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Veronika Wisinská z Primy stfiíbrná 
v soutûÏi Region Regina

Nejvût‰ím divem R˘mafiovska jste 
zvolili kapli V Lipkách

V kÛÏi knihovníka aneb Proã potfiebujeme 
ãíst

Na konci listopadu se kfitily nové 
knihy - Chlévská lyrika a âlunky

Turnaj ve volejbale k 17. listopadu vyhrál 
Bruntál, R˘mafiov je tfietí

ročník XI I .

Foto: Fr. Čermák
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Sedm divů Rýmařovska - výsledky ankety
Anketa Sedm divů Rýmařovska
byla na konci října uzavřena, vý-
sledky hlasování našich čtenářů
přinášíme nyní. Ze všech návrhů
jsme pro potřeby vyhlášení vytvo-
řili několik kategorií - památky, 
osobnosti, příroda, typické pro-
dukty, rarity a různé a na podnět
několika hlasujících také kategorii
antidivů. Do finále postoupily tipy
s největším počtem hlasů.
Nejvíce návrhů bylo zasláno do
kategorie památek a z této skupi-

ny také pochází absolutní vítěz
ankety - barokní kaple
V Lipkách, která je tedy podle
mínění hlasujících největším di-
vem Rýmařovska. Do kategorie
památek patří i další tři nejoce-
ňovanější divy - farní kostel sv.
archanděla Michaela, rýmařov-
ská radnice a zámek Janovice.
Z osobností hlasovali čtenáři
nejčastěji pro historika Mgr.
Jiřího Karla. Srovnatelný počet
hlasů získaly také Rešovské vo-

dopády (kategorie příroda) a ko-
nečná stanice vlaku (kategorie
rarity a různé). Je příznačné, že
se k sedmi divům Rýmařovska
počtem hlasů připojil jako osmý
také antidiv, který podle názorů
čtenářů nepatří mezi fenomény,
jimiž by se Rýmařovsko mohlo
chlubit - rýmařovské zdravotnic-
tví.
Výsledky ankety a všechny za-

slané návrhy našich hlasujících
nabízí následující shrnutí. Jako
dodatek uvádíme citaci jedné ze
zaznamenaných odpovědí res-
pondenta, který si nepřál být
jmenován, a pro ilustraci foto-
grafii vítěze ankety - kaple
V Lipkách - od Miloslava Marka
a letecký snímek Josefa Stacha
i s jeho osobním tipem na rýma-
řovský div. Redakce

Z ptačí perspektivy vídám na Rýmařovsku mnoho úžasných pohledů,
ale janovický zámek mne uchvátil nejvíce. (Josef Stacho, pilot PPG)

Sedm divů Rýmařovska:
kaple V Lipkách
farní kostel sv. arch. Michaela
radnice
zámek Janovice
Jiří Karel
Rešovské vodopády
konečná stanice vlaku
Antidiv - rýmařovské zdravotnictví

Ostatní tipy:
Památky: Spitzerova vila, socha a sloup na ná-
městí, budova knihovny, budova elektrárny, kří-
žová cesta v Rudě, kaplička v Edrovicích, mu-

zeum a infocentrum, budova lékárny na náměs-
tí, Hrádek, budova vlakového nádraží, areál bý-
valého skladu zeleniny u vlakového nádraží, fa-
ra, dřevěná kaplička v Jamarticích, hrad
Sovinec, tělocvična na Hornoměstské ulici, bu-
dova bývalé „nutky“, budova policie, park a his-
torické budovy nemocnice, historické budovy
Hedvy, železný kříž v Edrovicích, hřbitov Stará
Ves, budova gymnázia a bývalé II. ZŠ Rýmařov,
budova bývalé hasičské zbrojnice čili bývalé
DDM na náměstí (dnes obchod s oděvy)
Osobnosti: Jindřich Štreit, Karel Schinzel,
František Vaňák, František Vychodil
Příroda: čisté ovzduší, lípa Komenského,

rýmařovská příroda
Typické produkty: rýmařovský brokát, tu-
ristické známky, pivo Excelent - speciál 13°
Rarity a různé: pohled na město ze Stráně,
typický Rýmařovák, amatérský divadelní
soubor Mahen, Stránské, moje žena - přírod-
ní úkaz (nejmenovaný respondent)
Antidivy: konec zdejšího hedvábnictví

„Mám zde přátele, mám to zde rád. Je to můj
domov, hnízdo, odkud jsem vyletěl.
Nenadávám na nic. Špatný pták, který sere
do vlastního hnízda.“

občan Rýmařova, Pivovarská ulice

Člunky jsou návratem na místo činu
Jedna z prastarých ulic Rýmařo-
va, dříve zvaná Janovická, nyní
Sokolovská, se stala v krátké do-
bě už potřetí dějištěm křtu nové
knihy. Po Starých pověstech
Rýmařovska, které se vítaly do
života v městské knihovně, a bás-
nicko-fotografické antologii
Chlévská lyrika, která se křtila na
gymnáziu, se v sobotu 27. listo-
padu v Muzikantské čajovně
bublinkami polévala knižní prvo-
tina Miroslava Václavka Člunky.
Křest se konal za přítomnosti čet-
ných „kmotrů“ z výtvarného, lite-
rárního a hudebního prostředí
a podle záměru pořadatele a auto-
ra Člunků v jedné osobě se stal
jakýmsi uměleckým happenin-

gem. Kromě ukázky z novokřtěn-
ce v autorském podání přednášel
své texty i Miky Marusjak, o hu-
dební program se postaraly kape-
ly We play apparat, 5 kg ubrusu,
Sibérija a Hynkovy zámky.
Důvod, proč se Miroslav
Václavek, už mnoho let žijící
v Šumperku, rozhodl pokřtít svůj
knižní debut právě v Rýmařově,
je celkem prostý - podle svých
slov se zkrátka vrátil na místo či-
nu, do města svého dětství
a mládí, kde se odehrávají i krát-
ké příběhy knihy Člunky.
„Člověk žije v kruhu, vrací se
tam, odkud vyšel. A já začal to
místo nacházet a s tím i slova,“
shrnul Miroslav Václavek.

Je paradoxní, že autor, který se
dosud prezentoval především ja-
ko básník a bloger, knižně debu-

tuje sbírkou próz. Čtenář ale br-
zy pozná, že mezi oběma těmito
polohami a prozaickými texty

Foto: M. Marek

We play apparat

Foto: M. Marek
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Člunků existuje těsná vnitřní
souvislost. Václavkovy prózy
vycházejí z autorových osobních
vzpomínek, ty jsou však zobra-
zeny s odstupem komentátora
a současně se silným citem pro
básnický výraz. „To, co člověk
prožije, v něm zanechá jizvy. Dal

jsem formu tomu, co jsem v tu
dobu prožíval, ale pro co jsem
tehdy neznal slova. Věci, které
jsem viděl a prožil, jsem teď do-
kázal pojmenovat. Vystoupil
jsem z kruhu a díval se na svůj
život jako na představení v ma-
néži,“ popisuje Miroslav

Václavek, co dalo impuls pro
vznik knížky Člunky.
Sbírka textů s názvem odkazují-
cím jak k textilnické historii auto-
rova rodiště, tak k samému lite-
rárnímu tvoření, psaní, které se už
od středověku připodobňuje ke
tkaní (odtud etymologická sou-
vislost slov text a textil), ale
i k nitkám jednotlivých příběhů,
jež se společně spojují do tkaniva
lidského osudu, má podobu osob-
ní konfrontace s historií, jak tou
velkou, společenskou, tak tou in-
timní. Čtenář by ale neměl čekat
podrobné a systematické memoá-
ry. Autor svou knihu záměrně
koncipoval spíše jako mozaiku
a sám má pro ni přirovnání velmi
neliterární - kaleidoskop nebo
záznam z CT, který nabízí něko-
lik vybraných průřezů časem.
Sbírku próz Člunky vydalo na-
kladatelství Dokořán s výtvar-

ným doprovodem Romana
Karla. Reprodukce jeho obrazů
netvoří ilustraci v klasickém slo-
va smyslu, ale spíš spřízněné
sdělení, vyjádřené jiným způso-
bem. „Každý jsme tu dobu proží-
vali na vlastní kůži, máme stejné
zážitky. A tyto prožitky se prolnu-
ly v mojí knížce,“ vysvětlil
Miroslav Václavek.
Útlá sbírka próz Člunky zaujme
zvláště ty, kdo chtějí poznat část
minulosti tohoto města trochu ji-
nak, než jak je zpracována v his-
torických pojednáních či turis-
tických příručkách, jako minu-
lost osobně prožitou a osobitě
vyprávěnou. A všechny, které
zaujme Václavkova obraznost,
odkazující k jeho básnickému
založení, jistě potěší, že autor
připravuje k vydání i své básně -
plánovaná sbírka by měla nést
název S rybí kostí v krku.  ZN

Miroslav Václavek: Vánoce (ukázka z knihy Člunky)
Byla doba dávných Vánoc. Televizor v rohu
místnosti pomrkával, jako by usínal, a všich-
ni v pokoji klimbali. Venku bylo slyšet, jak
mrzne, a sníh byl bílý jako kosti těl mých mi-
nulých životů. Ti, kdo šli, nebyli slyšet, je-
jich kroky tichly ve sněhu, který padal a pa-
dal. Na oknech byly neproniknutelné obrazy
mrazu a vypadaly jako z krajiny z cukru, kte-
rý se dává na okraj sklenic se svařeným ví-
nem, aby pak poté sladce roztál na rtech.
Na tropické ovoce z plastu pomalu usedal
prach, když se okenní tabule najednou ko-
micky prohnuly, jako by nebyly ze skla. Poté
se s ohlušujícím rámusem roztříštily a střepi-
ny ostré jako břitvy spolu s kusy ledu narazi-
ly do stěny stojící proti oknům. Celý dům se
roztřásl ohlušujícím rachotem a dovnitř obý-

váku přilétal z temnot černý led. Nikdo nevě-
děl, co se stalo, a všichni zkameněli.
Jen babička vykřikla, že je nálet, ve zlomku
vteřiny mne vzala do náruče a chystala se se
mnou běžet do sklepa, kde byly vzduchotěs-
né plechové dveře protileteckého krytu, kdy-
si vystavěného Němci. Babička zažila válku,
když fronta dlouho a krvavě přecházela
Veselí a všichni museli týdny žít v lesním
bunkru, který tam vykopal děda. Když ztrati-
la své mateřské mléko a její malý syn plakal
hlady a žízní, tak vyšla z lesa k řece Moravě,
kde na jednom břehu byli Němci a na dru-
hém Rusové. Aby mu zachránila život a on se
mohl stát inženýrem.
Tam vytvořila živý piktogram, když zvedla
plačící dítě do vzduchu, poté ukázala na

prázdnou láhev s mlékem a na Veselí, kam
pro něj musela jít. Poté se zhluboka nadechla
a prošla před stovkami rozpálených hlavní
a chvějících se prstů na spoušti tam a zpět,
aby na ty okamžiky nastalo ticho a klid zbra-
ní a ta lidská jatka na chvíli ustala. Válka pro
ni nikdy neskončila, i když poté kolem nich
jednoho dne proběhli bosí a hladoví rumun-
ští vojáci ve svých roztrhaných olivových 
uniformách, a potom už bylo jenom ticho
a pohřbívání.
Proto, když z okenních tabulek vypadávalo
rozbíjené sklo a třásl se dům, byl to nálet.
I když se vlastně stalo jen to, že fréza na sníh
a led, poháněná motorem ze sovětského tan-
ku, spustila před domem, kde jsme bydleli,
a bombardovala fasádu nikoli žhavým olo-

vem, ale ledem a sněhem.
Na druhý den přišli sklená-
ři a vyměnili okna i okenní
tabule a Vánoce zase moh-
ly pokračovat dál a všech-
no v bytě vonělo kytem
a televize zase blikala
v koutě jako černobílá
svíčka. Hvězdy byly tam
co včera a chvěly se jako
řasy ženy a ráno bylo vidět
stopy zvířat, která se přišla
z lesa podívat na dům, co
svítil ve tmě. Když jsem
poté vedle jejich stop vklá-
dal do sněhu své dlaně, by-
ly tak stejné.
Včera jsem jí zapaloval
svíci na hrobě. A na roz-
ptylové loučce tály tiše
stopy nočních zvířat a lidé
ponořeni do sebe chodili
jako v mlhách. Byly
Vánoce. A pak jsem ještě
směl odejít.

Repro: Roman Karel
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Lucie noci upije a dne nepřidá - podivné pořekadlo, kterému
jsem ani já, ani nikdo z mých známých pořádně nerozuměl.
Nějaký záhadný jev spojený s blížícím se slunovratem? Co by
mohlo zkrátit noc a nepřidat světla? Žádné rozumné vysvětlení
jsem nevymyslel, ale ani jsem na žádné nenarazil. Nicméně,
v období, kdy se zdá, že tma opravdu zvítězí a podzimní depre-
se se blíží vrcholu únosnosti, zní toto pořekadlo optimisticky
a krásné jméno Lucie (v latině s významem „světlá“, „zářící“) se
stává světlem i pro neznaboha. Do Vánoc sice ještě dost daleko,
ale pak už přijde Nový rok s jasně definovaným posunem vlády
světla o slepičí krok, budou se blížit Hromnice s hodinou navíc,
a to už bude takřka jisté, že zima a tma budou muset po čase svo-
ji vládu přepustit krásnému jaru.
Svatá Lucie, jejíž svátek se světí 13. prosince, žila ve 3. století.
Jako křesťanka odmítla sňatek s pohanským mladíkem a svoje
věno rozdala chudým. Soudce ji chtěl za to zavléci do nevěstin-
ce, Lucie však stála pevně na nohou, jako by byla k zemi přiko-
vána, a nebylo v moci biřiců s ní pohnout. Rozzlobený kat jí vra-
zil dýku přímo do hrdla. Známá je i legenda, podle které si Lucie
vydloubla oči, aby se nemusela vdát za pohanského ženicha, za
což ji Panna Maria obdařila ještě krásnějšíma očima.
Svatá Lucie je uctívána jako patronka slepců, ale snad také šva-
dlen a kočích (?) a lidé ji považovali i za ochránkyni před zlými
duchy a čarodějnicemi. Některé pověsti praví, že v předvečer
svátku svaté Lucie obchází domy tajemná žena zahalená v bílé
plachtě s obličejem pomazaným sádlem a posypaném moukou.
V rukou svírá dřevěný nůž a straší nehodné děti, jež se zapo-
mněly postit. Jinde ženy - obecně Lucky - nesměly v den svaté
Lucie (z neznámých důvodů) příst. V našem kraji, pokud vím, se
žádné z lidových zvyků spojených se svátkem svaté Lucie neza-
chovaly.
A jak je to tedy s pořekadlem o upité noci?
Vědci tvrdí, že na svátek svaté Lucie 13. prosince k žádnému
zkracování noci nedochází, to se děje až o zimním slunovratu,
tedy 21. prosince. Vše má svůj původ v nesrovnalosti mezi star-
ším juliánským kalendářem a skutečným slunečním časem.
Nepřesný juliánský kalendář se posunoval každých 128 let zhru-
ba o jeden rok vpřed ve srovnání se skutečným časem. Tak se
mohlo ve středověku stát, že slunovrat připadal v určitých letech
na svátek svaté Lucie. Propočty bylo zjištěno, že pořekadlo 
o upíjení noci svatou Lucií muselo vzniknout ve 14. až 15. sto-
letí, kdy také platilo. Po reformě kalendáře a posunu času ve
smyslu gregoriánského kalendáře v roce 1582, kdy bylo vypuš-
těno 10 dní z měsíce října, přestalo mít pořekadlo pravdu, nic-
méně ústní tradice ho uchovala až do dnešní doby.
No vida, a je to! Ale o nepřidání dne, když je noc kratší, jsem se
stejně nic nedozvěděl. Tak ať ale aspoň virtuálně 13. prosince
svatá (nebo jiná) Lucie noci trochu upije, někteří z nás už se ne-
mohou dočkat. M. Marek

Pár slov... o Lucii

Když se řekne... lže jako baron Prášil
Víte, kde leží Štajnhudské moře? Steinhuder Meer vlastně ani žádné
moře není, říká se tak malému jezeru v severním Německu, nad nímž
se tyčí zříceniny hradu Münchhausen, kdysi sídla rodu stejného jmé-
na. Dolnosaské soupisy připomínají tyhle pány poprvé roku 1183.
K tomuhle rodu náležel největší prášil všech dob, Karel Bedřich
Jeroným baron von Münchhausen. Narodil se 11. května 1720 na
statku Bodenwerder a tam také v 77 letech zemřel. Dobu mezi tím
vyplnil dalekými cestami, skvělými činy a ještě opovážlivějším lha-
ním. Když se po pestré pouti Ruskem, Tureckem a několika dalšími
zeměmi vrátil do Dolních Sas na rodný statek, s oblibou vykládal ne-
uvěřitelné historky z válek, lovů i cest.
Pan baron měl štěstí, že se jeho vyprávění ujal profesor Rudolf Erich
Raspel, který je anglicky sepsal a roku 1785 vydal v Oxfordu. Knížka
se líbila. Ještě za baronova života ji básník Gottfried August Bürger
rozšířil a německy vydal pod názvem „Podivuhodné cesty na vodě
a na zemi, válečná tažení a kratochvilná dobrodružství svobodného
pána z Münchhausenu“. Tenhle spis se teprve stal bestsellerem! Lidé
prý se o něj doslova rvali. Rychle za sebou šla nová vydání i překla-
dy. U nás se cizí jméno přeložilo českým Prášil – prášit znamenalo
lhát nikoli pro zisk, ale pro pobavení druhých.
Prášilovské historky z českého folklóru zaznamenal zejména Josef
Štefan Kubín z Kladska, například vyprávěnku o jelenu s třešní mezi
parožím. Tutéž známe i ze Slovenska. Nebývá snadné rozhodnout,
kdo byl dřív, zda baron Prášil či nějaký anonymní myslivec. Totéž
platí i o další slovenské rozprávce, kterak „Kačice nachytané na po-
vraz uniesly poľovníka“. Povídek takového druhu je bezpočtu a líbit
se budou asi i v budoucnu. 

Zdroj: Miloš Pulec, Co to je, když se řekne?
(za zapůjčení děkujeme panu Josefu Mathonovi)

Foto: L. Marková
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na místo:

referenta odboru stavební úřad
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: leden 2011
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky: - požadované vzdělání: vysokoškolské, stavebního, příp. technického směru,

- výhodou praxe ve státní správě a samosprávě,
- zvláštní odborná způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

v dané problematice výhodou,
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
- základní orientace v právních předpisech (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
- vysoké pracovní nasazení,
- zkušenosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
- schopnost samostatného jednání a vystupování,
- odpovědnost a preciznost,
- řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
- zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu ve svém správním území,
- odborné zpracování rozhodnutí, sdělení, vyjádření a stanovisek podle zákona 50/1976 Sb. v platném 

znění, vyhl. č. 137/1998 Sb. zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 184/2006 Sb. v platném
znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb., 502/2006 Sb., 503/2006 Sb., vyhl. 
č. 526/2006 Sb. a dalších prováděcích předpisů,

- posuzování staveb podle vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

- vyměřování správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění za úkony provedené 
ve správním území,

- zajišťuje dílčí statistické údaje ve správním území,
- zajišťuje ukládání dokumentace stavebního úřadu,
- zpracovává vyjádření podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
- zpracovává podklady pro poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, o činnosti odboru na úseku vymezeném pracovní náplní zaměstnance,
- zpracovává podklady pro vyřízení stížností na úseku vymezeném pracovní náplní zaměstnance.

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

K přihlášce přiložte: - životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkající se uvedené 
činnosti,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

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

odeslání nejpozději 20. prosince 2010.

Lhůta pro podání přihlášky: 20. prosince 2010
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise
bude uchazečům oznámeno písemně. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení na-
kládat s jeho osobními údaji. Bližší informace v případě dotazů podá vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Ing. Iveta Pochylová, tel.:
554 254 301, 774 554 301. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.

Aktuálně z města
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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. pro-
since 2010! Uplynutím stanove-
né doby pro jejich výměnu řidič-
ské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje
na vyobrazené typy řidičských
průkazů.
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?
- řidičský průkaz,

- platný doklad totožnosti (ob-
čanský 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
zdarma, příp. do pěti pracovních
dnů od podání žádosti po úhradě
správního poplatku 500 Kč.
Úřední dny: pondělí, středa
8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Mimo úřední hodiny doporuču-
jeme dohodnout si návštěvu tele-
fonicky předem na tel. č.:
554 254 261, 554 254 217. 

Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Rýmařov

Stručně ze zastupitelstva
Na zasedání zastupitelstva města Rýmařova
konaném ve čtvrtek 25. listopadu bylo pří-
tomno 20 zastupitelů z 21. Po projednání
jednacího řádu bylo přistoupeno ke zřízení
finančního a kontrolního výboru a jmenová-
ní jejich členů. Předsedou finančního výboru
se stal Mgr. Marek Bocián, jeho členy pak
Marie Volková, Vítězslav Šopík, Ing. Boris
Pavlásek a Ing. Tomáš Köhler. Předsedou
kontrolního výboru byl jmenován Ladislav
Žilka, dalšími členy jsou Ing. Vojtěch Hrdina
a MUDr. Bohumil Servus.
Dalším bodem programu byla hospodářská
politika města a návrh rozpočtu. Starosta
přednesl základní teze vzešlé ze zasedání ra-

dy města, deklaroval především úsilí získat
maximální objem dotací z fondů Evropské 
unie, a to i za cenu krátkodobého omezení
investic do infrastruktury. Tyto investice je
nicméně dle jeho vyjádření možno v někte-
rých případech učinit součástí dotačních pro-
jektů, například revitalizací. Pro rok 2011 se
rovněž plánuje snížení mzdových prostředků
městského úřadu o 5 %. Konkrétní podobu
rozpočtu není možné schválit, dokud není
znám rozpočet státní, proto se jím bude za-
stupitelstvo zabývat na svém příštím zasedá-
ní 21. prosince.
Zastupitelstvo rovněž pověřilo Mgr. Květo-
slavu Sicovou a Ing. Soňu Kováříkovou při-

jímáním prohlášení snoubenců o uzavření
manželství, schválilo kompetence místosta-
rosty a rozhodlo o formálním sladění měst-
ské vyhlášky o místních poplatcích se záko-
nem. Konkrétní výše jednotlivých poplatků
bude projednána v komisích. Schválen byl
také postup veřejné zakázky na rekonstrukci
Střediska volného času.
Posledním bodem, jímž se zastupitelstvo za-
bývalo, bylo přání občana Martina
Heinische, aby byly zveřejňovány materiály
zastupitelstva na internetu. Starosta ani mí-
stostarosta je nevyloučili, připomněli však
povinnost zastupitelů informace na dotaz tak
jako tak poskytnout. JaPo

Dne 10. listopadu se konalo již 15. zasedání
zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Hejtman Jaroslav Palas informoval zastupitele
o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu kra-
je k 30. září 2010. Od začátku roku do 6. li-
stopadu schválily orgány kraje už 336 rozpo-
čtových opatření - k podstatnému navýšení
rozpočtu příjmů a výdajů kraje na rok 2010
došlo hlavně v důsledku přijetí dotací ze stát-
ního rozpočtu a části zůstatku finančních pro-
středků z roku 2009, dále pak návratné finanč-
ní výpomoci od Státního fondu dopravní in-
frastruktury. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
změny realizované orgány kraje v období od
1. ledna do 6. listopadu 2010, čímž došlo k na-
výšení závazných ukazatelů v oblasti příjmů
o 9 604 877 tis. Kč na celkových 15 630 937
tis. Kč a v oblasti výdajů o 10 806 602 tis. Kč
na celkových 18 234 766 tis. Kč.
Krajští zastupitelé podpořili žádost VaK
Bruntál, a. s., týkající se změny termínu ukon-

čení realizace akce „Vodovod Stará Ves“, kte-
rou MSK dotoval částkou 1 846 tis. Kč, kvůli
zhoršeným geologickým podmínkám. Termín
ukončení akce tak byl stanoven na 30. listopa-
du 2010.
Krajské zastupitelstvo schválilo také příspěv-
ky na hospodaření v lesích v roce 2010.
Neinvestiční dotace určené na obnovu, zajiště-
ní a výchovu porostů obdrží v naší oblasti
Spojené lesy, s. r. o., Rýmařov částku 49 320
Kč, město Vrbno pod Pradědem částku 38 940
Kč a obec Dolní Moravice částku 90 200 Kč.
Dalším významným projektem, který byl za-
stupiteli schválen, je „Krajský standardizova-
ný projekt zdravotnické záchranné služby
MSK“, který bude financován z Regionálního
operačního programu NUTS II Moravsko-
slezsko. Očekávané náklady jsou cca 36 mili-
onů Kč a termín realizace 2010 - 2011. 

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta

Slovo krajského zastupitele

Zpravodajský servis ve zkratce

Odbory MěÚ informují
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Proč jsem si ji vybrala: Znám ji
dlouho, patří k mým přátelům, lé-
ta pracovala u miminek ve zdejší
nemocnici. Milá, mírná paní, kte-
rou hned tak něco nezlomí.

Jak vzpomínáš na roky práce na

novorozeneckém oddělení?
Pracovala jsem tam 30 let až do té
doby, kdy se porodnice v našem
městě zrušila. Zažila jsem tam ne-
spočetně krásných chvil. Vždyť co
je krásnější, než když můžeš být
jedna z prvních, která děťátko při-
vítá do života. Samozřejmě byly
i chvíle opačné, kdy dítě mělo po-

tíže, a potom šlo o rychlost a se-
hranost celého kolektivu, aby si
s danou situací poradil.
Víš, dobrá dětská sestra na novo-
rozeneckém oddělení musí být ta-
ké dobrý psycholog. Vždyť musíš
pečovat o novorozence, ale záro-
veň spolupracovat s jejich mamin-
kami. Musíš je naučit kojit, kou-
pat a ošetřovat děťátko, učit je po-
znávat, proč dítě pláče, a ještě
mnoho jiných věcí. Práce to byla
krásná, ale někdy i obtížná, to tře-
ba když na tebe vyšla služba na
Štědrý den nebo jiný svátek.
Jsem ráda, když mě i po letech pot-
kávají maminky a hlásí se ke mně
nebo svým dětem připomínají:
„Podívej se, to je ta sestřička, která
byla první, kdo tě držel v náručí.“
Roky jsi pracovala a dále působíš
v komisi pro společenské záleži-
tosti. Těší tě práce pro naše spo-
luobčany?
Tato komise je vlastně obdobou
mé profese dětské sestry. Mám rá-
da lidi, a tak je vítání občánků
i návštěvy našich spoluobčanů,
kteří se dožili 80 a více let, pokra-
čováním mé celoživotní práce.
Kterou zemi bys chtěla navštívit
a proč?

Když jsme před lety byli s manže-
lem na dovolené na Mallorce, de-
legátka, která nás měla na starosti,
vyprávěla, že na přelomu dubna
a května, kdy tam rozkvétají
mandloně, je celý ostrov z letadla
vidět, jako by byl pod sněhem,
a na zemi to voní jako nejdražší
parfém. Tak to bych si přála vidět.
Jak, Boženko, odpočíváš?
Pro mě nejlepší odpočinek je vy-
datný spánek. Bohužel již dlouho
se mi nedaří spát tak, jak bych po-
třebovala. Jinak ráda luštím kří-
žovky, poslouchám hudbu, ale
když už jsem unavená přes míru,
když mám mnoho starostí, do-
mluvíme se my tři kamarádky - tři
sudičky - a vyjedeme si do
Morávky do penzionu U Bohouše
na výbornou kávu. Popovídáme
si, postěžujeme si a na čas je nám
zase dobře. Také sluníčko mě na-
bíjí energií, kterou potřebuji.
Máš kouzelný prsten. Co si pře-
ješ?
Přeji si jen zdánlivě obyčejné vě-
ci. Aby celá naše rodina byla
zdravá, aby se děti a vnoučata
dobře uplatnily v životě a aby-
chom ještě mnoho let mohli být
spolu.

Nastává adventní čas. Najděte si
chvíli, kdy si v klidu zapálíte svíč-
ku, poslechněte si hudbu a za-
vzpomínejte na uplynulý rok,
a když vám zbude nějaká koruna,
dejte ji prosím těm, kteří ji potře-
bují více než vy.

Rozhovorem Anežky Továrko-
vé s Boženou Filipovou dorazila
štafeta Rýmařovského horizon-
tu do cíle. Děkujeme všem, kte-
ří na chvíli nesli štafetový kolík
a obohatili tak stránky našeho
zpravodaje svými vzpomínka-
mi, myšlenkami a názory.

Redakce

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

Anežka Továrková se ptá Boženy Filipové

Jedna paní povídala
V Rýmařově a místních částech proběhl během tří listopadových víkendů mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V ulicích
se v těchto dnech kupily hromady nepotřebných věcí, kusy starého nábytku, pneumatiky apod., které postupně odvážela vozidla Městských
služeb. Zaznamenali jsme námitku, že odpad někde zůstal ležet nejen ve svozovou sobotu, ale po celý víkend. Obrátili jsme se proto na ředi-
tele Městských služeb Antonína Urbánka s otázkou:

Proč probíhá svoz ve třech fázích a proč je odpad z některých míst
svážen se zpožděním?

Mobilní svoz probíhá ve třech 
etapách kvůli množství odpadu,
který by se nedal svézt najednou,
a ležel by v ulicích příliš dlouho.

První etapa probíhá v místních
částech Jamartice, Janovice,
Ondřejov, Stránské a Edrovice,
druhá a třetí etapa ve městě

Rýmařově podle předem určené-
ho seznamu ulic.
Svoz začíná přistavováním vel-
koobjemových kontejnerů již
v tom týdnu, pro který je svoz
vyhlášen. V sobotu se kontejnery
sváží a ve svozu se pokračuje
i po neděli až do úplného odstra-
nění odpadu. Svoz provádí 14
pracovníků MS Rýmařov s pěti
vozidly (kukavůz, dvě avie, vo-
zidlo Gasalone a nákladní vozid-
lo Liaz). Letos bylo při podzim-
ním mobilním svozu ve všech
třech etapách svezeno 42,6 t od-
padu, což je výrazně míň než lo-
ni, kdy bylo svezeno 72 tun
(k poklesu došlo proto, že obča-
né během celého roku využívali
k ukládání objemného odpadu
odpadové centrum na ulici 

8. května).
Pokud někde zůstává i po sobot-
ním mobilním svozu ležet od-
pad, je to způsobeno tím, že ho
někdo uloží až po daném termí-
nu nebo jde o odpad, který do
mobilního svozu nepatří. Pozdě
odložený objemný odpad zůsta-
ne ležet jen přes neděli, pracov-
níci v pondělí ještě kontrolují 
ulice a zbývající odpad odvážejí.
Nejvíce lidé vyhazují starý ná-
bytek, ale také odpad v nádo-
bách, o kterých nevíme, co obsa-
hují. Přitom v letácích, tisku
i v rozhlase jsou občané upozor-
ňováni na to, že tekuté odpady
nesmějí být uloženy u popelnic
nebo v kontejnerech, ale musí
být osobně předány pracovní-
kům, kteří svoz provádějí.

-22-2010  1.12.2010 18:58  Stránka 7



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT22/2010

8

Zdravotnictví

Školství

Konec trápení s křečovými žilami:
Podhorská nemocnice otevře cévní poradnu

Nevzhledné a bolestivé kfieãové Ïíly trápí znaãnou
ãást populace, pfiedev‰ím pak Ïeny. Na vinû nejãas-
tûji b˘vají genetické predispozice a ‰patn˘ Ïivotní
styl. Úãinnou pomoc pfii odstranûní kfieãov˘ch Ïil
nabídne od nového roku Podhorská nemocnice, kte-
rá je ãlenem skupiny Agel. Ve ãtvrtek 6. ledna otev-
fie poprvé své dvefie nová cévní poradna
v Bruntále. Lékafii oãekávají o poradnu velk˘ zájem,
a proto pacientÛm doporuãují, aby se objednávali jiÏ
nyní.
„Cévní poradna se bude specializovat na řeše-
ní problémů s onemocněním žil na končeti-

nách, především pak na takzvané křečové ží-
ly,“ informuje MUDr. Peter Miksák, primář
chirurgické části oddělení operačních oborů
Podhorské nemocnice.
Poradna bude své služby nabízet každý čtvrtek
od 10 do 14 hodin ve druhém patře Podhorské
nemocnice v Bruntále, konkrétně v prostorách
chirurgické příjmové ambulance. „První paci-
enty vyšetříme 6. ledna 2011, ale jelikož před-
pokládáme značný zájem o tuto péči, prosíme
všechny pacienty, aby se objednávali nejlépe
již nyní na telefonním čísle 554 700 320,“ zdů-

razňuje primář MUDr. Peter Miksák s tím, že
vyšetřeni budou i pacienti, kteří se dostaví bez
objednání. „Objednaní pacienti budou však
mít samozřejmě přednost,“ dodává primář.
Podhorská nemocnice se neustále snaží zkva-
litňovat své služby. Skupina Agel převzala ne-
mocnici v Bruntále v roce 2005, když byla
v konkurzu a její stav byl katastrofální. Od té
doby skupina Agel investovala do nákupu no-
vých přístrojů a modernizace nemocnice téměř
60 milionů korun. 

Bc. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu Agel

Většinou se totiž jedná o nebez-
pečné odpady, jako jsou ředidla,
barvy, oleje apod. Při manipulaci
s nimi může dojít k jejich vylití.
A to je velký problém. Lidé mo-
hou tekutý nebezpečný odpad
odvézt také na recyklační dvůr,

který má provozní dobu od pon-
dělí do soboty.
Veškerý odpad, který se shro-
máždí při mobilním svozu, je 
ukládán v odpadovém centru,
kde se vytřídí, uloží do kontejne-
rů a poté odveze k dalšímu zpra-

cování. Recyklovatelný odpad se
znovu využije, velkoobjemový
odpad, např. nábytek, pracovníci
Městských služeb rozloží na
menší části a poté se odváží na
skládku. Velkoobjemový odpad
odváží firma Kovošrot Moravia,

suť firma Stavební stroje a do-
prava Ferdinanda Šopíka, které
disponují odpovídající techni-
kou. Tento odpad končí na sklád-
ce firmy Sita v Rapotíně. 

Antonín Urbánek,
Městské služby Rýmařov

Region Regina 2011
V rámci mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu Regiontour,
který probíhá každoročně na br-
něnském výstavišti, se koná sou-
těž o královnu regionu Region
Regina. Soutěžící děvčata zde re-
prezentují města a regiony ČR.
Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se
konal již 14. ročník této soutěže
a Rýmařovsko zde zastupovala
již podesáté studentka Soukromé
střední odborné školy Prima, s. r.
o., Rýmařov.
V letošním roce náš region repre-
zentovala studentka prvního roč-
níku Veronika Wisinská, kterou
pro soutěž vybrala vedoucí vy-
chovatelka Ludmila Axmanová.
Veronika byla ve svých 16 letech

nejmladší soutěžící a vybojovala
dosud nejlepší umístění, když
z osmi finalistek skončila na dru-
hém místě. Ze čtyř tradičních
disciplín soutěže bylo prvním 
úkolem pozvání do našeho města
a regionu. Veronika pozvala pří-
tomné diváky i porotu do kaple
V Lipkách i na další městské pa-
mátky a zmínila se o význam-
ných osobnostech města, jako
jsou např. Jan Kryštof Handke,
hrabě Harrach a další.
Druhým úkolem bylo předvést
regionální prvek. Zde se ukázalo
být dobrým nápadem upozornit
na pivovar Excelent. Díky spolu-
práci s vedením a majitelem pa-
nem Romanem Vepřekem mohla Veronika obohatit své vystoupení

ukázkou práce sládka a ke konci
vystoupení každý porotce ochut-
nal pivo z tohoto pivovaru. Třetí
disciplína, regionální jídlo, navá-
zala na předchozí ukázku pivova-
ru Excelent. Učitelka Naďa
Neherová připravila do soutěže
pikantní pivní pochoutku - 3P.
V poslední disciplíně Veronika
zazpívala píseň Titanik, která ne-
nechala nikoho chladným.
Desetičlenná porota složená
z odborníků z brněnských diva-
del a organizací vyhlásila výsle-
dek soutěže až po hodinové pora-
dě. Jen o fous získala první mís-
to soutěžící z Valašska před naší
Veronikou. Všechny zúčastněné

dívky obdržely řadu upomínko-
vých předmětů a dárků a v lednu
2011 se zúčastní slavnostního
vyhlášení výsledků soutěže při
zahájení mezinárodního veletrhu
Regiontour v Brně. Závěrem je
třeba kromě již jmenovaných po-
děkovat také Ing. Jaroslavu
Kalovi, místostarostovi města, za
pomoc při organizaci a finanč-
ním zajištění. Doufáme, že i příš-
tí ročník této soutěže bude pro
naši školu stejně úspěšný jako le-
tošní a že paní Axmanová opět
najde zajímavé téma pro zviditel-
nění našeho regionu i vhodnou
reprezentantku.

Ředitelství školy
SSOŠ Prima, s. r. o.

Fota: SSOŠ Prima
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Mateřská škola v Janovicích vytvořila městský znak
Mateřská škola v Janovicích se
již několikrát zúčastnila různých
projektů. Teď zrovna probíhá je-
den, se kterým vás rádi seznámí-
me. Jedná se o velkou celostátní
akci, vyhlášenou agenturou
Dobrý den Pelhřimov a společ-

ností EKO-KOM, pokus o další
rekord pro Českou knihu rekor-
dů a kuriozit, tentokrát ve výro-
bě co největšího počtu znaků
měst a obcí ČR z recyklovatel-
ného odpadního materiálu.
Velikost znaku byla stanovena

na čtverec 1 x 1 metr a bylo
v podstatě jedno, z jakého od-
padního materiálu bude emblém
vyroben. Záleží na nápaditosti
a kreativitě výtvarníků. Je to dílo
kolektivní, podílely se na něm
všechny děti naší MŠ a musíme
říct, že děti výroba městského
znaku Rýmařova zaujala a velice
je to bavilo. Zvolili jsme celkem
jednoduchou metodu lepení vrš-
ků z pet lahví, což zvládly i ty
nejmenší děti, a tím se mohly
výroby také zúčastnit. S návr-
hem i s výrobou dětem výrazně
pomohly učitelky.
Celkem se na nápadu podílelo 28
dětí, čtyři dospělí a spotřebovalo
se přitom zhruba 1 400 vršků.
Dokončené dílo se muselo vyfo-
tografovat spolu s dětmi a do 15.
listopadu poslat na webové strán-
ky www.znakymestaobci.cz. 
Celkem se v rámci republiky zú-
častnilo zhruba 880 škol, mateř-
ských, základních i gymnázií.

Z tohoto množství bylo vybráno
30 znaků, které budou vystaveny
v Ostravě a následně 13. - 16.
ledna 2011 na brněnském výsta-
višti v rámci veletrhu GO
a Regiontour 2011. Bylo pro nás
velkým překvapením, ale i vel-
kou radostí, že právě náš znak -
znak města Rýmařova - byl v tak
obrovské konkurenci vybrán.
Děkujeme tímto všem rodičům,
kteří se podíleli na sběru víček
i v minulých letech. Připomenuli
jsme si nutnost třídění odpadu
a zjistili jsme, že se z něj dají vy-
rábět užitečné a krásné věci.
Zároveň jsme si prohloubili zna-
losti o historii našeho města,
o heraldice a původu městského
znaku.
Tato akce byla vyhlášena za pod-
pory prezidenta republiky a jeho
manželky a veškeré podrobnosti
můžete zjistit na již zmíněných
webových stránkách. Iva Valová,

ředitelka MŠ Janovice

Další ročník Příběhů bezpráví na rýmařovském gymnáziu

V měsíci listopadu si připomíná-
me pád totalitního režimu v naší
zemi a v této souvislosti společ-
nost Člověk v tísni nabízí ško-
lám možnost zapojení se do pro-

jektu Příběhy bezpráví. Letos
proběhl již šestý ročník projektu,
jehož cílem je seznámit studenty
s různými aspekty života v ko-
munistické společnosti a přede-
vším poukázat na bezpráví, kte-
rého se totalitní režim dopouštěl
na některých skupinách obyva-
telstva. Studenti mají možnost
nejen sledovat dokumentární
film, ale následně se i zapojit do
besedy s pamětníkem oné doby
a učinit si o ní živější představu.
Na rýmařovském gymnáziu jsme
uspořádali projekt Příběhy bez-
práví ve čtvrtek 18. listopadu.
Letošní ročník nabízel výběr
z několika filmů, z nichž nás 
oslovil dokumentární cyklus re-
žisérky Olgy Sommerové „Ztra-
cená duše národa“, natočený
v letech 2000-2002. Pro potřeby
projektu byly jednotlivé díly 
upraveny a zkráceny z původ-

ních 59 na 22 minut.
Svou pozornost jsme zaměřili na
díl „Ztráta víry“, který pojedná-
vá o snaze komunistického reži-
mu oslabit katolickou církev. Ve
filmu vystupují křesťanští du-
chovní Václav Vašek, Anna
Magdaléna Schwarzová, ThDr.
Oto Mádr a arcibiskup Karel
Otčenášek, kteří perzekuce ko-
munistů vůči katolické církvi za-
žili na vlastní kůži. Film ukazu-
je, že církev si právo na víru 
uhájila i za nejkrutějších podmí-
nek a ze zápasu s komunisty vy-
šla naopak vnitřně posílena, 
avšak společnost, která toto za-
cházení dopustila, ztrácí víru.
Na následnou besedu jsme po-
zvali představitele katolické
církve u nás v Rýmařově, P. Mgr.
Františka Zehnala, Th.D., brun-
tálského děkana, který velmi 
ochotně přišel. Není sice pamět-

níkem nejtvrdších represí v pa-
desátých letech, ale dokázal pou-
tavě hovořit jednak o této době
i o svých osobních zkušenostech
z pozdějšího období normaliza-
ce. Zdůraznil, že utlačovaná ne-
byla pouze katolická církev, ale
i další skupiny obyvatel a vlastně
všichni odpůrci režimu a jejich
rodinní příslušníci. Nevyhýbal
se ovšem ani skutečnostem, že
také v řadách církve se našli spo-
lupracovníci s režimem, napří-
klad ve Sdružení katolických du-
chovních Pacem in terris. Témat,
o kterých by se dalo hovořit, je
ještě celá řada, jenže čas uplynul
v příjemné pohodě velmi rychle.
Chtěla bych tímto panu děkano-
vi poděkovat a doufám, že se ně-
kdy u podobné příležitosti opět
sejdeme. 

Eva B. Nováková,
Gymnázium Rýmařov

(Ab)normalizace na gymnáziu
Rok po své premiéře v Muzeu
Kroměřížska a několika reprí-
zách v různých moravských
městech doputovala nová výsta-
va Jindřicha Štreita s příznač-
ným názvem (Ab)normalizace
22. listopadu i do galerie
Gymnázia Rýmařov, kam se ně-
kdejší absolvent každoročně vra-
cí. Během zahájení autor před-
stavil fotografickou publikaci

(Ab)normalizace a zároveň po-
mohl uvést v život další knihu,
na níž se podílel - antologii s ná-
zvem Chlévská lyrika, kterou 
uspořádal básník a veterinář
Zdeněk Volf.
Kolekce černobílých snímků,
kterou Jindřich Štreit vybral
z dosud nepublikovaných foto-
grafií z let 1969 až 1989 a kterou
Ludvík Vaculík opatřil přiléhavě

dvojsmyslným pojmenováním
(Ab)normalizace, nabízí, jak je
u autora obvyklé, pohled na
všední život lidí, přesněji na je-
jich každodenní i slavnostnější
chvíle uprostřed strnulého času
totalitního režimu. Snímky je za-
chycují v běžných situacích,
s laskavým humorem i tragiko-
micky, s nádechem beznaděje
a současně s velkým pochope-

ním pro snahu důstojně prožít
dobu nedůstojné kýčovitosti
a šedi. Absurdní a abnormální tu
nejsou lidé sami, ale to, co je ve
jménu masové normálnosti ob-
klopuje a často i pohlcuje.
Neméně zajímavou událostí byl
křest výboru básní Chlévská lyri-
ka s podtitulem Zvířata nám od-
cházejí ze života, který uspořádal
Zdeněk Volf, básník a zvěrolékař

Foto: MŠ Janovice
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žijící v současnosti v Brně, ale
jak sám řekl, v začátcích své ve-
terinární kariéry působivší i na
Rýmařovsku. Jedinečnou antolo-

gii 80 básní českých i cizojazyč-
ných tvůrců, k nimž Jindřich
Štreit vybral fotografie ze svého
archivu, představil sám editor.

Básně Jakuba Demla, Ladislava
Fikara, Josefa Kainara, Ivana
Martina Jirouse, Oldřicha
Mikuláška, ale i Ezopa, Vergilia,
Herberta Davida Lawrence nebo
Robinsona Jefferse uvádějí do
poezie téma zvířete podobnými
prostředky jako obvyklejší téma-
ta lásky, přírody či spirituality
a bezděčnou úmluvou, kterou se
spojují na stránkách Volfovy an-
tologie, tím přispívají k obrodě
lidské sounáležitosti s jejich zví-
řecími průvodci, ať jsou jimi krá-
vy, koně, psi, kočky, kohouti
a kozy nebo třeba želvy. Zvíře se
tu pro poezii neobjevuje jako té-
ma nové, ale jako téma prastaré,
přirozené a o to důležitější, oč
vzdálenějším a odcizenějším se
vztah člověka a zvířete stává

v běžném životě.
Jednotlivé básně jsou doplněny
nejen fotografiemi, které spíše
než pouhou ilustraci tvoří vizuál-
ní pendant básní, ale i medailon-
ky básníků, jejich překladatelů, 
editora, autora fotografií i nakla-
datele. Zdeněk Volf pro výbor na-
psal předmluvu a editorskou po-
známku, textem na přebalu knihu
doprovodil Mojmír Trávníček.
Antologii Chlévská lyrika při
pondělní vernisáži vítalo do ži-
vota početné publikum hostů,
hudbou evokující řinčivou ves-
nickou zábavu dechovka
Taliánka a šumivým vínem oba
autoři, ředitelka gymnázia Zdena
Kovaříková i rýmařovský staros-
ta Petr Klouda. 

ZN
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V kůži... knihovníka

Není pochyb, že většina z nás se
s knihovnou a jejími službami 
alespoň jednou v životě setká.
Přicházíme do ní za knihami
a někteří dnes i za internetem,
ale málokdo se asi stará o ty, kdo
chod knihovny zajišťují. Dokud
všechno funguje, je nám to jed-
no. Přesto bychom na jejich prá-
ci neměli zapomínat.
Zabrousíme-li do historie, za prv-
ní knihovny bychom mohli poklá-
dat starosumerské archívy - histo-
rie i tentokrát začíná v Sumeru. Ty
však z valné většiny sloužily po-
třebám administrativy, jejich ob-
sahem jsou hlavně úřední doklady
a korespondence, teologické či
historické traktáty tvoří jen zlo-
mek objemu dochovaných tabu-
lek. Největší poklad starověkých
blízkovýchodních písemných záz-
namů nicméně pochází z doby
mnohem pozdější, z asyrského
Ninive někdy v 7. století př. Kr.,
a sice Aššurbanipalova knihovna,
zahrnující nějakých 30 tisíc tabu-
lek a objevená roku 1847.
Ukazuje nám celou šíři tehdejší
psané produkce (například mýty
o stvoření světa či opis Eposu
o Gilgamešovi), jelikož král
Aššurbanipal byl nejen krutým
válečníkem, ale i milovníkem
a sběratelem knih.
Staří Řekové ještě budovali lite-
rární sbírky čistě soukromé, ve-
řejné archívy stále sloužily jen
k uchovávání dokumentů.
Skutečný rozkvět knihoven, jak
je známe dnes, nastal za dob
římského impéria, ovšem s tím
rozdílem, že ke knihovně větši-
nou patřily lázně. Nejstarší mi-
moevropské knihovny bychom
pak nalezli v Číně za dynastie
Čchin, krátce po roce 220 př. Kr.
Následující dynastie Chan pak
přinesla patrně první souborný
systém klasifikace knih. Veřejné

knihovny moderního typu se ob-
jevily během 17. století v Anglii.
U nás se tato instituce šíří ruše-
ním klášterů na konci 18. století.
Historie rýmařovské knihovny
sahá do roku 1945, nejprve sídli-
la na radnici, od roku 1961 pak
v nynější budově. Největší změ-
nou ze čtenářského i knihovnic-
kého hlediska je v posledních le-
tech nejspíše přechod od staré
„kartičkové“ metody archivace
fondu k metodě elektronické,
k němuž došlo roku 1999.
Práce knihovníka není zrovna ad-
renalinová, to však neznamená, že
není zajímavá a především pod-
nětná. Její přínos je pomalý a po-
stupný, ale pro řadu z nás je role
knihovny v životě nezastupitelná,
a tak se stávají nezastupitelnými
i knihovníci a knihovnice, jakko-
liv si to často neuvědomujeme.

Průvodcem, který mi umožnil
nahlédnout do některých aspek-
tů práce knihovníka, je Martin
Holouš, který má na starosti
především dětské oddělení. Na
otázku, jak se k této práci do-
stal, odpovídá: „Musím říct, že
to bylo celkem zajímavé, jelikož
jsem neplánoval, že budu kni-
hovník. Dozvěděl jsem se, že

knihovnice Petra Klimentová
odchází na mateřskou dovole-
nou, a kamarádka mi doporuči-
la, abych se zkusil o místo uchá-
zet. Tak jsem šel na pohovor
k paní ředitelce a ta mě přijala.
Na začátku října jsem začal tře-

tí rok tady v knihovně.“
Na mou otázku, jaká specifika
s sebou nese práce na dětském
oddělení, jehož návštěvníky jsou
převážně žáci prvního stupně zá-
kladní školy, odpovídá: „Samo-
zřejmě je to úplně jiný přístup
k dětem, než k dospělým. Ve vý-
sledku jde hlavně o to, aby se dě-
ti přivedly ke čtení.“ Není to
ovšem lehké. Za dvacet roků 
uplynulých od revoluce se naše
společnost alespoň po technické
stránce radikálně proměnila.
Dnešní děti mají k dispozici
mnohem modernější technologie
a na jejich vztahu ke knize je to
vidět: „Začíná to už velice brzy,
daleko častěji usedají k počíta-
čům.“
Zajímám se tedy o to, jaké žánry
si půjčují ty, které po knize sáh-
nou. „Prvňáky a druháky větši-
nou zajímají knížky naučné,
hlavně o zvířatech, dále třeba
auta nebo různé zbraně, to taky

děti hodně zajímá v dnešní době.
Potom samozřejmě klasické po-
hádky, které znají - Krteček,
Mach a Šebestová atd.“ Ptám se
i na to, zda i menší děti podléha-
jí různým Harrym Potterům -
stanovisko učitelů češtiny lze
v tomto ohledu nejlépe shrnout
slovy „ber kde ber“: „Vědí
o těchto knihách, někteří si do-
konce na ně i troufnou, ale není
to ještě věková skupina, která by
se odhodlala je přečíst.
Filmovou verzi samozřejmě zna-
jí všichni.“
Přiznávám, že mě sdělení o níz-
ké čtenářské aktivitě dětí přece
jen trochu zaráží, snad díky
vzpomínkám, snad tak trochu
z naivity. Pouštím se proto na
tenký led a dotazuji se na to, jak
Martin Holouš hodnotí čtenářské
schopnosti dnešních dětí - lepší
se to, horší se to, jak moc se to
horší? Odpověď je kritická: „Jak
mám možnost, třeba během
Týdne knihoven, poslouchat, jak
děti čtou, řekl bych, že je to špat-
né - myslím si, že jejich způsob
čtení neodpovídá jejich věku.
Nechci mluvit globálně, ale
z mého pohledu se to horší, co
jsem se bavil s učitelkami, tak
čtení je pro děti problém. Děti
číst nebaví, nejsou k tomu vede-
ny.“ Příliš se to však nelepší ani
s věkem: „Daleko víc mě to za-
ráží u dětí vyššího věku, před
přechodem do druhého stupně
základní školy, tam je čtení
opravdu špatné.“ Na otázku, zda
spatřuje problém spíš v repro-
dukci textu, tedy čtení nahlas,
nebo porozumění textu samotné-
mu, říká: „Řekl bych, že obojí.
Mohou číst i pěkně, ale zdá se
mi, že nevěnují moc pozornost
tomu, co čtou.“
Je tedy něco, co na této práci
knihovníka naplňuje, shledává
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v ní i jiný smysl, než jen obživu?
„Nejvíc mě baví takový ten vnitř-
ní pocit, že třeba mám možnost
ty děti nějakým způsobem ovliv-
nit v tom, aby začaly číst, že se
třeba trošičku budou o knihovnu
zajímat. Co pracuju tady v kni-
hovně, tak čtu opravdu hodně.
Tak trochu doufám, že děti k to-
mu taky dospějí, protože tohle je
téma, které zas až tak nefrčí v je-
jich světě. Snad se to jednou
zlepší,“ doufá Martin Holouš.
Péče o knižní fond, tedy vydává-
ní a přijímání půjčovaných knih

a jejich správné zařazení do pří-
slušné pozice v regálu (jak praví
Anatole France, ani ten nejdů-
myslnější systém nepomůže na-
lézt knihu, která není na svém
místě), zdaleka není to jediné,
čím se knihovníci a knihovnice
zabývají. Důležitou součástí
Martinova úsilí přivést děti ke
knihám je pravidelné čtení na-
hlas ve školkách. Rýmařovská
knihovna spolupracuje s mateř-

skou školou na Revoluční ulici,
kam se chodí podle potřeby
a pracovního vytížení. Služba
byla zavedena po loňském
Týdnu knihoven a dětem se vět-
šinou každý druhý týden četlo
před spaním. V této činnosti kni-
hovna plánuje opět pokračovat.
„Musím říct, že děti si to velice
pochvalují, myslím, že je to pro
ně velké zpestření.“ Čtou rodiče
doma dětem před spaním? „Ptal
jsem se, většinou je odpověď ne-
gativní, nebo jim alespoň nečtou
tak, jak by mohli.“

Jako každá práce, i tato přináší
vybočení z běžného řádu. Jedním
takovým je již zmiňovaný Týden
knihoven. Každoročně jej vyhla-
šuje Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků České republiky,
letošní ročník byl již čtrnáctý
a konal se od 4. do 10. října.
Motto pro tento rok znělo
„Knihovna pro všechny“, avšak
na konkrétní podobu akcí mělo
daleko větší vliv významné výro-

čí - 16. listopadu uplynulo 200 let
od narození Karla Hynka Máchy.
Tohoto výročí se rýmařovská
knihovna zhostila už v pondělí,
a sice četbou knihy Ivony
Březinové Básník v báglu, která
je dětem přece jen podstatně pří-
stupnější než dílo velkého ro-
mantika. Kniha vypráví o výpra-
vě tří gymnazistek po trase
Máchova výletu na Kokořín, je-
den z mnoha básníkových „hra-
dů spatřených“. Knihovnu proto
navštívili žáci 4. třídy rýmařov-
ské základní školy, aby se pro-
cvičili v tom, co se jim zdá tolik
chybět - čtení nahlas. Akce byla
vyhlášena Svazem knihovníků
a nesla název Velké říjnové spo-
lečné čtení aneb Pocta Karlu
Hynku Máchovi.
Od úterka také probíhalo speci-
ální čtení dětem, tentokrát ne
před spaním, ale v knihovně. Už
o půl deváté děti přivítala Lenka
Žmolíková, ředitelka knihovny.
Protože 17. září tohoto roku 
uplynulo 100 let od narození
Fratiška Hrubína, četla se
Červená Karkulka z jeho
Špalíčku pohádek. Poté děti do-
staly za úkol pěkně hromadně na
velký papír ztvárnit postavu či

výjev z pohádky. Knihovník spo-
lu s učitelkami mezi drobotinou
prochází, děti se na něj s důvěrou
obracejí a on jim odpovídá, tu
přispěje radou, tu povzbudí
chválou. Děti zuřivě kreslí a ne-
rozhodí je ani sem tam pastelka,
co nevydržela nápor tvůrčího na-
dšení. Po desáté hodině už děti
dokreslily a loučí se s knihovnou
i s Martinem. „Doufám, že vám
u nás v knihovně líbilo.
Domluvili jsme se s paními uči-
telkami a já vám zase přijdu do
školky přečíst pohádku,“ slibuje
jim. Čtení dětem nahlas se po-
kládá za natolik důležitou sou-
část Týdne knihoven, že se s po-
dobným scénářem opakuje i ve
čtvrtek a v pátek. Jen ve středu je
tato série přerušena křtem knihy
Staré pověsti Rýmařovska.
Člověka maně napadá, jestli ti,
kdo se dnes učí číst, budou ještě
knihovny potřebovat, díky roz-
voji nebo kvůli úpadku. My, kte-
ří si ještě pamatujeme, kdy jsme
naposledy drželi knihu v ruce, je
však stále potřebujeme a potře-
bovat doufám i budeme - ať už
nás čeká rozvoj nebo úpadek. 

JaPo
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Rozhovor

Milan Ondrašík: „Asi nebudu klasický důchodce“
Na konci tohoto roku opou‰tí svou funkci jedna z v˘razn˘ch postav na‰eho mûsta - vedoucí obvodního oddûlení Policie âR
npor. Milan Ondra‰ík, znám˘ nejen jako policejní ‰éf, ale i jako aktivní sportovec a úãastník kulturního dûní. Pfii pfiíleÏitosti
jeho odchodu „na odpoãinek“ pfiiná‰íme krátk˘ rozhovor.

Po 35 letech opouštíte své povolá-
ní a odcházíte do výslužby. Jaký je
to pocit?
Před těmi pětatřiceti lety jsem na-
stoupil jako elév do Břidličné, pro-
tože v Rýmařově nebylo místo, to
bylo v roce 1975, v jednaosmdesá-
tém se spojovalo obvodní oddělení
Břidličná s Rýmařovem, takže
jsem plynule přešel sem, a prošel
jsem vším možným od pochůzkáře

přes zpracovatele trestních spisů.
Pak jsem v Bratislavě vystudoval
fakultu vyšetřování a díky tomu se
stal vyšetřovatelem. To už bylo po
revoluci. Vrátil jsem se zpět, dělal
jsem půl roku vyšetřovatele, ale
protože v Rýmařově na oddělení
končil tehdejší vedoucí, dostal
jsem nabídku stát se jeho nástup-
cem. Jsem rýmařovský rodák,
mám tu sourozence, rodiče, bývalé

spolužáky, spoustu kamarádů, tak-
že to nebylo zrovna jednoduché
rozhodování. Přijal jsem to s tím,
že když to nepůjde, vrátím se k vy-
šetřování, které mě bavilo. Neměl
jsem ambice dělat šéfa. Po tom
jsem nikdy neprahnul. Takže jsem
si řekl, že když to nepůjde, tak to
nepůjde. Nakonec jsem jako ve-
doucí policie v Rýmařově působil
osmnáct let.

Podnapilí chodci
mu vstoupili do cesty

Dne 16. listopadu došlo v obci Velká Štáhle
k dopravní nehodě mezi dvěma chodci a osob-
ním vozidlem Fiat. Dva muži ve věku 49 a 28
let šli směrem na Břidličnou a pohybovali se u-
prostřed pravé poloviny silnice. Ve chvíli, kdy
tudy projížděl 19letý řidič s fiatem, mu náhle
oba v bezprostřední blízkosti vstoupili do jízd-
ní dráhy. Řidič strhl řízení vlevo, ale i tak do-
šlo ke střetu s oběma muži, kteří následně 
upadli na silnici. Starší z chodců se lehce zra-
nil a byl převezen do nemocnice. Policisté pro-
vedli u všech účastníků dechové zkoušky. U ři-
diče byly negativní, u obou chodců pozitivní -
staršímu naměřili 2,01 promile a mladšímu
1,34 promile alkoholu. Na vozidle vznikla
škoda 5 tisíc Kč.

Mládež pila alkohol
Z pátku 19. na sobotu 20. listopadu na
Hornobenešovsku, Rýmařovsku, Vrbensku
a Albrechticku policisté a kriminalisté proved-
li bezpečností akci, která byla zaměřena na do-
držování zákazu podávání alkoholických ná-
pojů a návykových látek, hraní na automatech,
ale také problematiku bezpečnosti silničního
provozu. Na Hornobenešovsku, Rýmařovsku
a Albrechticku policisté zjistili devět případů
přestupku na úseku ochrany před alkoholis-
mem a jiným toxikomániemi. Objevily se dva
případy přechovávání drog, zbytek se týkal po-
žití alkoholu mládeží.

Opilý řidič srazil chodce
Nehodu, při které podnapilý řidič srazil chod-
ce a z místa nehody ujel, šetřili policisté v pá-
tek 19. listopadu. Mezi obcemi Skály a Horní
Město jel 37letý muž s vozidlem Fabia.
V husté mlze se plně nevěnoval řízení, přehlé-
dl při pravém okraji chodce a srazil jej. V do-
bě střetu nevěděl, zda se jednalo o osobu či

zvíře. Vozidlo zastavil až po několika metrech,
kdy se jeho 40letá spolucestující vrátila na
místo střetu, ale nikoho zde nenalezla. Řidič
z místa ujel.
Žena zůstala na místě a nehodu oznámila na
linku 158. Vyslaná hlídka nalezla řidiče v res-
tauraci v Horním Městě. Při dechové zkoušce
mu policisté naměřili 2,02 promile a po půlho-
dině 1,53 promile. Uvedl, že vypil alkohol až
po nehodě, policisté však jeho tvrzení vyvráti-
li a on požití alkoholu před jízdou doznal.
Další skupina policistů (pořádkoví, dopravní,
psovod a kriminalistický technik) provedla
prověrky ve zdravotnických zařízeních a zajis-
tila stopy na místě nehody. Sraženého chodce
policisté zjistili následující den. Muž odešel po
střetu domů a druhý den se nechal ošetřit v ne-
mocnici, utrpěl nalomení nártu pravé nohy
a pohmoždění pravého stehna a ramene. Řidič
fabie je podezřelý z přečinu neposkytnutí po-
moci a ohrožení pod vlivem návykové látky.
Policisté mu také odebrali řidičský průkaz.

Při kontrole
naměřili přes 3 promile

Dne 22. listopadu byl na nám. Míru
v Rýmařově policejní hlídkou zastaven a kon-
trolován 51letý řidič z Olomoucka, jedoucí
s motorovým vozidlem Daihatsu Terios. Na
místě byla u řidiče provedena dechová zkouš-
ka na alkohol, která vykázala hodnotu 3,46
promile. Řidiči byl na místě zadržen řidičský
průkaz a byla mu zakázána další jízda.

Část kradeného zboží
byla nalezena

Dne 22. listopadu v odpoledních hodinách ne-
známý pachatel v obci Stará Ves v místním bu-
fetu vylomil zámek vstupních dveří a dostal se
do objektu. Celý vnitřní prostor prohledal
a stačil zde poškodit zařízení v hodnotě okolo
6 tisíc Kč. Následně odcizil 14 kartonů ple-

chovkového piva, 66 dvoulitrových lahví s ne-
alkoholickým nápojem, 15 krabic s džusem,
dvě litrové láhve s alkoholem a různé druhy
cukrovinek, to vše v hodnotě asi 13 tisíc Kč.
Na místě činu byl přítomen i policejní psovod
se služebním psem Yagem, který při širším 
ohledání okolí v prostoru lesní cesty velkou
část lupu nalezl. Zboží v nepoškozeném stavu
převzal majitel bufetu. Případ je nadále v šet-
ření.

Odnesl si zboží
za více jak 200 tisíc Kč

Rýmařovští policisté šetří v těchto dnech pří-
pad vloupání do prodejny. V době od 22. do
ranních hodin 23. listopadu dosud neznámý
pachatel vnikl na nám. Míru v Rýmařově do
prodejny s tabákovými výrobky. Po poškození
kovové mříže a následném rozbití okenní tabu-
le se dostal do zadního prostoru objektu. Zde,
aby mohl vniknout do samotné prodejny, mu-
sel pachatel překonat ještě uzamčené dveře. Po
vypáčení těchto dveří se již volně pohyboval
v prodejně. Z regálů a skříní ukradl velké
množství tabáku a cigaret různých značek.
Přibližně si zloděj odnesl přes tři tisíce kusů
krabiček v hodnotě přesahující 200 tisíc Kč.

Chtěl spáchat sebevraždu
Ve čtvrtek 25. listopadu v nočních hodinách
oznámila 55letá žena z Rýmařova policistům
na lince 158, že její 20letý syn chce spáchat se-
bevraždu. Na místo ihned vyjeli místní poli-
cisté, kteří mladého muže zajistili. Mladík mat-
ce skutečně napsal dvě SMS zprávy, v nichž
vyhrožoval sebevraždou. Při dechové zkoušce
mu bylo naměřeno 1,99 promile alkoholu v de-
chu. Na místo byla přivolána také záchranná
služba - lékařka rozhodla o převozu podnapilé-
ho mladíka na protialkoholní záchytnou stanici
do Opavy. Z podkladů por. Bc. Pavly Tuškové,

tiskové mluvčí Policie ČR
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A jaký pocit to je, když toto mís-
to teď opouštíte?
Psychicky jsem na to připravený
- vím už rok, že budu končit.
A těším se. Chtěl jsem odsloužit
kulatých třicet pět let, což se mi
podařilo letos v září. Úplně to
stačilo. Opravdu se do výslužby
těším. Mám v Ondřejově chalu-
pu, na které je pořád co dělat,
a mám koníčky.
Necítíte ani trochu nostalgie?
Představuji si, jaký to bude po-
cit, až půjdu kolem této budovy,
kde jsem strávil osmnáct let. Ale
nemám z toho žádné trauma.
Neodcházím se špatnými vztahy,
takže se budu s kolegy stále ví-
dat, můžu sem kdykoliv přijít
a pozdravit se s nimi.

Být šéfem policie na malém
městě, kde se vesměs všichni
znají, to je určitě zvláštní role.
Co vám osobně přinesla - třeba
větší respekt u lidí?
Zvláštní role to je, ale já si o sobě
nikdy nemyslel, že jsem díky svo-
jí funkci něco víc. A na druhou
stranu jsem se nikdy nedostal do
situace, kvůli které by si na mě
někdo stěžoval. Přestože jsem
osmnáct let dělal vedoucího poli-
cie v Rýmařově, nemyslím si, že
bych tu měl nějaké nepřátele.
Byly i situace, kdy jsem lidem ne-
mohl pomoct, protože bych třeba
musel překročit svoje pravomoci,
a tehdy jsem to slušně odmítl. Ale
nevznikl z toho nikdy problém.
Nestalo se mi ani to, že by se mi

někdo, koho jsem trestně stíhal,
chtěl mstít. A to mezi nimi bylo
několik mých vrstevníků, do-
konce jeden bývalý spolužák.
Spíš jsem se setkal s tím, že
uznali, že jsem se choval férově.
A je něco, co vám vaše povolání
vzalo? Běžný smrtelník si občas
zahřeší - to vy nejspíš nemůže-
te...
Nikdy jsem si nedovolil porušo-
vat předpisy. Samozřejmě jsem
tu známý a musím se chovat na
veřejnosti tak, abych nedělal po-
licii ostudu. Neberu to ale tak, že
bych tím o něco přišel.
Co byste popřál svým kolegům
a svému nástupci?
Oddělení, které opouštím, fungu-
je velice dobře. Přál bych svým
kolegům, aby v tomto trendu po-
kračovali. Samozřejmě musí po-
čítat s tím, že se nikdy nezavděčí
všem. Každou chvíli se může ně-
kdo cítit ukřivděný, když třeba
dostane pokutu, a není ochoten
uznat, že udělal chybu. Proto
bych kolegům popřál, aby měli
dobré vztahy s veřejností, aby je
lidé respektovali a na druhou
stranu aby se policisté k lidem
chovali korektně. 95 % lidí, se
kterými jednáme, jsou slušní li-
dé, jen ten zbytek jsou ti, kterým

dělá problém dodržovat zákony.
Mým novým nástupcem je npor.
Petr Kurfürst z Bruntálu. Tomu
bych popřál, aby jeho tým fun-
goval dobře profesionálně i jako
kolektiv.
Co plánujete do budoucna?
Stanete se klasickým důchod-
cem, který se bude věnovat za-
hrádce, nebo máte jinou před-
stavu - třeba kariéru soukromé-
ho detektiva?
Doufám, že klasický důchodce
nebudu. Těším se na zimu - mám
novou lyžařskou výbavu, pak na
jaro - na kolo. Budu se dál věno-
vat sportu a chalupě. Vybavil
jsem se i motorkou - chopperem
Suzuki 800. Takže se těším, že
za pěkného počasí nebudu tvrd-
nout v kanceláři a vyjedu si ven.
Chci hlavně odpočívat. Ke své
práci se určitě vracet nebudu. Za
těch pětatřicet let jsem toho tak
akorát plný.
Chtěl byste něco vzkázat čtená-
řům?
Ve vztahu k tomu, že jsem se tu
narodil a osmnáct let zde praco-
val, se spoustou lidí se znám, tak
bych chtěl celé veřejnosti poděko-
vat za to, že moje práce byla přes
všechny peripetie smysluplná.
Děkuji za rozhovor. ZN

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:
7. 12., 21. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž 

úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. Albert Einstein Známá i neznámá výročí
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených, od roku

1993 (OSN)
8. 12. 1890 nar. Bohuslav Martinů, český skladatel (zemř. 28. 8.

1959) - 120. výročí narození
10. 12. Den lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklara-

ce lidských práv Valným shromážděním OSN v roce
1948, slaví se od roku 1950

11. 12. 1810 nar. Alfred de Musset, francouzský spisovatel (zemř. 
2. 5. 1857) - 200. výročí narození

14. 12. 1990 zemř. Friedrich Dürrenmatt, švýcarský spisovatel
(nar. 5. 1. 1921) - 20. výročí úmrtí

15. 12. 1920 nar. Vlastimil Brodský, český herec (zemř. 20. 4. 2002)
- 90. výročí narození

17. 12. 1770 pokřtěn Ludwig van Beethoven, německý skladatel
(zemř. 26. 3. 1827) - 240. výročí křtu

19. 12. 1915 nar. Edith Piaf, vl. jm. E. Giovanna Gassion, francouz-
ská zpěvačka (zemř. 11. 10. 1963) - 95. výročí narození

21. 12. 1375 zemř. Giovanni Boccaccio, italský novelista a romano-
pisec (nar. 1313) - 635. výročí úmrtí

21. 12. 1850 nar. Zdeněk Fibich, český skladatel, dirigent a operní
dramaturg (zemř. 15. 10. 1900) - 160. výročí narození

23. 12. 1790 nar. Jean-Francois Champollion, francouzský egypto-
log (zemř. 4. 3. 1832) - 220. výročí narození

24. 12. 1920 nar. Jiří Hanzelka, novinář, cestovatel a prozaik (zemř.
15. 2. 2003) - 90. výročí narození

27. 12. 1920 nar. Jiří Sovák, vl. jm. J. Schmitzer, herec (zemř. 6. 9.
2000) - 90. výročí narození

Pranostiky na měsíc prosinec
• Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
• Studený prosinec - brzké jaro.
• Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
• O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. (4. prosince)
• O svatém Mikuláši často snížek práší. (6. prosince)
• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.

(13. prosince)
• Na Adama, Evu čekej oblevu. (24. prosince)
• Na Boží narození o bleší převalení. (25 prosince)
• O Mláďátkách den se omlazuje. (28. prosince)
• O Silvestru papeži snížek si již poleží. (31. prosince)

PROSINEC
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Rýmařovský taneční maraton 2010
Rýmařovské ženy propadly tan-
ci. To, že již sedm let tančí teď už
přes sto dívek a žen v Rýmařově
orientální tanec, se všeobecně ví.
Letos se k orientu přidala zumba
- přitažlivá kombinace aerobiku
a latinskoamerických tanců.
Další stovka žen si zumbu vy-
zkoušela na několika seminářích
Střediska volného času, které ve-
de Lucka Laštůvková. Mnohé
z nich, bez rozdílu věku, se poté
přihlásily do soutěže pod ná-
zvem Rýmařovský malý taneční

maraton (Rýmařovský MTM),
kterou v sobotu 20. listopadu 
uspořádalo Středisko volného
času Rýmařov.
Čtyřicet žen a dívek (víc už by
jich ani velký sál SVČ nepojal)
z Rýmařova, Vrbna, Šumperku,
Břidličné a z polského Ozimku
si pod vedením lektorek Lucky
Laštůvkové a Mileny Vargové
plně užilo tance v šesti třicetimi-
nutových blocích, které od sebe
dělily vždy jen pětiminutové
přestávky na malé občerstvení.

Zumba - celkem třikrát - byla
proložena cha-chou, sambou 
a orientem. Celým odpolednem
vtipně, dokonce i s ukázkami
tanců, provázeli mladí muži
Josef Laštůvka a Adam Žanda.
Porota neměla vůbec jednodu-
chou práci. Pořadí nakonec určila
takto: l. Bohumila Sýkorová -
Vrbno p. P., 2. Míša Haluzová -
Šumperk, 3. Gabriela Šopíková
- Rýmařov. Zvítězily ale vlastně
všechny tanečnice - svým zápa-
lem pro pohyb, výdrží, výrazem

a tím, jak si celé odpoledne oprav-
du užily. Děkuji všem, kteří se po-
díleli na této příjemné, i když ná-
ročné akci, a těším se na další, tře-
ba i Velký taneční maraton.
Díky sponzorům - Prádelna
Laštůvka, Hodinářství Štolfa,
MěÚ Rýmařov a Městské muze-
um Rýmařov, Drogerie Teta,
Knihkupectví U Radnice - si ta-
nečnice odnášely kromě diplo-
mů a účastnických listů i hodnot-
né ceny a upomínkové dárky. 

Helena Tesařová

Jazzclub nabídl koncert legend českého bigbeatu
Na pátek 26. listopadu pfiipravil jazzclub SVâ kon-
cert jedné z legend ãeského bigbeatu, Vladimíra
Mi‰íka & ETC. Slavné hudební uskupení zafiadilo
R˘mafiov na trasu svého turné, bûhem kterého
pfiedstavuje nové album Ztracen˘ podzim.
Spoleãnû s kapelou pfii nûm vystupují i dva nû-
kdej‰í ãlenové ETC Jaroslav Olin Nejezchleba
a Petr Skoumal.
Avizovaný koncert se kvůli početné sestavě
muzikantů (na pódiu střídalo osm) a rovněž
početnějšímu publiku nakonec přesunul do
rýmařovského kinosálu, který sice nenabízí
mnoho pohodlí sedícím posluchačům, zato
disponuje výbornou akustikou.
V první části programu vystoupil první host,
někdejší člen kapely ETC (a dalších zná-
mých uskupení, např. Marsyas nebo Blues

Session) Jaroslav Olin Nejezchleba, charis-
matický zpěvák a hráč na violoncello, hous-
le, baskytaru a tamburínku. Za doprovodu
skupiny ETC předvedl ukázky ze svého prv-
ního sólového alba Noční lov, které si nadě-
lil k padesátinám a pokřtil letos v lednu.
Skladby tu inklinující k blues, tu k folk roc-
ku, ba i k moravskému folklóru (Nejezchleba
pochází z Kyjova a několik let vystupoval
s cimbálovkou), doplnily některé starší
skladby, např. vzpomínka na Petra Kalandru.
Olin Nejezchleba se ovšem ani po skončení
své části koncertu nevytratil do zákulisí, ale
zapojoval se do vystoupení svých kolegů ja-
ko instrumentalista nebo druhý hlas.
V krátkém intermezzu před hlavním progra-
mem večera vystoupil na pódiu druhý
Mišíkův host, klavírista, skladatel a textař
Petr Skoumal, který se na pódiu neobjevuje
příliš často, jehož skladby přesto zná u nás
doslova každý včetně nejmenších dětí.
Posluchači si v autorském podání vyslechli
jen malou ukázku rozsáhlé Skoumalovy
tvorby, vedle bluesové novinky Byl jeden au-
tobus i jednu z hitovek, známou v interpreta-
ci spoluautora písně Jana Buriana a přiléhavě
zvolenou pro předvánoční čas - Svátky zapo-
mnění.
Poté už vystoupila hlavní postava večera -
Vladimír Mišík. Ten přijel stejně jako
Jaroslav Olin Nejezchleba s ochutnávkou no-
vinkového alba. Nese poněkud melancholic-
ký název Ztracený podzim. Mišík & ETC se
jím vracejí na koncertní pódia po vynucené

zdravotní pauze hlavního protagonisty se zá-
viděníhodnou energií, invencí a typicky pod-
zimní barvitostí. Skladby alba vycházejí
z bluesových kořenů, ale rozvětvují se do ne-
čekaných stylových inspirací včetně country
nebo irské lidovky, kterými oživují klasický
mišíkovský zvuk ostatní členové kapely ETC
(Petr „Kulich“ Pokorný - kytara, Jiří Veselý -
baskytara, harmonika, Jiří Zelenka - bicí,
zpěv a Vladimír Pavlíček - housle). Kromě
ukázek z nového alba zahrála skvěle sehraná
sestava samozřejmě i starší kousky včetně
emblematické Variace na renesanční téma na
text Václava Hraběte.
Koncert Vladimíra Mišíka se už teď bezespo-
ru zapsal mezi nejúspěšnější pořady rýma-
řovského jazzclubu pro tento rok. ZN

P. Skoumal a V. Pavlíček V. Mišík a J. Olin Nejezchleba
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Městská knihovna

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Ondřej Juříčka ................................................................. Rýmařov
Barbora Kohoutková ....................................................... Rýmařov
Lucie Kohoutková ........................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
Aloisie Poláchová - Rýmařov ............................................... 80 let
Marie Zetková - Rýmařov .................................................... 81 let
Antonie Lašáková - Rýmařov ............................................... 83 let
Žofie Vrbická - Rýmařov ..................................................... 83 let
Ladislav Václavík - Rýmařov ............................................... 83 let
Jarmila Rajnohová - Janovice ............................................... 83 let
Božena Dobešová - Rýmařov ............................................... 88 let
Marie Furišová - Janovice ................................................... 88 let
Bedřiška Bernátková - Ondřejov ......................................... 92 let

Rozloučili jsme se
Marie Polcarová - Rýmařov .............................................. 1918
Marie Slováková - Stará Ves ............................................. 1923
Julie Gašparová - Stará Ves .............................................. 1924
Věra Vysloužilová - Rýmařov ............................................ 1932
Jan Sázel - Rýmařov .......................................................... 1940

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

Přežít svou smrt není zdravé
V neděli 28. listopadu si mohli příznivci divadelních komedií zajít do
městského divadla na představení Dezertér z Volšan Emila Artura
Longena s Oldřichem Navrátilem v titulní roli. Brilantně zahraná in-
scenace ve stylu kabaretních frašek z počátku 20. století s plejádou
známých hereckých tváří přenesla diváky do slavné éry pražských ka-
baretů Červená sedma či Montmartr, ve kterých byl autor hry jako
doma.
A jako ryby ve vodě by
se v nich cítily i posta-
vy Dezertéra z Volšan -
někdejší zpěvačka
Balabisová (Kamila
Špráchalová), její ob-
starožní matka (Dana
Bartůňková), rovněž
vysloužilá kabaretní di-
va, pěvec tenorista
(Ernesto Čekan) - mile-
nec paní Balabisové,
nebo mladá adeptka
pěveckého umění
(Adéla Zejfartová).
Když přičteme fla-
mendra Balabise
(Oldřich Navrátil), jeho
potřeštěného sluhu
(Libor Jeník), dvojici
funebráků (Milan Duchek a Ivan Kodeš) a nezbytnou ruku zákona
(Milan Duchek), máme sestavu pro hru plnou záměn a komických si-
tuací, v tomto případě okořeněnou staropražskými písničkami, bez
nichž by se žádný kabaret neobešel.
Zápletka hry je vcelku jednoduchá - opilec Balabis se jednou zpije do
deliria a je považován za mrtvého. Jeho manželka náhlý skon přijme
s nadšením, podstatně menší nadšení projevuje vůči své matince, kte-
rá přijede na pohřeb. Balabis se ovšem v rakvi probere a místo na
Olšanský hřbitov se ztratí do hospody. Po týdnu, jak má ve zvyku, se
vrací z flámu notně unaven. Jelikož je ovšem všemi v domě pokládán
za pochovaného, vzbudí obrovský poprask. Je to snad duch, který ne-
nalézá klidu v hrobě? Překvapeni ovšem nejsou jen jeho blízcí, ale
i on sám, neboť se jako „nebožtík“ dozví nepříjemnou pravdu o svém
manželství. Že to s ním nakonec skutečně sekne, ani netřeba dodávat.
Stylová fraška plná gagů a vtipných dialogů (režijně tu a tam aktua-
lizovaných pro současnost), s řadou pěveckých výstupů, byla příleži-
tostí nejen pro komediální talent Oldřicha Navrátila a jeho známěj-
ších kolegů, ale především pro Libora Jeníka v roli Balabisova sluhy.
Ten, byť v roli de facto vedlejší, odehrál svůj pohybově a mimicky
náročný part s přesvědčivostí rozeného komika a ukázal, že i pokles-
lejší žánr může v kvalitním hereckém provedení působit jako velké
divadlo. ZN

Fota: Div. společnost Julie Jurištové

-22-2010  1.12.2010 18:59  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT22/2010

18

Městské muzeum a Galerie Octopus

Bohoslužby římskokatolických farností

Vánoční strom splněných přání
Díky všem, kteří v loňském a předloňském
roce nakupovali vánoční dárky pro děti
z Dětského domova v Janovicích a kteří nám
dodávají energii a motivaci pokračovat v této
novodobé tradici. I díky nim můžeme již po-
třetí uskutečnit akci Strom splněných přání.
Předloni jste dětem udělali radost devatenác-
ti dárečky, loni už jich bylo třicet jedna.
Jako každoročně bude vánoční strom s přání-
mi dětí umístěn v informačním centru
Městského muzea v Rýmařově. V předvá-

nočním čase od 1. do 20. prosince můžete
splnit vánoční přání konkrétnímu dítěti
z Dětského domova v Janovicích. Stačí jen
vybrat vánoční přání některého dítěte, zare-
gistrovat se v informačním centru, dáreček
koupit, zabalit a nejpozději do 20. prosince
ho donést zpět do informačního centra.
Pomozte nám i letos splnit tajná vánoční přá-
ní dětem, kterým osud příliš nepřál.
Odměnou vám budou nejen rozzářené dětské
oči a úsměvy od ucha k uchu, ale i pocit, že

jste udělali dětem radost jejich vytouženým
dárkem.
Důležité upozornění:
Vzhledem ke zkušenostem s některými dárci
v loňském roce upozorňujeme všechny po-
tenciální zájemce, že nákup dárku pro dítě
v žádném případě nezakládá nárok na sezná-
mení s dítětem a předání dárku osobně!
Osobní kontakt s dítětem nelze umožnit! 

Lenka Baborovská,
Městské muzeum Rýmařov

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

Farní kalendář
římskokatolických farností Andělská Hora ve Slezsku, Dolní Moravice, Malá Morávka, Rudná pod Pradědem a Václavov u Bruntálu
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Úsměvně

Pořad bohoslužeb na vánoční a novoroční svátky
v rýmařovské a hornoměstské farnosti

Tomáš Ulrich opět rozezněl rýmařovské varhany
Jsou tomu přesně tři roky, kdy začal mladý
brněnský varhaník Tomáš Ulrich koncertovat
a jeho první vystoupení se tehdy konalo prá-
vě v Rýmařově. Od té doby se jeho varhanní
koncerty v kostele sv. archanděla Michaela
staly již tradicí. V neděli 28. listopadu, kdy
většina rodin zapalovala první svíčku na ad-
ventním věnci, zavítal do našich končin zno-
vu. Tentokrát představil své hudebně-recitač-
ní pásmo v rámci série s názvem Ladíme ad-
ventně 2010. Varhaník jich má v tomto ob-
dobí již několik za sebou a bude v nich po-
kračovat i přes vánoční období po celé
Moravě.
V rýmařovském michaelském kostele tento-
krát zahrál Tomáš Ulrich skladby autorů J. S.

Bacha, G. Lasceuxe, G. B. Martiniho 
a J. Pachelbela, které doplnil vlastní recitací
tří biblických žalmů. Skladby, které si varha-
ník vybírá do svého repertoáru, nejsou nikte-
rak jednoduché, proto je musí pilovat a na-
cvičovat několik hodin denně. Barokní hud-
bu, jež zde tvoří podstatnou část, považuje za
výhradně duchovní. Právě proto koncertuje
především v období nejvýznamnějších křes-
ťanských svátků. Žalmy, které čte mezi jed-
notlivými skladbami, slouží nejen k doplnění
hudby slovem. Je při nich ponechán prostor
k pozastavení se nad jejich obsahem i k osob-
nímu zamyšlení se nad sebou samým.
Zároveň se mladý umělec zajímá o problema-
tiku nástroje, na který hraje. Podařilo se mu

zmapovat a popsat již desítky varhan po celé
republice. Tomáš Ulrich se zabývá kromě
hraní i poezií, kterou sám s oblibou píše.
V nejbližší době chystá vydání své druhé bás-
nické sbírky. Je proto docela možné, že jej br-
zy uslyšíme i při nějakém autorském čtení.
Nedělní pásmo zároveň připomnělo svou ko-
morní a poklidnou atmosférou mrazivého
odpoledne závěr letošního roku, kdy panuje
adventní období a nálada by měla být právě
taková. Ten, kdo tento koncert tentokrát ne-
stihl, nemusí zoufat. A pokud jej nepřepadne
předvánoční shon a stres, může zavítat v so-
botu 18. prosince na další z Tomášových
představení, které se bude konat v Břidličné. 

Lukáš Krumpolc

Tady máte maso, najezte se, chaso
Dříve se na jídelníčku maso objevovalo jen
jednou za týden. Základem pokrmů všedních
dnů byly převážně brambory. Zvláště na ven-
kově se jedly k snídani, obědu i večeři, hos-
podyně se z nich naučily vytvářet hotové zá-
zraky. Staly se základem polévek, příkrmů
a moučníků i součástí a doplňkem ostatních
jídel. Než „zemská jablka“ kuchyni ovládla,
převažovala ve stravě moučná jídla.
Národním pokrmem se stal knedlík. Mnozí
cizinci mu nějak nerozumějí, jiní ho vyhle-
dávají. Náš milý Ital v kuchyni raději vaří

ňočky. Na vymazleném pekáči. Jinde to pak
byly nudle, flíčky a fleky.
A pak přišlo maso. Domácí zabíjačka, to byl
obřad, pastva pro žaludek i pro oči. Tuhle mě
pozvali na zabíjačku a byl tam i věcí znalý
chirurg z olomoucké nemocnice. Když mě
nechali rukou míchat krev, bylo mi najednou
sladko a viděla jsem růžové andělíčky.
Dívala jsem se stranou a ustála jsem to, ale
věhlasný chirurg se kácel k zemi, hned jak
pašíka rozpárali - u nich na chirurgii to bylo
všecko zarouškované... Domácí nevěděli,

zda mají křísit doktora, nebo prase. Já jsem
taky nevypadala nadvakrát. Dřepěla jsem
u kastrólu, sníh kolem, míchala jsem vůbec?
Tak jsme si pak oba, operatér i já, seděli
v teplé kuchyni, pili čaj s rumem a jedli
buchty. Rádi. Paní domu zatím využila všeho
z vepříka, krve i drobů, a vyráběla spolu 
s ostatními samé dobroty. Byl to koncert.
Všechno měla připravené předem: kroupy,
krupky, cibule, česnek, koření, nádoby, nože;
prostě i ty buchty pro nás dva odpadlíky. My
jsme byli terčem všeobecného veselí, nálada

Foto: M. Marek
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vládla skvělá.
Vraťme se ale k našim předkům. Vzácné ma-
so se nastavovalo zelím, zeleninou, vajíčky.
V jižních Čechách se v lidové kuchyni při-
pravovaly ryby; drůbež, kachny, husy měly

místo na svátečním stole.
Připomínám polévky. Praženky zahuštěné
krupicí, kroupami, pohankou, prosem, trha-
nými krupkami, z luštěnin, z ovesných vlo-
ček a hub, také ze zbytků chleba a všeho, co

dala zahrádka.
Jsou před námi svátky plných stolů, časopisy
i s přílohami jsou už teď nacpané recepty na
moučníky, kalorické bomby. Udělejme si
střídmé, ale šťastné dny Vánoc. Si

Organizace a spolky

Tradiční jídla Jeseníků v nástěnném kalendáři
Tradiční nástěnný kalendář
Jeseníky 2011 je na světě.
Kromě dvanácti fotografií jese-
nické přírody z dílny místních
fotografů je kalendář okořeněn
recepty tradičních jídel Jeseníků.

Těch je na stránkách kalendáře
rovných šestatřicet. „Vydavate-
lem kalendáře je neformální
sdružení měst a obcí Olomouc-
kého a Moravskoslezského kraje
s názvem Jeseníky přes hranici.
Kalendář pro rok 2011 je již
čtvrtým ve své řadě,“ informova-
la Markéta Ficnarová, administ-
rátorka sdružení.
Tradiční jídla Jeseníků pochází
ze soukromých i veřejných ar-
chivů. „S ohledem na vysídlení

Jeseníků po druhé světové válce
bylo poměrně obtížné dopátrat
se skutečně tradiční gastronomie
našich hor. Mezi tradiční místní
suroviny patří lesní plody, zvěři-
na, hovězí maso. V kalendáři
jsou ale uvedeny také recepty vy-
cházející z jiných potravin,“ vy-
světluje Markéta Ficnarová.
Recepty z kalendáře již byly vy-
zkoušeny šumperskými restaura-
cemi, které v rámci prvního gas-
tronomického festivalu Chuť
Jeseníků zařadily tradiční jese-
nická jídla do své nabídky.
„Ohlas na tento festival a na tra-
diční jídla Jeseníků byl doslova
fantastický. Měli jsme spoustu
pozitivních reakcí, a věříme tedy,
že festival Chuť Jeseníků bude
pokračovat i v dalších letech
a postupně se bude rozšiřovat
i do dalších měst,“ uvažuje
Kamil Navrátil, jeden z organizá-
torů gastronomického festivalu.
Nástěnný kalendář Jeseníky 2011
je v prodeji přes internet na
www.pradedovo.cz i v informač-
ních centrech po celých Jesení-
kách. Tereza Schreiberová
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Z okolních obcí a měst

Zpravodajství města 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 mož-
no zakoupit výrobky z medu a včelího vos-

ku či ovčí produkty. Vystoupí oblíbený pě-
vecký sbor Bernardini a představení si při-
chystaly i děti z místní mateřské školy.

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

Neděle 13.00 - 20.00
Aerobik se koná v úterý od 17.00 do 18.00

a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.
Ve dnech 24. a 25. 12. je zavřeno, 31. 12.

je plavání pro veřejnost do 17.00.

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

Krytý bazén v Břidličné
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Ani po 70 letech některé věci nemohu pochopit
Někteří lidé prožívají rádi dovolenou u moře
nebo na svazích kopců, při turistice nebo spor-
tu. Já nejraději prožívám tyto chvíle v maleb-
ném valašském městečku v Beskydech. Tam
jsem prožila krásné dny listopadu 2010, měsí-
ce svých narozenin.
Velkým zážitkem pro mě byla 6. listopadu
tamní děkovná mše svatá pro všechny, kteří 
oslavili nebo teprve oslaví 70. výročí narození.
Sešlo se nás v kostelíčku sv. archanděla
Michaela na 50 oslavenců. Krásně vyzdobený
kostel byl plný, naplněný Boží milostí, radostí
a očekáváním.
Každá mše svatá začíná požehnáním kříže.
Pan farář nás přivítal: „Drazí a milovaní osla-
venci, narození v letech válečných, roku 1940.
Z tohoto roku si jistě nemůžete na nic vzpomí-
nat. Vzpomínky a chápání přijdou až mezi pá-
tým a šestým rokem života. Vy jste si ještě ne-
uvědomovali hrůzu války, kterou vaši rodiče
prožívali, a ten strach o vás, děti. Proto chce-
me dnes poděkovat Pánu Bohu a vašim rodi-
čům za dar života, života i přežití v této váleč-
né době. Navíc nyní v dušičkový čas, kdy stojí-
te u hrobu svých rodičů.“
V tuto chvíli nezůstalo ani jedno dojaté srdce
v klidu. Slzy stékaly po tváři každému z nás,
i pořádným chlapům. Pan farář v nás znovu 
upevnil naši křesťanskou víru: „Buďte pevnými
a dobrými věřícími, i když vám nebo sobě kle-
pou na čelo: „Vy jste blázni.“ I já jsem si to
často vyslechl, když jsem jako ministrant cho-
dil před školou do kostela. Někdy, když jsem
něco nevěděl, učitel mi hrubě připomněl: „To
jsi zase pámbíčkoval v kostele místo učení,
že?“ Tenkrát jsme ale my děti držely pospolu
a hlásily se k víře v Boha. Tak, jak to má být.“
Já osobně mám z doby válečné opravdu v pa-

měti jen jiskry. V roce 1941 musel tatínek do
války, to vím z vyprávění rodičů. V roce 1944
musel do války bratr, tehdy 16letý kluk. Byl
o 12 let starší než já, ročník 1928. Co mamin-
ka se mnou bez svých milovaných prožívala,
jsem začala chápat o moc později.
Tatínek mohl zůstat po válce v Německu jako
mnoho mužů, kteří přežili. Řekl ale, že domov
má tam, kde má rodinu, dům, příbuzné a přáte-
le. Nemocný přišel v roce 1946 domů. Poprvé,
ve svých 6 letech, jsem poznala tátu. Ne na-
dlouho, na rok jej zavřeli do janovického zám-
ku za to, že byl vojákem německé armády.
Kdyby do ní ale nenastoupil, okamžitě by ho
zastřelili. Bratra strčili do dolů v Karviné, kde
bylo mnoho mladých chlapců, zbičovaných na
těle i na duši. My doma přišli o české občanství
a museli chodit s velkým N - jako Němec. Co
vše bylo mezitím, je román, plný bolesti nevin-
ných lidí. Vysídlení rodin, přátel, známých.
V roce 1948 jsme byli vyhnáni z vlastnoručně
postaveného domu na Hanou, na statek ve
Velké Bystřici. Znovu žal, bolest a bída. V ro-
ce 1950 docílil bratr toho, že jsme se mohli
vrátit do rodného Rýmařova. Dům byl ale
zkonfiskován. Byli jsme stále bez občanství,
rodiče nechodili k volbám. Volební komise
k nám přišla až v 50. letech do bytu. Rodiče
řekli: „Však to tam hoďte, je jenom jedna stra-
na, až jich bude čtyři nebo pět, potom půjdeme
volit. Komunisti nám vzali všechno, ty nevolí-
me.“ Rodiče za to přišli na dva roky o práci
v Hedvě. Bratra a jeho přítele, kteří také ne-
měli občanství, odvedla v roce 1950 policie
v řetězech na vojnu do Levice na Slovensku.
Nechtěli jít, věděli, co prožili za války. Dostali
se k PTP.
Bratr byl ještě na vojně, mě bylo dvanáct let,

naši příbuzní byli vyhnáni z domova, posílali
nám balíky, které byly už na celnici vykrade-
ny. Měli jsme ale dobré přátele, které nám po-
slal Bůh. S nimi jsme vše přežili, i když těžce.
Nikdy nic nežádali zpět. Proto i já Bohu děku-
ji, že mám výborné přátele.
Necítím vůči nikomu nenávist, jen se stále
ptám, kde je spravedlnost, když tady žijeme,
pracovali jsme a vychovali děti? Do konce své-
ho života to nepochopím. Nás pár pamětníků
zemře a našim dětem zůstane jako dědictví jen
nenávist mezi Čechy a Němci. Nenávist a zlo-
ba, která se nikdy neodčiní. To je moc smutné.
Měly by se už konečně chápat obě strany. Vždy
trpěli lidé nevinní, Češi nebo Němci. Musíme
spolu žít v porozumění, lásce a odpuštění, po-
dat si ruce a říct: Co bylo, to bylo. To bych přá-
la všem našim spoluobčanům nejen v tomto
městě, ale na celé zeměkouli, kde lidé stále tr-
pí, a stále ti nevinní. Mně vůbec není jedno, ja-
ké bude soužití mezi našimi národy. Život je tak
krátký, proto ať je krásný. Na věky.
Ke konci svého příspěvku chci poděkovat na-
šemu panu starostovi Petru Kloudovi, komisi
pro občanské záležitosti a ředitelce SVČ
Marcele Pavlové za milé pozvání na setkání
70- a 75letých občanů s představiteli města 
12. listopadu. Ráda bych se zúčastnila, ale při-
jela jsem právě z Beskyd a už bych to nestihla.
Věřím, že jste moji omluvu přijali v dobrém.
Děkuji panu starostovi i za krásné město, kte-
ré je naším společným domovem. Pozdravuji
všechny své přátele z Rýmařova, Valašska
a Hlučínska a děkuji jim za milé přátelství
a pochopení. Buďme všichni přátelé. V kaž-
dém dobře smýšlejícím člověku je dobro.
Do krásné doby adventní přeji všem stálé Boží
požehnání. Olga Schreiberová

JAK VYJDE
Další, mimořádné číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 17. 12. 2010

Uzávěrka pro další pravidelné vydání je ve čtvrtek 6. 1. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!23/2010

Divadelní večer v Rýmařově
Dne 28. listopadu jsme s kamarádkou vyra-
zily na divadelní představení Dezertér
z Volšan. 
Moc jsme se obě těšily na tento kulturní záži-
tek, a proto mne zarazilo, že nás v předsálí po-
stává pouze pár dušiček. Přesto jsem si řekla,
že dnešní doba je uspěchaná a ostatní přízniv-
ci kultury zvané divadlo dorazí na poslední
chvíli. Jaké však bylo mé překvapení, že se
tak nestalo... Tento divadelní počin přišlo
zhlédnout pouze okolo šedesáti lidiček. V prv-
ních dvou řadách se krčilo osm osob, v dalších

pěti řadách neseděl nikdo a pak už jsme byli
roztroušeni po všech ostatních řadách...
V duchu jsem si říkal, kde jsou ti občané to-
hoto města, kteří jen láteří nad tím, jak jsou
ochuzeni o kulturu, protože žijí tady... A zá-
roveň litovala herců, kteří musí hrát pro po-
loprázdné hlediště. Stále přemýšlím, kde se
stala chyba? 
Po městě jsou vylepeny plakáty, na interne-
tových stránkách je upoutávka na toto před-
stavení též, v novinách, které právě čtete, by-
la reklama také a v neposlední řade funguje

i místní rozhlas, ve kterém to bylo slyšet dos-
ti zřetelně...
Nicméně jsem si tím nenechala pokazit do-
jem, který ve mně představení zanechalo, by-
lo to osvěžující a přišla jsem si na své. 
Děkuji hercům za jejich výkony a také těm,
kteří stojí za realizací tohoto počinu
v Rýmařově. 
Už teď se těším na další představení, na kte-
ré doufám dorazí větší počet kulturních na-
dšenců.

S pozdravem Libuše Staníková
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Užitečná informace

Jak se ochránit před požárem v domácnosti?
Požáry v soukromých domác-
nostech si podle statistiky
Hasičského záchranného sboru
České republiky stále drží prven-
ství. Jen za prvních devět měsíců
roku 2010 v domácnostech
vzniklo 1 765 požárů, při kte-
rých zemřelo 40 osob a 386 osob
bylo zraněno. Škody se vyšplha-
ly na téměř 260 miliónů korun.
Rok 2009 si zapsal do svých sta-
tistik 2 471 požárů v domácnos-
tech, 62 osob zemřelo a 442 
osob se zranilo. Škody dosáhly
více jak 370 mil. korun. Za po-
sledních pět let zemřelo při po-
žáru v domácnostech 306 osob!
Nejčastější příčinou požáru
v domácnostech a obytných do-
mech je nedbalost. Jak se před
jejími následky chránit?

Hlásiče požáru
Většina úmrtí při požárech je
způsobena kouřem. Kouř vzni-
kající při požáru v domácnosti je
většinou toxický (v domácnos-
tech je velké množství hořlavých
plastických hmot), dvě až tři
vdechnutí mohou způsobit ztrátu
vědomí a následně smrt, kouř
způsobuje i snížení viditelnosti
a ztrátu orientace.
Autonomní hlásič požáru zajistí
rychlé zjištění vznikajícího po-
žáru a upozorní na něj přítomné
osoby. Cena autonomního hlási-
če se pohybuje v řádu stokorun,
tato investice je ve srovnání se
způsobenými škodami zanedba-

telná. Dle vyhlášky (účinnost od
1. července 2008) č. 23/2008
Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb, musí být
hlásiči vybaveny nově povolené
a schválené stavby, objekty
schválené před 1. červencem
2008 musí být vybaveny hlásiči
požáru pouze tehdy, pokud stav-
ba či její část projde v budoucnu
rozsáhlejší stavební úpravou.
Hlásič požáru je jednoduché za-
řízení, které v krabičce průměru
cca 12 cm obsahuje detektor po-
žáru, optickou a hlavně akustic-
kou signalizací, jíž upozorní, že
něco není v pořádku.

Hasicí přístroje
Vybavenost objektů hasicími
přístroji také popisuje zmiňova-
ná vyhláška. Umístění, druhy
a počet hasicích přístrojů jsou
zaznamenány ve schválené pro-
jektové dokumentaci příslušné
stavby.
Jsou stanoveny povinnosti a mi-
nimální vybavení, ale je na kaž-
dém z vás, zda chcete předejít
ztrátám, ať už na životech, zdraví
nebo majetku, a investici do hlá-
sičů požáru a hasicích přístrojů
nebudete podceňovat.

Požár v bytě, domě – jak se za-
chovat?
– zachovejte klid a rozvahu,
– v případě zjištění požáru nebo
hustého dýmu na chodbě domu
varujte ostatní nájemníky volá-

ním „hoří“ a okamžitě volejte
hasiče na linku 150 nebo 112,
– při pohybu v zakouřeném pro-
storu se pohybujte při zemi (ve
dřepu, po kolenou), kouř se zpo-
čátku drží u stropu; pokud to jde,
použijte k dýchání vlhký kapes-
ník, ručník, šátek apod.,
– při silném zakouření zbytečně
neriskujte průchod – hrozí nejen
ztráta orientace, ale i vědomí,
– pokud nemůžete opustit byt –
silné zakouření chodby, horké
dveře – snažte se utěsnit dveře
do bytu proti průniku kouře,
– z balkonu, okna na sebe upo-
zorněte voláním o pomoc popří-
padě vyvěšením prostěradla,
ručníku atp.,
– v případě, že na vás hoří oděv,

zastavte se, lehněte si, kutálejte
se, válením zamezíte přístupu
kyslíku, rukama si chraňte obličej,
– k opuštění domu nikdy nepou-
žívejte výtah,
– v případě, že ucítíte plyn, ne-
rozsvěcujte,
– pokud to lze, před odchodem
z hořícího bytu vypněte přívod
elektřiny a plynu,
– nikdy se do požárem ohrožené-
ho bytu nevracejte (ztráta orien-
tace, nadýchání zplodinami, po-
rušení konstrukce stavby),
– dbejte pokynů hasičů,
– formou hry naučte děti co nej-
kratší cestou opustit byt.

kpt. Ing. Ivana Svitáková,
tisková mluvčí, generální

ředitelství HZS ČR

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje kaž-
dou zimu aktualizuje na svém
webu www.hzsmsk.cz seznam
firem (s adresou, telefonními
a emailovými kontakty), které
profesionálně odstraňují sníh
a ledové rampouchy se střech.
Profesionální hasiči totiž budou
i v nadcházející zimní sezoně
vyjíždět k zásahům na střechách
pouze v případě, kdy hrozí bez-
prostřední zranění chodců a zni-
čení majetku. Pokud bezpro-
střední nebezpečí nehrozí, žada-
tele o pomoc zpravidla odkazu-
jeme na komerční služby. 
Pro letošní zimu zatím tuto čin-
nost v Moravskoslezském kraji
potvrdilo nebo se nově přihlásilo
celkem 52 firem, z loňska je
v seznamu dalších 11 subjektů,

které tuto činnost zatím nepotvr-
dily. Kontaktní e-mailová adresa
na přihlášení dalších firem zní
petr.kudela@hzsmsk.cz. Stačí 
uvést název, adresu firmy či fy-
zické osoby, její telefonní a ema-
ilový kontakt. Co se Rýmařova
týče, v seznamu se zatím nachá-
zí firma JASTR – sdružení pod-
nikatelů Jančík-Struhár, Bartá-
kova 32, Rýmařov, tel.: 606 146
847, e-mail: struhar.jarda@sez-
nam.cz.
V první řadě je potřeba zdůraz-
nit, že pravidelné shazování sně-
hových převisů a rampouchů se
střech je povinností jednotlivých
majitelů domů a objektů, ať už
jsou v majetku či správě obce,
kraje, státu nebo v soukromých
rukách. Již ve stavební doku-
mentaci je uvedeno a schváleno,

kolik centimetrů prachového
a těžkého sněhu může na kon-
krétní střeše maximálně ležet.
Možnost pomoci s větší dávkou
sněhu a ledu na střechách mívají
dobrovolní a podnikoví hasiči,

kteří se mohou s vedením jedno-
tlivých obcí dohodnout na od-
stranění sněhu a ledu se střech
objektů v jejich správě. 

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Hasiči nabízejí seznam firem na shazování sněhu a ledu se střech

Foto: www.hzscr.cz

Ilustrační foto
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Sport

Turnaj ve volejbale k 17. listopadu letos vyhrál Bruntál
V sobotu 20. listopadu se uskuteãnil
33. roãník volejbalového turnaje
k v˘roãí 17. listopadu za úãasti od-
dílu partnerského mûsta Krom-
pachy, druÏstev z Bruntálu, Staré-
ho Mûsta, Krnova, Moravského

Berouna a R˘mafiova.
Po vyrovnaných bojích ve skupi-
nách se nakonec do play-off ne-
dostal team z Moravského
Berouna. První čtvrtfinálový du-
el svedla proti sobě mužstva

Starého Města a Rýmařova A.
Rýmařov nakonec postoupil vý-
hrou v tiebreaku 15:11. Druhý
čtvrtfinálový duel byl naopak
posledním zápasem pro
Rýmařov B, který oproti předpo-
kladům nedokázal porazit
Krnov.
Jako vítězové svých skupin byla
družstva Bruntálu a Krompach
nasazena rovnou do semifinále
a potvrdila své kvality i tam,
když obě postoupila přes své
soupeře do finále. V prvním se-
mifinále porazil Bruntál rýma-
řovské volejbalisty A teamu 2:0,
v druhém semifinále Krompachy
stejným skóre odsunuly Krnov
do bojů o třetí místo.
Finále nabídlo velmi vyrovnaný
souboj dvou kvalitních družstev
a o vítězi nakonec rozhodl až tře-

tí, rozhodující set tiebreak, který
lépe zvládl Bruntál. V zápase
o třetí místo pak zvítězil
Rýmařov A nad Krnovem 2:0.
Děkujeme městu Rýmařov,
Gymnáziu Rýmařov a Střední
škole, Rýmařov, p. o., za podpo-
ru při organizaci tohoto turnaje
s dlouholetou tradicí a věříme,
že turnaj do budoucna přiláká
ještě více diváků, kterým taktéž
děkujeme za skvělou atmosféru.

Konečné pořadí družstev:
1. Bruntál
2. Krompachy
3. Rýmařov A
4. Krnov
5. - 6. Rýmařov B, Staré Město
u Bruntálu
7. Moravský Beroun 

Pavel Ujfaluši

Závodnice SK Studio Sport a zdraví Rýmařov vybojovaly další medaile
V listopadu proběhla dvě kola Moravskoslezské ligy aerobiku 2010,
ve kterých byly rýmařovské závodnice opět velmi úspěšné.
Neděle 14. 11. 2010, „One In Group“, Kopřivnice - 2. kolo MLA
2010:
3 zlaté medaile, 5. a 6. místo, 4 finálová umístění, 9 závodnic po-
stoupilo do finále ČR.
Rýmařov reprezentovalo 12 závodnic - Tereza Krywdová, Bára
Kuzmíková, Míša Bršťáková, Lenka Hamplová, Natálie Gremlicová,
Klára Zifčáková, Jana Hamplová, Tereza Človečková, Šárka Pallová,
Adéla Stržínková, Aneta Černíčková, Tereza Šulíková.

Výsledky:
Kategorie Školička
Tereza Šulíková 1. místo - postup do finále ČR
Kategorie 1P - 8 - 10 let
Jana Hamplová 1. místo - postup do finále ČR
Klára Zifčáková 5. místo - postup do finále ČR

Kategorie 1N - 8 - 10 let
Tereza Človečková finálové umístění - postup do finále ČR
Šárka Pallová finálové místění - postup do finále ČR
Aneta Černíčková finálové umístění - postup do finále ČR
Kategorie 2P - 11 - 13 let
Tereza Krywdová 1. místo - postup do finále ČR
Bára Kuzmíková finálové umístění - postup do finále ČR
Kategorie 2N - 11 - 13 let
Míša Bršťáková 6. místo - postup do finále ČR

Sobota 20. 11. 2010, Ostravský pohár, Ostrava Pustkovec - 3. ko-
lo MLA 2010:
1x zlato, 1x stříbro, 1x bronz, 1x 4. místo, 5x finálové umístění.
Závodu se zúčastnilo 14 rýmařovských závodnic - Tereza Krywdová,
Šárka Zapletalová, Míša Bršťáková, Bára Kuzmíková, Lenka
Hamplová, Natálie Gremlicová, Tereza Šrámková, Jana Hamplová,
Tereza Človečková, Dominika Maceková, Aneta Černíčková, Šárka
Pallová, Adéla Stržínková, Tereza Šulíková.

Výsledky:
Kategorie 1P - 8 - 10 let
Jana Hamplová 2. místo
Kategorie 1N - 8 - 10 let
Šárka Pallová finálové umístění
Tereza Človečková finálové umístění
Dominika Maceková finálové umístění
Kategorie 2P - 11 - 13 let
Tereza Krywdová 1. místo
Šárka Zapletalová 3. místo
Kategorie 2N - 11 - 13 let
Míša Bršťáková 4. místo
Lenka Hamplová finálové umístění
Natálie Gremlicová finálové umístění
Tereza Šrámková finálové umístění

Všem závodnicím děkujeme za výborný výkon a dobrou reprezenta-
ci sportovního klubu a města Rýmařova. Poděkování patří trenérkám
Lydii Mihálové a Olze Človečkové, stejně jako rodičům za výbornou
spolupráci a dopravu dětí na závody.
Průběh MLA a všech ostatních závodů najdete na www.studiospor-
tazdravi.cz - závodní aerobik. Lydie Švédíková, předsedkyně SKOstravský pohár, foto: SSaZ Rýmařov
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Začíná sezóna na zimním stadionu
V pátek 26. listopadu začala sezóna na zim-
ním stadionu v Rýmařově. Umělá ledová
plocha je připravena pro širokou veřejnost
každý den od 14.00 do 16.00. Večerní brus-
lení se bude konat dle aktuálního rozpisu
programu na stadionu. Vstupné po dobu

bruslení veřejnosti: děti do 15 let 20 Kč, do-
spělí 30 Kč.
Mimo veřejné bruslení a využití umělé plo-
chy pro tréninky a zápasy hokejových druž-
stev Rýmařovské hokejové ligy a Okresního
přeboru mužů je možné si ledovou plochu in-

dividuálně pronajmout. Tento pronájem lze
dohodnout s B. Mořkovským na Městských
službách Rýmařov (tel: 554 212 517 nebo
737 241 052). Kontakt na zimní stadion: tel.
554 212 180. 

Převzato z webu města

Hokejový servis
V neděli 21. listopadu byl odehrán další
mistrovský zápas mužů v ledním hokeji OP
mužů skupiny A na zimním stadionu
v Horním Benešově mezi TJ Horní Benešov
B a HC Rýmařov s výsledkem 4:2 (1:0 / 2:1
/ 1:1). I přes prohru a předchozí absenci tré-
ninků byla vidět pěkná kombinační hra rý-
mařovských hráčů. Není se za co stydět.
Střelci: Blahuš, Šuba.

Další mistrovský zápas se konal tentokrát na
zimním stadionu v Rýmařově v sobotu 27. li-
stopadu, a to mezi HC Rýmařov a HK Krnov
B s konečným skóre 3:8 (0:4 / 1:3 / 2:1).
Soupeř předvedl dokonalou ukázku efektivi-
ty hokeje. Výsledek neodpovídal předvedené
hře, ale hokej se hraje na góly, nikoliv na
šance. Střelci: Šuba, Spurný, Pekr.
Turnaj žáků 2. tříd se uskuteční v sobotu 

4. prosince od 9 hodin na stadionu
v Rýmařově. Utkají se s HC Olomouc A + B.
Mistrovské utkání žáků 4. tříd se uskuteční
ve čtvrtek 9. prosince od 15 hodin tamtéž,
hrát se bude s LHK Proštějov. Mistrovské ut-
kání mužů okresního přeboru se na domácím
ledu uskuteční 11. prosince od 17 hodin, a to
s TJ Horní Benešov. 

HC Rýmařov

Rýmařovská obrliga
Do letošního ročníku Rýmařov-
ské obrligy se přihlásilo 10 tý-
mů: Extreme!, Grizzlies, Horní
Město, Jeřáby, Kovošrot, Malá
Morávka, Medvědi, Predators,
T-S, Vikingové.Soutěž začala
vlivem nepříznivého počasí s tří-
týdenním zpožděním. Z tohoto

důvodu jsou odehrána pouze dvě
utkání, a to Vikingové proti
Medvědům s výsledkem 7:1
a Predators kontra Malá
Morávka s gólovým poměrem
9:2. Podrobnější informace na
http://obrliga.webnode.cz/. 

Jiří Slováček
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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

Praktický lékař pro děti a dorost v Rýmařově
MUDr. Richard Rýznar

při příležitosti 1. výročí zahájení svého působení v Rýmařově

děkuje svým původním a novým malým i větším klientům
a jejich rodičům za důvěru a spolupráci v péči o jejich zdraví

a vývoj.

Všem přeji klidné Vánoce a nůši štěstí v roce 2011!

*********

Stále ještě přijímáme registrace pojištěnců všech zdravotních pojišťoven!
Kontakt: Ambulance PLDD MUDr. Richard Rýznar

areál Podhorské nemocnice Rýmařov, a. s. - budova OOP
telefon: 554 253 653 nebo 739 807 747

www.sanitka-anetka.cz
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Den D - digitalizace, tedy spuště-
ní 1. multiplexu pozemního tele-
vizního a radiového vysílání z vy-
sílače Praděd, máme za sebou!
Od 1. října můžeme v naší oblasti
přijímat čtyři digitální programy
ČT 1, ČT 2, ČT 4 a ČT 24.
Protože se u nás v prodejně mno-
ží dotazy, co bude dál, dovolím si
prostřednictvím Horizontu podat
několik doplňujících informací.
Spuštění multiplexu 2, tj. televiz-
ních programů Barrandov, Nova,
Nova Cinema, Prima, Prima Cool,
z vysílače Praděd nastane 1. října
2011. Spuštění multiplexu 3 - tele-
vizní programy Public a Z1 - je
naplánováno na 1. 11. 2011. K to-
muto datu dojde také k vypnutí 
analogového vysílání TV Nova,
ČT 1 by měla být vypnuta v prů-

běhu roku 2012. Informace pochá-
zejí z www.digitalne.cz.
Co s původní anténou, je potře-
ba nová?
Pokud jste přijímali analogové
vysílání ve standardní kvalitě, ne-
budete mít ve většině případů žád-
ný problém s digitálním příjmem
nového televizního vysílání
a s původní anténou nemusíte dě-
lat vůbec nic. Když bude TV sig-
nál vypadávat a programy budou
„kostičkovat“, máte s největší
pravděpodobností slabý signál.
Tento problém je možné řešit na-
instalováním vhodného kvalitního
předzesilovače.
Pokud jste analogové vysílání při-
jímali ve standardní kvalitě, a pře-
sto nemůžete nové digitální pro-
gramy naladit, máte nejspíše příliš

silný signál a váš digitální pozem-
ní přijímač nebude správně fungo-
vat. V tomto případě bude vždy
platit, že pro digitální příjem musí
být nastaveny odpovídající para-
metry TV signálu. Když je ho má-
lo, nestačí, a když je ho hodně, ta-
ké to vadí! V případě problému
s příjmem TV signálu uděláte nej-
lépe, když se obrátíte na odbornou
firmu, která vám zjistí za pomoci
měřící techniky stav vašich antén
a možnosti příjmu v dané lokalitě.
Na stole je také alternativa satelit-
ního příjmu z družice ASTRA
23,5, která nabízí na 23 česko-slo-
venských programů za cenu okolo
3 tisíc Kč, s možností dalšího pří-
jmu placených programů. Dále je
možný příjem z nejčastěji poža-
dovaných družic Astra 19,2

a Thor s nabídkou TV UPC.
Pro příznivce televize s vysokým
rozlišením Full HD jsou stále do-
stupné programy ČT1 - alternuje
s ČT 4 a ČT 2 a TV Nova. Na
těchto programech a na televiz-
ních přijímačích nové generace
LCD, Plazma a LED s logem
Ready for HD a zvláště pak Full
HD je skutečně vidět úžasný po-
krok techniky.
Naše firma vám ráda odpoví na
vaše dotazy, provede odbornou in-
stalaci pozemního i satelitního vy-
sílání s vystavením měřícího pro-
tokolu.

Ivan Sigmund - ZIGI
Nerudova 1273/17

79501 Rýmařov
tel: 554 212 668

604 233 742

Prostor pro podnikatele

Den D - digitalizace
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KATR a.s.

Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves

Autorizovaný prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna, Jonsered, Partner

AKCE
Motorové pily od 2 990 Kč

Sněhové frézy od 13 990 Kč

Těšíme se, že nás navštívíte
v naší prodejně

Po-Pá 7.00 - 15.30

www.katr.cz
e-mail: mtz@katr.cz

tel. 554 230 806

Restaurace Na Statku
Mlýnská ulice, Rýmařov

zve v pátek 31. prosince

naSilvestrovskývečer
od 19 hodin

V ceně 450 Kč jsou zahrnuty dvě
večeře, sekt na osobu,

diskotéka, karaoke a ohňostroj
Předprodej vstupenek zahájen

v restauraci
Dále nabízíme stálé menu od 59 Kč

včetně polévky
Každou sobotu diskotéku

Těšíme se na vás!
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PROVOZNÍ DOBA  Po - Pá  8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Opavská 287/57, 793 42 Janovice,

tel.: 554 230 254, e-mail: autodedoch@seznam.cz www.autodedoch.cz

VW  SHARAN  - 1,9TDi, Highline, r.v. 2004, najeto 107.000 km,
první mjitel, servisní kníÏka , nehavarováno, 10 x airbag, autom.
klimatizace, satelitní navigace, indikátor parkování. 210.000,- Kã

FORD  COUGAR 2,5 – V6, r.v. 2000, najeto 110.000 km,,
první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, kÛÏe, autom.
klimatizace, centrál, ABS. 70.000,- Kã

TOYOTA COROLLA VERSO  2,0 D-4D, r.v. 2003, najeto
66.000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno,
sportovní sedadla, AL kola, ABS. 174.000,- Kã

FORD  FOCUS  1,6 TDCi – 80kw, r.v. 2008, najeto 64.000
km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, autom. kli-
matizace, ABS, 4x airbag. 145.000,- Kã + DPH

VW  GOLF  1,9 TDi, r.v. 1998, najeto 169.000 km, první ma-
jitel, servisní kníÏka nehavarováno , ABS, Al kola, stfie‰ní ok-
no, el. okna. 87.000,- Kã

·KODA  OCTAVIA  1,9 TDi – 81 KW, r.v. 1999,, najeto
109.000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, kli-
matizace, palubní poãítaã, ABS, CD pfiehrávaã. 99.000,-Kã

RENAULT  SCÉNIC 1,9 dcI – R x 4 – SALOMON, r.v. 2002,
najeto 170.000 km, nehavarováno, servisní kníÏka, první ma-
jitel, centrál, autom. klimatizace, kÛÏe, ABS. 127.000,- Kã

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

FORD FOCUS  C-MAX  2,0 TDCi, r.v. 2007, najeto  75.000
km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka, ABS, pa-
lubní poãítaã, klimatizace, 6 x airbag.  140.000,- Kã + DPH

AUDI   A6  2,0 TDi, r.v. 2007, najeto 152.000 km, první ma-
jitel,servisní kníÏka, nehavarováno, CD mûniã, alarm, autom.
klimatizace, ABS, ‰íbr. 310.000,- Kã + DPH

·koda  OCTAVIA  2,0  4x4, r.v. 2001, najeto 178.000,- Kã,
první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, centrál, zámek
fiadící páky, taÏné zafiízení, ABS 110.000,- Kã 

VW  TRANSPORTER  2,5 TDi -9 míst, r.v. 2005, najeto 125.000 km, první
majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, CD pfiehrávaã, centrál, ABS, posilo-
vaã,  6 stupÀová manuální pfievodovka,klimatizace. 299.900,- Kã + DPH
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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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