaly 4 tisíce Kč. Z řad
fanoušků si iPody odnesli Vendula
Zelenková (ZŠ Krnov) a Honza Kobolka (ZŠ
Rýmařov).

Pořadí ve finále:
1. ZŠ Okružní, Bruntál
2. ZŠ Jelínkova, Rýmařov
3. ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
4. ZŠ Andělská Hora

Všem soutěžícím a fandům děkuji za repre-
zentaci, myslím si, že to bylo skvělé! Pro mě
jsou tito žáci vítězové! Díky vám! 

Foto a text: Mgr. Markéta Míčková

Jak dopadli studenti při generálce státních maturit?
Generálka dospûla do finále. S napû-
tím oãekávané v˘sledky státní matu-
rity naneãisto zaãal CERMAT rozesí-
lat na stfiední ‰koly na pfielomu fiíjna
a listopadu. Teì uÏ v‰echny ‰koly
vûdí, jak by mûla vypadat státní ma-
turitní zkou‰ka na jafie, studenti si
zase ovûfiili svoje ‰ance pfii ní uspût.
Výsledky maturitní generálky
dorazily i na obě rýmařovské
střední školy, které se do
„zkoušky na zkoušku“ zapojily.
Ani jedné z nich se nedotkly
komplikace spojené s chybně
vyhodnocenými testy, obě do-
staly výsledky v pořádku. Obě
také dopadly lépe než celore-
publikový průměr, který překo-
nal předpoklady ministra Josefa
Dobeše a dosáhl 30procentní ne-
úspěšnosti.
Vysoko nad průměr se dostali

studenti rýmařovského gymná-
zia. Podle slov ředitelky Zdeny
Kovaříkové při zkoušce uspělo
96,8 % maturantů, což je skóre
srovnatelné s výsledky klasické
maturity. „Testy základní úrovně
dopadly dobře, vyšší úroveň sa-
mozřejmě o něco hůř, ale jsme
spokojeni, rozhodně nejsme
zklamaní. Dobře dopadlo i ve-
černí studium, byly mezi nimi
i vynikající výsledky,“ shrnula
Zdena Kovaříková. Soudí při-
tom, že samotné výkony studen-
tů u generálky nejsou podstatné,
protože hlavním účelem bylo
prověřit logistiku, a ne znalosti
maturantů, kteří mají před sebou
ještě několik měsíců času na pří-
pravu: „Studenti si to jen zkusi-
li. Teď podávají přihlášky ke
státní maturitě, takže je důležité,

pro jakou úroveň se rozhod-
nou.“
I Střední škola, Rýmařov, p. o.,
hodnotí výsledky generálky po-
zitivně. Ředitelku Soňu
Kováříkovou příjemně překvapi-
ly poměrně dobré výsledky
zkoušky z matematiky a cizích
jazyků. „Jsme odborná škola,
matematika nemá u nás takovou
hodinovou dotaci jako na vše-
obecně vzdělávacích školách,“
připomíná Soňa Kováříková.
Podle jejího soudu bylo dobré,
že se studenti maturitního oboru
Hotelnictví a turismus nebáli při
generálce otestovat i vyšší úrov-
ní, ale předpokládá, že velká
část pro jarní maturitu zvolí úro-
veň základní. Očekávala jen lep-
ší výsledky ve zkoušce z české-
ho jazyka: „Testy dopadly dob-

ře, hůř slohová práce, kterou
hodnotila naše češtinářka velmi
přísně. V písemce neuspělo asi
30 % studentů. Doufám, že to
studenti budou brát vážně,“ uza-
vřela Soňa Kováříková.
Jediná komplikace, kterou na
Střední škole zaznamenali, sou-
visí s vyplňováním přihlášek ke
státní maturitě. Administrativa
je složitější zvláště u studentů,
kteří mají nějaké zdravotní ome-
zení, např. smyslové, a žádají
proto o zvláštní podmínky při
zkoušce. Na Střední škole se to
týká dvou maturantů. K jejich
přihlášce obsahující společnou
a profilovou část přibude ještě
zvláštní příloha, k níž musí být
vypracován posudek z pedago-
gicko-psychologické poradny. 

ZN
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Školní jídelna v novém
Všichni, kdo navštěvují školní
jídelnu základní školy na ulici
1. máje, jistě zaznamenali, že
její interiér prošel viditelnou
proměnou. V jídelním sále by-
lo demontováno staré obložení
a nově vymalovány stěny, pro-
stor pro odkládání svršků byl
vymalován, předlážděn a vy-
baven novými lavičkami a vě-
šáky. Probouráním příčky me-
zi jídelnou a šatnou navíc
vznikl průhled, který by měl
pomoci předejít možnému po-
škozování či odcizování ulože-
ných věcí. Změna se dotkla
i vstupu do jídelny, kde byly

instalovány nové vnitřní dveře.
Renovace interiéru proběhla
v souvislosti s budováním ško-
lící místnosti v objektu jídelny,
která byla dokončena 6. září.
To způsobilo týdenní zdržení
při zahájení provozu jídelny
v aktuálním školním roce.
Školní jídelna od tohoto data
opět vydává obědy a svačiny,
v příjemnějším a modernějším
prostředí, a zapojuje se do pro-
jektů, jimiž chce oživit jídelní-
ček školních dětí.
Nyní vyhlásila soutěž pro děti
z 1. stupně Škola plná zdraví,
jejímž smyslem je motivovat

děti ke konzumaci zeleniny.
„V soutěži sbírají děti bondíky,
tedy body za to, pokud si v jí-
delníčku vyberou zeleninové
jídlo. Za získané body dosta-
nou dárky, které do soutěže vě-
novala firma Bonduelle, např.
rozvrhy, pexeso a podobně,“
přiblížila soutěž vedoucí školní
jídelny Jana Egidová. Jídelna
tak navazuje na projekty
z předchozích let, např. na týd-
ny maďarské, italské či ruské
kuchyně, které měly ozvláštnit
klasický jídelníček a ukázat, že
i stravování ve školní jídelně
může vypadat jinak.  ZN
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Historie jednoho domu

Budova Střední školy, dřívějšího soudu
V průzkumu staveb spojených se
školstvím a nacházejících se 
v okruhu ulic Jelínkovy a Julia
Sedláka tentokrát budeme pokra-
čovat právě sídlem Střední školy.
Ta zde dnes užívá domy dva, bu-
de tedy řeč o tom větším, spod-
ním, stojícím blíže sídlišti.
Stavba se datuje rokem 1930 či
něco málo okolo a i zrak v archi-
tektuře netrénovaný nepřehlédne
její funkcionalistickou tvář, stro-
hou, vážnou a důstojnou, tvář,
která se dobře hodila k účelu,
pro nějž vešla v existenci - soud
a věznice. Vznik soudu v našem
městě ovšem sahá mnohem
hlouběji do minulosti, konkrétně
do roku 1849, kdy se naše město
stalo sídlem soudního okresu.
Toto zřízení předbíhá obdobný
akt v rovině veřejnosprávní
o takřka dvacet let, okresní hejt-
manství se v Rýmařově objevilo
až za správní reformy roku 1868.
Soud od počátku sídlil na rohu
náměstí, naproti dnešní poště na
třídě Hrdinů, a to až do svého
přesunu do nového domova.
V hlavní budově bylo dost místa
pro všechny náležitosti úřadu, od
soudní síně přes kanceláře soud-
ců i administrativních pracovní-
ků až k velkému soudnímu ar-
chivu. Ti, kteří byli ramenem
spravedlnosti zváženi a shledáni
lehkými, našli ubytování v zad-
ním traktu, kde byla zřízena mo-
derní věznice. Dnes se zde zůstá-
vá dobrovolně, už jsou tu jen ob-
čanské byty.
Do domu se původně vcházelo
těžkými vraty pobitými mědě-
ným nebo mosazným plechem,
která bohužel nepřežila úpravy
v sedmdesátých letech. Odstup
od okolí průčelí o pár roků po-

zději dodal čistě střižený a pečli-
vě udržovaný živý plot, vzadu
pak k budově patřil ještě rozsáh-
lý vězeňský dvůr. Vězňům tolik
potřebný klid na vycházkách za-
jišťovala silná zeď sahající až
k výši druhého poschodí, svrchu
přizdobená do betonu zapuště-
nými skleněnými střepy. Když
už je řeč o ubytování, soudcové
bydlívali hned přes ulici, v ma-
lém jednoposchoďovém domku.
Výkon soudnictví se u nás obe-
šel bez větších incidentů, třebaže
jej zajišťovali čeští soudci i úřed-
níci v převážně německém pro-
středí. Ve státní správě v pohra-
ničních oblastech existovalo pro
Němce něco, čemu se dnes říká
skleněný strop, tedy nemožnost
dosáhnout služebního postupu
nad jistou úroveň. Soudcové,
hejtmani, přednostové stanic, ře-
ditelé bank i velitelé četníků, ti

všichni museli být Češi, a co se
četníků týká, i většina řadových
členů byla z bezpečnostních dů-
vodů česká. Ústavní listina
Československé republiky z ro-

ku 1920 proklamuje existenci 
ústavodárného národa českoslo-
venského a na německou menši-
nu v tomto směru moc ohledy
nebere. Pravda je, že německá

reprezentace roku 1918 vznik
nového státu odmítla a žádala
připojení k Rakousku; celistvost
území zajistila až armáda, na-
štěstí bez větších nepokojů.
Saintgermainská smlouva ze září
1919 už akceptuje stav věci a po-
žadavky německé menšiny ne-
potvrzuje. Pravda ovšem také je,
že Němců bylo v republice víc
než Slováků a že česká diploma-
cie na jednáních přislíbila pod-
statně větší autonomii, než jaká
pak fungovala v praxi. Ani jedna
strana pak nedělala nic proto,
aby vzájemné odcizení překona-
la. Zbytek je historie, jak říkají
Angličané.
Okresní soud zde sídlil i po vál-
ce, ovšem jen dotud, dokud byl
Rýmařov okresním městem. Dne
1. ledna 1960 přešly kompetence
do Bruntálu a soud zanikl. Na

místo nápravného zařízení pro
dospělé se nastěhoval druhý stu-
peň 1. základní devítileté školy,
jejíž stupeň první tehdy sídlil na
Školním náměstí. Soud s věze-
ním přebudovaný na školu je
drobná ironie dějin, jakých
Rýmařov poskytuje dost a dost.
Interiér hlavního traktu byl upra-
ven, zadní výběžek přestavěn na
byty a vězeňská zeď zbořena. Po
roce 1970 byl také odstraněn ži-
vý plot a dům zbaven svého dů-
stojného vchodu, když bylo ople-
chované dřevo nahrazeno pro-
skleným železem. Stavitelský um
a poctivá zednická práce dům od
počátku vybavily konstitucí nato-
lik solidní, že si během užívání
nevyžádal větších oprav. Jen tě-
locvična chyběla, a tak bylo třeba
docházet na Hornoměstskou.
Roku 1987 se druhý stupeň 
1. ZDŠ stěhuje do komplexu na
ulici 1. máje a nakrátko je nahra-
zen prvním ze Školního náměstí.
Nezůstal tu však dlouho a zkraje
90. let dům přebírá tehdejší
Střední odborné učiliště v Rý-
mařově, dnešní Střední škola. Ta
od svého založení roku 1896 ja-
ko Zimní rolnická škola přes
všechny statutární změny žije
a rozvíjí se v sousedním domě na
ulici Julia Sedláka, a nové pro-
story tak organicky začlenila do
svého celku. Lze tedy říci, že
dům se nového směru, započaté-
ho roku 1960 přechodem od tre-
stu ke vzdělání, stále úspěšně dr-
ží. 

JaPo, zpracováno z obecně pří-
stupných zdrojů a materiálů
Mgr. Jiřího Karla, jemuž tímto
velice děkuji.

Rýmařovský soud roku 1935

Pohled od Sokolovské ulice roku 1958

Dnešní podoba domu
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Rozhovor

O žhářské kauze i roli přísedícího s Jaroslavem Bezpalcem
Na konci fiíjna (20. 10.) byl vynesen rozsudek
v nejsledovanûj‰ím procesu posledních let - v sou-
du se ãtyfimi Ïháfii, pfiíznivci pravicového extre-
mismu, ktefií loni v dubnu vypálili dÛm ob˘van˘
romskou rodinou ve Vítkovû. Vy‰etfiování pfiípadu
i následn˘ soud bedlivû sledovala média, záznam
z jednání pfiená‰ely televize i internetové zpravo-
daje, vefiejnost vedla Ïivé diskuse. Krajsk˘ soud,
jako soud první instance, nakonec vynesl netra-
diãnû vysoké tresty - 20, resp. 22 let odnûtí svo-
body pro v‰echny obÏalované. V tfiíãlenném sená-
tu, kter˘ proces posuzoval, zasedal i Ing. Jaroslav
Bezpalec, CSc., soudní pfiísedící z R˘mafiova. Na
vítkovsk˘ pfiípad i dal‰í kauzy, o kter˘ch rozhodo-
val, ale i na postavení laick˘ch pfiísedících v sou-
ãasném ãeském soudnictví jsme se jej ptali v ná-
sledujícím rozhovoru.

Přísedící u soudu - ne všichni asi vědí, že ne-
jde o povolání v pravém slova smyslu. Podle
právní definice jsou jimi laikové, kteří se podí-
lí na rozhodování soudů. Jakou úlohu mají?
Jako u každého povolání i v soudnictví exis-
tuje určité profesní zatížení. Přísedící proto
mají vnést do tohoto úzce profesního pohledu
lidský rozměr, občansko-lidskou formu do
vlastního rozhodování senátu. U soudu figu-
ruje předseda senátu - soudce z povolání -
a dva přísedící, kteří se podílejí na rozhodo-
vání. U složitějších kauz, u kterých se před-
pokládá, že budou trvat delší dobu, jsou i dva
náhradníci.
Jak se přísedící na kauzu připravují?
Příprava spočívá v tom prostudovat si succus
soudního spisu. O podstatných věcech vás in-
formuje předseda senátu. Ten má podstatně
víc času na prostudování spisu a může vás 
upozornit na různá úskalí případu.
Jak se člověk stane soudním přísedícím? Jak
jste se jím stal vy?
Já jsem se jím stal před dvaceti lety, v únoru
roku 1990. Do té doby byli tzv. soudci z lidu,
což byla vyloženě funkce pro zasloužilé čle-
ny strany. Po 90. roce se ale situace uvolnila,
tak jsem se k této roli mohl dost i já. Musel
jsem se samozřejmě přihlásit a splnit pod-
mínky - mít čistý rejstřík atd. Původně nás
volili poslanci okresního národního výboru,
mezi nimiž byli v té době už nestraníci. Ti da-
li doporučení ke krajskému nebo okresnímu
soudu. Já jsem byl vybrán pro krajský soud
a u něj jsem přísedícím dodnes.
Jsou přísedící voleni natrvalo?
Ne, po čtyřech letech se volí znovu. Dnes vo-
lí přísedící obecní zastupitelstva, pro krajský
soud krajská zastupitelstva, přihlíží se i k do-
poručení předsedy soudu.
Přísedící u soudu není klasické povolání, ale
spíš čestná funkce. Jaké povolání jste vyko-
nával v civilním životě?
Jsem lesní inženýr. Lesařinu jsem dělal do ro-
ku 1990, pak jsem byl vedoucím odboru pro
životní prostředí na okrese a poslední tři roky
před odchodem do důchodu jsem pracoval na
ministerstvu životního prostředí jako vedoucí

odborný referent.
Byl jste tedy přísedícím při zaměstnání?
Ano, zaměstnavatel má povinnost vás uvolnit
a soud mu refunduje mzdu. U důchodců se
nerefunduje nic. Je to skutečně spíš čestná
funkce. Odměna za jeden den strávený u sou-
du je 150 korun a z toho ještě platíte nemo-
censkou. Soud vám k tomu zaplatí cestu
a stravné.
Takže je to odměna spíš symbolická?
To rozhodně. O peníze tu ale nejde. Člověk
tomu musí propadnout. Mě to velice zajímá.
I když už také počítám s tím, že dokončím to-
to volební období a skončím. Už mi bylo pě-
tasedmdesát a člověka to zmáhá - strávit kaž-
dý den čtyři hodiny v autobuse cestou do
Ostravy. Chci dokončit některé kauzy, pokud
to zdraví dovolí, a během tří let skončit.
Ovlivnila nebo změnila vás nějak role příse-
dícího?
Já myslím, že ne.
A čím tedy pro vás byla a je tak zajímavá?
Vždycky mě zajímalo, jak to u soudu chodí.
A pak dá se říct i to, že člověk v důchodu
k něčemu je, má důvěru, může něco dělat, ne-
sedí jen doma u televize. A potom se také vy-
tvořil určitý kolektiv. Spolupráce s předsedou
senátu a dalšími členy je na vysoké úrovni.
V posledních letech sílí hlasy zpochybňující
opodstatněnost laických přísedících u sou-
du. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chce
dokonce tuto funkci zrušit. Jedním z jeho ar-
gumentů je snaha ušetřit státu miliony ko-
run. Obejdou se podle vás soudy bez přísedí-
cích?
Vyjde-li to zákonem, tak se určitě obejdou.
Za současné situace ale zvláště u krajského
soudu, který řeší závažné případy, může těž-
ko rozhodovat samosoudce. Má-li být senát
tříčlenný, museli by v něm zasedat profesio-
nální soudci a to by stát vyšlo určitě dráž než
přísedící za 150 korun na den.
Další argument je, že by se tím soudní řízení
zrychlilo.
V tom bych zrychlení neviděl. Urychlení by
mohlo nastat v případě, kdy by odvolací sou-
dy musely definitivně rozhodnout a nevracely
kauzy zpátky jako ping pong. Další problém
je, že se běžně stává, že svědek k jednání ne-
přijde. Jednou nepřijde svědek, pak obviněný,
pokud není ve vazbě, potřetí má advokát
chřipku. Když jde o kauzu, ve které je víc ob-
žalovaných, tak to vypadá, jako by si rozdali
karty, kdo přijde teď a kdo příště. Jestliže dnes
už obsazujeme kauzy na únor a březen, pak se
může stát, že další kolo jednání, ke kterému se
nedostavil některý svědek, proběhne teprve
v březnu nebo dubnu, kdy je zase volný ter-
mín. Tím se to protahuje.
Dalo by se úmyslnému prodlužování přede-
jít?
Určitě. Třeba v anglosaském soudnictví platí,
že svědky si zajišťuje strana obhájce nebo
státní zástupce. Čili nepřijde-li svědek, jede
se bez něj. U nás to neplatí. Pak se svědek

hledá policejně, a najde-li se, nakonec třeba
řekne, že nebude vypovídat. Svědci a obžalo-
vaní by měli nést za svoji účast u soudu mno-
hem větší zodpovědnost a za neúčast dostat
větší sankce. I dnes může soud udělit svědko-
vi pokutu, ale ta se často mine účinkem - tře-
ba u bezdomovce - a soudu jen přidá práci.
Jakých nejzajímavějších procesů jste se v ro-
li přísedícího účastnil?
V souvislosti se zdejším krajem jsem byl na-
příklad u případu Kovohutí Břidličná. Soud se
táhnul šest let a vyřádila se na něm řada advo-
kátů a soudních znalců. Obžalovaní byli nako-
nec osvobozeni, protože se neprokázalo, že by
jednali proti tehdy platným zákonům. Jiný
soud - s Českomoravskou družstevní spořitel-
nou, kampeličkou - není dodneška hotov. Trvá
od roku 2001. Je to právě případ s více obža-
lovanými, který se stále protahuje. Jednou už
byl odsouzen, ale vrchní soud ho vrátil, a pro-
tože jeden z členů senátu, který byl podepsán
pod rozsudkem, mezitím zemřel, obžalovaní
trvali na opakování celého procesu. Je to asi
nejdelší proces, u kterého jsem byl.
A nejkratší?
Zní to sadisticky, ale nejkratší jsou soudy
s vrahy. U těch je jasný skutek, ve většině pří-
padů se vrazi doznají a jde jen o to prověřit,
zda se vše stalo tak, jak říkají, aby se proká-
zalo, že obviněný třeba na sebe nebere vinu
někoho jiného. Takový proces bývá i za dva,
za tři dny hotový.
Poslední proces, kterého jste se účastnil, by-
la tzv. vítkovská kauza - soud se čtyřmi žhá-
ři, kteří napadli dům obývaný romskou rodi-
nou. Celý proces byl intenzivně sledován
médii. Čím byl podle vás výjimečný?
Případ ještě není úplně uzavřený, rozsudek
nenabyl právní moci. Výjimečný případ to
byl. Kauz s extremisty je řada, třeba
v Rýmařově útok na Ernu, u kterého je pode-
zření, zatím neprokázané, že měl s vítkovský-
mi žháři souvislost. Vítkovský proces byl ale
první natolik zmapovaný, že z něj nebylo
možné vykličkovat. Mediální sledovanost
způsobil i fakt, že obětí byla malá holčička.
U nás je hodně rozšířená solidárnost s trpící-
mi - kolik lidí přispívá na sbírky po povod-
ních a dalších pohromách - a když jde o ma-
lé dítě, je to ještě citlivější. I když u mnohých
je pohled na romskou menšinu odtažitý,
v tomto případě 99 % lidí to, co se stalo, od-
suzuje jako něco špatného. Z toho plyne po-
pularita případu, která nastala už na začátku,
kdy ještě nebylo nic vyšetřeno, a novináři už
se na tom pásli. Jsem ale přesvědčen o tom,
že i kdyby to nebylo tak medializováno, do-
padlo by to stejně. Na rozsudek rozhodně ne-
měl zájem novinářů vliv.
Myslíte si, že vysoké tresty, které čtyřem ob-
viněným za žhářský útok soud udělil, pomů-
žou podobné projevy extremismu omezit?
To by bylo věštění z koule. Ale myslím, že
ano. Jestliže do této doby byly tresty za po-
dobné činy symbolické, teď snad odstraší.
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Kdyby měly odstrašit i jeden nebo dva přípa-
dy, tak zaplať pánbůh za to. Musíme si uvě-
domit, že podobné útoky se netýkají jen
Romů, ale kohokoliv, kdo nesouhlasí s politi-
kou extremistů a nacionalistickým hnutím.
Křišťálová noc v Německu byla něco podob-
ného - a tím to pak vrcholí. Ani my jsme ten-
to případ nesoudili jen jako napadení jedné
rodiny. Týká se to nás všech.
Obhájci nám pořád podsouvali, že rodiče ma-
lé Natálky byli ten večer v hospodě a že pro
ni běželi, až když dům hořel - to je ale ne-
smysl, protože matka byla politá a popálená
na větší ploše než dítě. Na takových fámách
se obhajoba snažila vinu obžalovaných snížit,
ale podstatné je, kdo zápalné lahve hodil, kdo
dům zapálil. Tady se nesoudí péče rodiny
o dítě, i kdyby rodiče v hospodě opravdu by-
li, nic by to nezměnilo. Měli přece i starší dě-
ti. To se děje i v jiných rodinách, že rodiče
jdou večer do kina nebo do hospody a necha-
jí čtrnáctileté dítě hlídat mladší sourozence.
Při soudním řízení se setkáváte tváří v tvář
s obviněnými z různých přečinů. Nemáte

strach, že se vám někdo z odsouzených bude
chtít pomstít?
Nikdy jsem se toho nebál. Ani se mi nic ta-
kového nestalo.
Když je člověk svědkem nejrůznějších lid-
ských selhání, mnohdy velmi závažných, zů-
stane mu ještě schopnost vidět v lidech to
dobré?
To musíte. Spousta incidentů se stane v afek-
tu nebo pod vlivem alkoholu. Jiná otázka je
u procesů ekonomických, ale i v těch musíte
rozlišovat. Když jsem mluvil o Českomorav-
ské družstevní spořitelně - tam šlo o ztrátu tři
čtvrtě miliardy, které jsme zaplatili my, daňo-
ví poplatníci. Ale tam sehrála roli i nedosta-
tečnost zákonů. Vedení kampeličky nemělo 
ekonomické vzdělání ani patřičné zkušenosti.
A rozjedou takovou kauzu, nasadí osmnácti-
procentní úroky. Představenstvo to nejspíš
myslelo dobře, ale neumělo to.
Nedá se paušalizovat, že kdo je odsouzený, je
lump a darebák. Mnohdy to odnesou lidi kvů-
li nevědomosti. I u vítkovské kauzy byl jeden
obžalovaný, který se k tomu dostal náhodou

na poslední chvíli proto, že měl auto a ostatní
mu zavolali, aby je odvezl. Dostal nižší trest.
Nebo vražda, kdy manželka zabila manžela,
protože se pod vlivem alkoholu přetahovali
o to, jakou hudbu si pustí. Vzala nůž, šermo-
vali a propíchla mu krční tepnu. Pohled na ta-
kovou ženu je jiný než na pachatele chladno-
krevné loupežné vraždy.
Zkrátka se nedá paušalizovat. A od toho jsou
tu právě přísedící. Předseda senátu jako práv-
ník musí vidět hlavně paragraf, zákon. Lidský
pohled na věc může být jiný. Četl jsem názor
jednoho přísedícího, který můžu potvrdit:
V mnohých kauzách mají přísedící přísnější
metr než soudce. Co se předsedovi senátu
může zdát jako lehký případ, z lidského po-
hledu může mít větší závažnost.
Takže podle vás tato funkce smysl má?
Zruší-li nás, zruší. Ale myslím si, že funkce
přísedícího má smysl. Občanská spolupráce
se soudy je běžná v celém světě, jen asi tři
státy ji nemají. V anglosaském prostředí exi-
stuje porota, u nás i jinde jsou přísedící.
Děkuji za rozhovor. ZN

Moravskoslezský kraj informuje

Krajští úředníci se zajímali o investice MSK ve městě
Dne 3. listopadu 2010 navštívili
Rýmařov vedoucí odboru inves-
tičního a majetkového Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského
kraje Ing. Milan Novotný a in-
vestiční referent Ing. Pavel
Sýkora. Ing. Novotný se zajímal
o investice v našem městě finan-
cované z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje.
Místostarosta Ing. Jaroslav
Kala seznámil Ing. Novotného
se stavem investic, které finan-
coval MSK. Ředitelka Střední
školy Rýmařov Ing. Soňa
Kováříková informovala o pro-
jektu „Centrum technického

vzdělávání na Bruntálsku“.
Na závěr návštěvy si Ing.
Novotný prohlédl již realizova-
né investiční akce, např. zrekon-
struovanou zahradu Hedvy a po-
stupně rekonstruovanou tělo-
cvičnu gymnázia na Sokolovské
ulici, kde probíhal kontrolní den
za účasti zástupce Moravskos-
lezského kraje Ing. Pavla
Sýkory, který má Rýmařovsko
ve své gesci. Dále se zajímal
o rekonstrukci SVČ, na kterou
obdrželo město dotaci. Na závěr
návštěvy popřál všem hodně ús-
pěchů v získávání dotačních ti-
tulů. Ing. Jaroslav Kala

Foto: archiv MěÚ Rýmařov
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Vzal i krabici s lízátky
Rýmařovští policisté šetří případ
krádeže a porušování domovní
svobody. V období od 31. října
do 2. listopadu v Karlově pod
Pradědem dosud neznámý pa-
chatel vnikl do turistické chaty.
Po přeštípnutí dvou visacích
zámků, které zajišťovaly venkov-
ní okno výdejního pultu, se pa-
chateli podařilo částečně nad-
zdvihnout jeho sklopenou desku.
Následně obešel objekt a v zadní
části rozbil skleněné výplně
u dvou oken. Jedno otevřel a tím
si zpřístupnil cestu dovnitř chaty.
Zde se již volně pohyboval v res-
tauraci i v kuchyni. Z prostoru
kuchyně odcizil čtyři láhve šu-
mivého alkoholického nápoje,
plastovou nádobu s lízátky, kra-
bici s bonbóny a dvě 200gramo-
vá balení rozpustné kávy.
Pachatel způsobil celkovou ško-

du poškozením ve výši 1 200 Kč
a škodu odcizením zboží ve výši
2 700 Kč.

Objasnění případu
vloupání

do prodejny
Bruntálští kriminalisté ve spolu-
práci s rýmařovskými policisty
úspěšně objasnili případ vloupá-
ní, který se stal na počátku září
letošního roku. Ve čtvrtek 4. li-
stopadu policisté sdělili podezře-
ní z přečinu krádeže 23letému
mladíkovi z Brandýsa nad
Labem. Je podezřelý, že měl
v době od 7. do 8. září v obci
Ryžoviště na nám. Míru po roz-
bití výlohy vniknout do vnitřní-
ho prostoru prodejny.
Zde odcizil sedm kartonů cigaret
různých značek, z chladicího bo-
xu vzal celý šunkový salám, celé
balení tvrdého sýru a jedno balení

klobás. Dále ze stolu odcizil 21 ti-
síc Kč a mobilní telefon. Poško-
zením výlohy vznikla majiteli
škoda 3 tisíce Kč. Celková škoda
na odcizeném zboží a telefonu se
pohybuje okolo 7 tisíc Kč.

Narazil do domu
Ve čtvrtek 4. listopadu došlo
v Rýmařově na Národní ulici
k dopravní nehodě. Neznámý ři-
dič jedoucí pravděpodobně ná-
kladním vozidlem narazil přední
částí vozidla do rohu domu, kte-
rý je přilehlý k pravému okraji
komunikace. Řidič z místa neho-
dy ujel a věc neoznámil. Majiteli
rodinného domu vznikla násled-
kem nehody škoda ve výši okolo
30 tisíc Kč. Věc je nadále v šet-
ření.

Pohřešovaní
se z procházky vrátili

66letý muž oznámil policii, že
pohřešuje svého kamaráda
s manželkou, kteří šli na pro-
cházku z obce Ruda
k Rešovským vodopádům.
Vzhledem k rozsáhlému území
lesnatého terénu Rešovského 
údolí se do pátrací akce zapojila
desítka policistů spolu s dobro-
volnými hasiči z Rýmařova,
Dolní Moravice, Břidličné
a Horního Města. Za hodinu od
nahlášení pohřešování informo-
val oznamovatel policisty, že
manželé se nezraněni vrátili
z procházky.

Latí chtěl zbít psa,
skončil na záchytce

V neděli 7. listopadu v Dolní
Moravici 36letý muž pod vlivem
alkoholu zlomil jednu z latí na
zahrádce u domu, kterou chtěl

zbít psa své sousedky. Při šetření
muž policistům sdělil, že psa
stejně zbije, a tak musel být za-
jištěn. Dechová zkouška vykáza-
la hodnotu 2,97 promile alkoho-
lu. Policisté následně muže, kte-
rý je podezřelý z přestupku proti
majetku a občanskému soužití,
eskortovali na záchytnou stanici
k vystřízlivění.

V podnapilosti
napadal občany

Na Okružní ulici v Rýmařově ve
čtvrtek 11. listopadu 30letý muž
opakovaně pod vlivem alkoholu
slovně i fyzicky napadal kolem-
jdoucí. Přivolaní policisté agre-
sivního muže zajistili, a protože
byla důvodná obava, že bude ve
svém protiprávním jednání po-
kračovat, převezli ho na záchyt-
nou stanici do Opavy. Dechovou
zkoušku odmítl jak policistům,
tak pracovníkům na stanici. Je
podezřelý z přestupku proti ob-
čanskému soužití. 

Z vozidel vzal navigaci
a antiradar

V Rýmařově policisté šetří hned
dva případy vloupání do zapar-
kovaných automobilů, do kte-
rých vnikl neznámý pachatel
v době od 10. do 11. listopadu.
Na ulici Bartákova rozbil okno
nákladního vozidla Ford a z pa-
lubní přihrádky odcizil navigaci
Garmin. Do dalšího vozidla, ten-
tokrát Hyundai, se pachatel
vloupal na ulici Národní. Odnesl
si různé doklady, sluneční brýle
a antiradar v hodnotě kolem 16
tisíc Kč. Celková škoda činí přes
29 tisíc Kč. Z podkladů

por. Bc. Pavly Tuškové,
tiskové mluvčí Policie ČR

V pondělí 1. listopadu řidičce jedoucí ve vozidle Škoda Roomster
mezi obcemi Albrechtice u Rýmařova a Vajglovem vběhla do
jízdní dráhy srna. Došlo ke střetu zvířete s levou přední částí vo-
zidla. Škoda na vozidle se pohybuje okolo 10 tisíc Kč. Srna byla
nalezena v silničním příkopu. Zvíře na místě uhynulo.

Nehoda - srážka se srnou

Foto: PČR Bruntál

V pátek 12. listopadu byli policisté pfiivoláni do
Janovic k dopravní nehodû, pfii které se úãastníci
nedomluvili na zavinûní a osádka jednoho z vozidel od
nehody dokonce utekla. Policisté oba muÏe zadrÏeli
a pfii dechové zkou‰ce jim namûfiili pfies dvû promi-
le. Oba pfiitom policistÛm tvrdili, Ïe vozidlo nefiídili,
a dále uvedli, Ïe vypili kaÏd˘ patnáct piv a nûjak˘ tvr-
d˘ alkohol.
K dopravní nehodě došlo večer na Rýmařovské
ulici v Janovicích. Dvaadvacetiletý muž ze
Šumperka se plně nevěnoval řízení vozu
Renault a přejel do vjezdu k domu, ležícího za
pravým okrajem vozovky. Zde si nevšiml je-

doucího automobilu VAZ a narazil mu do zad-
ních dveří.  Při nehodě se lehce zranila 40letá
spolujezdkyně z vozidla VAZ.  
Po nehodě se řidič i se svým třiatřicetiletým
spolujedoucím, majitelem renaultu, nedokáza-
li domluvit na škodě a zavinění s osádkou dru-
hého vozidla, a tak z místa utekli. Rýmařovští
policisté je našli v blízkosti nehody a s oběma
muži se vrátili. Ti při vyšetřování shodně 
uvedli, že renault neřídili, a neví, kdo byl řidi-
čem. 
Policisté u všech účastníků nehody provedli
dechové zkoušky, které byly u osádky z vozid-

la Renault pozitivní. 22letému muži naměřili
2,02 a následně 2,01 promile a u 33letého
hodnotu 2,30 a opakovanou zkouškou 2,34
promile. Oba muži policistům přiznali, že vy-
pili každý 15 dvanáctistupňových piv a nějaký
tvrdý alkohol. Ani jeden z nich nepředložil ři-
dičský průkaz a doklady k vozidlu a tvrdili, že
nemají ani klíče od automobilu. Svědci však
jednoznačně označili jako řidiče 22letého mu-
že. Oba muži jsou podezřelí z přečinu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky ve formě úča-
stenství. por. Bc. Pavla Tušková,

tisková mluvčí Policie ČR Bruntál 

Vypil patnáct piv, tvrdý alkohol a pak sedl za volant
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Úsměvně

Malby a fotografie v příbězích Sezony nad propastí
Sobotní vernisáÏ (13. 11.) v Galerii
Octopus zahájila dvout˘denní v˘sta-
vu ãernobíl˘ch fotografií Romana
Kubíka a rozmûrn˘ch pláten Davida
Johna pod názvem Sezona nad pro-
pastí.
Výstavy dvojic autorů jsou v rý-
mařovské Galerii Octopus po-
měrně častým jevem, v tomto
případě však nevystavují vý-
tvarníci své práce zvlášť, každý
za sebe, ale dohromady jako je-
den celek. V obou galerijních
sálech městského muzea ná-
vštěvníci tedy najdou práce 
obou autorů vzájemně propoje-
né, tvořící významové celky, za-
ložené na komunikaci mezi
plátnem a čtveřicí fotografií.
„Nejdřív byly obrazy Davida
Johna a já jsem k nim doplnil
své fotografie tak, aby spolu ně-
jakým způsobem komunikova-

ly,“ přiblížil Roman Kubík, jak
Sezona nad propastí vznikala.
Výsledkem jsou podle jeho slov
příběhy, předurčené jednotlivý-
mi názvy kolekcí, ponechávající
však divákovi naprostou volnost
v interpretaci.
Vztah abstraktních pláten
Davida Johna a černobílých fo-
tografií Romana Kubíka, které
jak sám potvrdil nejsou nikdy 
aranžované a zachycují pouze
skutečně existující předměty či
zákoutí, je v každém z kolekcí
trochu jiný. Někde představují 
analogii tvarovou či námětovou,
jinde tvoří fotografie komentář
k plátnu, konkretizují to, co mal-
ba zobrazuje abstraktně, anebo
naznačený příběh rozvíjí a otví-
rají do dalších dimenzí. Obraz
i fotografie se v sobě zrcadlí, ale
není to absolutní odraz, omeze-

ný na výseč plochy zrcadla, jako
spíše průhled do nekonečných
světů za zrcadlem.
Díla Romana Kubíka a Davida
Johna, pokračovatelů surrealis-
tické tradice v českém umění, se

vedle sebe objevovala již dříve
v rámci kolektivních výstav, ko-
lekci Sezona nad propastí dvojice
vytvořila jako svůj první společ-
ný projekt. V Galerii Octopus je
k vidění do 25. listopadu. ZN

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

Na čem jsem závislá?
Začnu ne od Adama, ale od svých kamará-
dek. Jedna denně luxuje. Nevadí, že nikde
není ani smítko, ona musí, protože se během
dne práší. Proč nevysát? Manžel šílí, ale ona
si neporučí. Jiná každý týden důkladně u-
mývá okna a pere záclony. Okna jsou oči
domu a ona chce vidět. Další se desetkrát
vrací, aby před odchodem zjistila, zda je
zhasnuto, zamčeno, nehřeje žehlička a při
tom prohlédne sporák. Bezpečnost přede-
vším.
Někdy se usměju nad nákupem jedné své
známé - pokaždé koupí roličku toaletního
papíru. Už jich má pěknou sbírku. Každý
z nás prý na něčem „ujíždí“. Parfémky, mej-

dlíčka, kosmetické potřebnosti, drobné
ozdoby pro vlastní zdobílkovství. Některé
ženy shromažďují boty, desítky a desítky pá-
rů, dobře udržovaných. Jiné s dětinskou ra-
dostí kupují kabelky, dnes tedy spíše kabely,
neb je móda kabel velikosti selete nebo
grizzlyho. To pak musí mít doma velké re-
gály!
Už se přiznám. Já nutně potřebuju šátky, šá-
ly a vázačky. Mám jich ...át, ale když uvidím
některý dobře barevně vyvedený, tak opět
musí být můj. Když právě takový nemám!
V poslední době ženy i muži bývají závislí
na biojídle, na sportu, lécích, drogách, na
automatech, nikotinu, alkoholu, na pornu.

Pozor, to už je často třeba léčit, rodinné a so-
ciální vztahy jsou křehké.
Takové nějaké nutkavé chování? Okusuju
tužky, stále si umývám ruce, věci na stole mu-
sím mít srovnány podle mnou daného léta tr-
vajícího řádu, běda když mi kolega vytahá
tužky z dózy a nejsou pak jedním směrem.
Neexistuje, aby na stole zůstal hrnek od kávy,
a k tomu na jiném místě. Projdu kolem stolů
kolegů a sem tam něco narovnám. Už bojuju
s chutí srovnávat zboží v samoobsluze.
Přátelé, končím. Ve své tašce rozměrů selete
jsem našla dobře utajenou bankovku. Viděla
jsem v obchodě šálu v barvách podzimu. No
nekupte ji! Si
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Kdo má peníze, bude i v pekle lízat zmrzlinu.

arabské rčení Známá i neznámá výročí
19. 11. 1580 zemř. Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina, český

nakladatel (nar. 1511) - 430. výročí úmrtí
20. 11. 1910 zemř. Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel a pub-

licista (nar. 9. 9. 1828)- 100. výročí úmrtí
21. 11. 1870 zemř. Karel Jaromír Erben, český spisovatel a básník

(nar. 7. 11. 1811) - 140. výročí úmrtí
22. 11. 1635 zemř. Václav Vratislav z Mitrovic, český autor cesto-

pisu (nar. 1576) - 375. výročí úmrtí
25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, výročí

zavraždění tří dominikánských sester - bojovnic za
práva žen, od roku 2000 (OSN)

26. 11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu
života (poslední pátek v listopadu)

26. 11. 1855 zemř. Adam Mickiewicz, polský spisovatel (nar. 
24. 12. 1798) - 155. výročí úmrtí

27. 11. 1825 nar. Pavel Švanda ze Semčic, český divadelní ředitel, re-
žisér, kritik a novinář (zemř. 5. 1. 1891) - 185. výr. nar.

27. 11. 1895 zemř. Alexandre Dumas ml., francouzský spisovatel
(nar. 27. 7. 1824) - 115. výročí úmrtí

27. 11. 1955 zemř. Arthur Honegger, francouzský skladatel
(nar. 10. 3. 1892) - 55. výročí úmrtí

28. 11. 1970 zemř. Jan Drda, český spisovatel (nar. 4. 4. 1915) 
- 40. výročí úmrtí

29. 11. 1860 nar. Hana Kvapilová, česká herečka (zemř. 8. 4. 1907)
- 150. výročí narození

30. 11. 1835 nar. Mark Twain, vl. jm. Samuel Langhorne Clemens, 
americký prozaik (zemř. 21. 4. 1910) - 175. výr. nar.

30. 11. 1900 zemř. Oscar Wilde, anglický spisovatel irského původu
(nar. 16. 10. 1854) - 110. výročí úmrtí

1. 12. Světový den AIDS, vyhlášen Světovou zdravotnic-
kou organizací v roce 1988

19. 11. 20.00 SVČ 3. taneční lekce pro pokročilé
20. 11. SVČ Malý taneční maraton
22. 11. 11.00 SVČ Keramika pro školy
23. 11. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou
24. 11. 15.30-17.30 SVČ Burza orientálních kostýmů - příjem
25. 11. 16.30-17.30 SVČ Burza orientálních kostýmů - prodej
26. 11. 20.00 sál ZUŠ Vladimír Mišík & ETC
26. 11. 20.00 SVČ 4. taneční lekce pro pokročilé
29. 11. 9.00 SVČ Keramika s Buřinkou

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Jan Šuba ................................................................. Rýmařov
Richard Borovička ................................................. Rýmařov
Laura Kováčová .................................................... Rýmařov
Šárka Pejchlová ..................................................... Malá Morávka

Blahopřejeme
Edmund Casciani - Janovice ............................................... 81 let
Rosalie Vidanová - Rýmařov .............................................. 84 let
Drahomíra Dostálová - Rýmařov ........................................ 84 let
Květa Kašparová - Janovice ................................................ 85 let
Valerie Tomanová - Rýmařov .............................................. 90 let

Rozloučili jsme se
Olga Valová - Dolní Moravice .......................................... 1963
Vladimír Talian - Edrovice ................................................ 1947
Zdeněk Furiš - Janovice .................................................... 1987
Vlasta Smisitelová - Rýmařov .......................................... 1940

V pondělí 15. listopadu
by se paní Blanka Volfová

dožila 81 let.
Stále vzpomíná

dcera Alena Konečná s rodinou,
Věra Stuchlíková

a rodina Schenkova.
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Vladimír Mišík
& ETC

Rýmařov 26. 11. ve 20.00
Sál ZUŠ na Divadelní ulici
Vstupné: předprodej 120,-/na
místě 170,-

Jazzclub Střediska volného času
Rýmařov připravuje na pátek 
26. listopadu unikátní koncert.
V rámci turné k vydání alba
Ztracený podzim přivítáme v sá-
le ZUŠ Vladimíra Mišíka
a ETC, a to v ojedinělém slože-
ní. Pozvání na podzimní koncer-
ty totiž přijali dva někdejší členo-
vé kapely ETC - Petr Skoumal
a J. Olin Nejezchleba.
V průběhu koncertu tak zazní
nejen skladby V. Mišíka a ETC
(během některých se objeví
i zmínění hosté), ale i oblíbené
písničky Petra Skoumala za do-
provodu kapely nebo J. Olina
Nejezchleby s doprovodem jeho
nového vlastního tria (zazní tak
i skladby z Olinova sólového al-
ba Noční lov, které vyšlo v lednu
2010) nebo za doprovodu ETC.

Pozvánka do divadla

E. A. Longen - DEZERTÉR
Z VOLŠAN
28. 11. v 17.00
Městské divadlo Rýmařov
vstupné 170/130/90,-

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

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

Mikulášská nadílka
s kouzly a soutěžemi

Rýmařov 4. 12. v 16.00
Velký sál SVČ

Peklo a Nebe, čertík Vítek a jeho
čertovská kouzla a rošťárny, ská-
kání na obláčky, navážení dříví
pod kotel, andělská letecká sou-
těž, čertovská diskotéka, mnohé
další kulišárny a na závěr samo-
zřejmě návštěva mikulášské tro-
jice. To vše pro vás a vaše rato-
lesti připravuje Středisko volné-
ho času Rýmařov na sobotní
odpoledne 4. prosince.

Luboš Andršt
Blues Band

Rýmařov 11. 12. ve 20.00
Sál ZUŠ na Divadelní ulici
Vstupné: předprodej 80,-/na
místě 130,-

Jazzclub Střediska volného času
připravuje na sobotu 11. prosin-
ce koncert známého českého hu-
debníka Luboše Andršta a jeho
kapely Luboš Andršt Blues
Band. Skladatel a kytarista
Luboš Andršt je všestranný hu-
debník, který čerpá svou inspira-
ci především z oblasti blues
a jazzu, v jeho tvorbě lze však
najít i vlivy hudby etnické či kla-
sické.
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Pod názvem doly hankštejnské si
nejspíše snadno představíte ob-
last Skal a Horního Města, ale
u dolů kamenohorských nejspíš
zaváháte, ačkoli patří k oblastem
nejstarší středověké těžby na
Rýmařovsku. Získávání kovů má
v okolí ještě mnohem starší ko-
řeny. Detailněji se však zatím
o něm hovořilo jen v úzce odbor-
né společnosti geologů a zajíma-
vé a podstatné téma je historiky
zatím neprávem opomíjeno.
Přestože na charakteristické pro-
padliny kolmých šachet a linie
propadlých štol či příkopy nará-
žíme na každém kroku, jsou za-
tím naše informace kusé. Stěží si
dnes v lese či remízku představit
vzduch naplněný cinkotem ko-
vářských kladiv, seker dřevorub-

ců a důlních tesařů i dýmu milí-
řů, vrzání kol, řetězů a vůni ko-
lomazi obrovitých pump, stoup
a vrátků nad šachtami, hovor žen
i mužů u dlouhých promývacích
koryt, nevybíravé nadávky ko-
čích a horníků v různých jazy-
cích včetně jadrné češtiny či
hluk havířských krčem a blábo-
lení opilců propíjejících nemalé
částky nešťastné rodině.
Naším úkolem bude tedy shrnout
moderní poznatky o získávání ko-
vů od doby bronzové ke keltské-
mu ryžování a jeho důvodech. Od
vrcholného středověku se zaměří-
me na užší oblast a lokality býva-
lého rabštejnského či později ja-
novického panství a budeme sle-
dovat část rudné oblasti od linie
železných dolů v pásu od

Tvrdkova, přes Horní Město
a Rýmařov ke kdysi slezské Malé
Morávce a výše k horám.
Zastavíme se u velké a mnohdy
rozporuplné doby vrcholícího
hornictví Rýmařovska v období
renesance i u posledního zřetelné-
ho odlesku hornických želízek
v druhé polovině 18. století.
Budeme se snažit postihnout též
postupný úpadek těžby v 19. a 20.
století až k uzavření posledních
dolů roku 1970. Samozřejmě po-

zveme symbolicky na pomoc 
k osvětlení tajemného podzemní-
ho světa též Jiřího Agricolu, skvě-
lého montanistu ze 16. století,
a pokusíme se přiblížit celý pro-
ces dolování od prospekce k těž-
bě, úpravě i dopravě rudy či pro-
středí kolem dolů v Pittenwaldu
i na Stříbrné hoře, jejichž názvy
byste již dnes na mapě nenašli.
Akce se uskuteční díky dotaci
MK ČR z programu Knihovna
21. století.

Městská knihovna

Městská knihovna Rýmařov zve na přednášku
pana Mgr. Jiřího Karla

Úterý 23. listopadu v 17.00
Starobylé doly hankštejnské a kamenohorské - 2. část

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

Tel.: 554 212 266, www.mekrymarov.cz,
e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz

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

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

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami

nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2010: 23. 11., 7. 12., 21. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE.

Organizace a spolky
placená inzerce

Místní organizace KSČM hodnotila
výsledky voleb do zastupitelstva

MO KSČM na členské schůzi dne 9. listopadu vyhodnotila výsledek
voleb do zastupitelstva města Rýmařova. Tento výsledek je pro naši
organizaci nejhorší od roku 1989. Na jeho základě rezignoval na svou
funkci předseda Rostislav Kubis. Novým předsedou byl zvolen
Ladislav Žilka.
Děkuji všem, kdo zachovali důvěru v naše kandidáty a dali nám svůj
hlas. Zároveň děkuji všem, kdo za KSČM kandidovali. Ladislav Žilka
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Miroslav Václavek, který prožil
dětství a mládí v Rýmařově, je
autor charakteristický intimní ly-

rikou s převážně milostnými mo-
tivy. Nakladatelství Dokořán pro
vás vybralo z nového vzpomín-

kového cyklu
krátkých próz
Člunky. Uvidíte,
že i v próze si au-
tor zachoval
svou citlivost
a básnické vidění
světa, přidal však
na ostrosti a síle
osobní vzpomín-
ky. Celá próza
vyšla 2. listopa-
du na 148 stra-
nách. Kniha je
doplněna repro-
dukcemi obrazů
Romana Karla,
které nejsou ty-
pickými ilustra-
cemi. Vznikaly
však z podob-
ných pocitů a na
stejném místě,
mnohdy ve stej-
nou dobu.
Člunky jsou pří-
běhy doby, lidí,
života i smrti.
I když se to ne-

musí zdát, jsou všechny postavy
a jejich osudy skutečné. Jsou ta-
kové, jak je napsal sám život,
který je největší spisovatel,
a jsou tak krásné, i bez příkras,

jaké jsou samy Sudety a lidé,
kteří tam žijí. První kniha spiso-
vatele Miroslava Václavka je vel-
mi poetickou, a zároveň čtivou
mozaikou vzpomínek na jeho

Organizace a spolky

Jak přežít ve zdraví?
MoÏnou odpovûì nabídla osvûtová
akce místní skupiny âeského ãerve-
ného kfiíÏe, která se konala ve ãtvr-
tek 4. listopadu v koncertním sále
na Divadelní ulici. R˘mafiovská orga-
nizace ââK pozvala vefiejnost, zejmé-
na star‰í roãníky, na spoleãenské
odpoledne, jehoÏ hlavním tématem
byl zdrav˘ Ïivotní styl.
Červený kříž má ve světě dlou-
hou tradici, Československý čer-
vený kříž vznikl v roce 1919
a jeho první předsedkyní byla dr.
Alice Masaryková. V Rýmařově
byla místní organizace ČSČK
založena na podzim roku 1945,
od roku 1993, po rozpadu fede-
race, je součástí Českého červe-
ného kříže.
Hlavním úkolem ČČK je pomoc
lidem v nouzi, tedy poskytování
první pomoci při úrazech či zís-
kávání peněžních a materiálních
příspěvků od dobrovolných dár-
ců pro oběti katastrof a lidi v ne-
příznivé životní situaci. Rýma-
řovská skupina po svém osamo-
statnění od bruntálské organiza-
ce například poskytuje zdravot-
nický dozor na nejrůznějších

sportovních a společenských ak-
cích, zapojuje se do veřejných
sbírek a ve svém středisku na
Palackého ulici koordinuje sběr
a výdej čistého obnošeného ob-
lečení. Při svých aktivitách spo-
lupracuje s odborem zdravotnic-
tví a sociálních věcí MěÚ.
Do náplně činnosti ČČK patří
i prevence, tedy předcházení úra-
zům a onemocněním. K tomu
přispívá zejména zdravotnická 
osvěta, např. pořádání kurzů prv-
ní pomoci nebo přednášek
o zdravém životním stylu. Mezi
ně patří i jmenovaná akce s ná-
zvem Přežít ve zdraví.
Hosty 1. ročníku společenského
odpoledne přivítala předsedkyně
místní skupiny Bc. Věra Kolá-
řová a místopředsedkyně Marie
Volková, která na úvod krátce
shrnula historii rýmařovské or-
ganizace ČČK. Poté dostal slovo
MUDr. Marián Olejník ml., pri-
mář mezioborové JIP Podhorské
nemocnice, který se kromě své-
ho profesního zaměření zajímá
také o zdravou výživu. Jeho
přednáška i následující diskuse

s publikem nastínila, jaká rizika
provázejí nevyvážené stravování
a že sestavit optimální jídelníček
nemusí být složité. Jako praktic-
kou ukázku toho, jak zdravěji
jíst, připravila Střední škola
Rýmařov ochutnávku zelenino-
vých salátů.
Dalším bodem programu bylo 
ocenění dobrovolných dárců kr-
ve. Bronzovou plaketu Jánského
za 10 odběrů obdrželi Zdeňka

Jirušová, Zdeňka Žedková, Voj-
těch Podušel, Ludmila Kopečná
a Petr Chlachula. Zbytek odpo-
ledne byl vyhrazen doprovodné-
mu programu, v němž vystoupila
skupina orientálního tance Neila,
kapela Akord a losovala se tom-
bola s dary, které věnovali četní
sponzoři. V průběhu celé akce si
návštěvníci mohli nechat změřit
tlak, podkožní tuk a hladinu cuk-
ru v krvi. ZN

Miroslav Václavek - Člunky
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POHÁDKOVÁ BABIâKA

pfiijede s pohádkami, které jste je‰tû nevidûli:

TOULAVÉ AUTÍâKO

ZVÍ¤ÁTKA A PETROV·TÍ

Ve stfiedu 24.11. v 17 hodin

Pfiedstavení je urãeno pro dûti od 2 let

jamování na listopad
26. 11. od 18 hodin

...společenský večer muzicírujících přátel
Muzikantské čajovny

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 17 HODIN
SE SCHÁZÍME PŘI ZNÁMÉ

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

Sokolovská 30, Rýmařov, tel.: 731 928 753,
www.muzikantskacajovna.cz
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dětství a mládí prožité v tomto
bohem zapomenutém kraji.
„Člunek není malá loď. Je to
dřevěná kolébka, z níž namotaná
nit, kterou dřevěné páky tkalcov-
ského stavu přehazují tam
a zpět, tká látku jako osud, když

kdosi nahoře tahá za osnovu.
Jestli něco nemá kontinuitu, je
to můj život. Stále začínám, stá-
le končím a přitom jsem. Jak ji-
nak, když člověk přijde na svět
v Sudetech. V kraji vyvráceném
z kořenů, který je i není. V pro-

storu vykloubeném ze staletého
řádu a v tichu, které je
v Černobylu a tady. Když zapo-
meneš, že je noc, je slyšet spous-
ta hlasů, které před půlnocí šep-
tají švabachem. Mluví jakoby
zbaveny slov. Hovoří rez i rané

jeřabiny a ani opuštěná ptačí
hnízda nejsou taková, jaká by
měla být. Jsou stejná jako místní
města. Studená a prázdná.
Sudety symbolizuje nejvíce ze
všeho nuda a polovičatost...“
Nakladatelství Dokořán, s. r. o.

Pfiátelsk˘ turnájek pro malé i velké
20.11. od 17 hodin

vMuzikantské ãajovnû
na Sokolovské 30 v R˘mafiovû,

www.muzikantskacajovna.cz, tel:731928753

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

Neděle 13.00 - 20.00

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

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

Krytý bazén v Břidličné
Pozvánka na rozsvícení

vánočního stromu v Břidličné
Kulturní komise zve občany města Břidličné 4. prosince 

v 17 hod. na tradiční rozsvícení vánočního stromu před budovou
městského úřadu. Bude přichystán vánoční punč a pro děti 

zdarma teplý čaj. Ve stáncích bude možno zakoupit výrobky
z medu a včelího vosku či ovčí produkty. Vystoupí oblíbený 

pěvecký sbor Bernardini a představení si přichystaly 
i děti z místní mateřské školy.

Obãanské sdruÏení Stránské
vás zve na kurz
Vánoãní zdobení

Vyrábût budeme:
- originální vánoãní ozdoby 

z pfiírodních materiálÛ
- adventní vûnce

- svícny
- ozdoby na stÛl i do oken

Pro velk˘ zájem kurz pofiádáme ãtyfii dny:
20. – 21. 11. a 27. – 28. 11.

vÏdy od 13 do 17 h

v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském
Pfiihlá‰ky na KrenkovaVladimira@seznam.cz

nebo 554 725 848 (veãer),
723 040 535
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Zpravodajství města Břidličné
Nové složení rady a zastupitelstva v Břidličné

Od komunálních voleb do zastupitelstva
měst a obcí uběhl měsíc a ve většině měst je
již jasno, kdo bude vládnout. I v Břidličné už
proběhla ustavující schůze zastupitelstva,
a to ve středu 10. listopadu. Účast zvolených
zastupitelů byla stoprocentní. Jejich kom-
pletní seznam byl uveden již v povolebním
Horizontu. Starostou zůstává i pro další vo-

lební období pan Bohumír Kamenec.
Místostarostou byl zvolen nový člen zastupi-
telstva Jan Opatrný. Dalšími třemi členy, kte-
ří pak doplňují radu města, jsou Ivo Winkler,
Jana Paštěková a Miroslav Kladníček. Dále
byli zvolení členové finančního výboru, kte-
rými se stali Pavel Horňáček a Jana
Němečková pod předsednictvím Antonína

Králíka. Předsedkyní kontrolního výboru je
Jana Krčová a jejími dalšími členy Jiří
Ujfaluši a Dana Čtvrtlíková. V osadním vý-
boru Vajglov zasednou Zdeněk Metelka,
Šárka Misálová a Terezie Tardíková. Všem
zvoleným přejeme, aby svou práci dělali
dobře a zodpovědně a výsledky přinášely ra-
dost všem občanům. Libuše Kováříková

Arnika s žáky ZŠ Břidličná pátrají po pesticidech z polí
Sdružení Arnika spolu se soutěžním týmem žá-
ků ze Základní školy Břidličná provedla 5. li-
stopadu odběr bahnitých sedimentů z potoka
Polička v rámci projektu Voda živá. „Odebrané
vzorky necháme otestovat na přítomnost pesti-
cidů a tím se společně s žáky dozvíme, jak spla-

chy z okolních polí ovlivňují kvalitu vody v po-
toce,“ objasnila smysl odběrů koordinátorka
soutěže Ing. Jana Mikulášková z programu
Toxické látky a odpady sdružení Arnika.
Sami žáci si potok Polička pro své bádání zvo-
lili a jeho okolí pečlivě mapovali už od jara.
Například lovili a pozorovali bezobratlé živoči-
chy a určovali podle nich míru znečištění vody.
Pro potřebná data o znečištění se museli vypra-
vit na úřady a svá pozorování zanášeli do map.
„Hochy práce v terénu vysloveně baví. Navíc
se žáci zábavnou formou dozvědí, nakolik jsou
vody v blízkosti jejich bydliště čisté a jak je
chránit a znečištění předcházet,“ říká nadšeně
o svém týmu učitelka Mgr. Květa Děrdová.

„I pro nás je zajímavé setkat se se soutěžními
týmy tváří v tvář. Družstvo Potápníků
z Břidličné patří mezi nejúspěšnější: jejich fo-
tografie zvítězily v jedné z kategorií letní etapy
soutěže,“ doplnila ji Jana Mikulášková z Arni-
ky. „Prostřednictvím soutěže chceme žákům
a studentům přiblížit vztah mezi znečištěním
povrchových vod a chemickými látkami použí-
vanými v průmyslu, zemědělství, ale i v domác-
nostech,“ uzavřela Jana Mikulášková.
Do soutěže Voda živá se přihlásilo celkem 82
družstev z více než 50 škol z České republiky.
Družstvo ze Základní školy Břidličná vyhrálo
v předchozí, umělecké etapě soutěže kategorii
Nejlepší fotografie za zachycení procesu líhnu-
tí šídla z kukly a hned v první etapě soutěže za-
měřené na bezobratlé živočichy bylo stříbrné.
Odběry již proběhly v Českých Budějovicích
a budou pokračovat i v dalších vybraných měs-
tech. Testování vzorků sedimentů na přítom-
nost pesticidů provede Vysoká škola chemic-
ko-technologická v Praze, která je partnerem
projektu Voda živá.
Projekt Voda živá je podpořen z prostředků
Státního fondu životního prostředí
a Ministerstva životního prostředí ČR dotací ve
výši 1 998 800 Kč. Součástí projektu je kromě
soutěže pro školy také kvíz a fotosoutěž pro ve-
řejnost, monitoring znečištění vodních eko-
systémů, především abiotických složek, na pří-
tomnost nepříliš často sledovaných chemikálií

(například perfluorovaných látek a nových bro-
movaných zpomalovačů hoření) či žebříčky
největších znečišťovatelů, zpracované dle
Integrovaného registru znečišťování. Výsledky
a výstupy projektu budou shrnuty v populárně-
naučné knize Voda živá.
Stránky projektu Voda živá: www.toxik.arni-
ka.org/voda-ziva, stránky soutěže pro školy:
www.toxik.arnika.org/soutez-pro-skoly. 

Mgr. Zora Kasiková, tisková mluvčí Arniky

Bílý den na základní škole

Poslední prolet broučků v lampionovém průvodu

Přijel Martin na bílém koni? Když se podíváte z okna, odpověď je jas-
ná. Ale na naší škole to 11. listopadu vypadalo, jako by všechno pokry-
la sněhová nadílka. Všichni, od nejmenších žáčků až po deváťáky a sa-
mozřejmě i učitele, se na tento den oblékli do bílého oblečení, a tak si
společně užili „bílý den“. Během dopoledne procházela třídy „odborná
bílá porota“ vedená jak jinak než Martinem (s bílou parukou a hnědým
plyšovým koněm) a posuzovala nejúspěšnější třídu. Soutěž, která byla
vyhlášena, měla více vítězů a odměnu si zaslouží hodně tříd. Bílý den
se v Břidličné opravdu podařil. Bc. Klára Ujfaluši

Přijde zima. Ale to už bude
Broučkům z Břidličné jedno. Oni
se totiž stačili včas rozloučit s pod-
zimem i dětmi. Již tradiční
Uspávání broučků se letos usku-
tečnilo ve čtvrtek 4. listopadu.
Klub SK Břidličná opět připravil
pro děti i mládež zábavné odpoled-
ne plné her, dovednostních soutěží

o ceny, soutěž o nejhezčí masku
broučka a další atrakce. K těm nej-
vyhledávanějším patřil vedle vlast-
ní výroby masek také lov rybiček,
hmatovka, zvukové pexeso či
trampolína.
I když nám celé dopoledne pršelo,
závěrečný prolet, tedy lampiónový
průvod, a samotné zazpívání uko-

lébavek se obešlo bez deště.
Vzhledem k početnosti zúčastně-
ných i jejich dobré náladě je mož-
né napsat, že se i letošní ročník vy-
dařil a už teď se všichni těší na jar-
ní Probouzení. Ale to už bychom
moc předbíhali. Teď se můžeme tě-
šit na Vánoce a spolu s tím i na
Vánoční dílničku, na kterou vás

tímto zveme. Přesný termín se mů-
žete dozvědět z plakátků, které bu-
dou včas vylepeny. Letošního
Uspávání se zúčastnilo celkem 120
soutěžících a okolo 35 mladších či
nesoutěžících dětí. K naší radosti
se opět přišlo podívat i dost dospě-
lých. Věříme, že i těm se akce líbi-
la. Květa Děrdová

Dětská diskotéka na Kolibě
Tělovýchovná jednota Kovohutě Břidličná uspořádala pro děti v res-
tauraci Koliba v sobotu odpoledne 16. 10. v pořadí již druhou disko-
téku, na které se soutěžilo o to, kdo bude mít nejlepší masku. Z 30
masek bylo vyhodnoceno a oceněno pět nejhezčích. Během odpoled-
ne se děti kromě tance vydováděly v různých soutěžích, které pro ně
vymyslel diskžokej Kejda. Diskotéka se setkala s velkým úspěchem,
a proto se v sobotu 13. listopadu pod názvem „Hledáme dětský ta-
lent“ konala další, stejně úspěšná a hojně navštívená. 

Dosedělová Anna

Foto: Arnika
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Z okolních obcí a měst

Projekt „Můj kamarád strom“
Základní škola a Mateřská škola
ve Staré Vsi se v letošním roce
pustila s vervou a odhodláním do
netradičních forem vzdělávání
svých žáčků, k nimž bezesporu
patří komplexní projektové vy-
učování. V prvních dvou měsí-

cích zaměřili učitelé a všechny
děti pozornost k ekologicky la-
děnému tématu s názvem „Můj
kamarád strom“.
Problematika dřevin, jejich po-
stavení v přírodě i významu pro
člověka, se postupně probírala

v nejrůznějších vyučovaných
předmětech a následně byla
zkombinována s praktickými
zkušenostmi, odbornými beseda-
mi nebo exkurzemi. Děti tak mě-
ly možnost pohlížet na zadané
téma z různých úhlů, hledat sou-
vislosti i varianty možných řeše-
ní. Nechyběla ani pocitová, zá-
žitková ekologie, sázení vlast-
ních stromků, rozvíjení fantazie
v pohádkovém světě stromových
víl a skřítků nebo ryze vědecké
úkoly - určování dřevin, zakládá-
ní herbářů, biometrika stromů
a podobně.
Každá třída řešila vlastní projek-
tový úkol, který potom předsta-
vovala ostatním. A jaká témata
byla vybrána? Tak třeba výsadba
a pěstování lesa, těžba dřeva a je-
ho zpracování, arboreta a parky,
jejich význam, cizokrajné dřevi-
ny, mapování výjimečných sta-
rých stromů v blízkém okolí ne-

bo dřeviny v CHKO Jeseníky.
Nechyběl ani anglicko-český
slovníček běžného výraziva, slo-
hové úkoly, kreslení a fotografo-
vání v plenéru, ilustrace k po-
hádkám a rýmovačkám, dramati-
zace příběhu, recitace a samo-
zřejmě výtvarné a rukodělné ak-
tivity.
Pozadu nezůstaly ani děti z ma-
teřské školičky, které si dokonce
vybraly téma stromu jako námět
pro svůj soutěžní úkol se společ-
ností Schauma. Celoškolní sna-
žení v projektu „Můj kamarád
strom“ nyní přibližuje veřejnosti
a všem zájemcům o ekologii
a netradiční vyučování výstavka
v prostorách školy, kterou může-
te vidět v době provozu od 6.30
do 15.30 v průběhu měsíce listo-
padu. Srdečně zveme všechny
spřízněné duše. 

RNDr. Eva Staňková, CSc.,
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Na návštěvě v požární zbrojnici
Koncem října oslavil Sbor dob-
rovolných hasičů ve Staré Vsi
kulaté osmdesáté výročí svého
vzniku. U příležitosti tohoto vý-
znamného jubilea byla zprovoz-
něna a veřejnosti otevřena nově
zrekonstruovaná požární zbroj-
nice. Mezi prvními ji v doprovo-
du starosty obce Mgr. Petra
Staňka a vedoucího dobrovol-
ných hasičů Kamila Paulera nav-
štívili žáci místní základní školy.
A co všechno bylo k vidění?
Kluky nejvíce zajímala požární
technika, hasičská auta a stříkač-
ky. Děvčata spíše preferovala

prohlídku klubovny, nově vyba-
vené požární služebny a dlouze
rokovala nad svátečními i pra-
covními uniformami dobrovol-
ného hasičského sboru. Děti si
mohly na vše bez ostychu sáh-
nout, zeptat se nejpovolanějších,
co by takový správný požárník
měl vědět a znát nebo jak před-
cházet nebezpečí vzniku ohně.
Pro velký zájem dětí a úspěch
celé akce připravujeme další
vzájemné setkání na letní obdo-
bí, tentokráte i s ukázkami prak-
tického zásahu. 
Eva Cábová, ZŠ a MŠ Stará Ves

Kelt Grass Band na Bystřickém banju 2010
V sobotu 6. listopadu se v sále
Kulturního domu ve Velké
Bystřici u Olomouce konal už
12. ročník Bystřického banja, pře-
hlídky trampských, country, blue-
grassových a folkových skupin.
Tým pořadatelů vedený Jarosla-
vem „Jerry“ Košem se opět vytá-
hl a zajistil velmi slibná jména
z folkové i country scény, mezi ni-
miž se nehodlal ztratit ani Kelt
Grass Band ze Stránského, který
v poslední době velmi úspěšně re-
prezentuje náš region na hudeb-
ním poli. Kromě Keltů se diváci
mohli těšit na uničovský Huber-
tus, Falešnou kartu z Nového
Města na Moravě, Stráníky

z Oseka, Old Boys Poutníky
z Brna, Bluegrass Comeback
z Opavy, Boba a Bobky ze
Severních Čech a pardubické
Marien. Tedy konkurence vskutku
na úrovni. Navíc byla přehlídka
letos opět soutěžní, bojovalo se
o divácké hlasy.
Celý program zahajoval místní
MS Band, pak už se jednotlivé
soubory ucházely o přízeň diváků.
Úroveň jednotlivých uskupení by-
la vysoká a diváci měli svoji úlo-
hu velmi těžkou, protože každý se
zúčastněných souborů něčím vy-
nikal. Délka jednotlivých vystou-
pení byla 40 minut, na což pořa-
datelé velmi pečlivě dohlíželi.

Foto: archiv ZŠ a MŠ Stará Ves

Foto: archiv ZŠ a MŠ Stará Ves

Foto: archiv KGB
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Kapely se mohly spolehnout na
výborný zvuk a zázemí. Co se tý-
če Kelt Grass Bandu, ten se na
svůj blok velmi těšil, neboť byst-
řickou přehlídku považuje za jed-
nu z nejlepších v regionu. Do aré-
ny vstupoval jako vítěz jarního
Regi banja a přirozeně chtěl na
svůj úspěch navázat. Hodnocení
hudebních soutěží je velmi ošidné
a přízeň diváků je vrtkavá.
Nicméně, melodie s keltskou duší
si k publiku cestu našly, respekti-
ve přitlačily diváky do židlí a 40
minut je nenechaly vydechnout.
Jak již bylo uvedeno, všechny
soubory zahrály velmi dobře, pro-

to všichni s napětím čekali na se-
čtení diváckých hlasů. Třetí místo
si odvezli pardubičtí Marien, na
druhém místě skončila Falešná
karta. Možná vám to bude připa-
dat neuvěřitelné, ale v této konku-
renci se divákům nejvíce líbil prá-
vě Kelt Grass Band. Po vyhlášení
výsledků a předání cen se rozjel
muzikantský jam, který trval do
pozdních nočních hodin.
Co říci závěrem? Přehlídku lze
hodnotit jako velmi úspěšnou jak
z hlediska pořadatelů, tak pohle-
dem účinkujících souborů. Jsme rá-
di, že Kelt Grass Band dostál své-
mu dobrému jménu a završil svoji

letošní pouť po soutěžních festiva-
lech dalším vítězstvím. Po vítězství
na divácké soutěži Mohelnického
dostavníku je Bystřické banjo dal-
ším cenným skalpem.

Podrobnosti z festivalu včetně fo-
tografií najdete na webových
stránkách kapely www.keltgrass-
band.cz. 

Tomáš Tichý

Když se řekne... kolosální dílo
Staří Řekové označovali slovem
kolossos původně votivní sochy,
tj. sochy postavené nebo věnova-
né jako projev díků a vděčnosti.
Později se tak začaly nazývat so-
chy v nadživotní velikosti
a v tomto smyslu převzali název
Římané. Ke starověkým kolo-
sům se řadily dvě monumentální
sochy stojící poblíž egyptského
Vésetu zvané kolosy Memnóno-
vy (které ovšem ve skutečnosti

zobrazují Amenhotepa III.), stej-
ně jako socha Velké Sfingy, kte-
rá již po tisíciletí střeží pyramidy
v Gíze.
Ke kolosům patřily i dva ze se-
dmi divů světa, a to Feidiův Zeus
v Olympii a Kolos rhodský.
První z nich, dokončený kolem
roku 433 př. Kr., byl vysoký dva-
náct metrů. Feidiás zobrazil
vládce bohů na cedrovém trůně
vykládaném slonovinou, zlatem

a drahými kameny, tělo zhotovil
ze slonoviny, vlasy a brada byly
zlaté, do očí měl vsazené draho-
kamy. V pravé ruce držel sošku
bohyně vítězství Níké, v levé
žezlo, na jehož vrcholu seděl 
orel jako symbol Diovy síly.
Kolosem rhodským byla nazývá-
na socha boha Hélia, která se
v majestátní výšce sedmatřiceti
metrů tyčila u vjezdu do přístavu
na ostrově Rhodos. Vznikla v le-

tech 304 až 292 př. Kr., roku 227
však byla zničena zemětřesením.
A kolos na hliněných nohou?
Takovou sochu viděl prý ve snu
babylónský král Nabukadnésar
II. Měla hlavu ze zlata, hruď
a paže ze stříbra, břicho a boky
z mědi, stehna ze železa a nohy
z hlíny. Když do ní uhodil malý
kamínek, zřítila se. 

Zdroj: Stanislava Kovářová,
Proč se říká?

-21-2010  16.11.2010 16:11  Stránka 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2010

21

Nad listy městské kroniky

Rok 1949
Dne 8. března se poprvé změnilo vedení rýma-
řovského národního výboru, a to z iniciativy
místního akčního výboru a městského vedení
KSČ. Předsedou MNV se stal Richard Plesník,
stolařský dělník, 1. místopředsedou Antonín
Zatloukal, domovník ONV, a 2. místopředse-
dou Jaroslav Hofírek, modelář - všichni členo-
vé KSČ. V desetičlenné radě pak došlo ještě
k dalším změnám. Již 19. července rezignova-
li Alois Suchý a J. Hofírek a místo nich na-
stoupili Vladislav Halamíček, dělník,
a Jaroslav Skácel, šofér. A aby těch změn ne-
bylo málo, tak 31. srpna A. Petráska nahrazuje
Jaroslav Vávra, vedoucí prodejny.
Už 26. října se ve složení národního výboru 
uskutečnila další změna. Za součinnosti KSČ
se předsedou stává Jaroslav Vávra, 1. místop-
ředsedou Adolf Sekanina a 2. místopředsedou
Jaroslav Skácel. Z původního složení deseti-
členné rady zůstali jen Anastázie Nenutilová
a František Kropáč. Z nových členů byl Josef
Sousedík členem Strany českých socialistů,
všichni ostatní byli komunisté. KSČ, vedoucí
síla společnosti, si tak mohla dělat, co chtěla.
Časté změny ve vedení obce byly dle mínění
řady občanů neuvážené a zbytečné. Měsíční
odměny pro členy rady se pohybovaly od 450
do 800 korun měsíčně. Předseda MNV dostá-
val 1 500 korun, což ani na tehdejší poměry
nebylo nic moc. Musíme vzít v úvahu, že se
jedná o starou měnu, platnou do 1. června
1953. Novým tajemníkem MNV se stal
Bohumil Novák.
Dne 1. dubna byl vytvořen komunální podnik
Rýmařova a nedlouho poté začala likvidace
všech soukromých živnostníků a řemeslníků.
Vše, co lidem do té doby dobře sloužilo, se
muselo rozhodnutím ústředních orgánů KSČ
zrušit. Ke změně došlo i v umístění úřadů.
Okresní sekretariát KSČ se přestěhoval do vi-
ly na Jelínkově ulici č. 3 (dnešní mateřská ško-
la), stanice SNB z Bartákovy ulice do dvoupo-
schoďové budovy bývalé záložny na nám.
Svobody, veřejná knihovna a čítárna z radnice
do domu č. 7 na Masarykově náměstí.
Bez zajímavosti nejsou ani údaje o hospodaře-
ní obce. Celkové příjmy dosáhly 8 489 594
Kčs, výdaje 6 689 479 korun. Jenom připomí-
nám, že stará měna byla roku 1953 přepočítá-
na k nové v poměru 5:1. Příklady větších příj-
mů do rozpočtu města: od státu 316 212 Kčs,

dávky z nápojů 538 803 Kčs, poplatky z ná-
jemného 426 016 Kčs, zemský příspěvek
1 638 000 Kčs, dávky ze zábav a kina 209 698
Kčs a od ONV na bouračky sto tisíc korun.
Vydání tvořily částky:
- náklady na národní školství 914 963 Kčs
- náklady na obecní zaměstnance 742 088
- oprava a údržba obecních budov 266 763
- údržba cest a silnic 246 552
- provoz gymnázia 165 156
- kancelářské potřeby, poštovné 127 365
- pojistné 75 254 Kčs

Oslavy 1. máje toho roku byly pompézní, 
údajně šlo o „vyjadřování budovatelského úsi-
lí a nadšení širokých vrstev národa“. Průvodu
se zúčastnilo asi 2 800 lidí, kteří pochodovali
ze sokolského hřiště až k Edrovicím a odtud na
náměstí. Dne 13. května 1949 také plénum
MNV na slavnostním zasedání jmenovalo
čestným občanem prezidenta Klementa
Gottwalda.
Co se každodenního života týká, problém
představovalo hlavně zásobování vodou, jíž
byl ve městě velký nedostatek. Na vodovodu
se prováděly jen údržbářské práce, nová vý-
stavba se nekonala. V letních měsících se roz-
vod vody pro město zastavoval od 13 do 17 ho-
din a večer pak od 21 do pěti hodin ráno. Byla
to situace více než zlá, ale za daného stavu ne-
mohl národní výbor dělat víc.
Dopravní spoje se během tohoto roku rozšíři-
ly, takže před jeho koncem měl Rýmařov spo-
jení se Šumperkem, Uničovem, Šternberkem,
Olomoucí, Dolní Loučkou a Karlovem, sloužit
začala i důležitá autobusová linka Šumperk -
Rýmařov - Bruntál - Opava - Ostrava.
Nyní k obyvatelstvu. V Rýmařově se narodilo
131 dětí a zemřelo jen 15 osob. Bylo zde 45
sňatků, z toho 11 na ONV, 30 v římskokatolic-
kém kostele a čtyři v evangelickém chrámu.
Počet obyvatel koncem roku dosáhl 4 980 lidí.
Během roku se odhlásilo 1 781 občanů a při-
hlásilo se jich 1 831.
Ke konci roku 1949 měla KSČ v Rýmařově
829 členů. Z celkového počtu obyvatel je to
16,6 %. V prosinci byla založena nová politic-
ká strana nazvaná Strana českých socialistů.
Měla být nástupkyní Národně socialistické
strany, ale k jejím ideálům i způsobu práce mě-
la skutečně hodně daleko. Prováděla politiku

jen v rámci směrnic KSČ, takže se vlastně sta-
la jejím satelitem. V době vzniku měla zdejší
organizace asi 40 členů.
Divadelní soubor Mahen prochází v tuto dobu
určitou stagnací. Počátkem února dvakrát pro-
vedl hru Rub a líc, pak ještě nacvičil Stanici
Gordian, ale to bylo pro tento rok vše. Pěvecký
kroužek při hudební škole měl asi 25 členů
a poprvé vystoupil na večírku pořádaném tou-
to školou. Kino promítlo 161 filmů ve 440
představeních s celkovou návštěvností 129 506
osob, což představuje průměr 294 diváků na
jednu produkci.
Podniková škola měla koncem roku 242 žáků,
z toho 65 dívek. V důsledku toho se
v Rýmařově udrží i textilní škola. Střední ško-
la, bývalá měšťanská, se o prázdninách přestě-
hovala do budovy na Sokolovské ulici 31, kde
je také národní škola. Obě zařízení trpí v těch-
to podmínkách nedostatkem prostoru. Od 
1. září 1949 také došlo ke zrušení gymnázia
kvůli nedostatku studentů. Jejich počet klesl na
37, takže jeho existence byla opravdu neudrži-
telná.
Dětské jesle přestěhoval Brokát I do budovy
na Stalinově (nyní Opavské) ulici č. 12.
Koncem roku zde bylo na 60 dětí. Závodní jes-
le Brokátu II mívaly jen 10 až 12 chovanců.
Rodiče museli přispívat na stravování a pobyt
na jedno dítě 10 Kčs denně, svobodné a ovdo-
vělé matky polovic.
Jednotná zemědělská družstva byla zřizována
na základě usnesení IX. sjezdu KSČ, jehož roz-
hodnutím se mělo přistoupit k socializaci a me-
chanizaci zemědělské výroby. Na Rýmařovsku
jakožto pohraniční oblasti probíhala kolektivi-
zace celkem klidně, ale i zde v některých ob-
cích docházelo k nesrovnalostem a hádkám.
Část zemědělců do JZD vstupovala, ale někteří
setrvávali na soukromém hospodaření.
V Rýmařově založil devítičlenný přípravný vý-
bor zemědělské družstvo 27. prosince 1949.
Dne 22. března odpoledne vypukl požár těloc-
vičny gymnázia, jehož příčinou byl vadný ko-
mín. Shořela celá střecha a až do dubna 1951,
tedy více než dva roky, na její torzo působily
nepříznivé povětrnostní podmínky, protože re-
novace začala až po tomto termínu. Že tím do-
cházelo k dalším škodám, netřeba dodávat.
Tímto neradostným konstatováním záznamy
z 49. roku končí. Vratislav Konečný

Svátek matek r. 1949
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Pokud se řekne požární preven-
ce, většina lidí jen mávne rukou
s přesvědčením, že se jich to ne-
týká. Ani si neuvědomí, jak vy-
soký počet požárů v domácnos-
tech souvisí právě s tím, že se li-
dé doma cítí bezpečně a často
podceňují situace, které mohou
ke vzniku požáru vést.
Stačí pohled do kuchyně. Zcela
běžně, automaticky a bez velké-
ho přemýšlení zapínáme varnou
konvici, na pánvi připravujeme
oblíbené bramboráky nebo ome-
lety, používáme elektrické a ply-
nové sporáky, topinkovače, tou-
stovače a jiné pomocníky.
Přitom každý z těchto výrobků
v sobě skrývá možný zdroj požá-
ru. Vždyť většina z nich pracuje
s otevřeným ohněm nebo ales-
poň s teplotou dostatečně vyso-
kou na zapálení hořlavých mate-
riálů v našem okolí.
Stačí si jenom od smažení odsko-
čit k zajímavému televiznímu po-
řadu a brzy nás může do kuchyně
přivolat štiplavý kouř z hořící
pánve nebo fritovacího hrnce 
s olejem. V tom okamžiku je nut-
né zachovat chladnou hlavu.
Nelikvidujte takovýto požár pří-
valem vody, který by zapříčinil
ještě větší vyšlehnutí plamenů
a následné rozšíření požáru do ce-
lého bytu, ale okamžitě vypněte
zdroj tepla a pokuste se zadusit
hořící olej na pánvi poklicí nebo
vlhkou utěrkou. 
V poslední době se častým zdro-
jem požáru stávají elektrické ku-
chyňské spotřebiče. Většina z nich
je neustále zapojena v síti. Proto
je vhodné elektrické spotřebiče,

které nemusí být trvale zapojeny
v síti (např. varné konvice), po
použití buď odstavit ze zdrojové-
ho podstavce, nebo rovnou odpo-
jit ze zásuvky. 
Není také výjimkou, že majitel by-
tu při vaření usne nebo byt opustí
a spotřebič či vařící se potraviny

ponechá bez dozoru. Pak už stačí
drobné zpoždění při návratu a ne-
štěstí může být na světě. Při použí-
vání plynového sporáku může bě-
hem naší nepřítomnosti dojít 
k uhasnutí plamene a po dosažení
dostatečné koncentrace unikající-
ho plynu až k výbuchu. Častým

nešvarem jsou rovněž
v blízkosti plynových
a elektrických spotřebi-
čů, takříkajíc „při ruce“,
umístěné chňapky, utěr-
ky, zástěry apod. Pak
stačí chvilka nepozor-
nosti nebo průvan a má-
me založeno na požár. 
Výše zmíněné jsou jen
příklady možného ne-
bezpečí, které nás při

používání otevřeného ohně při va-
ření může potkat. Zejména
v předvánočním období, kdy se
intenzita vaření a pečení násobí
a soustředěnost hospodyněk je
rozptylována spoustou dalších vá-
nočních úkolů, je třeba věnovat
zvýšenou pozornost prevenci.
Vzhledem k vysokému množství
možných zdrojů požáru v domác-
nosti se jistě vyplatí pořídit si do
domácnosti zařízení schopná včas
upozornit na plameny a prostřed-
ky k jejich uhašení. Hlásič požáru
a funkční hasicí přístroj by se mě-
ly stát stejně samozřejmým bez-
pečnostním vybaveníam domác-
nosti jako kvalitní zámky na dve-
řích. Prevence HZS MSK, 

www.hzsmsk.cz
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Užitečná informace

Otevřený dopis
Poté, co největší bolest a emoce 
opadly, obracím se tímto otevře-
ným dopisem na pana děkana
Zehnala.
V době, kdy naše rodina zařizova-
la poslední „pozemské věci“
a snažila se o důstojné rozloučení
s mým otcem, panem Miroslavem
Vojáčkem, jsme se obrátili i na
Vás, pane děkane, s prosbou o vy-
konání mše svaté v kapli
V Lipkách.
Již první přijetí u Vás na faře bylo

strohé, neosobní, hodno snad jen
manažera nejmenované firmy.
Prvotně jste nás obeznámil s část-
kami v obálkách... Také jste neo-
pominul zdůraznit, že na pohřbech
„nemáte rád civilní řečníky“.
Chtěl jste po nás, abychom o otci
„něco“ napsaly a předaly Vám to.
Při našem druhém setkání na faře
jsem Vás prosila o pochopení po
lidské stránce, a ne o naše kasto-
vání na praktikující křesťany, ne-
praktikující křesťany a nevěřící...

Při mé zmínce o panu dr.
Vaňákovi jste jen zlostně máchnul
rukou - prý jste o něm už slyšel
dost!
Snažila jsem se Vám vysvětlit, že
„civilní řečník“ - v tomto případě
paní Božena Filipová - se s mým
otcem znala a sama ví, bez něja-
kého „napovídání“, co o něm říct.
Vaše reakce, kdy jste se slovy:
„Za těchto okolností od vás žádný
dar pro kostel nechci,“ hodil přes
stůl mým směrem obálku a pokra-

čoval: „Audience je u konce...,“
a poté jste za mnou a mým synem
bouchnul vstupními dveřmi...
Toto chování není důstojné člově-
ka, který by v této situaci měl mít
pochopení největší.
Na kohokoli jsme se obrátili, vy-
šel nám maximálně vstříc a po-
mohl i víc, než bylo třeba. Za to
všem patří náš veliký dík!
Vy k těmto lidem ale, pane děka-
ne, žel bohu nepatříte. 
Za rodinu Vojáčkovu dcera Mirka

Pozn. redakce: P. Mgr. ICLic. František Zehnal, Th.D., se k otevřenému dopisu odmítl vyjádřit.

Nástrahy v domácnosti aneb Trocha požární prevence neuškodí
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Sport

Další medaile z aerobiku do Rýmařova
Ostrava Open Aerobic - 2. ko-
lo Moravskoslezské ligy aero-
biku 2010
V sobotu 30. října se do ostravské
haly TJ Mittal sjely stovky závod-
nic aerobiku bojovat o medailová
umístění v Soutěžní Aerobic
Master Class a také o body do
MLA 2010. Sportovní klub
Studio Sport a zdraví Rýmařov re-
prezentovalo 12 závodnic. V kate-
gorii 2Profi - Tereza Krywdová,
Šárka Zapletalová, Bára Kuzmí-
ková, v kategorii 2Neprofi - Míša
Bršťáková, Lenka Hamplová,
Natálie Gremlicová, v kategorii
1Profi - Klára Zifčáková, Jana
Hamplová, v kategorii 1Neprofi -
Tereza Človečková, Tereza Šulí-
ková, Adéla Stržínková, Aneta
Černíčková.
Děvčata byla na závod dobře při-
pravena a v silné konkurenci
moravskoslezských klubů vybo-
jovala 2x zlato, 1x bronz, 1x
5. místo a 4x finálové umístění.

Kategorie 1P - 8 - 10 let
Klára Zifčáková 1. místo
Jana Hamplová 3. místo

Kategorie 1N - 8 - 10 let
Aneta Černíčková

finálové umístění
Adéla Stržínková

finálové umístění

Kategorie 2P - 11 - 13 let
Tereza Krywdová 1. místo
Šárka Zapletalová 5. místo

Kategorie 2N - 11- 13 let
Lenka Hamplová

finálové umístění
Míša Bršťáková

finálové umístění

Všem závodnicím děkujeme za
výborný výkon a dobrou repre-
zentaci sportovního klubu a měs-
ta Rýmařova. Poděkování patří
i trenérkám Lydii Mihálové,
Olze Človečkové a Zuzce

Bučkové, ale také rodičům za
výbornou spolupráci a dopravu
dětí na závody.
Držte rýmařovským závodnicím
pěsti - do konce roku je čekají
ještě dva závody 3. ročníku
MLA a děvčata by si přála obhá-

jit stříbrnou příčku, kterou vybo-
joval náš klub v roce 2009.
Průběh MLA a všech ostatních
závodů najdete na www.studio-
sportazdravi - závodní aerobik.

Lydie Švédíková,
předsedkyně SK

V sobotu 20. listopadu od 8.30
se v tělocvičně Gymnázia Rýmařov koná

volejbalový turnaj
s účastí volejbalistů partnerského města Krompachy

Srdečně zvou pořadatelé

První listopadovou sobotu se kona-
la třetí disciplína Rýmařovského
desetiboje. Do malého sálu SVČ
v Rýmařově si našlo cestu 64 střel-
ců a střelkyň. Organizace této dis-
ciplíny se ujali Rudolf Heisig v ro-
li ředitele střelnice a rozhodčí a za-
pisovatelky Lenka Metelková
a Alena Jurášová.
Desetibojaři předvedli skvělé a vy-
rovnané výkony. Nejlepších vý-
sledků dosáhly ženy v kategorii B -
hned tři účastnice, jmenovitě Dana
Doleželová, Markéta Míčková
a Blanka Škutová, nastřílely shod-
ných 97 bodů, a všechny tři tak sta-
nuly na stupínku nejvyšším.
V dalších dvou kategoriích se také
o vítězství dělili vždy dva účastníci
s navlas stejným výkonem. V kate-
gorii mužů C se Jaroslav Lachnit
a Hynek Janků prezentovali shod-

ným nástřelem 92 bodů. Zdatně jim
sekundoval Ivan Soviš, který výko-
nem 90 bodů skončil na třetím mís-
tě. V kategorii mužů A se o prven-
ství podělili Jiří Jaroš a Petr Nenutil
s 97 body, třetí skončil Roman
Schenk s 96 body.
Mezi ženami kategorie A si zajisti-
la prvenství Jana Pitorová s 96 bo-
dy, druhá Lenka Metelková s 93
body odsunula lepším nástřelem na
třetí pozici Hanu Svatoňovou.
V kategorii mužů B dosáhl nejlep-
šího výkonu Miroslav Egida s 95
body, druhý skončil Karel Stržínek
s 93 body a třetí Milan Ondrašík
s 92 body.
V prosinci čeká desetibojaře další
technická disciplína - kuželky. Hází
se na 60 hodů sdružených v kuželně
TJ Jiskra Rýmařov na Bartákově 
ulici. Možnost vylepšit si postavení

v tabulce mají všichni zú-
častnění v pondělí 27. pro-
since 2010 v době od
11.00 do 18.00. Kuželky
jsou pro stále vítané nové
zájemce poslední možnos-
tí absolvovat letošní ročník
kompletní (tj. 7 disciplín).
Těšíme se na skvělou at-
mosféru na kuželně. 

Foto a text: Výbor
Rýmařovského desetiboje

Rýmařovský desetiboj potřetí
- střelba ze vzduchovky

Foto: archiv SK SSaZ Rýmařov
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Dal‰í roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Nyní nově i kontrola a seřízení 

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

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

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

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

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

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

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

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

fiidiãe
pro mezinárodní

kamionovou dopravu

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

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

(v dobû od 7 do 16 hodin).

POÎADUJEME:

- praxi v fiízení
- fiidiãsk˘ prÛkaz

skupiny C, E
- trestní

bezúhonnost
- poctivé jednání
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Stavba kachlových kamen, sporáků a krbů
Kontakty: 554 212 325; 737 521 885

e-mail: erikorsag@centrum.cz; www.kamnarstviorsag.kvalitne.cz

Kamnářství Orság, Harrachov 14, 795 01 Rýmařov Konzultace po telefonické dohodě

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 732 102 489, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 11. 11. 2010. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Odpovědný redaktor: Mgr. Jiří
Konečný.  Adresa redakce: Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 230 459, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz.
Vyšlo dne: 19. 11. 2010. Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 25. 11. 2010. Další číslo vyjde 3. 12. 2010. Grafická úprava novin 
a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

Reklama v R˘mafiovském horizontu SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 3. 12. 2010

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 25. 11. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!22/2010
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Nabízíme vám 16 modelÛ
motorov˘ch pil
a foukaãÛ se slevami
700 aÏ 4 000 Kã

Markéta Slamûníková - STIHL,
Malá Morávka 213,

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

8.00 - 12.00 13.00 - 16.30

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

OPEL CORSA 1,7DTi
COMFORT
R.V. 2001.,
NAJ. 138 000KM,
PRVNÍ MAJ.,
SERVISKA,
NEHAVAROVÁNO.
KLIMATIZACE,
SERVO. CENTRÁL.
EL. OKNA
CENA: 68 000Kâ

VW GOLF IV 1,9TDi 
EDITION R.V. 2000,
NAJETO 131 000 KM,
PRVNÍ MAJ., 
SERVISKA,
NEHAVAROVÁNO,
AUT. KLIMATIZACE,
ABS,ESP,EL. OKNA,
CENTRÁL, AL.KOLA

CENA: 105 000Kâ

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

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

DAEWOO KALOS
1,2i, R.V. 2003, 
NAJETO 58 000 KM,
PRVNÍ MAJITEL,
SERVISKA,
NEHAVAROVÁNO
KLIMATIZACE,
EL. OKNA,
CENTRÁL NA D.O.,
4Xairbag, servo
Cena: 79 000kã

TOYOTA RAV 4 - 2,0
D-4D, r.v.2002, 
najeto 150.000 km,
první majitel, 
servisní kníÏka, 
nehavarováno, 
klimatizace, 
AL kola, 
taÏné zafiízení.
Cena:
205.000,- Kã

PEUGEOT 206 2,0HDI
R.V. 2000,
NAJ. 131 000KM,
PRVNÍ MAJITEL,
SERVISKA,
NEHAVAROVÁNO
KLIMATIZACE,
SERVO,CENTRÁL,
EL. OKNA.
AL. KOLA
CENA: 75 000Kâ

TOYOTA AVENSIS
2,0D-4D SOL
R.V.2006, NAJ. 
150 000KM, PRVNÍ
MAJITEL, SERVISKA,
NEHAVAROVÁNO
AUT. KLIMATIZACE,
ABS, ESP, AL. KOLA,
8Xairbag, mlhovky

Cena: 199  000Kâ

HYUNDAI SANTA-FE
2,4i-4X4, R.V. 2003,
NAJETO 128 000 KM,
PRVNÍ MAJ.,
SERVISKA,
NEHAVAROVÁNO
-âR-KÒZù,
AUTOMATICKÁ
KLIMATIZACE,
AL. KOLA., EL. OKNA
CENA: 160 000Kâ

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

·KODA FABIA 1,2HTP
R.V.2003,
NAJETO 75 000KM, 
PRVNÍ MAJITEL,
SERVISKA, 
NEHAVAROVÁNO
KLIMATIZACE,
CENTRÁL,SADA 
ZIMNÍCH KOL,
SERVO,
CENA: 99 000Kâ

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

Splátkov˘ prodej vozÛ

Opavská 287/57,

793 42 Janovice,

tel.: 554 230 254, 

e-mail:

autodedoch@seznam.cz

www.autodedoch.cz

❏ V˘kup za hotové

❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet

❏ Prodej na splátky

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

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

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

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

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

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

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

www.autocolordesign.cz

PROČ ŠKODA PLUS?
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