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Sãítání lidu, domÛ a bytÛ – jak bude 
probíhat?
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Z historie budovy mûstského divadla 
a kina

âertovské hrátky Jana Drdy jako 
muzikál

Zdenûk Doãkálek jedin˘ z R˘mafiova mezi 
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Recenze
Čertovské hrátky Jana Drdy jako muzikál

Druhou reprízou se v pondělí 
31. ledna s rýmařovskými diváky
rozloučila inscenace hudební ko-
medie Hrátky s čertem v provede-
ní Severského Pradivadla. Premi-
éra hry se konala 4. prosince, v ob-
dobí mikulášských veselic, kdy se
to ve městě čerty a anděly jen he-
mžilo, ale na přitažlivosti neztratil
pohádkový příběh Jana Drdy ani
při lednových reprízách.
Ochotnický spolek Severské
Pradivadlo sází při výběru reper-
toáru na kvalitu klasických námě-
tů a atraktivní, byť náročné muzi-
kálové provedení. Z této linie ne-
vybočil ani při změně režiséra -

Jiřího Konečného tentokrát vy-
střídal Pavel Hejsek. Vzniklo tak
představení, které opět předčilo
běžnou ochotnickou produkci
a pohádkovým námětem oslovilo
jak děti, tak dospělé diváky.
Pradivadelníci si přitom nezvolili
jednoduchý cíl - třebaže je
Drdova pohádka divácky vděčná,
konkurovat jejímu filmovému
zpracování z roku 1956 (režie
Josef Mach, v hl. rolích Josef
Bek, Alena Vránová, František

Smolík, Jaroslav Vojta, František
Filipovský ad.) rozhodně není
snadné, zvlášť když je film v la-
dovským kulisách záměrně styli-
zován do divadelní podoby. O to
sympatičtější je snaha Pradivadla
proslulý film ničím nenapodobo-
vat, zůstat originální a přitom za-
chovat půvab Drdovy předlohy.
Děj hry netřeba dlouze připomí-
nat, právě díky filmové verzi je
všeobecně známý a ani Pradi-
vadlo na něm nic nezměnilo.
Hlavní vyprávěcí linku tvoří pří-
běh vysloužilého vojáka Martina
Kabáta (Ladislav Šín), který se při
svém vandrování po světě připle-
te do cesty loupežníkovi Sarku
Farkovi (Pavel Hejsek) a poté
i mocnostem pekelným - dvojici
ošuntělých čertů ve strašidelném
mlýně (Petr Bubela a Petr Wolff),
sebevědomému Luciovi (Štěpán
Stoklasa), lstivému Dr. Solfernovi

(Petr Sutorý) a nakonec, když do-
jde na souboj o duše vdavekchtivé
princezny Dišperandy (Michaela
Bosáková) a její služky Káči
(Barbora Šínová), vrhne se do bo-

je se samým Belzebubem (Pavel
Hejsek). Díky své nebojácnosti
obě dívčí duše před peklem ubrá-
ní a anděl Teofil (Hana Byrtuso-
vá) mu za to splní tři přání. Martin
Kabát jich nevyužije ve svůj pro-

spěch, ale k nápravě loupežníka
Sarky Farky i pyšného poustevní-
ka Školastyka (Zdeněk Vodička).
Ve finále si za své dobré skutky
vyslouží náležitou odměnu - ráz-
nou Káču.
Příběh, který měl v době svého
vzniku (za nacistické okupace)
jasné společenské pozadí a do
dnešních dnů v sobě uchoval nad-
časové poselství o ceně odvahy
postavit se zlu v jakékoli podobě,
zůstal v inscenaci Pradivadla ne-
změněn, byl však inscenačně obo-
hacen o hudební a taneční vstupy,
díky nimž se hra posunula smě-
rem k pohádkovému muzikálu.
Pradivadlo tentokrát využilo play-
backu, který sice nepůsobí tak při-
rozeně jako živý zpěv, ale zato
zněly písničky autorů Zdeňka
Bartáka a Petra Markova, vytvo-
řené původně pro Těšínské diva-

dlo, dokonale čistě (zvuk měl na
starosti Petr Laštuvka). Choreo-
grafii tanečních vystoupení čertů
a čertic, které oživily jednotlivé
scény a posloužily také k odvede-
ní divácké pozornosti při přestav-
bách jeviště, vytvořila Petra
Čechová.
Za zmínku stojí také samotná scé-
na, na které se podílel Ladislav
Šín a výtvarnice Šárka Lupečko-
vá. Jeviště, kterému dominovalo
dřevěné mlýnské kolo, díky něko-
lika menším přestavbám provádě-
ným přímo před divákem poslou-
žilo všem scénám - u loupežníka,
u poustevníka, ve mlýně i v pekle
- a svou nevtíravou estetikou
snadno odpoutalo mysl diváka od
zažité konotace Drdovy pohádky
s Ladovými obrázky v pozadí.
Pradivadlo si v pohádce Hrátky
s čertem zachovalo dobrou úro-
veň - výběrem scénáře i jeho ná-
paditou realizací a také slušnými
hereckými výkony. Pomineme-li
profesionální projev hostů
z Těšínského divadla Michaely
Bosákové a Petra Sutorého a rov-
něž jejich někdejší kolegyně
Barbory Šínové, působily pře-
svědčivě i výkony herců-ochotní-
ků, např. Pavla Hejska jako lou-
pežníka Sarky Farky, Zdeňka
Vodičky coby poustevníka Škola-
styka nebo Petra Wolffa v komic-
ké roli koktavého čerta Omnimo-
ra. Zvláštní uznání patří studentu
Štěpánu Stoklasovi, který stál na
jevišti poprvé, ale náročnou roli
výřečného čerta Lucia zvládl
s překvapivou sebejistotou.
Hrátky s čertem se určitě zapsaly
k tomu nejzajímavějšímu, co 
ochotnická divadelní scéna ve
městě v posledních letech vytvo-
řila. ZN

Foto: archiv Severského Pradivadla

-03-2011  9.2.2011 17:38  Stránka 2



Pár slov... o klekání
RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2011

3

V tomto čísle najdete
Recenze
Čertovské hrátky jako muzikál ................................. str. 2
Zajímavosti z přírody
Záchrana kavek a rorýsů v Rýmařově ..................... str. 4
Aktuálně z města
Z jednání zastupitelstva
Rozestavěnou banku město zatím nekoupí ................ str. 5
Rekonstrukci SVČ provede firma ze Šumperku ...... str. 6
Zpravodajský servis ve zkratce
Rýmařov na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour GO 2011 v Brně .................................... str. 7
Anketa
Tři otázky pro zastupitele (2. část) ........................... str. 8
Užitečná informace
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 ................................ str. 10
Školství
Pozvánka k zápisu žáků do 1. ročníku .................... str. 12
Městské muzeum a Galerie Octopus
Výstava grafik Davida Cajthamla ........................... str. 17
Historie jednoho domu
Budova městského divadla a kina ............................ str. 18
Organizace a spolky
Pozvánka do divadla ................................................ str. 19
Kelt Grass Band a jeho zahraniční hosté
ve Stránském .......................................................... str. 20
Z okolních obcí a měst
Základní škola Břidličná opět naděluje ................... str. 21
Sport
Zdeněk Dočkálek mezi sportovci roku ................... str. 23

Když jdu domů z práce se soumrakem a vidím děti, které si uží-
vají zimních radovánek, mé myšlenky mě vrátí zpět do doby mé-
ho dětství, kdy jako každé dítě - tvor hravý - jsem se nerad ubíral
domů a nejraději si užíval s kamarády, kdyby to šlo, třeba až do
rána. Nejednou jsem si přetočil hodinky o hodinu dozadu, občas
se mi „omylem“ zastavily a nebo jsem je pro jistotu nechal doma.
Dnes, když přemýšlím, jak dostat své dítě domů, napadne mě, že
bych mohl požádat o pomoc klekánici. Já jsem ji nikdy nepotkal,
ale znám ji z vyprávění babiček, a tak bych ji snad mohl popro-
sit. Jenže čekám na zvonění, které by ji mohlo přivolat, a ono nic!
Je mnoho tradic, které naše děti už neznají, existuje spousta zvy-
ků, které umí pojmenovat, ale nedokáží si je spojit s patřičnou
skutečností či obdobím. Je na nás, na našich rodičích, popřípadě
prarodičích nebo možná ještě dál, abychom připomněli mladé ge-
neraci něco z naší minulosti, aby i ona mohla tlumočit svým dě-
tem, by nezůstalo v zapomnění...
Naši předkové používali zvony k odměřování času a také k den-
ním modlitbám „Anděl páně“, které se uskutečňovaly třikrát za
den, za úsvitu, v poledne a za soumraku. A zřejmě proto, že se
u modlitby klečelo, vznikl pojem „klekání“. Lidé v chalupách
a statcích podle klekání vstávali, usedali k obědu a chodili spát.
Pro děti to byl pokyn utíkat s večerním zvoněním domů, aby je
neodvlekla klekánice, a na to, aby přišly včas k obědu, dohlížela
polednice. Pro mnohé to byl jediný zdroj orientace v čase.
Ovšem ne všude stál kostel. Nařízením císaře Josefa II. musela
proto být v každé vsi přítomna alespoň zvonice pro případ ohně
nebo jiného ohrožení, „aby se mohlo na poplach zvoniti“. Díky
tomu se klekání rozšířilo i do míst, kde nebyly kostely.
Zvonice bývala umísťována obvykle uprostřed návsi, aby byla
v případě potřeby na dosah a hlas zvonu byl pro všechny dobře
slyšitelný. Zvonění bylo za dřívějších dob považováno za čestnou
funkci, obstarávali ho většinou vážení hospodáři. Během času
však přestalo být výsadou a poctou a stalo se nemilou povinnos-
tí. Zvoněním byli pověřováni obecní pastýři, obecní kováři nebo
nějaký děd či bába z pastušky.
Obvyklé klekání bylo tedy třikrát denně, ale zvonilo se navíc kaž-
dý pátek ve tři hodiny odpoledne, tomu se říkalo delší páteční
zvonění „k pěti ranám Kristapána“, při úmrtích nebo na pohřbech
či k rozhánění mračen před bouřkou.
Ač se nám mohou zdát některé pojmy samozřejmostí, pro naše
děti - budoucí generaci - to samozřejmost být vůbec nemusí,
zvláště v době, kdy je slovní zásoba žáků „mírně“ omezená.
Doufejme, že ne všechny tradice či zvyky zůstanou v zapomně-
ní, že ne všechny odnese čas...
Slyšeli jste? Už zvonil zvon, už se smráká, už zvonili klekání.
Viděli jste ji - babu jednu klekánici? Žena v dlouhém plášti, z dál-
ky k nerozeznání od člověka, když se ale na ni podíváte z blízka,
je to strašidlo. Obličej šedé barvy, chodí po městě sem a tam
a kontroluje, jestli není ještě nějaké dítě venku. Pokud je objeví,
sebere ho a zavře do kapličky nebo do kostela. Tam ho nechá až
do rána a teprve za svítání ho pustí... Boci

Ilustrační foto

Úsměvně

Nejpozději ihned
Všechno si, já lenoch, nechávám
na poslední chvíli. Prý to postihu-
je každého pátého člověka.
Dokonce už pro to máme pojme-
nování - prokrastinace. Nezamě-
ňovat ovšem s leností!
Vyhýbání se nepříjemné práci ně-
jak patří k lidské přirozenosti.
Dávám si raději krátkodobé cíle
a říkám si: Však to do zítřka vydr-
ží. Staré přísloví mi radí, že co
můžu udělat dnes, nemám odklá-
dat na zítřek. Tak - a už se vidím,
jak jdu k ledničce, kde na mě hle-
dí pochoutka určená na zítřek. Už
nehledí!
Utřu prach, přeleštím zrcadlo, pře-
čtu si časopejsek, ale ten narozeni-
nový balíček tetě musím přece za-
balit. Ještě kafíčko... Pro sebe.

Okamžitá úleva v podobě odkladu
je mnohem lákavější než hrozba
budoucích problémů. Třeba to ně-
jak samo „vyhnije“, přijde někdo,
kdo nadšeně balí balíky a šťastně
vyplňuje poštovní průvodky. Ale
on ten neznámý nejde.
Odkud to všechno pramení?
Třeba jde o přístup naučený v dět-
ství, nebo o protest vůči povin-
nostem, možná o celkovou život-
ní nespokojenost. No?
Práci, která nás baví, většinou ne-
odkládáme. Psycholog by nám
dal tři rady: Uvědomte si své
možnosti. Respektujte své bioryt-
my. Odměňujte se.
Co dodat? Uděláme si inventuru
sami v sobě, co je nutné v osob-
ním a co v pracovním životě, od-

dělíme zrno od plev
a nenecháme se chytit
do pasti nesplnitelné-
ho.
Já si budu pěstovat sil-
nou vůli. Nechce se
mi, ale udělám to.
A hned. Už jdu na poš-
tu s úhledně zabale-
ným balíčkem. To je
radosti! Levná radost. 

Si
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Zajímavost z přírody

Moravskoslezský kraj informuje

Záchrana kavek a rorýsů v Rýmařově
V poslední době, především díky
dotaci Zelená úsporám, dochází
k hromadnému zateplování ro-
dinných i velkých bytových do-
mů v celé naší republice. Z eko-
nomického hlediska perfektní
věc pro nás lidi, z pohledu 

ochrany přírody zkáza pro někte-
ré živočichy, především pro ptá-
ky. Obnova fasád vede především
k ničení hnízdišť kavek a rorýsů.
Rorýs obecný je u nás chráněn
podle Zákona o ochraně přírody
a krajiny, ministerstvo životního

prostředí vydalo také metodický
pokyn. Pokud se žádá o stavební
povolení, měla by se problemati-
ka hnízdiště rorýsů projednat.
Pokud je zásah bez stavebního
povolení, bývá na rorýse zpravi-
dla zcela zapomenuto.
Pokud ČIŽP zjistí, že v průběhu
zateplování dochází k rušení
hnízdících ptáků, nebo dokonce
k zakrývání přístupů do jejich
hnízd, v rámci kterého by mohlo
dojít k usmrcení mláďat, má
možnost využít svého práva
a škodlivou činnost, která je na-
víc v rozporu s právními předpi-
sy, s okamžitou platností podle 
§ 66 Zákona o ochraně přírody
a krajiny zastavit nebo omezit.
Stejná situace je u kavky obecné,
která je v navíc v naší republice
považována za ohrožený druh.
Protože i v Rýmařově by k tako-
vé kolizi mohlo dojít, zkusili

jsme tomuto stavu předejít. Na
tomto místě bych chtěl poděkovat
vedoucímu odboru životního pro-
středí v Rýmařově RNDr.
Františku Čermákovi, který se ce-
lé záchranné akce chopil. Zajistil
nákup hnízdních budek jak pro
rorýse, tak pro kavky a v součas-
né době dochází k jejich vyvěšo-
vání na vytipovaných lokalitách
v Rýmařově. Deset budek pro
kavky bylo vyvěšeno na stromy
u pivovaru Excelent, pět v parku
v nemocnici a pět v parku napro-
ti stanici policie. Budky pro rorý-
se pak budou instalovány na vy-
brané zateplené domy.
Teď už zbývá doufat, že se oba
druhy postupně přemístí do al-
ternativních hnízdišť a kolonie
těchto ptáků zůstanou v Rýma-
řově zachovány.

Ing. Miroslav Glacner,
Česká společnost ornitologickáKavka Foto: Petr Šaj

Vychází nový cykloprůvodce Moravou a Slezskem
Milovníci jízdy na kole se můžou
těšit na nového cykloprůvodce,
který jim komplexně představí 
24 nejzajímavějších cyklotras ve-
doucích Moravou a Slezskem. Jeho
vydání je společným projektem
všech moravských krajů – Zlínské-
ho, Jihomoravského, Moravsko-
slezského a Olomouckého. Brožu-
ra s názvem Morava a Slezsko –
cykloprůvodce byla poprvé před-
stavena v rámci veletrhu GO
a Regiontour 2011 na Výstavišti
v Brně. Trasy, jež jsou v propagač-
ním materiálu komplexně zpraco-
vány, vytipovali zástupci jednotli-
vých krajů ve spolupráci s Centrem

dopravního výzkumu a Nadací
partnerství. Z každého kraje je
v brožuře popsáno šest tras.
Cyklistické trasy jsou rozděleny do
několika témat, a to gastronomie,
poznávací, rodinný výlet, aktivní
cyklisté a adrenalinové zážitky.
Cyklisté budou mít k dispozici
dokonalý servis. U každé z vybra-
ných tras najdou například její
znázornění na mapce, dozví se
délku, výškový profil, členění
a také to, pro koho je vhodná.
Nechybí  ani informace o dojezdu
a parkování, kontakty na turistic-
ká informační centra a zdravot-
nická zařízení, cykloservisy a ob-

čerstvení. Vše je doplněno barev-
nými fotografiemi a odkazy na
webové stránky, kde budou tyto
trasy znázorněny. 
Cykloprůvodce je vydán ve třech
jazykových mutacích – v češtině,
polštině a němčině. Náklad dosahu-
je výše 36 tisíc kusů. Vedle distribu-
ce v České republice se počítá také
s distribucí v Polsku, Rakousku,
Německu a na Slovensku. 
Moravskoslezský kraj v nově vy-
daném průvodci doporučuje 
v 6 trasách místa, která patří 
k unikátním v našem kraji. Jaké
trasy jsme zvolili uvádí přiložená
tabulka.

Podrobnější informace mohou 
návštěvníci našeho kraje vyhle-
dat na webových stránkách
www.msregion.cz.
Tento společný projekt byl finan-
cován z krajských rozpočtů, a to
rovným dílem každého z morav-
ských krajů, tzn. 300 tis. Kč na
kraj.
Spolupráce čtyř moravských kra-
jů se datuje od roku 2005. Již od
této doby je vždy jeden z krajů ga-
rantem projektu pro daný rok. Pro
zlepšení marketingové podpory
destinace „Morava a Slezsko“ by-
la v roce 2008 podepsána tzv.
Velehradská dohoda o vzájemné
spolupráci krajů Zlínského,
Jihomoravského, Moravskoslez-
ského a Olomouckého v oblasti
cestovního ruchu a o propagaci
destinace „Morava a Slezsko“ na
zahraničních trzích. 
V průběhu společné práce byly
vytvořeny mimo jiné tyto speci-
ficky zaměřené materiály s nabíd-
kou pro turisty: „Morava a Slez-
sko – přijďte a poznejte více“,
„Morava a Slezsko – region plný
chutí a zážitků“, „Morava a Slez-
sko – průvodce pěší turistiky“
a nejnovější „Morava a Slezsko –
cykloprůvodce“.

Bc. Šárka Vlčková,
tisková mluvčí MSK
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Aktuálně z města

Ve čtvrtek 3. února se konalo čtvrté zasedání
Zastupitelstva města Rýmařova. Dostavilo se k němu 
19 z 21 zastupitelů.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti rady města
v době od 21. prosince do 3. února. Rada se v tomto ob-
dobí kromě řádného termínu sešla dvakrát mimořádně
a přijala některá rozpočtová opatření v rozsahu pravomo-
cí, které jí svěřilo zastupitelstvo na svém posledním jed-
nání. Změny v rozpočtu se týkaly využití přebytku hospo-
daření města ve výši 336 tisíc Kč, který vznikl nepláno-
vaným příjmem dotací, smluvní pokuty udělené firmě
Kareta a splacené půjčky od Rýmařovska, o. p. s., a MAS.
Část tohoto přebytku byla určena k navýšení částky na 
údržbu a opravy komunikací, péči o veřejnou zeleň, 
k ošetření Lípy Komenského a také k platbě smluvní po-
kuty, kterou udělila firma Kareta městu za pozdní úhradu
faktury. Zbytek zůstává v rozpočtové rezervě. Zastupitelé
vzali na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města
za rok 2010 obsahující tyto změny.

Dále se projednávala zpráva o stavu
školství ve městě za školní rok
2009/2010. Zpráva obsahuje informa-
ce o všech školách, tedy jak o čtyřech
mateřských a jedné základní, které
jsou zřizovány městem, tak o ZŠ
Rýmařov, Školní náměstí, ZUŠ
Rýmařov, Gymnáziu Rýmařov
a Střední škole Rýmařov, jež spravuje
kraj, a SSOŠ Prima se soukromým
zřizovatelem.
Vlastimil Baran jako předkladatel
zprávy se zmínil o kapacitě stávajících
mateřských školek, která je podle vý-
sledku zprávy zatím dostačující, a ta-
ké o očekávaných změnách ve střed-
ním školství, které připravuje ministr
Josef Dobeš. Plánovaná redukce počtu
středních škol by se mohla v budouc-

nu dotknout i Rýmařova.
Vlastimil Baran ujistil zastupitele, že
město má zájem střední školství udr-
žet, ale není podle něj jisté, v jaké to
bude podobě, tedy zda nebude nutné
přistoupit k některé formě sloučení
škol. V příštím roce se však podle něj
žádný zásah do fungování obou kra-
jem zřizovaných škol nechystá.
Jaroslav Kala připojil informaci o mi-
nisterském plánu omezit odchod žáků
ze základních škol na víceletá gymná-
zia. Roman Vepřek v diskusi vyzval
zastupitele, aby při jednáních o bu-
doucí podobě středního školství ve
městě přihlédli k potřebě zachovat
gymnázium už vzhledem k vytrvalé-
mu odlivu vzdělaných lidí do jiných
měst.

Z jednání zastupitelstva Perspektivy školství ve městě

V bodu Různé se diskutovalo o záměru
města odkoupit rozestavěnou banku na
Husově ulici, která řadu let hyzdí centrum
města. Starosta Petr Klouda informoval
o výsledku jednání se současnými majiteli,
které bohužel nevedlo k dohodě. Podle jeho

slov je požadovaná cena cca 3 miliony Kč
příliš vysoká. Alfred Heinisch na to namítl,
že cena nabídnutá městem byla nízká, a na-
vrhl navýšit nabídku o peníze z rozpočtové
rezervy. Při hlasování o dalším osudu ban-
ky a přilehlých pozemků zastupitelé osm-

nácti hlasy jejich vy-
koupení za požado-
vanou cenu neschvá-
lili. Josef Žižka
v souvislosti s disku-
tovanou bankou při-
pomněl, že město by
mělo na majitele této
stavby účinně půso-
bit, aby se o ni stara-
li. Petr Klouda na to
namítl, že stavební
zákon je v tomto 
ohledu bezzubý.

Jak bylo avizováno na předchozím jednání
zastupitelů, projdou všechny platné vyhlášky
a pravidla postupnou revizí. Prvním noveli-
zovaným dokumentem jsou Pravidla o pro-
deji nemovitostí z majetku města fyzickým
a právnickým osobám, která zaznamenala
změny především ve výši smluvní pokuty za
nedodržení termínu uzavření kupní smlouvy
(zvyšuje se z 10 % na 20 %) a u ceny po-
zemků v místních částech Ondřejov,
Stránské a Jamartice. Ceny pozemků v těch-
to třech lokalitách, které jsou podle slov sta-
rosty Kloudy využívány především k výstav-
bě rekreačních objektů, byly zvýšeny
v Ondřejově z původních 70 Kč na 100 Kč
za m2, v Jamarticích z 50 na 100 Kč za m2

a ve Stránském ze 70 na 150 Kč za m2.
Před hlasováním o změně pravidel přednesl
Roman Vepřek protinávrh, aby bylo schvalo-
vání revidovaných pravidel z jednání stáhnuto
a dříve byl projednán návrh změny pravidel,
který vypracovala opozice. Návrh se týká pro-
deje bytů v obecních domech do podílového
spoluvlastnictví, který je podle stávajících pra-
videl možný jen při takřka stoprocentním zá-
jmu nájemníků domu o odkoupení bytů.
Opozice navrhla, aby byl prodej bytů možný
už při zájmu 60 % nájemníků. Petr Klouda na-
to reagoval argumentem, že v případě takové-
ho prodeje by město zůstávalo spoluvlastní-
kem domů a muselo by se nadále starat o spo-
lečné prostory. Při hlasování o protinávrhu by-
li 4 zastupitelé pro, 14 proti a jeden se zdržel
hlasování. Při následném hlasování o úpravě
pravidel podle návrhů rady města, hospodář-
ské komise a komise životního prostředí a re-
gionálního rozvoje ji zastupitelé 12 hlasy
schválili, 5 zastupitelů bylo proti a dva se zdr-
želi hlasování.

Rozestavěnou banku město zatím nekoupí Mění se pravidla
o prodeji nemovitostí

z majetku města
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Rekonstrukci SVČ provede firma ze Šumperka
Při dalším jednání zastupitelé vza-
li na vědomí návrh hospodaření
příspěvkové organizace Byterm,
která má na starosti nemovitý ma-
jetek města. Petr Klouda jako
předkladatel návrhu informoval
o postupném zvyšování regulova-
ného nájemného u většiny obec-
ních bytů, které k 1. lednu stouplo
o 12 %, dále o výnosu z nájemné-
ho a jeho použití ke splátkám úvě-
rů, na opravy a údržbu bytového
fondu a na provoz organizace
Byterm. Přiblížil plán na další za-
teplování obecních domů s využi-
tím programů Zelená úsporám
a Nový panel a také postup jedná-
ní o rekonstrukci domů na tř.
Hrdinů 1 a Radniční 1, 3, 5, 7.
Zastupitelé jednali o podání pěti
projektů (rekonstrukce náměstí
Míru, Školního náměstí, sídliště
Hornoměstská, sídliště Dukelská
a Brownfield Janovice) na
Meziresortní komisi v rámci ak-
ce Revitalizace území po hornic-
ké činnosti v k. ú. Rýmařov.

Smyslem této akce je kompenzo-
vat ekologické škody vzniklé
těžbou a město by podle slov sta-
rosty Petra Kloudy chtělo této
možnosti využít pro čerpání do-
tací na ty projekty, které nebudou
úspěšné při žádosti o dotaci
z Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezsko. Projek-
ty a žádosti pro Meziresortní ko-
misi bude za město zpracovávat
firma Gemec-Union, a. s.
Zastupitelé pověřili starostu pod-
pisem smlouvy s touto firmou
a schválili podání projektů
v rámci jmenované akce; dva za-
stupitelé se zdrželi hlasování.
Posledním podstatným bodem
jednání zastupitelstva bylo
schvalování finančního harmo-
nogramu rekonstrukce Střediska
volného času a dodavatelské fir-
my pro tuto veřejnou zakázku.
Hodnotící komise dostala k po-
souzení dvanáct nabídek, při-
čemž hlavním kritériem výběru
byla cena. Podle něj zvítězila fir-

ma s nejnižší nabídkovou cenou -
SAN-JV, s. r. o., ze Šumperku,
která nabídla provést rekonstruk-
ci za cca 61 milionů Kč. Jen pro
zajímavost druhá a třetí nejnižší
nabídka činila 65,5 milionů
a 66,5 milionů Kč, další firma
nabídla cenu 72 milionů Kč, zbý-
vající nabídky se pohybovaly
nad hranicí 80 milionů Kč a nej-
vyšší nabídka přesáhla 93 milio-
nů Kč (všechny ceny vč. DPH).
Vzhledem k tomu, že vítězná fir-
ma nabídla rekonstrukci za pod-
statně nižší cenu, než jaká byla 
uvedena v projektu (80,2 mil.
Kč), objevilo se podezření, zda
nebyla zakázka zmanipulována.
Starosta Petr Klouda proto k jed-
nání zastupitelstva přizval Ing.
Milana Klimeše, zástupce firmy
Stavoprojekt, která zpracovávala
projekt rekonstrukce. Ten odmítl
jakýkoliv vztah mezi svou firmou
a vítězem výběrového řízení, byť
obě společnosti sídlí v Šumper-
ku, a nepřipustil ani možnost, že
by mohly být zmanipulovány vý-
kazy výměru v projektu.
Starosta označil za původce po-
chybností o transparentnosti za-
kázky zaměstnance dalšího 
účastníka konkurzu, firmy Pátá
stavební. Zastupitel Roman
Vepřek, jednatel Páté stavební,
však odmítl, že by jeho společ-
nost vznesla nějaké obvinění
v tomto smyslu, ale zároveň uve-
dl, že nabídková cena vítěze kon-
kurzu je natolik nízká, že hrozí,
že provedení práce nebude dosta-
tečně kvalitní nebo vzniknou ví-
cenáklady, které bude muset za-
platit město. V takovém případě

požadoval, aby tyto vícenáklady
uhradil projektant. (Podrobněji
se k problému vyjadřuje Roman
Vepřek a Petr Klouda v samostat-
ných příspěvcích, viz níže).
Vedoucí odboru životního pro-
středí a regionálního rozvoje
František Čermák k tomu dodal,
že transparentnost celé zakázky
a také kvalitu prováděné práce
by měly zaručit pravidelné kon-
troly ze strany jeho odboru, po-
skytovatele dotace a případně
i samotných zastupitelů.
Při schvalování přidělení veřejné
zakázky na stavební práce při re-
konstrukci SVČ firmě SAN-JV
bylo 13 zastupitelů pro, jeden
proti a pět se zdrželo hlasování.
Tři zastupitelé poté hlasovali
proti schválení finančního har-
monogramu rekonstrukce, zbylí
členové byli pro. Podle harmono-
gramu by mělo město namísto
původně plánovaných 21 milio-
nů Kč letos do oprav budovy
SVČ investovat 9,5 milionů,
v následujícím roce 13,2 milionů
a v roce 2013 další cca 4 miliony.
Celkem by tak podíl města na re-
konstrukci představoval částku
26,7 milionů Kč (původní odhad
činil 35,4 milionů Kč). Úsporu
prostředků z městského rozpočtu
na letošní rok ve výši 11,7 mil.
Kč navrhl starosta Petr Klouda
použít na financování projektu
Rozšíření služeb e-Governmen-
tu, navýšení prostředků na opra-
vy komunikací o 3 miliony Kč
a zbývající 3,6 mil. Kč přesunout
do rozpočtové rezervy. O návrhu
se bude teprve jednat. 

Z podkladů MěÚ ZN

Veřejné prohlášení
Na zasedání zastupitelstva města Rýmařova dne 3. 2. 2011 jsem byl ja-
ko zastupitel tohoto města a současně jako představitel společnosti Pátá
stavební CZ, a. s., v souvislosti s veřejnou zakázkou „Středisko volné-
ho času - Rýmařov“ starostou obviněn z toho, že šířím pomluvy a ob-
vinění z manipulace s touto veřejnou zakázkou na adresu projektanta té-
to veřejné zakázky, vítěze tohoto tendru a vedení města Rýmařova.
V této souvislosti žádám o veřejnou omluvu, neboť nic z toho není prav-
da a starosta pro své obvinění nepřinesl a ani nemohl přinést žádný důkaz.
Na výše uvedeném zasedání zastupitelstva jsem pouze vznesl obavu
z toho, že vítězná firma tuto zakázku podcenila a objektivně ji nebude
možné za vysoutěženou cenu řádně a úplně dokončit. Společnost Pátá
stavební CZ, a. s., která byla rovněž soutěžitelem této veřejné zakázky,
ji má, co se týče nákladů, na vysoké odborné úrovni podrobně propočí-
tánu. Proto je jí jasné, že vysoutěžená cena nemůže tuto zakázku ani
zdaleka plně pokrýt, a má-li tato zakázka být úspěšně dokončena v po-

žadovaném rozsahu a kvalitě, vyžádá si ještě vysoký rozsah tzv. více-
prací, na jejichž úhradě se již však nijak nebude spolupodílet EU, nýbrž
tyto tzv. vícepráce podle mého odhadu v řádu několika miliónů korun
budou muset být již plně hrazeny pouze z rozpočtu města Rýmařova.
Této nežádoucí pravděpodobnosti poškozující město Rýmařov, avšak
hraničící s jistotou, jsem jako řádný hospodář a zastupitel, kterému leží
na srdci především prosperita města Rýmařova, chtěl svým řádným vy-
stoupením na k tomu povolaném kvóru svým upozorněním předejít 
a ostatní zastupitele, kteří nemohou mít tak podrobné informace v této
otázce, na tuto nežádoucí situaci upozornit.
Proto nemohu opominout ničím nepodložené a zcela nemístné nařčení
mé osoby z šíření pomluvy o manipulaci s uvedenou veřejnou zakázkou
na adresu projektanta, vítěze tendru a vedení města Rýmařova a musím
v této souvislosti důrazně požádat o veřejnou omluvu.
V Rýmařově dne 4. 2. 2011 Roman Vepřek, zastupitel města Rýmařova

Odpověď starosty
Na zasedání zastupitelstva města dne 3. 2.
2011 jsem řekl, že zaměstnanci společnosti
Pátá stavební CZ, a. s., šíří po městě pomlu-

vy o zmanipulování veřejné zakázky na re-
konstrukci SVČ ze strany firmy, která vypra-
covala projekt stavby, a vítězné firmy na do-

dávku stavby. Tuto informaci jsem měl od
dvou osob, které informaci dostaly - v jed-
nom případě přímo a v jednom zprostředko-

-03-2011  9.2.2011 17:38  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2011

7

vaně od dvou zaměstnanců společnosti Pátá
stavební. Oba svědci byli přítomni na zase-
dání zastupitelstva a byli a stále jsou ochotni
tyto informace potvrdit.
Moje vystoupení mělo za cíl od pana Romana
Vepřeka zjistit, zda tyto informace nebo dů-
kazy o zmanipulování zakázek má nebo ví, že
je mají zaměstnanci jeho společnosti.
Předpokládám, že se svými kolegy o výsled-
ku soutěže, které se jeho firma zúčastnila,
mluvil a výsledky soutěže na pracovišti pro-
jednával. A také jsem řekl, že pokud důkazy
o zmanipulování zakázky existují, tak podá-
me trestní oznámení a případ řádně vyšetří-
me, a pokud neexistují, tak není fér, aby za-

městnanci neúspěšné firmy průběh výběrové-
ho řízení jakkoli pomlouvali, tím spíše, že je-
jí majitel je členem zastupitelstva města.
Velmi mi, a myslím že všem zastupitelům,
záleží na tom, aby každá veřejná zakázka
města byla v souladu se zákonem a nebyla 
ovlivňována a zmanipulována někým, kdo
v ní vidí a sleduje možnost k vlastnímu obo-
hacení. Není mi proto vůbec příjemné, že za-
městnanci Páté stavební informace o zmani-
pulování zakázky po městě roznášejí, a ne-
mohl jsem záležitost přejít mlčením pro pří-
pad, že by se zakládaly na pravdivých důka-
zech. Proto jsem v zájmu řešení situace po-
zval na jednání i zástupce projekční firmy.

Všechny strany na jednání zastupitelstva
města možnost zmanipulování zakázky, na-
tož existenci důkazů, popřely. Pan Vepřek
o něčem takovém také nic nevěděl. 
Pan Vepřek na zasedání zastupitelstva města
byl přítomen, a přesto si hned druhý den vy-
žádal zvukový záznam ze zasedání, který si
jistě několikrát pozorně poslechl. Při projed-
návání kauzy nepadlo ani slovo o obvinění
pana Vepřeka a ani o tom, že právě on šíří po-
mluvy o zmanipulování zakázky. Z mé strany
padlo pouze obvinění, že zaměstnanci Páté
stavební šíří pomluvy, i když nemají v rukou
žádné důkazy. Nevím tedy, proč se mám
omlouvat za něco, co jsem nikdy neřekl.

Výběrové řízení vyhrála společnost SAN-JV,
s. r. o., se sídlem v Šumperku. Hlasováním
zastupitelů města jí byla zakázka přidělena.
Projektové náklady stavby byly 80,250 mil.
Kč vč. DPH, cena nabídnutá společností
SAN-JV byla 61,242 mil. Kč, tedy o 23,7 %
nižší oproti projektované ceně. Do soutěže se
přihlásilo 13 uchazečů, z toho jeden byl vy-
řazen pro nesplnění všech podmínek soutěže.
Druhým uchazečem v pořadí byla společnost
CZASCH, spol. s r. o., z Bruntálu s cenou
65,585 mil. Kč, třetím pak společnost
VOKD, a. s., z Ostravy s cenou 66,595 mil.
Kč. Cenové nabídky byly v intervalu od
61,242 do 93,598 mil. Kč. Společnost Pátá
stavební, a. s., jediná firma z Rýmařova, kte-
rá se soutěže zúčastnila, se s cenou 82,984
tis. Kč umístila na osmém místě v pořadí.

Spekulace o tom, zda za vysoutěženou cenu
lze, či nelze zakázku realizovat, jsou skuteč-
ně pouze spekulace. Cena zakázky byla pro-
jektanty stanovena dle ceníku. V dnešní době
je zcela běžné, že prakticky nikdo nevyhrává
soutěže s cenou stejnou či dokonce vyšší než
projektovanou, naopak smyslem soutěže je
vždy cenu snížit. Dosahované snížení cen sta-
vebních prací při veřejných soutěžích vyhla-
šovaných městem se pohybují od 10 % do 40
%. Tak např. projektovaná cena za revitaliza-
ci sídliště Dukelská byla 8,282 mil. Kč, vy-
soutěžená cena 4,931 mil. Kč (úspora 40,4
%), za kterou pak také byla stavba v řádné
kvalitě dokončena, nebo zakázka Regenerace
ulice Horní, kde projektovaná cena 6,297 mil.
Kč byla soutěží snížena na 4,2 mil. Kč (ví-
tězná Pátá stavební, a. s., s cenou nižší o 33 %

ze soutěže bohužel odstoupila, další firma -
Strabag - však za druhou nejnižší cenu 4,706
mil. Kč - úspora 25 % - zakázku realizovala).
Chápu, že ceny tlačené krizí poškozují sta-
vební firmy, město je však povinno s péčí
řádného hospodáře vybrat nabídku nejvý-
hodnější, což se v tomto případě také sta-
lo. Námitku, že se jedná o cenu mimořádně
nízkou, nelze v tomto případě uplatnit, neboť
cenu srovnatelnou nabídly min. další dvě fir-
my. Pan Vepřek se obává navýšení ceny
o miliony korun. Já si naopak nedovedu
představit navýšení ceny o 21,742 mil. Kč,
což je rozdíl mezi nabídkou fy Pátá stavební,
a. s., a nabídkou vítěznou. Takto ušetřené
prostředky budou městem použity např. na
opravy komunikací.

Ing. Petr Klouda, starosta

Poznámka:

Zpravodajský servis ve zkratce

Rýmařov na veletrhu cestovního ruchu Regiontour GO 2011 v Brně
Ve dnech 13. - 16. ledna probûhl v Brnû tradiãní
stfiedoevropsk˘ veletrh cestovního ruchu
Regiontour 2011. V doprovodném programu zís-
kala studentka SSO· Prima R˘mafiov titul vice-
miss v soutûÏi Region Regina a matefiská ‰kola
Janovice vystavila jeden z nejhezãích mûstsk˘ch
znakÛ z recyklovatelného materiálu.
Veletrh navštívilo přes 30 tisíc návštěvníků
včetně zahraničních. Regiony z České
a Slovenské republiky se předháněly v atrak-
tivitě stánků, pavilonem procházely historic-
ké postavy, pohádkové bytosti nebo maskoti
sportovních akcí, hrála hudba, ochutnávaly
se místní speciality. Hlavními tématy byly
gastronomie, lidová řemesla, folklór a cír-
kevní památky.
Rýmařov se prezentoval v rámci stánku
Moravskoslezského kraje. Pracovnice infor-
mačního centra předvedly návštěvníkům
možnosti, jak u nás trávit volný čas v zimním
i letním období, a nabízely ubytování v našem
regionu. O informace byl nečekaný zájem.
Součástí veletrhu byl čtrnáctý ročník soutěže
Region Regina o titul královny regionů České
a Slovenské republiky. Studentka prvního roč-
níku Soukromé střední odborné školy Prima
v Rýmařově Veronika Wišinská získala v této
soutěži druhé místo. Veroniku doprovodili

k předání korunky vicemiss na brněnském vý-
stavišti místostarosta Rýmařova Jaroslav Kala
a ředitelka muzea a informačního centra
v Rýmařově Lenka Baborovská, která byla na
veletrhu garantem stánku propagujícího měs-
to Rýmařov, jeho okolí a Jeseníky.
Studentce Veronice Wišinské cenu předal ná-
městek ministra pro regionální rozvoj a ce-
stovní ruch Michal Janeba spolu s náměstkem
moravskoslezského hejtmana Jiřím Vzient-
kem. „Veronika Wišinská svou pečlivou pří-
pravou a umístěním na předním místě v této
soutěži vykonala mnoho pro propagaci našeho
města,“ uvedl ke korunovaci
místostarosta Jaroslav Kala.
Druhým rýmařovským repre-
zentantem na veletrhu byla
Mateřská škola Rýmařov,
Janovice, Zámecký park 6, kte-
rá se zúčastnila celostátní akce
vyhlášené městem Pelhřimov -
pokusu o rekord pro českou
Guinessovu knihu rekordů ve
výrobě co největšího počtu
znaků měst a obcí ČR z odpad-
ního recyklovatelného materiá-
lu. Do akce se zapojilo asi 880
škol z celé republiky a rýma-

řovský městský znak, který vznikl v janovic-
ké mateřské škole, byl vystaven na veletrhu
Regiontour jako jeden z 30 nejlepších.
„Zvolili jsme celkem jednoduchou metodu,
lepení vršků z PET lahví, což zvládly i ty nej-
menší děti. Celkem se na nápadu podílelo
28 dětí, 4 dospělí a spotřebovalo se přitom
zhruba 1 400 vršků. Bylo pro nás velkým pře-
kvapením, ale i velkou radostí, že právě náš
znak - znak města Rýmařova - byl v tak ob-
rovské konkurenci vybrán,“ sdělila ředitelka
mateřské školy v Janovicích Iva Valová. 

Převzato z webu města (zkráceno)

Foto: IC RýmařovFoto: IC Rýmařov
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1. Co je podle vašeho názoru nejdůležitěj-
ší úkol současného zastupitelstva?
2. Jaká témata či priority chcete vy
sám/sama v tomto volebním období prosa-
zovat?
3. Ideální Rýmařov - jak by podle vás měl
vypadat?

Bc. Lenka Baborov-
ská (38 let, ředitelka
Městského muzea
Rýmařov, zvolena za
ČSSD)
1. Nejdůležitější úkol
každého zastupitelstva
je vést město k jeho
všeobecnému rozvoji

a prosperitě. Využít co nejvíce možnosti
čerpání financí z evropských fondů, se spo-
lufinancováním z vlastních zdrojů.
2. Mým „tématem“ je v souladu s mou pra-
cí především kultura a cestovní ruch.
3. Malebné podhorské městečko nabízející
svým obyvatelům dostatek pracovních pří-
ležitostí, s rozmanitou nabídkou služeb
a využití volného času a pro návštěvníky 
atraktivní turistický cíl, kam budou rádi 
opakovaně jezdit.

Josef Bernátek (60
let, podnikatel, zvo-
len za ČSSD)
1. Získat co nejvíc fi-
nancí z fondů EU a re-
alizovat maximum při-
pravených projektů.
2. Jsou to témata vy-
plývající z volebního

programu ČSSD, za kterou jsem kandidoval.
3. Ideální Rýmařov - hospodářsky prospe-
rující město, kde jsou občané po všech
stránkách spokojeni.

Alfred Heinisch (50
let, OSVČ, zvolen za
VV)
1. Jelikož jsem pouze
jedním členem 21hla-
vého zastupitelstva,
velmi těžko zde budu
prosazovat své myšlen-
ky a názory. Již z prv-

ních jednání je mi jasné, že poměr 4 ku 17 je
nepřehlasovatelný.
Zastupitelstvo by mělo citlivě zvažovat in-
vestice města do jednotlivých položek roz-
počtu, které v některých případech, přestože
jsou částečně pokryty dotacemi, nemusí být
vždy přínosem pro město. Investice schvále-
né zastupitelstvem by měly být návratné jak
ekonomicky, tak i duševně. Tak by měl uva-
žovat každý rozumný investor.
Například bych rád byl seznámen s ekono-

mickou studií provozu domu kultury
v Rýmařově po rekonstrukci a tím, jaké ná-
klady vzniknou pro jeho provoz.
2. Mou prioritou je ukončení zadlužování
města, tzn. přijímání jakýchkoli úvěrů jak
městem, tak i jeho příspěvkovými organiza-
cemi, jako je např. Byterm. Spíše preferuji
prodej majetku města, aby byly vyrovnány
současné úvěry, jejichž výše má dosahovat
na konci tohoto roku přes 83 mil. Kč.
Budu se zasazovat o odkoupení torza budovy
na Husově ulici městem Rýmařov s cílem je-
jího zbourání nebo dokončení výstavby.
Získávání dotací z ministerstva pro místní
rozvoj a dotačních fondů EU pro rozvoj pod-
nikání a zkvalitnění života ve městě.
Chci také více propagovat město Rýmařov
a tím zvýšit cestovní ruch, podporovat míst-
ní firmy, zejména v jejich propagaci a nabí-
zení nových možností ve městě, dle zaměře-
ní a působnosti dané společnosti. Zatraktiv-
nit město pro nové investory a potenciální
nové obyvatele. Snažit se o znovuzprovozně-
ní nemocnice jako takové, která zde fungo-
vala za doby minulé, kdy zde žilo německé
obyvatelstvo, poté komunistické obyvatel-
stvo a v demokratické společnosti se provoz
natolik zúžil, že zůstala pouze lůžková část
s jídelnou. Chybí zde chirurgické, interní,
dětské a porodní oddělení. Uvědomme si, že
v současné době je nejbližší nemocnice
v Bruntále, která nemá v povědomí občanů
Rymařova příliš dobré jméno.
A protože mým koníčkem je motorismus, rád
budu prosazovat aktivity spojené s tímto
sportem.
3. Krásné podhorské město s krásnými silni-
cemi, krásnými budovami a třemi fotbalový-
mi hřišti s umělou trávou. Ty zde již v brzké
době budeme mít, již chybí pouze směrníky
pro turisty, aby mohli naši chloubu navštívit
- ovšem pozor, bez vstupu na trávník.
Město, do kterého stojí za to zavítat a strávit
tady několik hezkých dní s výlety po překrás-
ném okolí. Město, na které návštěvník vzpo-
mene se slovy - byl jsem zde a stálo to za to...
Já odpověděl na vaše tři otázky a mám jednu
na vás, paní Přikrylová: Jste schopna zajistit,
aby Rýmařovský horizont nemusel být doto-
ván městem Rýmařov částkou přes 500 tis.
ročně?
(Pozn. redakce: Respondent dostal odpověď
e-mailem, přesto trval na uveřejnění otázky

v rámci své anketní od-
povědi.)

Ing. Vojtěch Hrdina
(64 let, geodet, zvolen
za ČSSD)
1. Realizovat připrave-
né projekty dle integro-
vaného programu měs-

ta a maximální využití financí z dotačních
programů.
2. Především ochrana a zlepšování životního
prostředí, plnění harmonogramu rekonstruk-
cí a dodržování rozpočtu města.
3. Pod pojmem ideální Rýmařov si předsta-
vuji řádně udržované a čisté město, dostatek
pracovních příležitostí, možnosti sportovní-
ho, kulturního a rekreačního vyžití a dobrou
úroveň služeb.

Ing. Jaroslav Kala
(52 let, místostarosta,
zvolen za ČSSD)
1. Maximálně využít
evropských dotačních
titulů do roku 2013,
dotací MSK a do bu-
doucna se připravit na
možnost čerpání fi-

nančních prostředků přes ESUSy (Evropské
seskupení územní spolupráce), které se při-
pravuje Evropskou komisí na programové
období 2014-2020.
2. Budu prosazovat splnění volebního pro-
gramu ČSSD, který jsme předložili našim
občanům ve volbách do ZM na období 2010-
2014: rekonstrukce náměstí Míru, komplex-
ní regenerace panelových sídlišť, chodníků
a parkovišť, rovnoměrný rozvoj všech míst-
ních částí, investice do modernizace škol-
ských zařízení a mateřských školek, pokra-
čovat v získávání dotací od Moravskoslez-
ského kraje, Evropské unie i státu a investo-
vat je do rozvoje Rýmařova, zavedení inte-
grované autobusové dopravy, více pracov-
ních příležitostí, dobré vzdělání, zajistit do-
stupnou lékařskou péči, zkvalitnit sociální
služby pro seniory, zastřešit zimní stadion.
3. Ideální město nikdy nebude, ale můžeme
se společnými silami snažit k ideálu přiblížit.
A jak si ten ideál představuji? Obsazená prů-
myslová zóna, dobře fungující místní firmy
zaměstnávající rýmařovské občany, naplně-
ná hlediště na kulturních a společenských
akcích, udržovaná sportoviště plná dětí, do-
spělých i seniorů, upravené a čisté město pl-
né zeleně a rybníky plné ryb.

Ing. Boris Pavlásek
(48 let, podnikatel,
zvolen za ČSSD)
1. Maximálně využít
posledních možností
získat dotace na naše
investiční akce (priorit-
ně náměstí Míru,
Školní náměstí, dokon-

čení oprav fasád městských bytových domů,
úpravy sídlišť, zastřešení kluziště) a s tím
spojené jejich spolufinancování, a to i za ce-
nu krátkodobého zmrazení výdajů na chod
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Anketa

Tři otázky pro zastupitele (2. část)
Na začátku každého volebního období se představují nově zvolení zastupitelé. V odpovědích na naše tři otázky čtenářům přibližují svou před-
stavu o vývoji našeho města a také vlastní plány, jak ji uskutečnit.
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města a jeho služby, na sport, kulturu, škol-
ství a infrastrukturu.
2. Po využití dotací prosazovat masivnější
přísun financí do infrastruktury (stav našich
komunikací, a nejen našich, je značně neutě-
šený). Dlouhodobě se i nadále podílet na
zdokonalování městských vyhlášek a pravi-
del, zasazovat se o jejich jednoduchost, jed-
noznačnost a aktuálnost.
3. Ideální Rýmařov? Barevné fasády, uklize-
né dvory, zelené plochy, hladké asfalty, plné
sportoviště, usměvaví občané a příjemní
a naslouchající úředníci i zastupitelé.

Bc. Marcela Staňko-
vá, DiS. (46 let, ředi-
telka Diakonie ČCE -
pobočky v Rýmařově,
zvolena za KDU-
ČSL)
1. Jednoznačně je jím
úspěšné dokončení
projektů, které byly

započaty v minulém volebním období.
S tím souvisí i nutnost věnovat zvýšenou
pozornost všem dalším dotačním progra-
mům financovaným EU, protože jde o po-
slední příležitost, jak získat peníze na roz-
voj města, aniž by se zatížil jeho rozpočet
celou částkou.
2. Chtěla bych být nápomocna při realizaci
krajského projektu transformace domova pro
osoby se zdravotním postižením, který
Rýmařovu přinese pracovní příležitosti, pro-
tože v prostorách bývalé mateřské školy
U Potoka má jeden takový domov vzniknout.
Dále budu usilovat o zachování dostupnosti
kvalitních sociálních a zdravotnických slu-
žeb ve městě.
3. Veškeré dostupné vzdělávání, příznivé
podnikatelské podmínky, spokojené rodiny
i jednotlivci, zkrátka aby se v Rýmařově lidé
cítili dobře a neměli důvod město opouštět.

Ferdinand Šopík (55
let, podnikatel, zvolen
za SNK ED)
1. Udržet vyrovnaný
rozpočet města po celé
volební období. Z dů-
vodu výběru daní bude
doba dost napjatá.
Abychom v povoleb-

ním období města předali finance v co nej-
lepší kondici, ale přitom se nebáli splnit in-
vestiční záměry, které máme ve volebním
programu.
2. Mé priority ve volebním období spočívají
ve čtyřech investičních záměrech:
1) Rekonstrukce náměstí, které je opravdu ve
špatném stavu a nepřispívá k propagaci měs-
ta, jak u návštěvníků, tak hlavně u našich ob-
čanů. Náměstí by mělo být vizitkou celého
města.
2) Vybudování chodníků na ulici 8. května,
tj. od RD Rýmařov po zastávku autobusu
u bývalého Geologického průzkumu, hlavně
z důvodu bezpečnosti lidí pracujících v této
průmyslové zóně.

3) Udržet ve městě střední školy i za cenu, že
by bylo město jejich zřizovatelem.
4) Zastřešení zimního stadionu. Podmínkou
je získání dotace z některých fondů a účast
města do 10 % nákladů.
3. Ideální stav města záleží na míře zaměst-
nanosti, hlavně u žen. Je potřeba oživit prů-
mysl, stavebnictví, turistický ruch a tím posí-
lit kupní sílu obyvatel.

Roman Vepřek (37
let, podnikatel, zvo-
len za ODS)
1. Profesionálně zpra-
covat komplexní studii
potenciálu města a sou-
časně s ní i odbornou a-
nalýzu zdrojů financo-
vání jeho dalšího roz-

voje v oblastech doporučených touto studií.
Jde v podstatě o klasický podnikatelský zá-
měr s analýzou zdrojů, který pravidelně za
pomoci odborníků dělá každá rozumně fun-
gující společnost, která nechce zůstávat stát
na místě. Materiál musí být nezávislý, objek-
tivní a skutečně odborný - s využitím příkla-
dů jiných měst a obcí. Doplněný vlastními
náměty a podnětnými návrhy vzešlými z ná-
sledné veřejné diskuze nad řešeními navrže-
nými studií. Jsem přesvědčen, že teprve 
opravdu kvalitní materiál nás všechny může
motivovat k překročení našich stávajících li-
mitů a do jisté míry i amatérských a provinč-
ních způsobů myšlení a rozhodování. I Baťa
se byl podívat v Americe, i on se opíral o od-
bornou a kvalitní diskuzi a nakonec pod
svým vedením dokázal vybudovat z vesnice
do té doby a na dané poměry nevídané měs-
to s fungující ekonomikou. Kdo z nás je sku-
tečným odborníkem na veřejnou správu, kdo
je dostatečně vzdělaný, se zkušenostmi z ji-
ných míst, kdo umí vymýšlet a realizovat
projekty, které vedou k cíli? Ve svém oboru
podnikání možná řada z nás pracuje úspěšně,
ale platí to i pro oblast správy a rozvoje měs-
ta? Proč tedy nevyužít vědomostí a zkuše-
ností jiných - pro lepší vlastní rozhodování?
2. Účelnou hospodářskou politiku. Bez za-
dlužování, s investicemi z vlastních zdrojů
nebo nevratných dotací, které budou směřo-
vat nejen do správy a služeb města, ale pře-
devším do oblastí jeho skutečného rozvoje.
Všechno z dostupných prostředků dnes a ani

v budoucnosti neopravíme. Musíme dát mě-
stu nový impuls, díky kterému se do něj do-
stane více prostředků, o které se budeme po-
zději opírat. Máte-li starý hotel, ubytuje se
u vás jen pár chudých hostů a z mizerné trž-
by za čas neopravíte ani střechu. Úvěr vám
nedají, nebo jej nedokážete splatit. Pak musí-
te prodat louku nad pensionem a z těchto
vlastních peněz nastartovat změny, na které
máte prostředky a které vám přilákají nové
hosty a v konečném důsledku i zvýší tržby.
Evergreen každého podnikání... Z většího
objemu vydělaných peněz pak nemáte obavy
o to, že vám nezbyde ani na opravy nejnut-
nějšího - pokud vyděláváte, samozřejmě i o-
pravujete. Všechno, kvalitně a s výhledem na
další rozvoj. Musíte si na to vydělat - ne jen
půjčit.
3. Ideální Rýmařov? Upravené pěkné město
s dostatečnou úrovní kvality života a osobi-
tým kulturním prostředím, vytvářeným spo-
kojenými aktivními samostatnými lidmi.
Město malé, ale milé, obdivované i jinými.
Město, o kterém si noví příchozí řeknou - tak
tady bych chtěl také žít!
Nikdy nebudeme mít všechny služby a požit-
ky, na které si vzpomeneme a které jsou stan-
dardem velkých měst. Můžeme ale určitě mít
hodně příjemných menších, ale kvalitních
a poctivých věcí, které našemu životu dají
důvod k spokojenosti. Pokud je objevíme,
podpoříme a pomůžeme vybudovat.
Vždycky pak budeme mít šanci na osobitost
místa, života v kouzelné krajině předhůří
Jeseníků, kde můžeme žít s lidmi, kteří se ro-
ky znají a pomáhají si žít lepší a spokojeněj-
ší život.

Ing. Josef Žižka (67
let, OSVČ, zvolen za
ČSSD)
1. Dodržování schvále-
ného rozpočtu a využi-
tí dotací z EU poklá-
dám za samozřejmost.
Za hlavní úkol zastupi-
telstva však považuji

nutnost vytvořit tým, který i přes různost po-
litických názorů bude vytvářet tlak na úřed-
níky a vedení města, aby se zbavili rutiny ve
své práci. Konkrétně aby byly materiály pro
jednání komisí a zastupitelstva připravovány
v patřičné kvalitě a s předstihem.
2. V tomto volebním období chci prosazovat
především dvě témata: prvním je zlepšení do-
pravní dostupnosti do Rýmařova, hlavně z ji-
hu, ze směru od Olomouce, aby návštěvník
Rýmařova nemusel po každé cestě k nám
s autem do servisu. Druhým pro mne důleži-
tým tématem je zachování víceletého gymná-
zia, které považuji za nezbytné pro udržení
inteligence ve městě.
3. Ideální Rýmařov nebude nikdy, může ale
být hezkým městem. Jedna věc mi na jeho
vzhledu vadí - současná nová výstavba ro-
dinných domů nemá žádná pevná architekto-
nická pravidla. Pohodu ve městě také kazí ži-
velné a bezohledné parkování.

Za odpovědi všem děkuje ZN
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Užitečná informace

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Na jafie 2011 se v âeské republice uskuteãní Sãítání lidu, domÛ a bytÛ. Rozhodn˘m okamÏikem, ke kterému sãítání probûhne, bude pÛlnoc z 25. na 26.
bfiezna. Poprvé v historii se budou sãítat v‰echny zemû EU z nafiízení Evropské komise v jeden spoleãn˘ rok. Náklady na sãítání lidu jsou v âeské repub-
lice pfiibliÏnû 250 Kã na osobu.

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přine-
se celou řadu novinek, které souvisejí s tím,
jak se vyvíjejí informační technologie, ale ta-
ké se zkušenostmi z předchozích sčítání.
Formuláře pružně reagují na vývoj ve spo-
lečnosti a s tím související legislativní opat-
ření, nově tak přibude např. dotaz na regist-
rované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu
2011 žádným způsobem nezjišťuje vybave-

nost domácností ani jejich příjmy a výda-
je. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku důleži-
tá pouze otázka, zda má rodina možnost vy-
užívat osobní počítač a připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-
line nebo prostřednictvím datových schránek.

Tento způsob předávání informací patří
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů
pracovníci České pošty. Právnickým osobám
bude ČSÚ ve většině případů posílat domov-
ní a bytové listy prostřednictvím datových
schránek. V době sčítání bude všem k dispo-
zici bezplatné telefonní centrum s operátory,
kteří budou připraveni pomoci se všemi do-
tazy o sčítání.

Základní termíny sčítání lidu
26. února - začíná fungovat call centrum pro
veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi 
ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet do-
mácnostem do schránek informační letáky
o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí
komisař do schránky lísteček s návrhem termí-
nu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací
formuláře. Každá domácnost najde ve schrán-
ce letáček nejpozději 6. března.
7. března - sčítací komisaři začínají navštěvo-
vat domácnosti a roznášet formuláře. Každý
občan dostane zelený Sčítací list osoby.

Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
Bytový list a majitelé či správci domů ještě 
oranžový Domovní list. Roznáška formulářů
končí 25. března.
25./26. března - půlnoc z 25. na 26. března je
tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace
do sčítacích formulářů se vyplňují podle sku-
tečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodi-
ny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak
bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba
tuto radostnou novinu do sčítání uvést.

26. března - v tento den je možné začít ode-
vzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři
základní cesty: internet, předání sčítacímu ko-
misaři nebo poštou, ať už odesláním v obálce
či odevzdáním na kterékoliv pobočce.
14. dubna - do tohoto dne mají všichni podle
zákona odevzdat formuláře - ať už je budou 
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo 
osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna - končí činnost call centra. Dále bu-
de k dispozici číslo Českého statistického úřa-
du 274 057 777, které je v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační 
email info@scitani.cz.

Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roz-
nášet sčítací formuláře, najde každá domácnost
ve své schránce letáček se základními informa-
cemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bu-
de v každé schránce lísteček Informace o kon-
taktních osobách a místech, kde bude uvedeno
jméno sčítacího komisaře, který formuláře při-
nese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do do-
mácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvo-
du, ve kterém provádí sčítání, bude možné ově-
řit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy
budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den
v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu
doma. Materiály budou komisaři roznášet do
schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů
prokazovat speciálním průkazem sčítacího komi-
saře, který bude předkládat při návštěvě v každé
domácnosti společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku
s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25.
března každou domácnost v ČR a předají jí do-
tazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včet-
ně návštěv či podnájemníků, kteří budou v roz-
hodném okamžiku v domácnosti třeba jen pře-
chodně).

Komisař přinese do domácnosti celkem tři for-
muláře s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v do-
mácnosti dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane
jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze
majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro
všechny členy domácnosti. Formuláře vám ko-
misaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho tr-
valého bydliště, bude už na formuláři dopředu
předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám
bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, ja-
kým způsobem budete chtít vyplněné formulá-
ře odevzdat, a nabídne vám tři základní mož-
nosti:
1) Vyplnění a odeslání na internetu;
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferu-
jete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví
termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzved-
nout);
3) Odeslání poštovní obálkou do PO boxu ČSÚ
(pokud vyberete tuto možnost, předá vám ko-
misař předtištěnou obálku formátu A4, žádné
poštovné v tomto případě domácnost neplatí).

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou při-
praveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličti-
na, němčina, ruština, romština, vietnamština,
francouzština, ukrajinština a polština).
Co když se mi navržený termín návštěvy ne-
hodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizova-
ném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení
o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bu-
de opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu
a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám
ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat
na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si
jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne,
najdete ve schránce Oznámení o náhradním
termínu doručení sčítacích formulářů s infor-
mací, že si můžete formuláře vyzvednout na
tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude
sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem
regionu.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli
vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři
osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvo-
líte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či ode-
vzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) vyplnění formulářů on-line
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Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak for-
muláře odeslat, je internet. Od rozhodného 
okamžiku bude možné na www.scitani.cz vypl-
ňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na in-
ternetu, potřebujete papírové formuláře, kte-
ré vám přinesl sčítací komisař. Na papíro-
vých formulářích najdete vpravo dole u čáro-
vého kódu dva unikátní kódy (jeden čistě čí-
selný a jeden, který kombinuje čísla a písme-
na). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, 
otevře se vám váš formulář a můžete začít
vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko ode-
slat. Po odeslání obdržíte automatické potvr-
zení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-
line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači
nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se
formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné sta-

žení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) osobní odevzdání komisaři a pomoc sčíta-
cího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvi-
li na osobním odevzdání formulářů, přijde ko-
misař v domluvený čas formuláře vyzvednout.
To je také okamžik, kdy vám pomůže s vypl-
něním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu
změnilo a nebudete mít možnost být v domlu-
vený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne,
najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy
se komisař pro formuláře zastaví v termínu no-
vém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno
číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je
možné navržený termín druhé návštěvy změnit
podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé,
najdete ve schránce obálku formátu A4 s před-
tištěnou adresou PO boxu a s Oznámením o ná-

hradním termínu sběru vyplněných sčítacích
formulářů, kde bude popsáno, jak můžete for-
muláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon 800 87 97 02 - bezplatná informační
linka projektu Sčítání lidu domů a bytů
(v provozu denně 8 - 22 hod. od 26. února 
do 20. dubna 2011)
E-mail: info@scitani.cz
Web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není
pouze roznést a sebrat formuláře, ale také po-
moci každému, kdo nebude některé z kolonek
rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vy-
plnit. V takovém případě jsou komisaři připra-
veni nechat si údaje např. od nemocného, star-
šího či nevidomého člověka nadiktovat a for-
muláře za ně kompletně vyplní.

Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu,

domů a bytů 2011

Gymnázium Rýmařov v projektu Podpora přírodovědných předmětů
Moravskoslezský kraj připravuje
projekt Podpora přírodovědných
předmětů, jehož cílem je zlepšit
materiální a technické vybavení
jím zřizovaných škol v této vzdě-

lávací oblasti. Protože počet zá-

jemců o zařazení do projektu
mnohonásobně předčil možnosti
dané jeho předpokládaným roz-
počtem, bylo nutno školy podro-
bit pečlivému výběru. Kraj proto
přihlížel k aktivitám školy v ob-
lasti přírodovědných předmětů -
zaměření školského vzdělávací-
ho programu, dotaci hodin příro-
dovědných předmětů, zapojení
do soutěží, spolupráci s vysoký-
mi a základními školami, organi-
zaci a zapojování se do aktivit
souvisejících s oblastí přírodních
věd atp. Sítem všech těchto krité-
rií naše škola prošla úspěšně
a byla vybrána ke spolupráci na
uvedeném projektu spolu s další-
mi devíti středními školami, zři-
zovanými Moravskoslezským
krajem.
Záměrem projektu je vybavit

v každé škole jednu učebnu nebo
laboratoř speciálními pomůcka-
mi, měřicími přístroji napojený-
mi na moderní IT techniku, mul-
timediálními sadami k PC a dal-
ší dnes již běžnou technikou pro
výuku, jako jsou interaktivní ta-
bule, diaprojektory, digitální
mikroskopy a další. O tom, že je
obměna školních pomůcek
a prohloubení názornosti výuky
prioritním cílem naší školy,
svědčí i fakt, že od prosince
2010 je v provozu nová školní
meteorologická stanice s přeno-
sem dat po síti pořízená v rámci
aktivit environmentální výcho-
vy. Z následujícího seznamu
všech účastníků projektu je vi-
dět, že jsme jediná škola v okre-
se Bruntál i v jeho širším okolí,
která splnila nastavená kritéria.

Tento fakt je tak dalším potvrze-
ním kvality a správnosti vzdělá-
vací koncepce a aktivit školy.
Vybrané střední školy:
Gymnázium, Rýmařov, p. o.,
Gymnázium a Střední odborná
škola, Frýdek-Místek, Cihelní
410, p. o., Gymnázium, Třinec, 
p. o., Gymnázium, Havířov-Pod-
lesí, p. o., Gymnázium a Střední
odborná škola, Orlová-Lutyně, 
p. o., Gymnázium Mikuláše Ko-
perníka, Bílovec, p. o., Mende-
lovo gymnázium, Opava, p. o.,
Matiční gymnázium, Ostrava, 
p. o., Wichterlovo gymnázium,
Ostrava-Poruba, p. o., Střední
průmyslová škola chemická aka-
demika Heyrovského a Gymná-
zium, Ostrava, p. o.

Vedení školy

Slovo krajského zastupitele
Ve středu 2. února se na krajském úřadě
v Ostravě konalo mimořádné 17. zasedání za-
stupitelstva Moravskoslezského kraje.
Hlavním tématem tohoto zasedání byla otázka
zdravotní péče v MSK v souvislosti s výzvou
Lékařského odborového klubu - Svazu čes-
kých lékařů „Děkujeme, odcházíme“ a realiza-
ce změny organizačního uspořádání nemoc-
nic, které zřizuje MSK.
Druhou část, týkající se organizačního uspořá-
dání nemocnic, zastupitelé odsunuli na další
zasedání krajského zastupitelstva s tím, že au-
dit a dané materiály o krajských zdravotnic-
kých zařízeních se projednají na zdravotním
výboru a následně v klubech politických stran.
Hejtman Jaroslav Palas seznámil zastupite-
le s kroky, které byly činěny k tomu, aby

byl zpracován postup a návrh opatření, kte-
rý by zabránil škodám na zdraví a životech
občanů, finančním ztrátám a eliminaci mož-
ných trestních oznámení na lékaře, nemoc-
nice a Územní středisko Záchranné služby
MSK, p. o.
K 1. lednu 2011 bylo v našem kraji evidováno
580 výpovědí, z toho 482 z celkových 2 077
lékařů je evidováno ve zdravotnických zaříze-
ní zřizovaných MSK. 14. ledna 2011 proběhlo
jednání s vedením ostatních nemocnic, tedy
Fakultní nemocnice Ostrava, Bohumínské
městské nemocnice, a. s., Karvinské hornické
nemocnice, a. s., Městské nemocnice
v Odrách, p. o., a vedením nemocnic společ-
nosti Agel, a. s., za účelem zmapování volných
kapacit a možné spolupráce.

Náměstek hejtmana Karel Konečný jednal se
sdruženími praktických lékařů pro dorost a pro
dospělé, kteří poskytnou pomoc v ambulantní
péči pacientům, kterým se tato péče nedostane
v nemocnicích, a to za předpokladu, že zdra-
votní pojišťovny jim tyto výkony uhradí a ne-
budou je sankcionovat za překročení limitu.
Je nutné činit na úrovni kraje nezbytné kroky
k zabezpečení zdravotní péče až do 28. února
2011 a jednat na úrovni vlády a Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Jak hejtman uvedl, Moravskoslezský kraj 
10. 2. požádá Ministerstvo zdravotnictví, zdra-
votní pojišťovny a ostatní zdravotnická zaříze-
ní o pomoc při zajištění zdravotní péče.

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta

Foto: archiv Gymnázia Rýmařov
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K raněnému lyžaři v Malé Morávce musel
v sobotu 5. února přiletět vrtulník Letecké zá-
chranné služby Ostrava. Záchranné službě byl
po patnácté hodině nahlášen úraz lyžaře na
sjezdovce v katastru Malé Morávky. Ke zra-
něnému osmatřicetiletému muži, který byl pr-

votně ošetřen horskou službou, nejprve vyjela
posádka rychlé lékařské pomoci z Rýmařova.
Zasahující lékař zjistil pravděpodobné pora-
nění páteře a rozhodl o transportu pacienta
na pracoviště traumatologického centra ve
Fakultní nemocnici Ostrava. Postižený byl 

ošetřen a poté pro něj přiletěl vrtulník LZS.
Stroj přistál nedaleko sjezdovky, letečtí zá-
chranáři si převzali pacienta na palubu a za-
jistili jeho přepravu na specializované praco-
viště. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Pro zraněného lyžaře přiletěl vrtulník

5. ročník soutěže Moravská brána na veletrhu Tourism Expo
Ve dnech 28. - 30. ledna proběhl na olo-
mouckém Výstavišti Flóra již 16. ročník ve-
letrhu cestovního ruchu a využití volného ča-
su tentokrát s mottem „Cestování pro všech-
ny“. Soukromá střední odborná škola Prima
již pátým rokem ve spolupráci s Výstavištěm
Flóra pořádá v rámci doprovodného progra-
mu naukovou zeměpisnou soutěž středních
škol s názvem Moravská brána, kterou letos
zahájil sám ředitel výstaviště Ing. arch.
Zdeněk Štefka, CSc. Soutěže se zúčastnilo
již druhým rokem rekordních třináct morav-
ských škol, jejichž studium je zaměřeno na
cestovní ruch. To je důkaz toho, že se žáci
i jejich pedagogové do dějiště soutěže rádi
vracejí! Je třeba dodat, že každá škola vysla-
la do soutěžního klání dle pravidel soutěže
jedno tříčlenné družstvo.
Soutěž měla tři části, v té první měli žáci za
úkol poznat slavné moravské a slezské vily
včetně architektů, stylů a slohů, druhá část
byla zaměřena na vodstvo Moravy a Slezska
formou testu a v poslední části představovali
žáci město, kde sídlí jejich škola, v rámci
připravených prezentací. Poslední části se
zhostila většina škol velmi prestižně, jak se

na budoucí průvodce cestovního ruchu sluší
a patří, a pětičlenná odborná porota se měla
co ohánět.
Ve velké konkurenci škol se tým z rýmařov-
ské Soukromé střední odborné školy Prima
ve složení L. Polanský, V. Wisinská a M.
Čelovská umístil na krásném druhém místě,
když nestačil na skvěle připravenou Střední
odbornou školu dopravy a cestovního ruchu
z Krnova. Jako třetí do party a také na stup-
ni vítězů skončila brněnská Hotelová škola,
s. r. o. Další z rýmařovských středních škol
v soutěži, Střední škola, Rýmařov, p. o.,
skončila desátá.
Na veletrh nejeli studenti Primy jen soutěžit,
ale také v rámci profesního zdokonalování
pracovat. Žáci studijního oboru Cestovní
ruch propagovali naše město a naše podnika-
tele ve stánku Rýmařovsko. V doprovodném
programu veletrhu žáci prvního ročníku stu-
dijního oboru Pracovník v lázeňských služ-
bách a ve službách wellness předvedli ukáz-
ky masáží, které se dosud na škole naučili.
Velký dík patří městu Rýmařovu a Sdružení
obcí Rýmařovska, které tuto akci dlouhodo-
bě podporují. Soutěž je velmi dobrou zkouš-

kou znalostí žáků v daném oboru, ale také
vhodným nástrojem ke zlepšení komunikač-
ních dovedností, které jsou při studiu cestov-
ního ruchu nutnou podmínkou. Proto není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Boci

Děti dětem
Děti dětem - tak by se dal nej-
stručněji charakterizovat pořad,
který připravili žáci výtvarného
oboru ZUŠ a děti z divadelního
kroužku SVČ pro malé diváky
v Muzikantské čajovně. Na pro-
gramu prvního únorového odpo-
ledne byly - jak jinak - pohádky.
Jako první se promítaly pohádky
animované. Pět krátkých sním-

ků, které představila učitelka vý-
tvarného oboru Kamila Hýžová,
vzniklo během školních projektů
ZUŠ a některé z nich mohli di-
váci zhlédnout už při prezenta-
cích celoškolních projektů Asie
(dvě japonské pohádky)
a Kontrasty (klip k písničce
Černá kapely Kašpárek v rohlí-
ku). Norská pohádka vznikla ja-

ko součást mezinárodního
workshopu, který pořádali pro
české učitele norští pedagogové,
a pátým snímkem byl opět klip,
tentokrát k vánoční koledě v po-
dání dětského sboru ZUŠ.
Druhá část programu patřila kla-
sické pohádce Červená karkulka,
kterou nazkoušela pětice dětí
navštěvujících nově vzniklý diva-
delní kroužek SVČ. Malé, v prů-
měru jedenáctileté herce vede
Dagmar Kučerová a Lukáš
Krumpolec od začátku školního
roku a Červená karkulka byla pro

většinu z nich prvním veřejným
vystoupením. „Nejdříve jsme dě-
ti učili správný mluvený projev,
recitaci, scénky, mimiku a gesti-
ku, hráli různé pohybové hry, zpí-
vali písničky. Od listopadu jsme
začali nacvičovat první vystoupe-
ní - Červenou karkulku. Pohádku
plánujeme nacvičit i ve druhém
pololetí,“ přiblížil práci v diva-
delním kroužku Lukáš
Krumpolec. Další veřejné vy-
stoupení je podle jeho slov naplá-
nováno na konec školního roku. 

ZN

Foto: archiv SSOŠ Prima
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placená inzerce

Výplně vrásek a vyhlazení vrásek
patří mezi neinvazivní metody 
s okamžitým efektem a minimál-
ní zátěží pro pacienta. Díky výpl-
ním vrásek dodáváme objem tam,
kde je zapotřebí. Efekt tohoto zá-
kroku je okamžitý, ale ne trvalý.
Aplikace výplní je vhodné opako-
vat.
K výplni vrásek se nejčastěji pou-
žívá kyselina hyaluronová, která
se získává z živočišné tkáně nebo
uměle - biotechnologickou meto-
dou. Používá se také k léčbě klou-
bů a při očních operacích.Kyselina
hyaluronová je i přirozenou sou-
částí naší kožní tkáně. S věkem ale
její podíl klesá a i to je jeden z dů-

vodů, proč se snižuje hladkost
a přirozenost kůže.
Přípravek s kyselinou hyalurono-
vou je k dispozici v injekční stří-
kačce a vpichuje se pod kůži
v místech, kde je ho potřeba.
Vedlejší účinky jsou u tohoto typu
vyhlazení vrásek minimální - těs-
ně po aplikaci výplně vrásek se
může objevit zarudnutí a tečkovité
krvácení. Obojí po chvilce odezní.
Výplně vrásek mají samozřejmě
lepší efekt u vrásek, které jsou mé-
ně hluboké. Kyselina hyaluronová
se také hodí ke korekci vrásek v o-
kolí očí, úst, na kořeni nosu, v oč-
ních partiích a ke korekci někte-
rých jizev.

MEZOTERAPIE je injekční metoda, která přirozeně podporuje tvor-
bu kolagenu, elastinu a nových buněk, vypne kůži a vyrovná povrcho-
vé vrásky. Mezoterapie se používá jako metoda preventivní i léčebná.

Laserová a dermatologická ambulance
Lékařská kosmetika, MUDr. Iveta Fremlová

Litovel, 1. máje 788, tel.:585 343 243
kozni.litovel@seznam.cz, www.lekarska-kosmetika.cz

Medicínská péče v boji proti vráskám

Celkem 120 prvodárců získalo dí-
ky náborové kampani „Staň se
dárcem i Ty!“ bruntálské odběro-
vé středisko Transfúzní služby,
která je členem skupiny Agel.
Mezi prvodárci byli většinou mla-
dí lidé ve věku od 18 do 26 let, 
avšak darovat nejcennější tekuti-
nu přišli také lidé ve věku kolem
40 až 50 let. 
Transfúzní služba pořádala nábo-
rovou kampaň ve spolupráci
s Veolia Transport v bruntálském
i krnovském regionu. Autobusy
zdobily od června až do konce
loňského roku informační plakáty

vyzývající potencionální dárce
k darování krve. „Nábory nepořá-
dáme jen z důvodu nedostatku kr-
ve. Dárcovskou základnu je třeba

neustále rozšiřovat, tak aby k nám
nechodila opakovaně darovat stá-
le stejná skupinka lidí. I stabilním

dárcům totiž roky postupně přibý-
vají,“ vysvětluje primářka brun-
tálského odběrového střediska
Transfúzní služby MUDr. Ivana
Krajsová s tím, že díky kampani
přibylo více než sto prvodárců
nižší věkové kategorie, kteří začí-
nají darovat krev pravidelně. 
Cílem všech náborových akcí je
opětovná stabilizace dárcovské
základny. Pouze dostatečná
a rozsáhlá dárcovská základna
totiž umožní zabezpečit dosta-
tečné množství krve potřeb-
ných krevních skupin i v krizo-
vých situacích, například při

hromadné silniční nehodě.
Bezpříspěvkovým dárcem krve se
může stát každý zdravý člověk ve
věku od 18 do 65 let. Zda je dárce
způsobilý k odběru, posoudí indi-
viduálně odborný zdravotnický
pracovník přímo na Transfúzní
službě v Šumper-ku i Bruntále.
Den před odběrem by měl dárce
hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít
alkohol a ráno může lehce posní-
dat. Více informací naleznete na
webu www.transfuznisluzba.cz.     

Bc. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu Agel

Kampaň získala 120 nových dárců krve
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Odnesl si zboží i s pokladnou
Rýmařovští policisté v těchto dnech šetří pří-
pad vloupání do prodejny na Radniční ulici
v Rýmařově.
V sobotu 22. ledna dosud neznámý pachatel
využil zavírací doby prodejny a vnikl do ob-
jektu. Odcizil dosud neupřesněné množství
různých cukrovinek a několik lahví destilátů
i vína. Dále odnesl kovovou příruční poklad-
nu, ve které byla v uvedenou dobu uschová-
na hotovost asi 30 tisíc Kč. S tímto se však
pachatel nespokojil a ukradl i mince v hod-
notě 2 tisíc Kč z pokladny v prodejně, pla-
stovou přepravku s barvou a etiketami do po-
pisovacích kleští a dva potravinové dárkové
koše.

Převoz na záchytku
V Břidličné 29. ledna 27letý muž vulgárně
nadával své matce a kopal do dveří od bytu.
Byl zajištěn, naměřeno mu bylo 1,78 promi-
le alkoholu a skončil v Opavě na záchytné
stanici.

Vloupal se do rodinného domu
V neděli 23. ledna oznámil 37letý muž vlou-
pání do jeho rodinného domu v Rýmařově.
Neznámý pachatel v době od 14. do 23. led-
na vypáčil okno v zadní části domu a tak se
dostal do obývacího pokoje. Zde odcizil kufr
s příklepovou vrtačkou a příslušenstvím
v celkové hodnotě asi 5 tisíc Kč a nový po-
kojový vysavač v hodnotě 1 500 Kč.

Pachatel způsobil i škodu poškozením, a to
okolo 3 tisíc Kč.

Vloupal se do restaurace
a z výherních automatů

odcizil mince
V době od 26. do 27. ledna na Tovární ulici
v Břidličné dosud neznámý pachatel násilně
vnikl do chodby restaurace, kde vyrazil dve-
ře do pivnice a místnosti s výherními auto-
maty. Vypáčil dvířka výherních automatů
a z vaniček odcizil mince ve výši 3 800 Kč.
Poškozením vznikla škoda 2 200 Kč. Na
místo vloupání byl následně nasazen policej-
ní pes Gas, který vypracoval stopu od napa-
deného objektu v délce skoro půl kilometru.

Chtěla se mu pomstít,
tak ho obvinila

Ve zkráceném přípravném řízení bylo sděle-
no podezření 30leté ženě pro přečin křivého
obvinění. Toho se měla dopustit tím, že i přes
řádné poučení a upozornění, že je povinna
vypovídat pravdu, sdělila rýmařovským poli-
cistům v říjnu loňského roku, že její 21letý
druh ji i jejich děti fyzicky napadal a vyhro-
žoval jim zabitím. Při prověřování události
policisté prokázali, že si dotyčná vše vymys-
lela a jejím cílem bylo pomstít se muži kvůli
rodinným nesrovnalostem ohledně změny
bydliště. Hrozí jí trest odnětí svobody až do
výše tří let.

Hodilo se nářadí i baterie
Vloupání do výrobního areálu v Malé
Morávce šetří rýmařovští policisté. Dosud
neznámý pachatel rozbil v době od 3. do 29.
ledna okna výrobního areálu a vnikl dovnitř.
Ukradl 30 kusů stolařského nářadí, 6 sprcho-
vých a 8 umyvadlových baterií, 3 dřevěné
skříňky, počítačovou sestavu a 300 metrů 
elektrického kabelu. Poškodil také dvoje
dveře. Škoda činí 55 tisíc Kč.

Z restaurace
odešla bez peněženky

V pátek 4. února přišla návštěvnice baru na
Mlýnské ulici v Rýmařově o svou peněžen-
ku. Chvíle její nepozornosti využil zloděj,
který vzal z dámské kabelky odložené na sto-
le peněženku s finanční hotovostí 250 Kč,
platební kartou a doklady. Způsobená škoda
činí 550 Kč. Pachatel je podezřelý z přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku.

Z podkladů por. Bc. Pavly Tuškové,
tiskové mluvčí Policie ČR Bruntál

Za informace vedoucí k pachatelům
loupeže v prodejně cukrovinek
U MLSNÉHO KOCOURA, Radniční
5, Rýmařov poskytneme finanční od-
měnu. Můžete se obrátit přímo na po-
licii nebo volejte tel. č. 731 512 492.
Děkujeme.

Servis služeb

Provoz městského zimního stadionu
v Rýmařově sezóna 2010-2011

Rozpis bruslení pro veřejnost:

Denní bruslení: po - pá: 14.00 - 16.30, so - ne: 13.00 - 16.30
Večerní bruslení: po: 20.00 - 21.30, čt: 20.00 - 21.30

so: 19.30 - 21.00, ne: 20.30 - 21.30

Vstupné po dobu bruslení: děti do 15 let - 20 Kč, dospělí - 30 Kč
Individuální pronájem kluziště je možný po dohodě s p. Mořkov-
ským na Městských službách v Rýmařově, tel.: 554 212 517 nebo
737 241 052.
Večerní bruslení pro veřejnost se upravuje podle aktuálního progra-
mu zápasů a tréninků hokejových družstev. Informace jsou dostupné
na webu města www.rymarov.cz v rubrice Sportovní areály.

Antonín Urbánek, MS Rýmařov

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově. 
Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30 - 16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz

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

které byste sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2011:

15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:
pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
neděle: 13.00-16.00

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

Neděle 13.00 - 20.00

Aerobik se koná v úterý od 17.00 do 18.00
a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.

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

Krytý bazén v Břidličné
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Filosof odpovídá na vaši otázku tak, že ani neporozumí-

te, na co jste se ptali. André Gide Známá i neznámá výročí
11. 2. Světový den nemocných, slaví se od roku 1993 z pod-

nětu papeže Jana Pavla II.
15. 2. 1831 nar. Josef Hlávka, architekt a mecenáš vědy a umění

(zemř. 11. 3. 1908) - 180. výročí narození
17. 2. 1856 zemř. Heinrich Heine, německý spisovatel (nar. 13. 12.

1797) - 155. výročí úmrtí
17. 2. 1921 nar. Vladimír Svitáček, filmový režisér a scenárista

(zemř. 23. 8. 2002) - 90. výročí narození
18. 2. 1546 zemř. Martin Luther, německý náboženský reformá-

tor a autor písní (nar. 10. 11. 1483) - 465. výročí úmrtí
18. 2. 1901 nar. Hugo Haas, herec (zemř. 1. 12. 1968) - 110. výro-

čí narození
19. 2. 1896 nar. André Breton, francouzský spisovatel (zemř. 28.

9. 1966) - 115. výročí narození
19. 2. 1951 zemř. André Gide, francouzský spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 22. 11. 1869) - 60. výročí úmrtí
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka, od roku 2000

(UNESCO)
21. 2. 1846 nar. Svatopluk Čech, spisovatel (zemř. 23. 2. 1908) -

165. výročí narození
22. 2. Den myšlenky bratrství - celosvětový svátek skautů
23. 2. 1821 zemř. John Keats, anglický básník (nar. 31. 10. 1795)

- 190. výročí úmrtí
24. 2. 1786 nar. Wilhelm Grimm, německý filolog a pohádkář

(zemř. 16. 12. 1859) - 225. výročí narození
24. 2. 1921 nar. Ludvík Aškenazy, spisovatel, scenárista, autor

knih pro děti (zemř. 18. 3. 1986) - 90. výročí narození

15. 2. 09:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
16. 2. 13:30 SVČ Kurz pečení valašských frgálů

poplatek 20 Kč
16. 2. 13:00 Těl. 1 máje Okrskový závod v přeskoku přes

švihadlo 1. - 5. tř.
16. 2. 13:00 SVČ PC herna „v novém“
19. 2. 14:00 a 15:30 ZUŠ Zumba (nutno se předem přihlásit)
21. 2. 09:00 SVČ Keramika s Buřinkou - 20 Kč
22. 2. 12:00 SVČ Keramická dílna - miska na šperky

- 20 Kč
23. 2. 13:00 SVČ Prázdninová PC herna
23. 2. 10:00 - 12:00 SVČ Lívanečková dílna aneb

Vaříme bez Itala - 20 Kč
Výtvarná dílna - polštář - práce s bar-
vami na textil - 20 Kč

24. 2. 10:00 - 12:00 SVČ Keramická dílna - volná tvorba - 20 Kč
26. 2. 14:00 a 15:30 ZUŠ Zumba (nutno se předem přihlásit)

w w w . s v c r y m a r o v . c z
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Městská knihovna

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

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Karolína Tlapalová .........................................................
Rýmařov
Filip Novák .....................................................................
Rýmařov
Ela Horáčková ................................................................ Janovice

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Antonín Zahradníček - Rýmařov ....................................... 80 let
Miroslav Tomeš - Rýmařov ................................................ 80 let
Věra Axmanová - Rýmařov ................................................ 81 let
Marie Musilová - Rýmařov ................................................ 81 let
František Kužela - Rýmařov ............................................... 81 let
Antonín Ulrich - Rýmařov ................................................. 83 let
Anna Klišíková - Nové Pole .............................................. 84 let
Ludmila Mendřecová - Ondřejov ....................................... 85 let

Rozloučili jsme se
Rudolf Joni - Rýmařov ..................................................... 1954
Marie Štěpjáková - Rýmařov ........................................... 1920
Anna Roháčková - Rýmařov ............................................ 1943
Rudolf Demus - Horní Město .......................................... 1929
František Vilímek - Stříbrné Hory .................................... 1941
Libuše Šubčíková - Rýmařov ........................................... 1950

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Rozloučení s kolegou, s dobrým člověkem
Rodina, rýmařovská veřejnost a pedagogové se 28. ledna rozlou-
čili s Mgr. Ludvíkem Volkem. Opustil všechny a všechno, co
měl rád, ve věku 68 let.
Zůstávají nám vzpomínky na upřímného člověka se srdcem na
dlani. Přátelský, obětavý, všestranný, ale především nesmírně pra-
covitý. Tak si ho budou pamatovat přátelé, kolegové a jeho žáci.
Skláníme se před jeho památkou.

Komise pro občanské záležitosti,
ředitelství základní školy, kolegové

Jarní prázdniny
ve Středisku volného času Rýmařov 2011

22. února 10.00 - 12.00
Keramická dílna - miska na šperky  20 Kč

23. února 10.00 - 12.00
Lívanečková dílna
Výtvarná dílna - malovaný polštářek 20 Kč
13.00
PC herna

24. února 14.00 - 16.00
Keramická dílna - volná tvorba  20 Kč

Přihlášky na keramické a výtvarné dílny
na tel. 554 211 410 do 18. 2. 2011.

Soutěž Marie Kodovské

Je ráno svítá
voní ti vlasy
plamen vstává aby zahořel
jeden čaj
a druhý kávu
milujem se, bohužel
zdálo se mi
byl jsem ve snu
že patřil nám svět
když bylo nejhůř
umřeli jsme
a ráno to vzali zpět
půlnoc černí
maluje stěny
těl bílé větrolamy
kapky vteřin
kameny dechu
duše dva dekagramy

prach sedá na věci
v hodinách tikání
k Bohu a výš
a blues pro dva
je slyšet tak tiše
o poschodí níž

Miroslav Václavek: Blues pro dva
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Výstava grafik Davida Cajthamla
od 23. února do 16. března 2011

POZOR! Vernisáž 5. března v 16.00, koncert Dekadent Fabrik od 19.00!
Mnohostranný umělec David
Cajthaml se věnuje malbě, grafi-
ce, kresbě, scénografii, hudbě
a v poslední době i literatuře.
Hudbu provozoval již jako nácti-
letý, když založil jednu z prvních
punkových kapel Energie G, kde
hrál na kytaru. K výstavě Deka-
dence (Praha, Obecní dům, 2009)
vydal s Monikou Načevou expe-
rimentální remix písní S. Gains-
bourga a J. Birkin. Jako scénograf
spolupracoval s HaDivadlem, di-
vadlem Husa na provázku,
Divadlem Na zábradlí, Divadlem
Archa a dalšími. Ve své volné
tvorbě často mění styly i techni-
ky, vystavuje v Čechách i zahra-
ničí. Vystudoval scénografii a ar-
chitekturu v ateliéru Josefa
Svobody (1979-1985).
Tvorba Davida Cajthamla se neo-
mezuje pouze na linoryty, i když
jsou nepochybně podstatnou sou-
částí jeho tvorby. Tvoří oleje ne-

bo akryly na plátně, koláže, kres-
by, asambláže, keramické a skle-
něné plastiky. Hlavním tématem
je sen. Někdy v konkrétní, někdy
v abstraktní, pouze emoční rovi-
ně. Jeho obrazy připomínají bu-
něčné struktury pod mikrosko-
pem nebo mžitky, které zůstávají
na sítnici oka při pohledu do slun-
ce. David Cajthaml často pracuje
s textem - je součástí jeho koláží
i linorytů. Někdy jsou to pouze
hesla ukrytá v abstraktní malbě,
jindy mají podobu deníkových
zápisků.
Těžko zařaditelný autor náleží
především sám sobě. V textu do-
provázejícím jeho knihu kreseb
a textů „Mořská dívka“ (možno
zakoupit na výstavě) píše o auto-
rovi Arnošt Goldflam: „Když se
těmi ilustracemi, grafikami, pro-
bírám, jako bych cítil příbuzen-
ství Váchalovo, Kubinovo,
Reynkovo a dalších. Samozřejmě,

každý přemýšlí jinak,
každý jinam směřuje a ji-
nak cítí, ale já u každého
zase cítím přetlak nápa-
dů, myšlenek, hravost,
hru se smrtí, životem, ni-
cotou, prázdnotou, lás-
kou, také sexem, hledá-
ním smyslu toho všeho,
neukojený a neukojitelný
tvůrčí pud, posedlost.
U každého je to určitě
něco jiného, jenže zdroj,
pramen, to je podobné.“
Autor je zastoupen
v mnoha soukromých
sbírkách v Čechách
i v zahraničí. Od roku
2009 je jeho výtvarná
tvorba zastoupena také
v Památníku národního
písemnictví.

Součástí vernisáže 5. března
bude od 19.00 koncert skupin
Dekadent Fabrik, Sibérija
a Hynkovy zámky v sále ZUŠ.
Hudební skupina Dekadent
Fabrik hraje v posledním roce
v sestavě s významnými českými
hudebníky Mikolášem Chadimou
(MCH Band, Extempore, spolu-
práce s Chrisem Cutlerem...)
a Ivanem Bierhanzlem (Plastic
People of the Universe, DG 307,
Agon Orchestra...). Autorem zá-
kladů skladeb je výtvarník, scé-
nograf a hudebník David
Cajthaml. Duchovním otcem je
významný kurátor a historik 
umění Otto M. Urban (profesor
katedry teorie a historie umění
AVU, spolupráce se School of the
Art Institute of Chicago, je též
kurátorem výstavy „Decadence

Now! Za hranicí krajnosti“
v Rudolfinu či autorem mnoha
odborných knih).
Kapela existuje na základě spo-
lečného cítění současné hudby
a schází se u příležitosti koncertů.
Hudbu Dekadent Fabrik tvoří ryt-
mické smyčky uvozující atmosfé-
ru jednotlivých skladeb. Nad re-
petitivními rytmy se odehrává
společná improvizace hudebníků.
Hra Dekadent Fabrik navazuje na
jazzové „jízdy“ klubových nocí
kdesi na periferiích velkých měst.
Nepřipravenost skladeb, improvi-
zace a maximální soustředění na
okamžik vzniku hudby na pódiu
vytváří energií nabitá vystoupení.
Koncerty jsou většinou doprová-
zeny videoprojekcí.
Doufáme, že si nenecháte ujít tu-
to ojedinělou událost! 

Galerie Octopus

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

Budova divadla a kina
Je překvapivé, jak málo informa-
cí o prvorepublikové historii
stavby máme. Víme, že byla pů-
vodně budována jako příbytek
Thálie, která se postupem času
musela o prostor podělit s nově
příchozí Kinematografií. Nevíme
ovšem, kdy přesně se tak stalo,
možná roku 1930, možná 1924.
Jasno není dokonce ani v datu sa-
motného vzniku, kronikář
František Vychodil na různých
místech uvádí roky dva - 1880
a 1897.
Čím ten rozdíl vysvětlit? Délka
stavby to vzhledem k tehdejší
svižnosti podobných prací určitě
nebyla, vždyť taková dnešní škola
na Jelínkově ulici se nestavěla ani
rok. Podle původního architekto-
nického stylu domu, dochované-
ho na nejstarších dokladech, je
těžko soudit. Možná se zde jedná
o nějakou přestavbu či opravu,
možná kronikář chybuje, kontext
není jasný. Neznáme ani dějiny
divadelního souboru, nevíme, co
se hrálo, na jaké se později chodi-
lo filmy, jaká byla návštěvnost.
Odpovědi na všechny tyto otázky
by mohla dát stará německá kro-
nika města Römerstadt, která na
své zpracování bohužel stále če-
ká. Historik, jemuž by se podaři-
lo starý ořech rozlousknout, vy-
nesl by na světlo jiné poklady než
jen šaty s vlečkou, stříbrem vyší-
vané, a své vědecké pověsti by ta-
ké neuškodil.
Záznamy kronikáře českého začí-
nají rokem 1945 a ten se do mi-
nulosti obrací jen sporadicky.
Konstatuje, že budova byla roku
1924 přestavěna, protože její
vnitřní dispozice se ukázaly jako
nevyhovující. „Špatně bylo vyře-
šeno jeviště, šatny, kulisárna,
osvětlení; jeviště nedostatečně

vybaveno kulisami a nejpotřeb-
nějšími rekvizitami,“ stěžuje si
kronikář. Bylo přebudováno je-
viště a zřízena nová elektroinsta-
lace, osvětlení i kulisy. Ještě vý-
raznější zásah však čekal exteriér
domu. Dřevěný, bohatě vyřezá-
vaný trojúhelníkový štít podepře-
ný čtyřmi sloupy s arkádami byl
odstraněn, stejně jako prosklení
vchodových partií, jež zpočátku
sahalo vysoko do úrovně druhého
poschodí. Nahrazen byl těžkým
portikem ostrých rysů, mezi je-
hož architráv, tedy vrchní linii
prostoru sloupoví, a svrchní štít
pronikala okna druhého poscho-
dí. Původně zdobný prvek tak byl
umírněn a pádnou rukou vtisknut
do těla budovy. Dům získal přís-
nou, bílou, ostře řezanou a silně
klasicizující tvář takřka bez
ozdob. Průčelí tím znatelně
ztěžklo. Za zmínku stojí obložení
oken, které se ve své počáteční
podobě velmi podobá stejnému
prvku na fasádě rýmařovského
vlakového nádraží.
Přihlédneme-li ke kinu jako tako-
vému, pak koncesi i veškeré zaří-
zení promítacích kabin před vál-
kou i za okupace vlastnilo město,
jemuž tak biograf přinášel značný
zisk. První poválečné promítání
se konalo 4. srpna, vstupné činilo
3 až 8 Kč. Kino potom hrávalo
třikrát týdně. Příjem ale městu
nevydržel. Už během války se 
ozývaly hlasy po zestátnění fil-
mu, v čemž někteří spatřovali o-
svobození od komerce. Došlo
k tomu hned tři měsíce po osvo-
bození, přesněji 11. srpna dekre-
tem prezidenta republiky, a to na
státní i místní úrovni. Veškerá ki-
nematografie, od produkce přes
natáčení, distribuci až po promí-
tání, teď náležela jen státu, včetně

dovozu i vývozu filmů samot-
ných. Sál a celý dům nicméně
městu zůstal a státní správa plati-
la řádný pronájem spolu s 10 %
hrubé tržby a zákonnou dávkou
ze zábavy. Návštěvnost byla na
dnešní poměry velmi vysoká, 73
tisíc diváků do konce roku 1946.
Nebránil tomu ani nepohodlný
posed, němečtí diváci dávali
přednost praktičnosti a sedávali
jen na seřazených židlích. V květ-
nu 1947 správa kina konečně po-
řídila sklopná sedadla.
Rovná podlaha se i tak dala vyu-
žít k ledasčemu, prostor původně
orámovaný balkóny sloužil kinu,
divadlu i tanečním zábavám, po-
řádaly se zde rovněž politické
schůze všech režimů, co do té do-
by městem prošly. Roku 1950 se
divadlo stalo i dějištěm politické-
ho procesu s údajnými sabotážní-
ky v Hedvě a sedlákem Burgetou,
obviněným z narušování pětileté-
ho plánu. Kulak dostal dva roky,
ale někteří z obviněných zaměst-
nanců Hedvy skončili ve vězení
na dlouhé roky s těžkými násled-
ky pro ně i jejich rodiny. K tako-
výmto výlevům spravedlnosti byl
stánek Múz nepochybně jako
stvořený.
V letech poúnorových jinak kino
normálně fungovalo a o prostory
se i nadále dělilo s divadlem, ať
už to byl ochotnický spolek
Mahen nebo dojíždějící šumper-
ská pobočka olomouckého sou-
boru. Co se filmů týče, například
za 48. rok se promítlo 128 sním-
ků, z toho 48 sovětských, okolo
22 českých, anglických a americ-
kých, pak hlavně francouzské.
Podíl sovětského filmu rostl mír-
ně, českého výrazněji, zastoupení
kinematografie západní strmě
klesalo. Neříká to ovšem nic
o návštěvnosti: „Přes značnou

propagaci zaznamenávaly sovět-
ské filmy malou návštěvu; toliko
výpravné filmy jako Stalingrad
a Pád Berlína byly plně vyprodá-
ny,“ konstatuje František
Vychodil.
Technické zázemí však stále ne-
dosahovalo úrovně ani průměrné,
což je takřka leitmotiv diváckého
zážitku po celou dobu provozu
kina. I v druhé polovině 50. let je
kronikářem konstatován špatný
stav interiéru, zima a mizerné
židle. Oprava se plánovala
pro akci Z, jenže se neustále od-
kládala. Toužebně očekávaná
chvíle nastala roku 1960 a tehdy
už se o žádnou svépomoc nejed-
nalo - rekonstrukce byla vskutku
masivní a domu vtiskla podobu,
již nese dodnes. Začalo se 11. led-
na 1960, konec prací stanovený
na květen následujícího roku se
ovšem dodržet nepodařilo, stavba
nakonec trvala skoro tři roky 
a ukončena byla až 28. prosince
1962. Po dobu rekonstrukce sídli-
lo kino v sále tehdejšího
Geologického průzkumu.
Dům byl tehdy přebudován dle
návrhu architektů Vepřeka (exte-
riér) a Poláčka (interiér)
z Olomouce. Až tehdy získalo
hlediště sešikmení, jeho kapacita
dosáhla 440 míst pro divadlo
a 360 pro kino - prvních pět řad
se pro blízkost plátnu neobsazo-
valo. Vzhled budovy byl podro-
ben funkcionalistické kritice a ná-
ležitě upraven. Dům tak přišel
o sloupoví i zábradlí vnějšího
schodiště, prostor portiku byl 
uzavřen skleněnými vchodovými
dveřmi, rozšířen byl počet oken.
Trojúhelníkový fronton vyplnil
hrdý neonový nápis „Kino“.
Přestože zájem diváků o filmová
představení nakonec začal mírně
klesat, kino si na sebe v tehdej-

Městské divadlo roku 1913...

Budova kina dnes
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Organizace a spolky

ších podmínkách pořád dokázalo
vydělat. Zájem o činohru zůstá-
val, ovšem divadelní soubor

Mahen byl a je spolkem ochot-
nickým a jeho hospodářství fun-
govalo na jiných principech.

Hlavní konkurent kinu rostl v po-
době televize. Zprvu se mu no-
vým poměrům dařilo přizpůsobo-
vat, vyhýbalo se například časům
sportovních přenosů, roku 1963
také do Rýmařova zavítala pře-
hlídka Filmového festivalu pra-
cujících, kde si nejvyšší návštěv-
nost vydobyl snímek Vojtěcha
Jasného Až přijde kocour.
V šedesátých letech biograf ještě
dosahoval v průměru nějakých
150 diváků na představení, v 70.
se tento údaj pohybuje okolo 130
a v 80. klesá ke stovce. Je vidět,
že přízeň obecenstva se od hro-
madného sledování živých obráz-
ků začala odvracet. Definitivní
pád návštěvnost zaznamenala po-
čátkem 90. let, tehdy se také pře-
stalo na čas promítat úplně. Roku

1995, kdy budova přešla pod
Dům kultury a jeho nástupce
SVČ, kino zase fungovalo, ale je-
ho návštěvnost se ploužila při ze-
mi. Definitivní konec provozu ki-
na v září 2008 tak představoval
spíš ránu z milosti.
Středisko volného času dům spra-
vuje doposud a Rýmařované ji
stále využívají k návštěvě diva-
delních či pohybových představe-
ní, otázka jen zní, na jak dlouho.
Co bude s tímto „potměšilým
starcem“, když ve městě vyrostou
mladší? Zůstane na pospas mra-
zu, větru, dešti, nebo se ho někdo
ujme?
JaPo, zpracováno z městské kro-
niky a materiálů Jiřího Karla
a Hany Vystrčilové, jimž tímto ve-
lice děkuji

10. společenský ples Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově
V pátek 21. ledna 2011 proběhl
ve velkém sále SVČ Rýmařov
jubilejní 10. ples Diakonie ČCE
- střediska v Rýmařově. K tanci
a poslechu hrála jako vždy vý-
borná skupina Alternativa, ples

zpestřilo vystoupení předtančení
absolventů kurzu společenského
tance SVČ pod vedením taneč-
ních mistrů Libora Sobka
a Veroniky Kainzové, dále vy-
stoupili s hry na bubny klienti

sociálněterapeutické dílny pod
vedením Nely Habanové. Na
Cestu kolem světa vzali všechny
přítomné členové taneční skupi-
ny Střediska volného času
Move2you v čele s Petrou
Čechovou, závěr patřil skupině
orientálních tanců Neila pod ve-
dením Lucie Laštůvkové.
Velmi nás těší, že o tuto repre-
zentativní akci roste mezi rýma-
řovskou veřejností permanentně
zájem, což se příznivě projevuje
nejen na účasti, ale i na finanč-
ním výtěžku. Letos jsme tedy dí-
ky štědrosti návštěvníků plesu
získali celkem 34 548 Kč.
Peníze budou použity na nákup
tkalcovského stavu do sociálně-
terapeutické dílny.
Velice děkujeme všem, kteří na
ples přišli a podpořili dobrou věc,
stejně jako těm, kdo se podíleli na

zajištění hladkého průběhu plesu,
hlavně našim obětavým dobro-
volníkům a zaměstnancům
Diakonie ČCE - střediska
v Rýmařově. Také bychom touto
cestou chtěli poděkovat podnika-
telům i drobným dárcům, kteří
přispěli do tomboly, obzvláště ho-
telu Avalanche z Dolní Moravice,
který do tomboly daroval 3x ví-
kendový pobyt pro dvě osoby ve
svém zařízení, a cestovní kancelá-
ři Atis, a. s., Bruntál, která věno-
vala poukaz na prodloužený ví-
kend v tříhvězdičkovém hotelu
v Harrachově v Krkonoších.
Vzhledem k plánované rekon-
strukci SVČ není zatím jisté, kdy
proběhne v pořadí již 11. ples
střediska, přesto věříme, že nám
naši příznivci zůstanou věrni 
a opětovně se s nimi při této příle-
žitosti shledáme. Ilona Krupová

Pozvánka do divadla
Divadelní soubor Mahen připravuje pro le-
tošní divadelní sezónu komedii z pera klasi-
ka Williama Shakespeara Veselé paničky
windsorské. Tato hra patří mezi autorovy nej-
populárnější a zároveň nejextravagantnější.
Mimo jiné je to jediná Shakespearova hra za-
sazená čistě do anglického prostředí. Je to
hra sepsaná na objednávku královny Alžběty,
která si v předchozí Shakespearově hře
Jindřich IV. oblíbila postavu Falstaffa a chtě-
la ho znovu vidět. Také je to poprvé, co
v Shakespearově hře vystupuje pouze střední
stav (měšťané, smírčí soudce, farář, doktor)
a spodina společnosti (hospodyně, sluhové,
zloději).
Falstaff je prostopášník, opilec, rváč a zlo-
děj, přestože je rytířského stavu. V předcho-

zí hře Jindřich IV. je kumpánem královského
prince, jehož činy také nejsou nijak chvály-
hodné. Windsorští občané jsou trochu zvlášt-
ní, jsou to spíš přerostlé děti. Jejich zábavou
jsou intriky a zesměšňování svých bližních.
Heslo jedné z paniček zní: „Počestnost se
snáší s veselostí.“
K nastudování hry jsme použili překlad pro-
fesora anglické literatury na Filozofické fa-
kultě Karlovy univerzity Martina Hilského.
Jeho překlad je lidsky nejsrozumitelnější
a překlady jmen postav v jeho podání skvěle
vystihující mentalitu jednotlivých lidiček.
Pro divadelní soubor je to zase po čase velké
divadlo, ve kterém se objeví na třicet postav.
Setkáte se jak s dlouholetými herci divadel-
ního souboru, tak s těmi, kteří se na prknech

objevují letos poprvé. Těch nových je šest
a kromě toho ještě sedm dětí z dramatického
kroužku ZUŠ.
Premiéra hry se bude konat v pondělí
28. února v 19.30, repríza bude o týden
později, 7. března, ve stejném čase.
Vstupenky zakoupíte od pátku 11. února
v Informačním centru Rýmařov.
Chcete-li nechat roztřást svoje půnebí erup-
cemi smíchu, nenechte si naše představení 
ujít. Hru s herci nastudoval Pavel Hejsek,
který se také objeví v roli Falstaffa.
Herci souboru Mahen se na vás, milí diváci,
těší a zvou vás na představení, ve kterém se
možná mnozí z nás dokážou poznat. Tak
přijďte, uvidíme se a pobavíme se.

Divadelní spolek Mahen

...a roku 1925

Foto: archiv Diakonie ČCE - Rýmařov
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Kelt Grass Band a jeho zahraniční hosté ve Stránském
Stalo se již tradicí, že každý poslední pátek
v měsíci v klubovně Vejrovka ve Stránském je
rezervován hudební skupině Kelt Grass Band
a jejím hostům. A že se jich tam za tu dobu, co
se na Vejrovce hraje, vystřídala celá řádka.
Kapelník Kelt Grass Bandu Petr Schäfer je po-

věstný tím, že dokáže na Vejrovku přivést pře-
kvapivé a zcela nečekané hosty, a to nejen tu-
zemské, ale i zahraniční. Tak například sem již
několikrát zavítal i s rodinou Graham Coates
Gibson z taneční skupiny The Kilts (ač půvo-
dem Skot, žije v Háji ve Slezsku), aby oboha-
til tyto kapelní večery jak svým tanečním, tak
i bubenickým uměním. A není vůbec náhodou,
že se stal jedním z oficiálních kmotrů prvního
CD Kelt Grass Bandu. Dalším velmi zajíma-
vým zahraničním hostem a dnes již vlastně
i členem skupiny je Mike Probyn, původem
z Melbourne. Z tohoto člověka původně zpě-
vem zcela nezasaženého se v řadách KGB stá-
vá velmi originální a osobitý showman, pře-
stože při prvním setkání prohlásil, že ho zpívat
a veřejně vystupovat nikdy nikdo nedonutí.
V pátek 28. ledna tohoto roku patřila Vejrovka
kromě domovské kapely i muzikantům z vý-
chodočeské kapely Žůžo band, ale především
dalšímu zahraničnímu hostu - banjistce a zpě-

vačce Taře Syester z města Murfreesboro
ve státě Tennessee. Členové Kelt Grass Bandu
se s ní seznámili již loni v létě na Mezinárodním
folklórním festivalu v Šumperku, kde Tara vy-
stupovala jako členka skupiny Cripple Creek
Cloggers. Protože ji Česká republika okouzlila,
slíbila, že se v brzké době vrátí, a svůj slib do-
držela. A tak měla zaplněná Vejrovka možnost
slyšet nejen skladby klasiků americké country,
ale i Tařiny vlastní. Těžko říci, které měly větší
úspěch. Tara hrála a zpívala tak, jak se dodnes
hraje a zpívá v Appalačských horách, a vrátila
nás v čase do dob prvních příběhů amerických
osadníků i původních obyvatel Ameriky.
Závěr večera pak patřil společnému muzicíro-
vání všech zúčastněných muzikantů a jistě ne-
jen oni si pak mohli říct - ahoj za měsíc. Ač se
to nezdá, dostává se Vejrovka ve Stránském
pomalu na hudební mapu minimálně severo-
moravského regionu. A to je jistě dobře.

Za Kelt Grass Band Tomáš Tichý

Sdělení pro členy ČRS MO Rýmařov
Školení a zkoušky uchazečů o první rybářský lístek se konají
19. 2. a 26. 2. 2011, vždy v 8.00, v budově Soukromé střední od-
borné školy Prima na Sokolovské ulici v Rýmařově.
Zápisné 500 Kč uchazeči uhradí přímo na místě při zahájení ško-
lení. Výbor českého rybářského svazu, místní organizace
Rýmařov, svolává na den 5. 3. 2011 výroční členskou schůzi, kte-
rá se bude z důvodu rekonstrukce budovy Střediska volného času
konat v budově školní družiny na ulici 1. máje v Rýmařově v 8.00.
Všichni členové ČRS MO Rýmařov jsou srdečně zváni.

Za výbor MO Rýmařov Vojtěch Zábranský

Místní skupina Českého červeného kříže v Rýmařově, ulice Palackého 11

Sběr a výdej čistého obnošeného
a zachovalého ošacení v roce 2011

STŘEDA ČTVRTEK
9.00 -15. 00 9.00 - 15.00
23. února 24. února
23. března 24. března
27. dubna 28. dubna
25. května 26. května
22. června 23. června
27. července 28. července
24. srpna 25. srpna
21. září 22. září
19. října 20. října
23. listopadu 24. listopadu
7. prosince 8. prosince

Bc. Věra Kolářová, MS ČČK

Foto: archiv KGB
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Z okolních obcí a měst

Základní škola Břidličná opět naděluje
Že prosinec už byl a Ježíšek je pryč? Máte
pravdu, ale žáci ZŠ Břidličná si na něj za-
hráli právě v tyto dny. Tak jako každý
školní rok i letos část peněz, které si žáci
vydělali za sběr druhotných surovin a po-
merančové kůry, věnovali na dobročinné
účely.
Letos žáci rozdělovali rovné tři tisíce ko-
run. Do samotného dělení se zapojilo pět
tříd z I. a II. stupně. Každá třída si po dů-
kladném zvážení z nabízených projektů
vybrala svého favorita. V nabídce se našly
projekty již pravidelně podporované, ale
i zcela nové a samo sebou byl prostor i na
vlastní návrh, jak s penězi naložit.
A jak rozdělování dopadlo? Žáci podpoři-
li čtyři projekty. Již tradičně pomohli na-
šemu adoptovanému klokánku králíkovi-
tému v Zoo Olomouc. Nezapomněli ani
na Stacionář pro sirotky v SAR, který
podporujeme již druhým rokem. Tento
stacionář vybudovala a provozuje organi-
zace Siriri, kterou znáte již z projektů
Brýle pro Afriku a Škola škole. Peníze zů-

staly i na kampaň Zvíře v nouzi, kterou
organizuje již tradičně ČSOP a slouží na
podporu péče o handicapované volně žijí-
cí živočichy. Zcela nově se rozhodli žáci
šestých tříd o podporu nákupu vakcín pro-
ti dětské obrně, která ve světě ročně zabi-
je desítky tisíc dětí. Tento nákup na dálku
organizuje společnost UNICEF.
Nu a protože některým žákům bylo líto,
že peníze nevyšly na koupi dárku pro na-
še kamarády z DD Janovice, rozhodli se,
že za část bodů, které mají za
Recyklohraní, tedy sběr vybitých baterií,
drobného elektrozařízení a nefunkčních
zářivkových žárovek, vyberou dáreček
právě pro ně.
Velice nás potěšilo, že z některých organi-
zací již přišlo poděkování či dárcovský list.
Poděkování však nepatří jen žákům a pra-
covníkům školy, ale především vám všem,
kteří jste nám se sběrovými akcemi pomá-
hali. Věříme, že nám zachováte přízeň
i v dalších letech. Mgr. Květa Děrdová,

koordinátorka EVVO

Máme rádi zvířata
Děti ze Staré Vsi právě dokončily
svůj druhý ekologický projekt
s názvem Máme rádi zvířata.
Zapojila se do něho opět celá ško-
la, družina i zájmové kroužky.
Každý třídní kolektiv si připravil
svůj vlastní úkol, se kterým po-
tom seznamoval ostatní. Získané

postery, fotografie, výtvarné a ru-
kodělné práce a jiné dokladové
materiály ozdobily chodby školy
a vytvořily zde zajímavou vý-
stavku.
Tak třeba druháci se pod vede-
ním Mgr. Vaštíkové zaměřili na
myslivost, sledovali pobytové

stopy zvěře v zimní přírodě, za-
kreslovali je a zajímali se dokon-
ce o trofeje a jejich hodnocení.
To třeťáci si povídali o broucích,
zahráli si na zkušené badatele
a vypravili se fiktivně do tropic-
kého lesa popisovat nové druhy.
Výzkumné entomologické týmy

potom vyráběly trojrozměrné
modely brouků z kartonu, barev-
ných fólií nebo filců. Jednotlivé
taxony získaly nevšední jména
a ozdobily vstupní halu školy.
Třída paní učitelky Cábové si
zvolila téma přikrmování lesní
zvěře a po konzultaci s myslivci

Repro: archiv ZŠ Břidličná
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se děti vypravily do terénu při-
pravit vhodné místečko s dobro-
tami pro strádající zvířátka.
Školní družina s paní vychova-
telkou Kozlovou překvapila
všechny nádherným modelem
zoologické zahrady s výběhy pro
exotická zvířata a nechyběla ani
nástěnka o programech zahrad
v České republice a chovech
ohrožených živočichů. Páťáci pro
změnu vykouzlili na chodbě pod-
mořský svět plný ryb, chobotnic,
medúz a krabů, který svou pest-
rostí vzbuzoval zájem přícho-
zích. Nechyběly ani roztomilé
básně o zvířátkách, pásmo vese-

lých písniček a pohádek z lesa
v angličtině, pod vedením paní 
učitelky Gregovské děti připravi-
ly zooslovníčky a povídání o zví-
řecích mazlíčcích. Školáčci
z mateřinky vyráběli z prkýnek
skutečná krmítka pro ptáky, vy-
střihovali lesní zvířata a připravi-
li velikou koláž do myslivecké
výtvarné soutěže.
A co chystáme na příště?
Tentokráte se vypravíme všichni
společně do říše pohádek a kou-
zel. Nevěříte? Určitě vás pozve-
me na naši další novou výstavu. 

Foto a text: Eva Staňková,
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

PŘIHLASTE SMÍŠENOU DVOJICI
NA TENISOVÝ TURNAJ

VE ČTYŘHŘE,
který bude probíhat po rozlosování a dohodě s vámi a taky

dle počasí od dubna 2011 v Horním Městě.
Přihlášky přijímáme na Obecním úřadě v Horním Městě do
31. března. Do přihlášky uveďte jména a příjmení, bydliště
a kontakt, abychom s vámi dohodli účast v jednotlivých ko-
lech. Semifinále a finále se bude hrát v rámci Hornoměstských
hodů 22. - 24. července 2011. Průběžné informace k organiza-
ci budou uveřejněny rovněž na www.hornimesto.cz.
Organizaci turnaje má na starosti Jiří Veigl. 

Eva Machová, starostka
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Sport

Zdeněk Dočkálek mezi sportovci roku
Vyhlášení nejlepších sportovců
okresu Bruntál za rok 2010 se
konalo již tradičně v prosto-
rách bruntálského hotelu Slezan,

a to 31. ledna. Za účasti funkcio-
nářů Okresního sdružení
Českého svazu tělesné výchovy
Bruntál, starostů Rýmařova,

Horního Benešova, starostky
Vrbna pod Pradědem a místosta-
rosty Bruntálu byla předána oce-
nění osmi sportovcům, kteří svůj
okres loni reprezentovali nejlépe.
Mezi vyznamenanými se tento-
krát objevila jména ze tří obcí 
okresu. Bruntál zastupovali na-
příklad karatisté Jiří Panáček
a Michal Hrubý, kteří dosáhli 
úspěchů na mistrovství světa
v kategoriích jednotlivců i druž-
stev, či teprve šestnáctiletý
Jakub Šesták, dvojnásobný mistr
České republiky v halových
i dráhových bězích. Z Vrbna pod
Pradědem pochází cyklistka
Jana Vyčítalová, jež v minulé se-
zóně stála sedmnáctkrát na stup-
ních vítězů, z Horního Benešova
pak mistryně České republiky

v kategorii tělesně postižených
kuželkářů Jana Martiniková.
Rýmařov na této sportovní slav-
nosti reprezentoval Zdeněk
Dočkálek, mistr České republiky
v mužské části stejné kategorie,
jehož úspěchy na kuželkářských
kláních jsou nejen rýmařovským
příznivcům tohoto sportu dobře
známé.
K ocenění sportovcům přišli po-
gratulovat místostarosta Brun-
tálu Vladimír Jedlička, starostka
Vrbna pod Pradědem Helena
Kudelová i starostové Horního
Benešova a Rýmařova Michal
Blažek a Petr Klouda. Akci do-
provodilo vystoupení dětských
mažoretek a zakončilo příjemné
pohoštění. 

JaPo

V hokejovém memoriálu Josefa Blahuše zvítězila Ostrava
Dne 29. ledna proběhl na zimním stadionu v Rýmařově hokejový tur-
naj Memoriál J. Blahuše seniorů nad 40 let, pořádaný OSLH Bruntál
společně s TJ Rýmařov.

Účastníci: TJ Rýmařov, TJ Horní Benešov, HK Krnov, HC Ostrava-
Poruba

Výsledky: TJ Rýmařov - H. Benešov (2 : 9)
HC Ostrava-Poruba - HK Krnov (8 : 1)

O 3. - 4. místo TJ Rýmařov - HK Krnov (5 : 0)
O 1. - 2. místo TJ H. Benešov - HC Ostrava-Poruba (2 : 4)

Tabulka:
1. HC Ostrava-Poruba 200 (12 : 3) 4
2. TJ Horní Benešov 101 (11 : 6) 2
3. TJ Rýmařov 101 (7 : 9) 2
4. HK Krnov 002 (1 : 13) 0

Při slušné návštěvnosti a za pěkného počasí se bylo na co koukat.
Milovníci hokeje si přišli na své. Organizátoři touto cestou děkují
všem sponzorům, kteří se podíleli na financování tohoto turnaje.

Dále děkují všem zúčastněným družstvům, rozhodčím, kteří k nám
přijeli z Krnova, a rovněž všem divákům, kteří přišli podpořit tento
krásný sport. Těšíme se na další ročník. Martin Ftáček

Sportuj s námi - tandemy 2011
V rámci programu Sportuj s námi 
uspofiádal oddíl SPV TJ Jiskra
R˘mafiov v nedûli 6. února 2011 tan-
demov˘ turnaj dvojic na 120 hodÛ
sdruÏen˘ch.
Na místní kuželně se sešlo k vzá-
jemnému měření sil celkem 
28 dvojic, z toho 12 smíšených,
15 dvojic mužů a jedna dvojice
žen. Na výkonech byl patrný za-
čátek sezony, i když u tohoto ty-
pu turnaje jde spíše o pobavení.
Na drahách se střídají po jednot-
livých hodech dvojice hráčů, tak-
že koncentrace na hru není tako-
vá, jako když bojuje každý sám.
Po velkých bojích ovládly stup-
ně vítězů smíšené dvojice.

Nejlepší dvojice mužů ve složení
Vladimír Kistan a Marcel Daniel
skončila na 5. místě. Bramboro-
vou medaili brala dvojice
Monika Kabeláčová a Oldřich
Vaníček výkonem 475 poraže-
ných kolků. O jednu kuželku
lepší byla dvojice Marcela
Žáková a Jiří Jaroš, která tak zís-
kala bronzovou medaili. Druhé
místo patří manželům Ludmile
a Petru Staňkovým se 489 pora-
ženými kolky. Jako jediní překo-
nali pětistovkovou hranici Dana
Doleželová a Oldřich Vaníček,
kteří výkonem 515 poražených
kolků zaslouženě zvítězili. 

Alena Jurášová
Foto: R. Heisig

Foto: archiv Martina Ftáčka
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Bronzová medaile z mezinárodního finále v Brně
V sobotu 22. ledna 2011 bojovaly závodnice SK Studio
Sport a zdraví Rýmařov v Brně o tituly v aerobiku na
mezinárodním finále soutěže One In Group.
Účast ve finále ČR si vybojovalo v krajském semifiná-
le 10 rýmařovských závodnic, ale zasáhla chřipková 
epidemie a smůla, takže Rýmařov nakonec reprezento-
valo jen 7 děvčat v pěti věkových kategoriích. Všechny
naše závodnice cvičily jako vždy nádherně a v silné me-
zinárodní konkurenci se umístily na předních místech.

Kategorie „Školička“
Tereza Šulíková 3. místo a bronzová medaile

Kategorie „Přípravka“
Šárka Pallová 6. místo
Tereza Človečková finálové umístění
Aneta Černíčková finálové umístění

Kategorie „Mladší“
Michaela Bršťáková finálové umístění

Kategorie „Profi do 12 let“
Barbora Kuzmíková

Kategorie „Profi nad 12 let“
Tereza Krywdová finálové umístění

Děkujeme všem závodnicím za výbornou reprezenta-
ci sportovního klubu i města Rýmařova, děkujeme
i děvčatům, které se neumístily na předních místech,
vždyť samotná účast ve finále ČR je pěkným úspě-
chem. Také děkujeme trenérkám Lydii Mihálové
a Olze Človečkové za výbornou přípravu děvčat a ro-
dičům za vynikající spolupráci. 

Foto a text: Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Hokejový turnaj čtvrtých tříd
Dne 4. února se odehrál na zim-
ním stadionu v Rýmařově turnaj
4. tříd O pohár HC Rýmařov.
Turnaje se zúčastnily tyto týmy
Dívčí hokej Morava - výběr, HC
Orli Lanškroun, HK Krnov
a HC Rýmařov.
Tento hokej se hraje na 3x15 mi-
nut čistého času. Trenéři na kon-
ci každého utkání zvolili nejlep-
šího hráče soupeře daného utká-

ní, který byl dekorován cenou
a kalendářem Jágr týmu.
V úvodním utkání nastoupil do-
mácí tým HC Rýmařov proti
Dívčímu hokeji.
HC Rýmařov porazil Dívčí hokej
6 : 2 (2:1, 1:1, 3:0). Hostující tým
doplatil na absenci klíčových
střelkyň. Za nejlepší hráče utkání
byli zvoleni brankářka Monika
Kohoutková a Marek Viktorin.

Další utkání proběhlo mezi HC
Orli Lanškroun x HK Krnov 
3 : 4 (1:1, 1:1, 1:2). Byl to nád-
herný hokej, neuvěřitelně vy-
rovnaný. HK Krnov se podařilo
v závěru utkání vstřelit vítěznou
branku. Nejlepší hráči utkání
byli zvoleni za HC Orli
Lanškroun brankář Jakub
Hruška a za HK Krnov Lubomír
Frank.
Následoval zápas o 3. místo me-
zi Dívčím hokejem a HC Orli
Lanškroun 7 : 1 (4:0, 2:1, 1:0).
Na týmu Orlů z Lanškrouna by-
la znát únava z předchozího ut-
kání, ale přesto dokázali srovnat
hru. Bohužel se jim nedařilo
v koncovce, což se o děvčatech
nedalo říci. Nejlepším hráčem
utkání za Dívčí hokej byla zvo-
lena kapitánka týmu Natálie
Mlýnková a nejlepším hráčem
HC Orli Lanškroun byla zvolena
Josefína Mannová.
Poslední utkání o 1. místo pro-
běhlo mezi domácím HC
Rýmařov x HK Krnov 12 : 4
(3:2, 4:0, 5:2). Velice bojovný
výkon na obou stranách kluziš-

tě. Domácí tým podržel brankář,
hostům se nedařilo jej překonat,
což bylo vidět hlavně při trest-
ných stříleních za fauly, kdy
hráči z Krnova proměnili pouze
2 z celkových 11.
Nejlepším hráčem za HC
Rýmařov byl zvolen Jaroslav
Habrman a za HK Krnov Adam
Zouhar.
Výsledky:
1. HC Rýmařov
2. HK Krnov
3. Dívčí hokej Morava
4. HC Orli Lanškroun
Nejlepším hráčem celého turna-
je byl trenéry a rozhodčími zvo-
len Adam Zouhar z HK Krnov
a nejlepším brankářem těsně
Monika Kohoutková před
Jakubem Hruškou z HC Orli
Lanškroun.
Všichni hráči z Rýmařova odjíž-
děli velmi unavení ale spokoje-
ní. Tímto bychom chtěli podě-
kovat i sponzorům turnaje -
Kovošrot Moravia, Woodmetal-
technics, s. r. o., a firmě Partners
za zakoupení sady dresů. 

Jiří Slováček

Rýmařovská obrliga 2010/2011

Skupina A
Grizzlies x T-S 2 : 3
Predators x Vikingové 5 : 6
Predators x Kovošrot 10 : 1
Vikingové x T-S 3 : 6
Vikingové x Grizzlies 3 : 9
T-S x Kovošrot 4 : 4
Kovošrot x Grizzlies 4 : 3
Kovošrot x Vikingové 2 : 2
Grizzlies x Predators 3 : 3

Skupina B
Medvědi x Extreme! 5 : 0
Malá Morávka x Jeřáby 3 : 1
Jeřáby x Extreme! 1 : 2
Jeřáby x Medvědi 6 : 0
Extreme! x M. Morávka 1 : 7
Horní Město x Medvědi 5 : 6
Horní Město x Jeřáby 3 : 3
Medvědi x Malá Morávka 2 : 3

Jiří Slováček

Foto: archiv Jiřího Slováčka

Výsledky
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Rýmařovský hokej - okresní přebor
Rýmařovský region reprezentují tři družstva:
HC Rýmařov, HC Grizzlies Rýmařov a SK
Medvědi Rýmařov, kteří hrají ve skupině
B za účasti HC Lomnice, HC Železná a HC
Sv. Heřmanice.

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

U SK Medvědi se jedná převážně o hráče ze
sousedního města Břidličné, které vede
Oldřich Mrhal a Tomáš Motyka.

Tabulka po 9. kole sk. B:
1) HC Grizzlies 9 702 58 : 40 14
2) HC Lomnice 9 503 62 : 39 10
3) SK Medvědi 9 414 51 : 57 9
4) Sv. Heřmanice 9 315 45 : 46 7
5) HC Železná 8 206 29 : 61 4

Dalším účastníkem je HC Rýmařov, který
hraje rovněž okresní přebor ve skupině A za
účasti HK Krnov B, TJ Horní Benešov
B a TS Batex Bruntál.

Dosud odehrané zápasy OP:
HC Rýmařov - TS Batex Bruntál 4 : 5
TJ Horní Benešov B - HC Rýmařov 4 : 2
HC Rýmařov - HK Krnov B 3 : 8
TS Batex Bruntál - HC Rýmařov 5 : 5
HC Rýmařov - TJ Horní Benešov B 5 : 0
HK Krnov B - HC Rýmařov 1 : 6
HC Rýmařov - TS Batex Bruntál 7 : 4
TJ Horní Benešov B - HC Rýmařov 3 : 11
HC Rýmařov - HK Krnov B 5 : 0

Do konce OP mužů zbývá poslední kolo.
Hraje se čtvrtkolově, vítěz se stane přeborní-
kem bruntálského regionu.

Tabulka po 9. kole sk. A:
1) HK Krnov B 8 701 49 : 28 14
2) HC Rýmařov 9 414 35 : 43 9
3) TJ Horní Benešov B 8 404 39 : 43 8
4) TS Batex Bruntál 9 117 37 : 62 3

V sobotu 5. února byl odehrán další mistrov-
ský zápas mužů v ledním hokeji OP mužů
skupiny A na ZS v Bruntále mezi TJ Slavoj
Batex Bruntál x HC Rýmařov 5 : 7 (1:1, 3:3,
1:3). Střelci: 3x Winkler, 1x Dvorník, Čada,
Pekr, Šuba.
Další zápas mezi HC Zubr Přerov x HC
Rýmařov dopadl vyrovnaným vsýledkem 6 : 6.

Dne 11. února od 19.00 se na zimním stadio-
nu v Rýmařově uskuteční exhibiční utkání
mužů HC Rýmařov s HC Šumperk a 12. úno-
ra od 17.00 zde proběhne mistrovské utkání
okresního přeboru s TJ H. Benešov. 

Martin Ftáček,
Jiří Slováček

Turnaj v Uničově dne 29. ledna:
1. HC Rýmařov x Uničov „A“ 17 : 1
2. HC Rýmařov x Uničov „B“ 11 : 2 Jiří Slováček

Soukromá řádková inzerce
• Prodám pozemek 414 m2 v Rýmařově na třídě Hrdinů. Cena doho-
dou.
Volejte na tel. 606 558 658.

Výsledkový servis hokejových týmů 2. tříd

Je tu pro Vás!
Nabízíme: výcvik všech skupin

kondiční výcvik
školení řidičů

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

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

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

AUTOŠKOLA BILL

Reklama

v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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Bazén
se slanou
vodou,

bowling,
solná jeskyně,

sauna,
masáže . . .

Hotel Petr Bezruč *** v Malenovicích
PŘIJEĎTE SI ODPOČINOUT DO BESKYD

Kontakt: Hotel Petr Bezruč ***, Malenovice 327,  739 11 Frýdlant nad Ostravicí
www.hotelpetrbezruc.cz

Telefon: 558 675 341     Mobil: 737 211 111
E-mail: recepce@hotelpetrbezruc.cz

Kod RYM01 s tímto kódem získáte slevu 10 % z ceníku ubytování
Platí pro objednávky pobytu do 30. 5. 2011

Prodáme penzion v Rýmařově,
včetně zařízení.
Cena dohodou.

Tel.: 554 211 279

JAK VYJDE
Další čísloRÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 25. 2. 2011

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 17. 2. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
4/2011

-03-2011  9.2.2011 17:39  Stránka 26



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2011

27

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

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

Kvalitní provûfiené vozy se zárukou poãtu najet˘ch km

FIAT   DUCATO 2,3 JTD – 81 KW – 7 míst,  r.v.  2003, na-

jeto 86.000 km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏ-
ka,  centrál, imobilizér, nastav. volant, ABS.

CHRYSLER   VOYAGER 2,5 CRDi – 7 míst -  104 KW ,  r.v. 2001,

najeto 127.000 km, první majitel, nehavar., serv. kníÏka,  radio CD,
centrál, nezávislé topení, klima, Al kola, multif. volant, pal. poãítaã.

VW   TOURAN 1,9 TDi – 77 KW – 7 míst , r.v. 2003, najeto

185 000 km, první majitel , nehavarováno, servisní kníÏka,
10 x airbag, automat. Klima. CD pfiehrávaã, ABS, ESP.

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

jeto 158 000 km , první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno,
automat. Klima, ABS, ESP, palubní poãítaã, CD fiehrávaã.

FORD  FOCUS  1,6 TDCi – 80kw, r.v. 2008, najeto 64.000

km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarováno, autom.
klimatizace, ABS, 4x airbag.

VW  TRANSPORTER  2,5 TDi-LONG - 9 míst, r.v. 2005, najeto

125.000 km, první majitel, serv. kníÏka, nehavar., CD pfiehrávaã,
centrál, ABS, posilovaã,  6 st man. pfievodovka, klimatizace.

·koda Octavia  Combi  1.9 TDi, 81 kw, r.v. 2001, najeto 119

000 km, první majitel ,nehavarováno, automatická klimatiza-
ce, ABS, ASR, Al kola, palubní poãítaã, radio CD.

FORD  FIESTA 1,4 TDCi – 50KW, r.v. 2002, najeto 104.000

km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka, radio CD,
centrál, mlhovky, nastaviteln˘ volant, klimatizace. 

FORD FOCUS   1,8 TDCi – 85 KW – r.v. 2001, najeto  110

000 km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka, ABS,
klimatizace, Radio CD, el. Okna. 

VW PASSAT 1,9 TDi – HIGHLINE – 81 KW, r.v. 1998, najeto

220.000 km, první maj., nehavar., serv. kníÏka, radio CD, centrál,
el. okna, sportovní sedadla, autom. klima kÛÏe, dfiev. obloÏení.

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

112.000 km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka, 
alarm, imobilizér, klima, nastav. volant, multifunkãní volant. 

RENAULT MEGANE SCÉNIC  1,9dCi – 88KW, r. v. 2004, naje-

to 140 000 km, první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka,
klimatizace, el.okna, 4xairbag, ABS,centrál, servo.

149.900,- Kã 176.800,- Kã 184.000,- Kã 280.600,- Kã + DPH

99.000,- Kã136.800,- Kã315.000,- Kã + DPH166.000,- Kã + DPH

105.000,- Kã 89.700,- Kã 149.000,- Kã + DPH 129.000,- Kã

KATR, a. s. Potoãná 334/5, 793 43 Stará Ves
Autorizovan˘ prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna, Jonsered, Partner

Tû‰íme se,
Ïe nás nav‰tívíte
v na‰í prodejnû

po - pá 7.00 - 15.30

www.katr.cz
e-mail: mtz@katr.cz
tel.: 554 230 806Zimní slevy aÏ 3 000 Kã

U kaÏdého zboÏí zajímav˘ bonus
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Auto color Design, autorizovaný servis Škoda v Rýmařově, nabízí:
Prodej nových vozů Škoda | prodej ojetých vozidel všech značek včetně záruky na technický stav vozu | prodej a montáž Originálního příslušenství Škoda |
splátkový prodej ŠkoFIN, CETELEM | zpětný leasing/úvěr | zajištění předčasného ukončení leasingu/úvěru, odhlášky /přihlášky vozů | pojištění vozidel s nej-
výhodnější sazbou v regionu - Allianz, Česká Pojišťovna, Generali, Kooperativa | výkup ojetých vozidel, protiúčty | předváděcí vozidla | příjemné prostředí,
proškolení pracovníci, certifikát kvality a jakosti dle ISO 9001:2010 | největší nabídka ojetých vozidel Škoda v regionu, zajistíme Vámi poptávaný ojetý vůz |

Program Škoda Plus je prodejní systém u certifikovaných prodejců ŠKODA AUTO a.s. Nabízeny jsou vozy všech značek, ke
kterým 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 
kritéria, která jsou průběžně kontrolována. Prodejní místo má plné zázemí autorizovaného servisu prodejce Škoda. V přípa-
dě zájmu o vůz z programu ŠkodaPlus jsou pro Vás připraveny služby na profesionální úrovni, které Vám usnadní celý pro-
ces prodeje/nákupu 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 libosti. Zkušební jízda zůstává nejdůležitějším
prostředkem jak zjistit, zda Vám vybraný vůz vyhovuje
a splňuje všechny Vaše požadavky. 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 férovou výkupní cenu kalkulova-
nou 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 spolehnout, že Váš
nový vůz nebude vyžadovat dodatečné nákladné in-
vestice.
4. 12 měsíců záruka - Ochrání Vás před neočekávaný-
mi výdaji za poruchy vzniklé po převzetí vozu. Její krytí
zahrnuje všechny komponenty od motoru po elektro-
niku.
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 nejvýhodněj-
ším značkovým pojistným produktům se Vám otevírají
široké možnosti, jak chránit sebe i Váš vůz. Vše lze sa-
mozřejmě zajistit přímo při koupi vozu bez zbyteč-
ných průtahů. 
7. Doživotní záruka mobility na vozy Škoda - Se záru-
kou mobility si můžete být jistí, že vždy dosáhnete
svého cíle. V případě poruchy zajistíme náhradní vo-
zidlo, 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 de-
klarované značce vozidla vozidlo splňuje všechny
technické požadavky a standardy ŠkodaPlus.
9. Vyřízení veškerých formalit - Pro usnadnění Vašeho
života  a úsporu času Vám nabídneme možnost vyří-
zení 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 dů-
kladně zkontrolovat – to Vám zaručí další porci bezsta-
rostných 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 lev-
nější.
2. Najeto do 30 000 km - Takřka nový vůz nejen da-
tem výroby, ale i počtem ujetých kilometrů. 
3. Čtyřletá záruka Škoda Auto - Všechny ŠkodaPlus
Roční vozy mají ještě minimálně 2,5 roku tovární záru-
ky od Škoda Auto – Vaše jistota je tedy dokonalá. 
4. Záruka výměny vozu  - Pokud by se náhodou stalo,
že Vám vybraný 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.autocolordesign.cz.  Nevybrali jste si z aktuální
nabídky? Kontaktujte nás, rádi Vám zajistíme požado-
vaný vůz. Navštivte nás. Těšíme se na Vás!

www.autoocolordesign.cz

PROČ ŠKODA PLUS?
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