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Aktuálně z města

Krátce z jednání Rady města
Rada města Rýmařova se sešla ke svému 82. jednání v pondělí 21. října a přijala celkem 33 usnesení, z toho 11 bylo doporučeními pro jednání Zastupitelstva města.

Zastupitelé zasedli ke svému poslednímu mimořádnému
zasedání ve volebním období 1999 - 2002

Dvaatřicátým, posledním mimořád-
ným zasedáním, završilo
Zastupitelstvo města Rýmařova 
ve čtvrtek 24. října volební období
1999 - 2002. Zastupitelé na něm při-
jali patnáct usnesení, z nichž převáž-
ná většina měla charakter majetko-
vých záležitostí.

Majetkové záležitosti
V uceleném bloku majetkových zá-
ležitostí zastupitelé schválili prodeje
pozemků nebo jejich částí v k.ú.
Rýmařov, Stránské, Edrovice a smě-
nu pozemku z vlastnictví Věry
Cupalové za pozemek z majetku
města Rýmařova.

Rozpočtové opatření pro rok 2002
Zastupitelstvu města bylo navrženo
starostou Ing. Pavlem Kolářem 
po předchozím zpracování hospodář-
ským odborem zařadit formou roz-
počtového opatření do rozpočtu měs-
ta na rok 2002 investiční akci
„Komunikace a inženýrské sítě
Rýmařov, Na Stráni 3“. Na akci je

schválena nevratná dotace od Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ve výši
480 tis. Kč. Rozpočtové náklady ak-
ce činí 1 377 tis. Kč, po odpočtu při-
slíbené dotace 480 tis. Kč zbývá po-
třeba spoluúčasti vlastních prostřed-
ků města ve výši 897 tis. Kč.
V dosavadním schváleném rozpočtu
roku 2002 je pro tuto akci rezervová-
na v investičních výdajích na „inže-
nýrské sítě ostatní“ částka 200 tis.
Kč. Zahrnutí akce do rozpočtu tedy
předpokládá zahrnout na pokrytí
spoluúčasti města zvýšení výdajů 
o + 697 tis. Kč a pokrytí těchto vý-
dajů v rozpočtových příjmech, resp.
v okruhu operací financování. Na zá-
kladě odborného posouzení dosavad-
ního plnění rozpočtu města bylo
Zastupitelstvu města navrženo:
- aktivovat v okruhu operací financo-
vání vrácení do rozpočtu města pře-
klenovací bezúročné půjčky v částce
+ 350 tis. Kč, která byla v roce 1999
poskytnuta Městským službám
Rýmařov s.r.o. jako aktivní operace
financování s určením na úhradu lea-

singových plateb při pořízení nového
svozového vozidla
- zvýšit rozpočet příjmů v položce da-
ně z příjmů právnických osob v část-
ce + 347 tis. Kč, když průběžné plně-
ní této položky ke 30.9.2002 předsta-
vuje cca 93 % celoročního rozpočtu.
Zastupitelstvo města schválilo roz-

počtové opatření pro rok 2002 k za-
hrnutí realizace akce „Komunikace 
a inženýrské sítě Rýmařov, Na Stráni
III“ ve zvýšení objemu rozpočtových
příjmů o + 347 tis. Kč, snížení salda
operací financování o - 350 tis. Kč 
a zvýšení objemu rozpočtových vý-
dajů o + 697 tis. Kč.

Pronájmy nebytových prostor
• Objekt školy na ulici Školní 10 v Janovicích
využívala obec Stará Ves k zajištění výuky.
Z důvodu neudělení výjimky z počtu žáků byly
od školního roku 2002/2003 sloučeny třídy 
do hlavní budovy ve Staré Vsi, proto již nebude
ZŠ ve Staré Vsi tyto prostory nadále využívat 
a k jejich fyzickému předání dojde nejpozději 
k 31.12. 2002. Od tohoto data budou uvedené
prostory volné a zůstanou nevyužité.
Rada města schválila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v objektu školy na ulici Školní 10
v Janovicích u Rýmařova, a to od 1.1.2003.
• Radní vyslovili souhlas s návrhem Miroslava
Ondry na předčasné ukončení nájemní smlouvy
na pronájem objektu městské sauny a zároveň
schválili záměr jejího pronájmu od 1.1.2003.
• Rada města schválila pronájem části nebyto-
vých prostor v objektu na ulici Sokolovská 32
v Rýmařově Mgr. Drahomíře Hornišerové, za ú-

čelem zřízení kontaktního místa pro kosmetiku
Oriflame.
• Radní schválili pronájem části nebytových
prostor v objektu na ulici Palackého 11
v Rýmařově Evě Grebenárové za účelem zříze-
ní redakce časopisu.
• Rada schválila pronájem objektu bývalé školy
ve Stránském manželům Andrei a Bedřichu
Kolářovým za účelem zřízení hospůdky, popří-
padě obchůdku od 1.11. 2002 s podmínkou 
umožnit Osadnímu výboru ve Stránském reali-
zovat zde na požádání a bezplatně jeho jednot-
livá zasedání.

Pronájmy bytů
V záležitostech bytových radní schválili přidě-
lení bytů na ulici 1. máje č. 7, Pivovarské č.12
a Julia Sedláka č. 9 v Rýmařově za nejvyšší na-
bídnutou cenu a dále schválili přidělení bytů 
na ulici Okružní č. 5 a Příkopy č. 6 v Rýmařově

na základě doporučení bytové komise a v soula-
du s pravidly o hospodaření s byty.

Poskytnutí finančního příspěvku
Po úspěchu paní Ludmily Glacnerové, která re-
prezentovala naše město v minulém roce v sou-
těži Region Regina v rámci veletrhu Regiontour
v Brně, připravuje Střední soukromá odborná
škola Prima s.r.o. pro letošní rok další účastnici
v této soutěži. Jedná se o studentku 3. ročníku
oboru cestovní ruch Denisu Stojanovou, kterou
Ludmila Glacnerová na tuto soutěž připravuje.
Soutěžní přehlídka dívek a žen prezentujících
regiony a města České a Slovenské republiky se
uskuteční 28. listopadu 2002 na brněnském vý-
stavišti. Škola hradí cestovní výlohy a tak jako
v loňském roce zažádala škola o poskytnutí
příspěvku na manipulační poplatek. Rada města
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1.500 Kč. JiKo
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Mimořádné zasedání Zastupitelstva
města, poslední v tomto volebním
období, mělo kromě pracovní části
i poněkud slavnostnější ráz. Mezi
přítomnými byly i dvě významné 
osobnosti, kterým byla předána
„Pamětní medaile města
Rýmařova“. Starosta města Ing.
Pavel Kolář srdečně přivítal pana
Františka Pohanku a pana Mgr.
Jiřího Karla, jejich nejbližší rodinné
příslušníky, přátele a kolegy.
Již v roce 1990 zvažovali představi-
telé města jak ocenit mimořádné zá-
sluhy občanů při rozvoji města, je-
jich duchovní i materiální pomoc.
První ocenění - titul „Čestný občan
města“ bylo uděleno Mons. ThDr.
Františku Vaňákovi, arcibiskupovi
olomouckému a metropolitovi mo-

ravskému (20.11.1990). Titul
„Zasloužilý občan města“ obdrželi
v první polovině roku 1991 pánové
František Vychodil a Jaroslav
Němec při příležitosti svých život-
ních jubileí (22.2.1991, 12.4.1991).
V červenci letošního roku schválila
rada města aktualizované zásady
k udělování pamětních medailí 
a ostatních ocenění.
Za dlouholetou záslužnou činnost
v oblasti sportu byl představiteli
města schválen návrh na udělení pa-
mětní medaile panu Františku
Pohankovi a za zásluhy při rozvoji
města byl rovněž schválen návrh na

udělení pamětní medaile panu Mgr.
Jiřímu Karlovi.

Pan František Pohanka,
narozený 26. října 1933
v Žeravicích, přišel do Rýmařova
v roce 1948 jako patnáctiletý učeň
tkalcovské školy. Po jejím absolvo-
vání pracoval jako mistr - seřizovač
v Brokátě, pozdější Hedvě, 
a po vzniku učňovského střediska
působil zpočátku coby mistr odbor-
ného výcviku, poté až do odchodu
do důchodu ve funkci vedoucího od-
borného učiliště.
Již jako dospívající mladík se zají-
mal o sport, zvláště o lehkou atletiku
a kopanou, které věnoval a věnuje
svůj volný čas v celém dosavadním
životě. Počátkem 60. let ukončil ak-

tivní sportování a zahájil činnost
dobrovolného funkcionáře
Tělovýchovné jednoty Jiskra, nejpr-
ve jako tajemník hlavního výboru,
od roku 1967 jako předseda. Od ro-
ku 1985 je místopředsedou okresní-
ho sdružení ČSTV v Bruntále.
Pan František Pohanka se věnuje
dlouholeté a záslužné práci v oblasti
tělovýchovy a sportu plných 51 let.
Nesporně i jeho přičiněním se poda-
řilo nejen udržet, ale také postupně
zkvalitňovat materiální podmínky
pro sportovní vyžití jednotlivých od-
dílů. Namátkou lze například vzpo-
menout například rozsáhlé úpravy

a modernizaci fotbalového hřiště,
vybudování kuželny, lyžařských tra-
tí, udělení statutu sportovní třídy
Základní škole Jelínkova 1 apod.
Bezesporu i jeho zásluhou vyrostla
v Rýmařově řada sportovních talen-
tů reprezentujících jak město, tak
Českou republiku (Ujfaluši,
Vykoukal).

Pan Mgr. Jiří Karel,
narozený 4. října 1936 v Jihlavě,
pracoval od roku 1961 až do roku
1997 jako učitel českého jazyka, dě-
jepisu a od roku 1970 také jako vý-
chovný poradce na dnešní Základní
škole Rýmařov, 1. máje 32. Svým
odpovědným, svědomitým, metodic-
ky promyšleným a kvalifikovaným
přístupem k výuce mladé generace
se stal oblíbeným učitelem a jedním
z nejlepších pedagogických pracov-
níků školy, uznávaným svými kole-
gy i rodičovskou veřejností.
Díky mimořádným pedagogickým
schopnostem, znalostem historie, ale
i touze poznat co nejvíce historii
Rýmařova a regionu Rýmařovska, 
se stal v 70. letech spoluzakladate-
lem archeologického kroužku, báda-
jícího na Bezručově ulici a v lokali-
tě Hrádek na Pivovarské ulici.
Soubor archeologických nálezů 
ze 13. - 17. století se stal základem
historické expozice městského mu-
zea, na jehož znovuobnovení má pan
Mgr. Karel největší zásluhu.
V prvním porevolučním volebním
období - 1990 až 1994 zastupoval
zájmy svých voličů při rozvoji měs-
ta jako člen zastupitelstva a rady, no-
vě vzniklé problémy a úkoly na úse-
ku školství a kultury pomáhal řešit
coby předseda školského výboru.
Právě v tomto období vyvinul ne-

smírné osobní úsilí k tomu, aby 
uvolněné nebytové prostory v objek-
tu na náměstí Míru 6 výhledově
sloužily pro rozšiřování intelektuál-
ního obzoru spoluobčanů ve vztahu
k pocitu sounáležitosti a sídelním
tradicím, ať už se jedná o památky,
umění či přírodu.
O realizaci svých ideálů a záměrů 
se ve funkci odborného vedoucího
muzea pan Mgr. Karel staral 
od 1. května 1992 do 30. června
2002, kdy odešel na zasloužený od-
počinek. Přesto se dodnes na činnos-
ti muzea podílí jako významný pra-
covník a odborný poradce.

Starosta Ing. Kolář srdečně poděko-
val oceněným jménem svým i jmé-
nem Zastupitelstva města Rýmařova
za jejich dosavadní práci a dosažené
výsledky a vyzval pana Františka
Pohanku a Mgr. Jiřího Karla k pře-
vzetí pamětních medailí. Oceněným
přišli popřát členové zastupitelstva
a poté se oba pánové podepsali do
Pamětní knihy Městského úřadu
Rýmařova. JiKo

Ocenění - předání pamětních medailí

Účast zastupitelů na jednáních
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Podíly volebních stran podle velikosti
s mandáty

Kandidáti pro komunální volby z hnutí
NEZÁVISLÍ - volební strany č. 5, děkují

voličům za každý odevzdaný hlas,
kterým jste nás podpořili.

Jak jsme volili

Komunální volby 2002
Ve dnech 1. a 2. listopadu se uskutečnily volby 
do obecních zastupitelstev obcí na celém území
České republiky. V Rýmařově občané volili ve tři-
nácti volebních okrscích. Ze 7 471 zapsaných vo-
ličů jich k volebním urnám však přišlo jen 2 632,
což činí 35,23 %. Volební výsledky ukázaly, 

že největší důvěru rýmařovských voličů si získalo
hnutí Nezávislí s pořadovým číslem 5, na druhé
pozici se umístila Česká strana sociálně demokra-
tická s pořadovým číslem 4 a třetí příčku obsadila
Komunistická strana Čech a Moravy s číslem 6.
Dále následovalo politické Sdružení nezávislých

s číslem 1, Občanská demokratická strana s číslem
3, Sdružení nezávislých kandidátů BFAA OLDIES
s číslem 2 a poslední z volebních stran a sdružení
skončila Křesťanská a demokratická unie -
Československá strana lidová. Nejvyšší počet hla-
sů získali Ing. Petr Klouda a Ing. Pavel Kolář.

Další podrobnější volební výsledky již napoví tabulky.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
města svolává dosavadní starosta Ing. Pavel Kolář

na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů na den 12. listopadu

v 17.00 hodin do velkého sálu Střediska volného
času v Rýmařově. Na programu jednání bude volba

starosty, místostarosty a členů Rady města.
Občané jsou srdečně zváni.

Přehled o účasti voličů
v komunálních volbách podle okrsků

Přehled počtu mandátů získaných
jednotlivými stranami

Jedna z nejstarších občanek při volbách - paní Jarmila Binderová (91 let)
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Vichřice, která se přehnala přes celé
území České republiky a místy dosá-
hla síly orkánu, neminula ani město
Rýmařov. Nejsilnější proudění větru
kulminovalo v nočních hodinách
z neděle 27. na pondělí 28. října
a dosáhlo rychlosti větru až 130 km
za hodinu. Silný vichr kácel mohutné
vzrostlé stromy, strhával plechy 
ze střech, porážel sloupy elektrické-
ho vedení a způsobil na území naše-
ho města a v místních částech, mno-
ho dalších materiálních škod. Do
pondělního rána měli hasiči bruntál-
ského okresu nahlášeno kolem pade-
sáti případů a další přibývaly. V po-
hotovosti bylo celkem šedesát profe-
sionálních i dobrovolných hasičů. Na
odstraňování následků silného větru
se podíleli i silničáři, lesáci a energe-
tici. Kvůli spadlým stromům byly
neprůjezdné nejen některé ulice
v Rýmařově a místních částech, ale
i silnice mezi Břidličnou a Velkou
Štáhlí a některé další.
„Je potřeba na tuto záležitost pohlí-
žet jako na mimořádnou událost,

protože vítr o rychlosti 130 - 150 km
devastoval a plenil dlouhé hodiny“
řekl vedoucí odboru životního pro-

středí MěÚ
F r a n t i š e k
Č e r m á k .
„Štěstí v ne-
štěstí je to, 
že stromy
jsou již v této
době ve vege-
tačním klidu,
tedy bez listí.
Pokud by 
se vítr opřel
o koruny
stromů plné-
ho listí, mo-
hla být situa-
ce daleko
v á ž n ě j š í .
Nejvíce utr-
pěly pochopi-
telně jehlič-
nany. K nej-
hůře postiže-
ným lokali-
tám patří porost za nemocnicí, dále
na ulici Sokolovské, kde popadaly
stromy ze zahrady Hedvy, a také 

na ulici Rudé armády, kde rovněž
spadlo poměrně hodně dřevin. Za
velmi nešťastné považuji rozlomení

chráněného stromu - javoru a pra-
sklou vazbu u chráněné lípy
v Janovicích. Bohužel některé stro-

my spadly také na rodinné domky“,
uvedl František Čermák. Podle jeho
slov je potřeba s ochranáři, lesáky

a dalšími
kompetent-
ními slož-
kami co
nejrychleji
o d s t r a n i t
vzniklé ško-
dy a na zá-
kladě od-
borného po-
s o u z e n í
skácet nalo-
mené, neú-
plné či jinak
staticky na-
rušené stro-
my. „Je po-
chopitelné,
že se po této
větrné kala-
mitě začaly
množit žá-
dosti obča-
nů o odstra-
nění někte-

rých stromů. Je potřeba však posou-
dit provozní bezpečnost daného stro-
mu, to na jedné straně, a na druhé

straně zase ekologickou hodnotu
v krajině. Přál bych si, aby si lidé u-
vědomili, že to, co se stalo, byla o-
pravdu situace mimořádná. Chápu,
že mají někteří naši spoluobčané roz-
jitřené city a určité obavy. Ovšem
stromy, které jim na pozemku rostou
dál, prokázaly jistou stabilitu a dob-
rou statiku a je jen na lidech, aby
zvážili, zda dotyčný strom chtějí ne-
bo nechtějí odstranit. Domnívám se,
že všichni chceme, aby stromy ve
městě zůstaly zachovány. Při vysazo-
vání zeleně je potřeba si však uvědo-
mit, že za několik let bude z malého
stromečku několikametrový velikán.
Náletové dřeviny si mohou vlastníci
pozemků odstranit sami, ovšem ob-
vod kmene ve výčetní výšce (130
cm) nesmí přesáhnout 80 cm. Pokud
přesáhne 80 cm, vztahuje se na něj
zákonná ochrana. Co však považuji
za nedůležitější je to, že se nikomu
během této události nic nestalo“, řekl
vedoucí odboru životního prostředí
a výstavby RNDr. František Čermák.
Jak uvedl za Městské lesy s.r.o. Ing.
Oldřich Matula, vichřice shodila cel-

Foto: DuM

Foto: DuM

Foto: RNDr. František Čermák
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kem 6 700 m3 dřevní hmoty.
„Nejpostiženějšími lokalitami jsou
Jamartice, ulice Růžová v Janovicích
a Dolní Moravice. Kdybychom počí-
tali holiny, tak nám spadlo asi 6 ha,
zbytek dřevní hmoty je roztroušená
nahodilá těžba. Z pohledu finančních
ztrát se bude jednat asi o 500.000 Kč,
bude také hodně záležet na tom, ja-
kou část dřevní hmoty budeme
schopni zpracovat a prodat jako kula-
tinu. Naštěstí se jedná o porosty star-
ší - stoleté, dřevo je vyzrálé. Město
Rýmařov má zpracovaný hospodář-
ský desetiletý plán. Rok 2002 
je vlastně druhým rokem decenia.
Tím, že jsme v loňském roce vytěži-
li jen 3000 m3, budeme v rámci plá-
nu v přípustné relaci. Následky kala-
mity bychom měli zvládnout do kon-
ce 1. pololetí příštího roku“, upřesnil
Oldřich Matula a dodal, že ani pro-
blémy s odbytem dřeva by nemusely
nastat, spíš vidí problémy s pokle-
sem ceny a s odbytem dřeva napade-
ného tvrdou hnilobou. Zalesnění ho-
lin je potřeba zvládnout do dvou let,

jak ukládá zákon, a to podle Ing.
Matuly nebude žádný problém.
„První odhady kalamity u Lesů
České republiky - Lesní správy
Janovice - následkem nedávné vich-

řice se pohybují řá-
dově kolem 100
000 m3 dřevní hmo-
ty, což ve svém vý-
sledku obnáší jed-
noroční těžbu“, 
informoval Ing.
Vojtěch Jagoš, ve-
doucí Lesní správy
v Janovicích.
„Jsme rádi, že ne-
byly výrazně posti-
ženy vrcholové
části. Obhospo-
dařujeme jedenáct
revírů a rozložení
kalamity je velmi
nerovnoměrné, nej-
více je postižena
oblast Staré Vsi
Novopolska, Strán-
ského a Hutova.
Nejvíce nás trápí,
že je zasažena genová základna
Hochwald, která je největší základ-
nou pro jedli. Pro zajímavost spadl
i největší strom, kterým byla v obvo-

du lesní správy přes 200 let stará jed-
le. Odhaduje se, že její objem bude
cca 12 m3 a délka kolem 50 m. Jedle
vyrůstala ve velmi těžko přístupném
bažinatém terénu, z toho důvodu 

se nepodařilo několika generacím ji
vytěžit. Následkem kalamity vzniklo
asi 30 ha holin. V lokálním měřítku
Lesní správy Janovice se jedná o tři-

cetiletou kalamitu, i když z pohledu
České republiky uvádějí média jen
desetiletou kalamitu. Z podnikových
informací vyplývá, že region severní
Moravy je nejvíce postižen. Zhruba

stejný, nebo o ně-
co větší objem
spadlé dřevní
hmoty, byl zazna-
menán v roce
1971 až 1973.
Z hlediska celé na-
ší republiky se u-
vádí kalamita 
2 mil. m3 dřevní
hmoty, já se
ovšem domnívám,
že se bude jednat
o číslo daleko vyš-
ší. Pokud se podí-
váme na region
Bruntálska, nejví-
ce je postižena
Lesní správa
Bruntál (212 000
m3), na druhém
místě jsme my -
Lesní správa
Janovice a třetí
nejpostiženější je

Lesní správa Albrechtice“, uvedl Ing.
Jagoš a zdůraznil, že s následky kala-
mity nebo s její podstatnou částí 
se chce lesní správa vypořádat 

do června příštího roku, což je pod-
statné z hlediska škůdců, jakým je
například kůrovec. Nejhorší na letoš-
ní kalamitě je to, že její výrazná část
(2/3) je rozptýlená. „Kalamita nás
zasáhne mimořádně silně ekonomic-
ky. Budeme zpracovávat polámané
a vyvrácené dřevo, a to se promítne
do jeho konečné ceny. Dá se odhad-
nout, že průměrné tržby poklesnou
asi o 20 %. Druhý fenomén je ten, že
v rámci trhu vznikne nepřiměřená
nasycenost v daném regionu v krát-
kém časovém období velkým množ-
stvím dříví a nabídka bude vyšší jak
poptávka. Ale v lese se tu a tam s ka-
lamitami musí počítat. V důsledku
této události byla s okamžitou plat-
ností zastavena úmyslná těžba.
Prioritou při odstraňování následků
větrné smrště pro nás byly požadav-
ky silničářů, energetiků nebo obec-
ních úřadů tam, kde les spadá do na-
ší kompetence. Teprve po odstranění
následků kalamity v těchto lokali-
tách můžeme přistoupit na postup-
nou likvidaci následků vichřice
v našich revírech“, uvedl na závěr
vedoucí Lesní správy v Janovicích
Ing. Vojtěch Jagoš. JiKo
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8.11.1942 zahynul v Osvětimi JAROSLAV MARIA, vl. jm. J. Mayer,
dramatik a prozaik (nar. 24.2.1870) - 60. výr. úmrtí

9.11.1832 nar. ÉMILE GABORIAU, francouzský prozaik, tvůrce fran-
couzské detektivky (zemř. 28.9.1873) - 170. výr. narození

9.11.1877 zemř. KAREL SABINA, spisovatel a novinář, libretista
Smetanových oper (nar. 29.12.1813) - 125. výr. úmrtí

9.11.1932 nar. ANTONÍN MOKREJŠ, filozof a estetik 
- 70. výr. narození

10.11.1697 nar. WILLIAM HOGARTH, anglický malíř a grafik 
(zemř. 25.10.1764) - 305. výr. narození

10.11.1887 nar. ARNOLD ZWEIG, německý prozaik (zemř. 
26.11.1968) - 115. výr. narození

13.11. Mezinárodní den nevidomých, výročí narození
Valentina Haüyeho,francouzského zakladatele systema-
tické výchovy nevidomých, v roce 1745, slaví se od roku 1946

13.11.1912 zemř. TERÉZA NOVÁKOVÁ, prozaička 
(nar. 31.7.1853) - 90. výr. úmrtí

14.11.1847 zemř. JOSEF JUNGMANN, jazykovědec, literární 
vědec, překladatel, národní buditel (nar.16.7.1733) 
- 155. výr. úmrtí

14.11.1907 nar. ASTRID LINDGRENOVÁ, švédská spisovatelka, 
autorka knih pro děti - 95.výr. narození

15.11. Den vězněných spisovatelů, vyhlášen Mezinárodním
centrem PEN klubu roku 1993

16.11. Mezinárodní den tolerance
17.11. Státní svátek ČR - Mezinárodní den studentstva, Den

boje studentů za svobodu a demokracii, výročí
perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zahájení
sametové revoluce v roce 1989

18.11.1847 nar. ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ, vl. jm. Alžběta 
Pechová, spisovatelka a překladatelka (zemř. 26.11.1926)
- 155. výr. narození

21.11. Světový den televize

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Smích většinou umí závažné věci rozřešit lépe a rázněji než vel-

ká přísnost. Horatius
Známá i neznámá výročí

8.11. 19.30 SVČ 30. výročí hudby PEDAGOG -velká tane-
ční zábava Hrají: Talianka, Pedagog, 
Dynamik DO Z. Kalába, Alternativa, Gusta 
Schenk Bruntál

9.11. 8.00 - 12.00 malý Rýmařovský desetiboj - střelba 
sál SVČ se vzduchovky

9.11. 10.00 SVČ Vyrob si svého draka akce pro děti 3. - 5. tříd
9.11. 14.00 - 17.00 SVČ TAI-ČI s Marcelem Adamcem
9.11. 16.00 Kino Zlaté jezero - divadelní představení

Účinkují: K. Fialová, R. Brzobohatý, J. Novo-
tný, P. Jílek, M. Peňázová, M. Loubal,

13.11. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ
14.11. 10.00 - 12.00 SVČ Burza sportovních potřeb (Příjem zboží)

16.00 - 17.30 (Příjem zboží)
14.11. 13.00 Klub Vážná hudba v klubu
15.11. 8.00 SVČ Keramická dílna ZvŠ
15.11. 10.00 - 12.00 SVČ Burza sportovních potřeb (Příjem)

14.00 - 18.00 (Příjem a prodej)
15.11. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
16.11. 8.00 - 12.00 SVČ Burza sportovních potřeb (Příjem a prodej)
16.11. 10.00 SVČ Okresní přebor ve stolním tenisu

SVČ Rýmařov - Slavoj Bruntál B
16.11. 14.00 - 18.00 SVČ Břišní tance s Adrianou Poláčkovou
19.11. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZvŠ
20.11. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZŠ
22.11. 14.00 - 17.30 SVČ Burza sportovních potřeb (Prodej)
22.11. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
23.11. 8.00 - 12.00 SVČ Burza sportovních potřeb (Prodej a výdej)

Program SVČ

Středisko volného času v Rýmařově

vás srdečně zve

v pátek 8.11.2002 od 19.30 hodin
na

Velkou taneční zábavu
- největší společenskou událost podzimu 2002 v sále SVČ

při příležitosti 30. výročí zpěvu
s hudbou PEDAGOG

zpěvačka LUDMILA SIGMUNDOVÁ

Hrají hudby:

Taliánka
Pedagog
Dynamik

Dechová hudba Z. Kalába
Alternativa

Gusta Schenk Bruntál

Finanční výtěžek
bude věnován dětem

v kroužcích SVČ Rýmařov.

Vstupné 40,- Kč
SVČ Rýmařov

Středisko volného času Rýmařov vás srdečně zve 9.11.2002 v 16.00 hodin 
do kina na divadelní představení Ernesta Thompsona „ZLATÉ JEZERO“.
Citlivý portrét generačních vztahů je neokázalým holdem lidské soudržnosti
a lásce na celý život. Vypovídá o jemných, často nepostřehnutelných nitkách přá-
telství, o potřebě opřít se o druhého člověka. Hra nenápadně upozorňuje na jed-
nu prostou skutečnost: Všude na světě jsou nějaká Zlatá jezera a všude žijí lidé.
Hlavní hrdina, starý muž, který už skoro na život rezignoval, nás náhle zaskočí
svým příkladem. Vždycky je čas vstoupit z letargie a za život, i ten nejoby-
čejnější, se znovu začít prát. Příběh s ojedinělou partiturou pro herecké výko-
ny dokáže prolnout humor se smutkem a probouzet city opravdové a hluboké
jako je sám život.
Slávu inscenaci přineslo filmové zpracování a jeho herci: Henry Forda,
Katherine Hepburnová a Jane Fondová (Oscary za hlavní role a scénář). V pa-
řížském Theatre Montparnasse v roce 1986 vytvořil hlavní roli Jean Marais.

Norman Thayer Radoslav Brzobohatý
Ethel Thayerová Květa Fialová
Chelsea Dana Batulková nebo

Marcela Peňázová
Bill Ray Jan Novotný nebo

Luděk Čtvrtlík
Charlie David Vejražka nebo

Ota Sládek
Billy Ray Marian Loubal

Režie Pavel Háša
Překlad Ivo T. Havlů

Hudba Petr Mandel
Scéna Miloš Ditrich

Kostýmy Dana Pichová
Produkce Václav Hanzlíček-

Pražská divadelní agentura
(Cena vstupenky 

- 180, 145 a 110 Kč)
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9.11. - 10.11        19.30            “Mluv s ní“ (Film Španělsko 2002)

Šokující, vizuálně expresivní film o přátelství dvou mužů, kteří se seznámí 
při svých návštěvách nemocnice, kde oba docházejí za svými partnerkami,
které jsou po úrazu v klinickém spánku. Je to sugestivní vyprávění o radosti 
a potěšení z vyprávění příběhů, které jsou tou nejlepší zbraní v boji proti sa-
motě a šílenství.
Mládeži do 15 let nepřístupný

16.11. - 17.11.    19.30          “Vosí hnízdo“ (Film Francie 2001)

Velká hra o vlastní život. Dvě hodiny nadupané akcí, ve kterých se gang zlo-
dějíčků zaplete do sítě kruté a brutální zločinecké armády. Uprostřed území
nikoho přežije jen ten nejsilnější. Důstojnici zvláštního komanda je přidělen
úkol předvést největšího bose podsvětí k soudnímu přelíčení. Jeho transport je
však přepaden a to značně zkříží plány mladého gangu, který právě ono mís-
to vykrádá.
Mládeži do 15 let nepřístupný

23.11. - 24.11.     19.30      “Minority Report“ (Film USA 2002)

Každý utíká, každý bude dopaden. Píše se rok 2054. Washington D.C. 
je zbavený kriminality díky třem jasnovidcům, kteří pracují pro speciální
jednotku. Její velitel John nikdy nepochyboval o své práci, pokud se sám
nestal podezřelým číslo 1 a je sledován vlastními lidmi a svým osobním ri-
valem Witwerem na každém kroku. Mládeži do 12 let nepřístupný

Městská knihovna

Městské muzeum a galerie Octopus

Poslední říjnový večer se v sále ZUŠ uskutečnil koncert písničkáře a cestují-
cího spisovatele Jana Buriana. I když se pořádající městská knihovna postara-
la o dostatečnou propagaci, sešlo se na pořadu jen asi 60 lidí. Není to mnoho,
ale vytvořila se příjemná, komorní atmosféra. Jan Burian si získal posluchače
svými chytrými a vtipnými texty, které skvěle doplnil hrou na piáno. Kromě
hudby došlo i na dotazy posluchačů a také jsme mohli ocenit jeho trefné glo-
sy k současnému dění. Kdo využil příležitosti a koncert navštívil, zjistil,že Jan
Burian je velice příjemný a sympatický společník a knihovna bude jistě usilo-
vat o jeho další účinkování v Rýmařově. Městská knihovna

Prodejnívýstava
stolního

ainteriérovéhoskla

ŠárkyRočkové
( ryté sklo )

KristinyGieslové
( malované sklo )

2. - 23.11.2002
Muzeum s Galerií Octopus nabízí uměleckořemeslnou výstavu stolního inter-
iérového skla. Šárka Ročková ze Staré Vsi vystavuje nové kolekce i jednotli-
vé kusy rytého skla a Kristina Gieslová ze Šumperka sklo malované.
Absolventky středních uměleckých škol zastupují v obou případech současně
již zanikající techniky i dekor, a tak zároveň styl rok od roku vzácnější.
Zatímco první z autorek nabízí neuvěřitelnou pravidelnost krásných filigrán-
ských ornamentů na průzračné hmotě, její kolegyně kouzlí na bílých i barev-
ných tvarech číší, váz i džbánů ladné tahy a křivky či barevné plochy. Výstava
u nás starších evokuje svět svátečních skříní našich babiček a prababiček.
Předměty krásné a současně praktické nezklamou ty, jež se přijdou třeba jen
potěšit duhovým jiskřením průzračné hmoty i dovedností, dokonalým forte-
lem a citem ženských rukou, ani ty, co projeví zájem stát se majiteli některé-
ho z vystavovaných souborů. Výstava zároveň může usnadnit rozhodování,
čím potěšit blízké, neboť je čas předvánoční. Ceny vystavených předmětů jsou
bezesporu rozumné, a navíc autorky jsou ochotny vytvoření kolekce na za-
kázku podle přání zájemců a v rozumném čase. Domníváme se, že nabídku
autorek ocení spolu s vámi vaši žáci či studenti. Galerie Octopus

Půjčovní doba knihovny:
Po, Út, Čt, Pá - 9.00 - 17.00 hodin, So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve středu je knihovna zavřená

Termíny plavání pro veřejnost od 1. do 31. listopadu:

Bazén v Břidličné

Pondělí zavřeno
Úterý 15.00 - 21.00 hodin
Středa 15.00 - 21.00 hodin
Čtvrtek 14.00 - 20.00 hodin
Pátek 15.00 - 21.00 hodin
Sobota 15.00 - 21.00 hodin
Neděle 15.00 - 20.00 hodin

(Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod.)
Teplota bazénu - 30 °C (malý) a 26 °C (velký)

Změna provozní doby vyhrazena
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Společenská kronika
Narození dítěte

Antonín Špaček ............................................................................... Rýmařov
Natálie Zieglerová ........................................................................... Janovice
Alexandra Turtáková ....................................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předchozího vydání našich novin oslavili 80 let a více

Koloman Didiáš - Rýmařov ................................................................. 80 let
Adolfina Mlatečková - Rýmařov .......................................................... 81 let
Berta Filipčíková - Rýmařov ................................................................ 83 let
Jan Koňařík - Rýmařov ......................................................................... 86 let
Hedvika Pacvoňová - Jamartice ........................................................... 89 let
Anežka Poláchová - Ondřejov .............................................................. 89 let
Josef Tomov - Rýmařov ....................................................................... 89 let

Rozloučili jsme se
Zdenka Jirušová - Rýmařov .................................................................... 1926
Růžena Svatoňová - Rýmařov ................................................................. 1918
Jiří Švehla - Rýmařov ............................................................................. 1945
František Nikl - Rýmařov ....................................................................... 1939
Jaroslav Bednář - Rýmařov .................................................................... 1925

Matrika MěÚ

Dočasný klid na Moravě zásadně
změnila smrt markraběte Jošta 1411
a kunratická tragedie Václava IV.,
když jej 16. srpna 1419, postihla
mozková mrtvice v záchvatu rozčile-
ní z pražských událostí a krvavé no-
voměstské defenestrace. Zesnul, jak
praví kronikář, 30. července „vydav
řev lví.“ V zemi moravské si na roz-
díl od vnitřních Čech zatím udržel
moc předpokládaný pretendent osi-
řelého královského trůnu, bratr zem-
řelého, král uherský a císař Svaté ří-
še římské Zikmund Lucemburský.
Přes kališnickou historii sousedního
Sovinecka si během husitských válek
kupodivu udržel vliv na panství
Rabštejnském a v tradicích svých
předchůdců nadále zastavoval rýma-
řovské zboží svým příznivcům a zá-
sadně vždy odpůrcům Husova učení.
Je však zajímavé, že přes diametrál-
ně rozdílné postoje pánů Sovinecka
a Rýmařovska neznáme až do obdo-
bí po válkách jedinou zprávu o něja-
kých vzájemných potyčkách. Patrně
zde panovalo stejně jako na mno-
hých jiných místech dnešnímu člově-
ku nepochopitelné ozbrojené přímě-
ří. Konečně vždyť na obou stranách
bojovali mnohdy blízcí příbuzní
a v krátkých mírových mezihrách 
se přátelsky stýkali. Vzpomeňme jen
na slavné husitské vítězství u Ústí
(1426), po němž část českého vojska
i proti středověkým pravidlům zača-
la vyvražďovat zajaté Sasíky, saské
vojáky a šlechtice. Čeští aristokraté,
kteří se statečně bili ve válečné vřa-
vě, se po bitvě vzbouřili a začali své
bratrance a strýce z Němec chránit
zbraněmi před rozezlenými spolubo-
jovníky tak, že hrozil rozkol v táboře
kališníků. Došlo dokonce k nepře-
hledné rvačce mezi hejtmany, v níž
lehce zranili židlí dokonce samotné-
ho vrchního velitele Prokopa

Holého. A nepřesvědčilo je ani, 
že Sasové předčasně pyšní na svou
sílu, odmítli před bitvou husitský ná-
vrh brát zajatce. Jsme si zcela jisti,
že by se ani v opačném případě neo-
dehrála věc jinak. Ono
vůbec bylo husitství
trošku jiné, než zjedno-
dušují dějepisné učeb-
nice, vždyť nejenom na
Moravě, ale v celém
českém pohraničí, řadě
velkých měst a hradů
zůstalo při starém a pl-
zeňské husitství bylo jen epi-
sodkou na samém počátku válek.
Ohromná rožmberská doména již-
ních Čech sice s velkým úsilím, ale
úspěšně po celé války udržela spás-
nou neutralitu i s mocným Táborem
v týle. 
Vraťme se však k Fulštejnům.
Jednalo se o starobylý slezský pan-
ský rod s rodinným hradem stejného
jména jižně od Osoblahy, který po-
stavil man olomouckého biskupa
Bruna Herbort z Fulmenu, který se
vyznamenal ve vojsku Přemysla
Otakara II. při tažení proti pohan-
ským Prusům a ještě roku 1278 pat-
řil k těm, co zůstali králi oddaní 
až do jeho smutného konce na Mo-
ravském poli. Dělili se na Herborty
a Supy z Fulštejna. Ve znaku nosili
na červeném poli tři stříbrné meče
vetknuté do zlatého jablka. 1424 zís-
kal Rabštejnské panství Herbort
z Fulštejna, věrný man císaře
Zikmunda a zásadový stoupenec
strany podjednou. Ve stejném roce
mu císař na panství zapsal zástavu na
1000 kop grošů a dalších 120 náhra-
dou za stavební práce na hradě
Rabštejně. Nejspíše se jednalo 
o opravu a zlepšení obranného systé-
mu v době válečného ohrožení.
Herbort držel již roku 1410 díl 

na Velkých Heralticích a 1416 hrad
Vildštejn u Moravského Berouna
i s přilehlým panstvím. Jeho příbuz-
ní Dětřich s Jindřichem byli duchov-
ními a stali se členy olomoucké kapi-

tuly. Herbort si u Zik-
munda vysloužil rytíř-
ské ostruhy již roku
1422. Po málo známé
české výpravě na Mo-
ravu, kterou uvádí jen

Tomáš Pešina z Čecho-
rodu, se totiž měl jako

hejtman olomouckého bis-
kupa Jana Železného vyzname-

nat při tažení proti husitským hra-
dům Bočka mladšího z Kunštátu,
Brumovu, Račicím a Novému Hradu
u Adamova, který patřil dalšímu ka-
lišníkovi Václavu Černohorskému
z Boskovic. Válka pokračovala ještě
roku 1423. Zpráva dokládá počátky
odboje moravských pánů již před 
obecně uznávaným rokem 1424.
Akce vyvolala protiútok husitů v če-
le s hejtmany Janem Tovačovským
z Cimburka, bratry Viktorinem
a Hynkem z Kunštátu a Haškem
z Valdštejna, jež se proslavil první
záměrně zorganizovanou výpravou
Moravanů na pomoc českým souvěr-
cům. Moravští husité dobyli po těžké
bitvě biskupskou Kroměříž, Přerov
a Vyškov. Na Zikmunda udělala udá-
lost tak velký dojem, že 1. října 1423
raději daroval Moravské markrabství
raději zeti Albrechtovi Rakouskému
a jeho ženě, dceři Elišce.
Necelý zbytek roku 1434 spravoval
rabštejnské panství po odchodu
Herborta Mikuláš z Vladěnína
(+1469), jeho příbuzný z další vět-
ve, manžel Aleny z Vrbna a vlastník
Vladěnína, Polanky a Bílovce.
Stejně jako Herbort byl horlivým
katolíkem a neméně zásadním ne-
přítelem husitské hereze. Nesporně

sympatické ale je, že obdobně jako
páni ze Sovince upřímně přivítal
mír, zřekl se nepřátelství již 4. břez-
na 1434, měsíc před lipanskou tra-
gedií, přivěsil svou pečeť k smlouvě
o landfrýdu a přičinil se o klid 
ve zničené zemi a její konsolidaci.
Období po husitských válkách znač-
ně přeházelo jistoty, Mikuláš
z Vladěnína se dostal do sporů
s polským králem a 1448 přistoupil
k narovnání.
Přes náboženské přesvědčení mu
slouží ke cti a stejně s ostatním
Fulštejnům, že zachovali zákonitému
králi Jiřímu z Poděbrad věrnost
i v nejtěžších chvílích a právě tento
aspekt vysvětluje stranu barikády,
kterou volili i za husitství - přední ctí
Fulštejnů bylo nezrazovat za žád-
ných okolností svého panovníka,
kterého jednou uznali. Spolu s bra-
trem vlastnil Herbort 1410 panství
Linhartovy a nejspíše zde také vybu-
doval tvrz, kterou držel ještě 1469
v neprodyšném obležení vojskem
Matyáše Korvína a teprve po jeho
smrti 1470 se jí uherskému panovní-
kovi podařilo konečně dobýt. Rod
vymřel v druhé polovině 1596 Janem
Lackem. Příbuzní Supové
z Fulštejna pak mizí 1562 s divou-
sem Ekrykem, jenž „byl tak divný
pán, že s žádným se srovnati nemohl.
V obyčejích byl divný, neboť z žádné
sklenice nepil, toliko z té, kterou s se-
bou nosil, ani jinou lžící nejedl 
než svou vlastní. V šatech jedněch
chodil, až se na něm rozpadly a seděl
pak dva nebo tři dny ve vaně, až mu
nové ušili. Celý den spal a celou noc
pil . Kožich na libry kupoval, víno,
když mu služebník podával, zdaleka
musel v obou rukou držeti, aby na
něj ani nedýchal . mnoho jiných
divných věcí by o něm tuto psáti
přišlo .“ Mgr. Jiří Karel

Slezští páni Herbort z Fulštejna a Mikuláš z Vladěnína

Z historie

V posledních dnech a týdnech čteme v různých novinách jen chválu na ne-
stárnoucí hudbu Střediska volného času Rýmařov, hudbu Pedagog. Je až ob-
divuhodné, kterak se členové této nejstarší amatérské hudby v naší republice
vypořádali se ztrátou jednoho z nejlepších hudebníků širokého regionu, ka-
pelníka hudby Pedagog, pana Mgr. Romana Ichy. Hudba Pedagog i nadále vy-

víjí svou činnost a podle
slov mnoha posluchačů
i znalců hudby je stále
dobrá až výborná.
Je zcela namístě tomuto
hudebnímu tělesu, které 
za jistou krátkou dobu 
oslaví neuvěřitelného půl
století vystupování, popřát
ještě mnoho tvůrčích mu-
zikantských sil. Ať i nadále
rozdává tento hudební sou-
bor radost z dobré muziky
a hraje jako dosud od srdce
k srdci. Přeje R. Měřínský

V naší oblasti máme kvalitní taneční hudby
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Mechanická ochrana
Mnozí drobní pěstitelé poněkud opomíjejí některé staré, osvědčené způsoby me-
chanické likvidace zdrojů chorob a škůdců na zahradě. Považují je za pracné 
a pomalé. Je sice pravda, že zásah postřikovačem je jednodušší a rychlejší, ovšem
za předpokladu, že je udělaný ve vhodném termínu a správně určeným a naředě-
ným přípravkem. Metody mechanické ochrany nás provázejí prakticky po celý
rok. Doba vegetačního klidu je velmi vhodná pro řadu důležitých opatření.
V první řadě je to hrabání listí. Nemělo by však jít o ledabylé vyhrabání překá-
žející hmoty, ale o důsledné vyčištění půdy od základních zdrojů listových cho-
rob. Jen při nahlédnutí do odborné literatury zjistíme, že může jít o pěknou řád-
ku onemocnění.
Na jádrovinách je nejdůležitější strupovitost. Zde bychom měli dbát na vyhrabá-
ní všech zákoutí, odkud se na jaře šíří větrem spóry houby.
U peckovin přezimuje ve spadaném listí řada významných chorob. Třešně a viš-
ně lze ochránit před silnou skvrnitostí listů, která může ve vlhčích letech způso-
bit až totální opad listů již v červnu. Následuje špatná kvalita plodů, malé pří-
růstky a poškození mrazem.
Obě hlavní choroby ořešáku lze rovněž velmi omezit důkladným shrabáním lis-
tí.
Velký význam má tento zásah i u drobného ovoce např. antraknóza rybízu.
Odstranění starých listů a všech odumřelých částí je velmi důležité i u jahodní-
ku.
Z uvedeného vyplývá, že pořádek na zahradě je velice užitečným ochranářským
opatřením. Shrabané listí lze zkompostovat, nesmí však nemocné listí zůstat 
na povrchu, aby se nemohla šířit nákaza do okolí.

Z lunárního kalendáře
7., 8. listopad - oheň-plod...zabezpečte polokeře broskví přihrnutím půdy.
9., 10. listopad - země-kořen...Očistěte kmeny a silnější větve od mechů a lišej-
níků a odpad ihned spalte - přezimují zde škůdci.
11., 12. listopad - vzduch - květ...je-li vhodné počasí, vysazujeme ještě cibulovi-
ny a růže. Růže nikdy nevysazujeme na místo, kde už růže předtím rostla. Růže
před výsadbou namočíme do vody a do řídké jílové kaše a sázíme.
13., 14., 15. listopad - voda-list...vydatně zalévejte venkovní rostliny. Pokud
možno nelejte na list. Také stále zelené rostliny potřebují hodně vody.
16., 17. listopad - oheň - plod...máte-li jabloně napadené mšicí krvavou, obsypte
jejich kmeny mletým nehašeným vápnem.
18., 19., 20. listopad - země - kořen...je-li potřeba, zakryjte rostliny smrkovým
chvojím.
21., 22. listopad - vzduch - květ...růže nechejte kvést tak dlouho, jak jen to bude
možné, zkracujeme jen výhony, které by překážely v přezimování.

Skládkové hniloby brambor
Kromě neparazitického šednutí (černání) dužiny se na bramborových hlízách vy-
skytuje několik skládkových hnilob způsobovaných mikroskopickými houbami.
Mokrou hnilobu, která většinou navazuje na suché hniloby houbového původu,
způsobuje bakterie.
Příznaky jednotlivých hnilob jsou odlišné podle původce, ale často se vyskytuje
i infekce několika patogeny současně.
Základem ochrany je používání zdravé sadby, včasná a důsledná ochrana proti

plísni bramborové,
šetrná sklizeň ve
vhodném termínu,
skladování fyziolo-
gicky vyzrálých, su-
chých a mechanicky
nepoškozených hlíz
a skladování při opti-
mální teplotě (nejlé-
pe 3 - 5°C) a vlhkos-
ti vzduchu (70 -
80%). Před vlast-
ním uskladněním je
vhodné hlízy pone-
chat po dobu 4 až 5
týdnů v prostředí
s teplotou 12 - 15°C,
kdy probíhá tzv. ho-
jivové období.

Ze školních lavic: Karlíčku, který savec nemá zuby? Prosím, náš dědeček.
Připravil Josef Kužela

Přezimujeme fuchsie
Většina fuchsií se dočká jen krátkého života. Mnoha pěstitelům není známo,
že fuchsie se na původních stanovištích dožívá mnoho let. V našich klimatic-
kých podmínkách jsou však zimní teploty pro fuchsie příliš nízké.
Rostliny na přezimování postupně přivykáme. Ponecháme je co nejdéle ven-
ku až do doby, kdy jsou hlášeny dlouhodobější mrazíky. Buďto je přeneseme
do nevytápěného skleníku, nebo je můžeme na noc zakrýt jednou až dvěma
vrstvami netkané bílé textilie. Také ve skleníku jim můžeme prodloužit pobyt.
Na začátku listopadu však již nelze otálet. Dlouhodobější mrazy pod -5°C by
poškodily i chráněné fuchsie ve skleníku. Nyní přišla doba, kdy výhony fuch-
sií zkrátíme asi o 1/3. Ušetříme tím místo při uskladnění, ale především duž-
naté nevyzrálé vrcholky, často již zavadlé nebo namrzlé, by ve skládce byly
zdrojem chorob. Odstraníme všechny zaschlé, žluté a poškozené listy. Vhodné
je udělat postupně dva postřiky proti plísni šedé a proti škůdcům (mšice, svi-
lušky, molice). Půdu udržujeme mírně vlhkou, aby rostliny nepřeschly. Při
pravidelných kontrolách odstraňujeme opadané listy. Po úplném opadu rostli-
ny podruhé postříkáme proti plísni šedé.
Stanoviště pro přezimování by nemělo být tmavé. Teplota v rozmezí 5-8°C.
Kdo pěstuje hybridy 8-10°C. Ideální je temperovaný skleník, nevytápěné po-
koje, světlé chodby a verandy. Pozor však na nízké teploty těsně u skla a prů-
van. Tmavé sklepy a garáže nejsou ideální, ale přesto se zde rostlinám bude
dařit lépe než na okně přetopeného pokoje.

Skládkové hnědnutí slupky jablek a hrušek
Tato fyziologická porucha jablek může mít několik příčin. V první řadě 
je to příliš dlouhé skladování odrůd, které k tomu nejsou vhodné. Tento typ po-
škození přechází postupně ze slupky i do dužiny. Předčasné hnědnutí se proje-
vuje zejména na dlouhodobě skladovaných odrůdách (např. Ontario Madame
Verte) a především u předčasně sklizených plodů (často koupených na tržišti).
Často se objevuje až po přenesení plodů z chladných skladů do pokojové tep-
loty. Hnědnutí slupky u některých citlivých odrůd (Banánové zimní,
Boskoopské červené, Coksova reneta, Golden Delicious, Jonathan, Wealthy)
může způsobovat skladování při příliš nízké teplotě (blízko 0°C). Tato porucha
pak často bývá doprovázena hnědnutím slupky a rozpadem pletiv dužiny.
Jablka zapomenutá na stromě napovídají, že jsme včas nezvládli sklizeň to-
hoto ovoce. Mnohdy to však může být záměr, to v případě, že máme ovoce 
ve sklepě dostatek a dopřejeme tuto pochoutku také ptactvu, které nám na za-
hradě plní funkci přirozeného regulátora hmyzích škůdců.
Pokud jablka zmrznou při teplotách okolo minus 5°C, můžeme odrůdy s vyš-
ším obsahem cukrů ještě konzumovat, když je necháme přirozeně na stromě
„roztát“. V žádném případě je nesklízíme zrána bez rukavic, protože velkým
teplotním rozdílem dochází k hnědnutí slupky a plody citelně ztrácejí trvanli-
vost. Rovněž neukládáme podchlazené plody do relativně teplého sklepa, kde
dochází k orosení a zkrácení uchovatelnosti. Raději je šetrně v bavlněných ru-
kavicích očesaná uložíme venku pod přístřešek a teprve další den ukládáme
do sklepa.
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Poděkování
Toto cestou chci upřímně poděkovat kolektivu chirurgického oddělení nemocnice v Rýmařově za obětavou péči, kterou mi věnovali a lékařům a ostatnímu
personálu interního oddělení za rychlý a včasný zásah a zajištění odborného léčení na specializovaném pracovišti. Ocenění kvalifikované péče i zásahu lé-
kařů v rýmařovské nemocnici vyslovili i lékaři kardiologického centra v Třinci-Podlesí, kam jsem byl vrtulníkem dopraven. Ještě jednou dík.

Josef Vosyka, Rámařov

Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Nemocnice v Rýmařově má devadesát let
Před devadesáti lety byla slavnostně
otevřena nová moderní Všeobecná
nemocnice císaře Františka Josefa I.
v Rýmařově.
Při příležitosti tohoto výročí vydává
společnost Nemocnice s.r.o.
Rýmařov publikaci, která popisuje
zajímavou historii zdravotnictví 
na Rýmařovsku od jeho počátků
před 450 lety a vývoj stávající ne-
mocnice od vzniku do dnešních dnů.
Publikace má takřka 80 stran textu 
a 100 obrázků, historických i součas-
ných. Zájemci budou mít možnost 
si knížku zakoupit v nemocnici,
v Městském muzeu, Městském infor-
mačním centru i v prodejně knih.
Významnému výročí - jak pro ne-
mocnici, tak i pro město a celé
Rýmařovsko - se budeme blíže věno-
vat v příštím čísle Rýmařovského
horizontu. Dnes přinášíme krátký 
úryvek z publikace (str. 19 - 20):
„ ... Již v roce 1904 byly vypracová-

ny Johannem Schubertem, stavite-
lem z Janovic, plány na výstavbu no-
vé nemocnice na Bergstädterstrasse.
Mělo se jednat o jednoposchoďovou
hlavní budovu s 56 lůžky, spojenou
koridorem s odděleným domem 
pro sestry, přízemní infekční pavilon
se 14 lůžky a rovněž přízemní budo-
vu prádelny a umrlčí komory, vše
v upraveném zahradním areálu.

17. července roku 1909 se město roz-
hodlo pro výstavbu moderní nemoc-
nice a na základě žádosti určené
Zemskému úřadu Markrabství mo-
ravského obdrželo v roce 1910 sub-
venci ve výši 93 000 korun, splatnou
v deseti ročních splátkách. 8. března
1911 povolilo okresní hejtmanství za-
hájení výstavby hlavní budovy ne-
mocnice a 12. září 1911 stavbu dal-
ších objektů. Nová projektová doku-
mentace zpracovaná architektem
Hugo Hegerem z Breslau (Vratislav)

počítala s dvouposcho-
ďovou hlavní budovou
spojenou s domem 
pro sestry včetně nemoc-
niční kaple, (projekt pa-
matoval na případné roz-
šíření stavbou zrcadlově
obráceného hlavního pa-
vilonu směrem k Hor-
nímu Městu), stavbou in-
fekčního pavilonu (dneš-
ní dětské oddělení), bu-
dovou prádelny a čistící-
ho zařízení odpadních
vod a márnicí. (Budova
dnešního interního oddě-
lení a radiodiagnostické-
ho oddělení sloužila jako
městský chudobinec.)
V únoru 1912 rozhodl
Moravský zemský sněm
v Brně o dodatkové sub-
venci ve výši 30 tisíc ko-

run (opět se splatností deset let) a mi-
mořádné subvenci ve výši 3 tisíce ko-
run pro účely kanalizace. Podmínkou
subvencí bylo, že projektovaná kapa-
cita 82 lůžek bude dodržena a že sku-
tečný náklad na stavbu podle faktur
nebude nižší než 492 tisíc korun. 
Během velmi krátké doby pak byla
za účasti mnoha významných firem
vystavěna moderní nemocnice s ka-
plí včetně potřebného zázemí a zaří-

zení bylo slavnostně otevřeno 2. pro-
since roku 1912 (v den 64. výročí ná-
stupu Františka Josefa I. na trůn) 
a bezprostředně zahájilo provoz pod
názvem Všeobecná nemocnice císaře
Františka Josefa I. Prvním a jediným
primářem nové nemocnice (monopri-
mariát) se stal MUDr. Julius Boese.
Vznikla jedna z nejpůsobivějších 
a také nejpotřebnějších staveb ve
městě.“ Ing. Miloslav Marek

Dobová pohlednice z r. 1912. Pokládání základního kamene stavby nemocnice v r. 1911.

Foto: Ing. Miloslav Marek
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Školy informují

Tradiční setkání seniorů, kteří v daném
kalendářním roce oslavují sedmdesáté
nebo pětasedmdesáté výročí svého naro-
zení, se uskutečnilo v pátek 18. října
v malém sále Střediska volného času.
Pořadatelem této akce bylo město
Rýmařov ve spolupráci s komisí pro ob-
čanské záležitosti a Střediskem volného
času. Předsedkyně komise pro občanské
záležitosti Božena Filipová přivítala
všechny přítomné oslavence i s jejich
doprovodem a vyjádřila poděkování 
za prospěšnou práci, kterou pro naše
město vykonali. Zdůraznila, že ani v do-
bě, kdy téměř všichni již využívají za-
slouženého odpočinku, se na naše dříve
narozené spoluobčany nezapomíná.

Setkání seniorů, kterého se letos zúčast-
nila asi stovka pozvaných oslavenců,
přišli pozdravit i zástupci města, staros-
ta Ing. Kolář, místostarosta Ing. Kropáč
a vedoucí odboru společenských záleži-
tostí Jaroslava Růžičková, radní Květa
Sicová, dále ředitelka Střediska volného
času v Rýmařově Marcela Pavlová a čle-
nové komise pro společenské záležitos-
ti. O pohoštění pro oslavence se již tra-
dičně postarali učňové oboru kuchař -
číšník Středního odborného učiliště
a odborného učiliště zemědělského pod
vedením svých mistrů, zejména Jany
Egidové a dalších. Seniorům se také
představili žáci základní umělecké školy
s ředitelem Mgr. Jiřím Tauferem. Pro
slavnostní chvíli si připravili ukázky
svých dovedností. Rozezvučely se stru-
ny kytar, zazněly tóny v podání flétno-
vého souboru pod vedením učitelky
Renaty Lašákové, představila se žákyně
dramatického oboru ZUŠ učitelky
Sylvie Jablončíkové s monologem 
ze hry Sluha dvou pánů od Goldoniho.
A co by to bylo za setkání, kdyby přitom
chyběla hudba Pedagog. I letos si mohli
nejen poslechnout, ale také zatancovat
naši oslavenci při nestárnoucích melodi-
ích. A že seniory nemusel nikdo do tan-
ce dlouho pobízet, svědčí fakt, 
že při prvních tónech byl parket plný.
Co dodat na závěr? Snad jen doplnit řadu
gratulantů - zástupců města a dalších or-
ganizací, aby elán, životní pohoda a pev-
né zdraví našim dříve narozeným vydrže-
ly ještě po další dlouhá léta a všem, kteří
tato tradiční setkání připravují, vyslovit
velký a upřímný dík. JiKo

Veřejné poděkování
V pátek 18. října jsem doprovázel svou matku na setkání seniorů do sá-
lu Kulturního domu v Rýmařově. Příjemné, velmi milé prostředí bylo 
umocněno pěknými uvítacími slovy pana starosty i členek komise 
pro občanské záležitosti městského úřadu. Skoro jsem litoval, že nepat-
řím mezi jubilanty, mezi oslovené občany našeho města. Pěkné vystou-
pení žáků naší základní umělecké školy, jakož i vzorná obsluha ze stra-
ny studentů, to vše vytvořilo příjemný rámec pro jubilující občany ve
věku 70 a 75 let. Skvělou atmosféru setkání nemohl nikdo jiný lépe pod-
pořit a dokreslit než právě nestárnoucí, stále skvělá hudba SVČ, hudba
Pedagog. Tuto hudbu pamatuji již jako dítě, jako člen dávné dechové
hudby pana Vraného a zjistil jsem, že nejen nestárne, naopak, je stále
stejně kvalitní, až výborná.
Děkuji touto cestou hudbě Pedagog za skvělou atmosféru, kterou vy-
tvořili nejen pro mou matku, ale pro všechny přítomné jubilující obča-
ny. Jistě si tento krásný večer zasloužili za celoživotní práci, kterou vy-
konali pro naše krásné, horské město Rýmařov. V. Toman, Rýmařov

Ve čtvrtek 24. října předala referentka osadního výboru v Ondřejově Anežka
Továrková v hotelu Avion kytičku a plaketu Ludmile Sigmundové za třicetileté
působení v hudbě Pedagog.
I když hudba Pedagog hraje
svým příznivcům v Ondřejově
k tanci a poslechu pravidelně
jen dvakrát do roka, byla slova
díků, kytička a plaketa z rukou
Anežky Továrkové pro zpěvač-
ku Ludmilu Sigmundovou oce-
něním, které zahřeje u srdce.
Zpěvačka Pedagogu Ludmila
Sigmundová byla také nedávno
úspěšná v televizním soutěž-
ním pořadu Doremi, který vy-
hrála.                               JiKo

Osadní rada Ondřejova ocenila třicetileté pů-
sobení Ludmily Sigmundové v hudbě Pedagog

Klub mladé módy Další pochvala 2. základní škole
Také v letošním školním roce převažují
na SSOŠ PRIMA, s. r. o., dívky, a proto
se zde ustavil „Klub mladé módy“, který
si pod vedením odborné učitelky p. Jitky
Gottwaldové vytkl za cíl seznámit děv-
čata, ale i chlapce s tím, jak se oblékat,
starat se o pleť, chovat se ve společnosti
atd.
První akce se „Klubu mladé módy“ po-
dařila. V pondělí 21.10.2002 v podvečer
se sešlo v klubovně Domova mládeže 

na akci „Péče o mladou pleť“ 25 dívek, 
a také 4 chlapci. Pozvaná vizážistka 
p. Jana Ryšánková, mistrová odborného
výcviku SOU Bruntál obor kosmetička,
seznámila zajímavou formou přítomné
s každodenní péčí o pleť, předvedla ná-
zorné ukázky a odpověděla na dotazy.
Další besedy pro členy klubu i ostatní
zájemce na uvedená témata se již při-
pravují.

Jitka Gottwaldová, SSOŠ PRIMA, s. r. o.

Plně obsazený malý sál SVČ svědčil o velkém zájmu seniorů

Během dvou měsíců školní docházky v novém školním roce doká-
zalo vedení a pedagogové 2. základní školy v Rýmařově uskutečnit
sběr kaštanů a starého papíru.
Obě akce měly mezi dětmi velký ohlas a konečně výsledky obou ak-
cí byly více než lichotivé. Je až obdivuhodné, jak dokáží učitelé své
žáky motivovat pro dobrou věc.
Snad jedno jméno za všechny žáky, kteří se do sběru zapojili. Žák
6. třídy Jiří Jaroševský se dokázal ve sběru kaštanů umístit na pěk-
ném druhém místě a ve sběru starého papíru si se svými 610 kg u-
místění ještě vylepšil a dosáhl na příčku nejvyšší - 1. místo v rám-
ci celé školy. Měřínský R.



Pachatel se vrátil
na místo činu,

to se mu však nevyplatilo
Neznámý pachatel se opět vloupal
v noci ze čtvrtka 17. na pátek 18. říj-
na do areálu rýmařovského autoba-
zaru. Dřevěným hranolem rozbil
skleněnou výplň dveří správního
domku, vypáčil kovovou mříž 
a z místnosti vzal klíče od vozidla
Ford Escort v hodnotě 160.000 Kč,
se kterým odjel z autobazaru nezná-
mo kam. Tento případ byl nečekaně
vyřešen v době kolem 22.00 hodiny,
kdy automobilového zloděje stavěli
v obci Křelov (okr. Olomouc) poli-
cisté. Pachatel však na pokyny poli-
cistů nereagoval, najížděl na ně a na-
konec svou zběsilou jízdu s ukrade-
ným autem zakončil havárií. Z ne-
známého pachatele se vyklubal devě-
tadvacetiletý muž z Olomouce, který
se přiznal i k červnovému vloupání
do rýmařovského autoparku. Tenkrát
odtud odcizil podobným způsobem
vozidlo zn. Audi A6 QUATRO
v hodnotě 650.000 Kč, které pak po-
licisté našli odstavené v ulicích
Olomouce. Proti pachateli bylo za-
hájeno trestní stíhání.

Z rekreačního objektu
bral na co přišel

Neznámý pachatel se vydal na lup
poté, co si vyhlédl rekreační objekt
ve Staré Vsi. Jeho majitelé nebyli 
v inkriminované době (od 19. do 21.
října) přítomní, a tak se vetřelec ne-
musel obávat, že by jej někdo mohl
vyrušit. Vloupal se dovnitř a postup-

ně si odsud odnesl televizor, mikro-
vlnou troubu, varnou konvici, moto-
rovou sekačku, fén, snowboard, troje
značkové lyže a oteplovací kalhoty
na lyže. Škoda, kterou majitelům ob-
jektu tento pachatel způsobil, dosá-
hla výše 63.000 Kč.

Příruční pánská kabelka
skrývala finanční hotovost

téměř 50.000 Kč
V pátek 25. října kolem poledne po-
nechal jeden z klientů na stole v ne-
zajištěné kanceláři jedné nejmenova-
né rýmařovské firmy pánskou kože-
nou příruční kabelku, která zřejmě
byla velkým lákadlem pro neznámé-
ho zloděje. Ten uvnitř našel finanční
hotovost 50.000 Kč a k tomu ještě
mobilní telefon. Záležitost je v sou-
časné době předmětem dalšího šetře-
ní Policie ČR.

Prodejna potravin
na Opavské vykradena

V nočních hodinách z pátku 25. 
na sobotu 26. října se pokusil nezná-
mý pachatel vniknout do prodejny po-
travin na ulici Opavské ze zadní části
objektu. To se mu však nepodařilo,
proto cihlou rozbil skleněnou výplň
vstupních dveří a tak se dostal 
dovnitř. Z prodejny odcizil velké
množství cigaret, stírací losy, alkohol
různých značek, maso, náramkové
hodinky, dobíjecí kupóny k mobilním
telefonům a z otevřeného trezoru fi-
nanční hotovost 850 Kč. Celková ško-
da na majetku a odcizených věcech
dosáhla výše 20.000 Kč. JiKo

Výňatek z kroniky:
Podzim se hlásí chladem rána
do jednoho takového jsme se pro-
budili, abychom se vydali 
do Beskyd na hřeben Lysé hory.
Zájezdový autobus pohltil na pa-
desát skautů a také velký kámen
z letošního tábora na Prudkém po-
toce. Kámen s jmenovkou Junák
Rýmařov bude přiložen k mohyle
- památce padlých skautů ve II.
světové válce. Po dvou hodinách
jízdy míjíme Frýdlant nad
Ostravicí, Malenovice a konečná
zastávka je hotel P. Bezruč. Tady
nás autobus vyložil a my jsme vy-
kročili horám vstříc včele s plápo-
lající střediskovou vlajkou.
Nechtěli jsem si uhnat zápal plic,
proto jsme s výstupem nijak ne-
spěchali a v klidném tempu do-
sáhli po dvou hodinách cíle. Mračna se na čas rozestoupila a nám se nabídl
pohled dolů, odkud jsme vystoupali - úctyhodná hloubka a taky pohled k Lysé
hoře vzbuzuje respekt. A tady je náš cíl - mohyla Ivančena, úhledně seskláda-
ný monument s tisíců kamenů, které sem vynesli skauti i trampové a turisti
z celé republiky během její padesátileté historie. Malým obřadem za zpěvu ju-

nácké hymny byl slavnostně přiložen náš kámen a byla vzdána pocta pěti
skautským bratrům - pěti příslušníkům odbojového hnutí, kteří byli na udání
zatčeni a bez soudu popraveni.
Po chvíli odpočinku nabytí sil a nezbytném fotografování jsem se vydali 
na sestup, který už byl bleskový, každý se těšil na své sedadlo v „expresu“.
Po dobrém obědě v Malenovicích jsme se rozjeli zpátky, a to nikdo netušil,

že budeme ještě jednou vystupovat. Navštívili jsme totiž památník Ostravské
operace v Hrabyni, kde mnozí z nás ještě nebyli. Podruhé jsme se tak poklo-
nili obětem padlým ve II. světové válce.
Navečer nás autobus spolehlivě dovezl do Rýmařova a s pocitem dobře proži-
tého dne jsme se rozešli domů. Andy

Podzimní skautská výprava
- Ivančena v Beskydech

V noci z neděle 3. na pondělí 4. listopadu přijel Martin na bílem koni s první
sněhovou nadílkou.
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Sport

Mistrovství světa v brněnském Boby centru prověřilo připravenost našich kulturistek
Ludmila Glacnerová se umístila na výborném sedmém místě

Ve dnech 5. - 6. října se uskutečnilo v brněnském
Boby centru, milovníky ženské kulturistiky tolik
očekávané, Mistrovství světa 2002. Česká republi-
ka nominovala do reprezentace celkem 16 žen
a nově tři mladé muže pro kategorii fitness mužů.
Ženy soutěžily ve třech kategoriích: Kulturistika
(váhové kategorie do 52 kg, do 57 kg a nad 57 kg),
Fitness a Body fitness.
Mistrovství světa se zúčastnilo 36 států se 170 sou-
těžícími. Nejvzdálenější reprezentantky přijely 
do Brna z Brazílie, Nového Zélandu, Japonska
a Jižní Afriky.
Podstatné však je to, že v brněnském Boby centru
měla žhavé želízko i Česká republika, a tím nebyl
nikdo jiný než Lída Glacnerová, mistryně ČR a ab-
solutní mistryně ČR z roku 1998, vicemistryně
Evropy v kulturistice z roku 2001, držitelka titulu
Miss sympatie ze 4. soutěžní přehlídky Region
Regina 2002. Původem z Rýmařova, téměř pět let
žije v Břidličné, v současné době pracuje jako vy-
chovatelka v domově mládeže na SSOŠ Prima
s.r.o., Rýmařov.
Když se ohlédnete zpátky, jak u vás probíhala
příprava na světový šampionát v kulturistice?
S přípravou jsem začala již v únoru. Tentokrát pro-
bíhala bez větších zdravotních problémů.
Navštěvovala jsem dvakrát denně posilovnu,
kde jsem v rámci tréninku prováděla s vysokou in-
tenzitou cvičení s činkami. Dále to bylo dvakrát
denně čtyřicetiminutové posilování na stepru a jíz-
da na kole. Třetí týden v září jsem nastupovala 
na soustředění, kde jsme se v kolektivu celé repre-
zentace připravovali pod vedením státní trenérky.
Jak byste hodnotila vlastní průběh mistrovství
světa?
Po organizační stránce se mistrovství světa nedá
naprosto nic vytknout. Organizátoři udělali maxi-
mum pro dokonalý a hladký průběh celého šampi-
onátu. Prostředí brněnského Boby centra a jeho
show laser hala měla všechny předpoklady k usku-
tečnění MS v kulturistice. Mnoho znamenalo i to,
že záštitu nad šampionátem převzala první dáma
Dagmar Havlová. Do Brna se sjely světové špičky
body byznysu. O opravdu velké úrovni svědčí
i fakt, že jsme jako reprezentanti byli ubytováni
v luxusním hotelu Boby centra, kde jen tak pro
představu za jednu noc zaplatí nocležník 5.000 Kč.
Samotná soutěž sestávala z nezbytných protoko-
lárních formalit, prezentace, vážení a podobně.
Moje váhová kategorie byla zastoupena 17 soutě-

žícími, to znamenalo, 
že se ještě dvě závodni-
ce musely vyeliminovat,
vzhledem k tomu, že 
do semifinále může po-
stoupit jen 15 závodnic.
Sešla se opravdová elita.
Předloňská mistryně
světa, předloňská mist-
ryně Evropy, loňská vi-
cemistryně světa, letošní
mistryně Evropy, zkrát-
ka, co jméno, to titul.
Rozhodčí to neměli 
při vybírání finálové šest-
ky vůbec jednoduché.
Můj pohled na objektivní
hodnocení kulturistiky se
ovšem po tomto šampio-
nátu změnil. Věděla jsem,
že zákulisní boje fungují
u každého sportu, ale to,
co jsem zažila v Brně na
mistrovství světa, mi ne-
jen vyrazilo dech, ale ta-
ké změnilo můj pohled
na kulturistiku. Po tomto
šampionátu jsem se roz-
hodla definitivně ukončit
svou kariéru na poli kul-
turistiky.
Můžete být konkrétněj-
ší?
Já bych nerada celou zá-
ležitost komentovala.
Snad jen tolik: víte, 
že dáte do přípravy
mnohem více, víte, že
vaše forma je opravdu
dobrá, všichni kolem
vás říkají máš na to, fi-
nále je jisté. A najednou
jsem cítila, že ve finále
nebudu. Cítila jsem to hned, když jsme tam na-
stoupili. Bylo to cítit už v zákulisí.
Skončila jste na sedmém místě, to znamená, že je-
diná příčka vás dělila od finále?
Je pravda, že semifinalistky, to byla špička. 
Na druhé straně podle mého názoru někdy jen špič-
ka podle jména, než podle toho, co bylo k vidění.

Jak dopadlo konečné umístění ve vaší váhové ka-
tegorii?
Mistrovství světa vyhrála moje výborná kamarád-
ka z Plzně Zdeňka Razýmová, která zkoušela štěs-
tí na mistrovství světa již osmkrát, z toho třikrát 
po sobě byla vicemistryní světa a titul si právem
zaslouží. Druhé místo obsadila Rumunka Monica
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výběrové řízení

na pozici
„úvěrový poradce“

v místě vašeho bydliště

Všeobecná stavební spořitelna
Komerční banky, a.s.

vypisuje

V případě zájmu kontaktujte:

Regionální ředitelství,
Hlavní třída 10, 787 01 Šumperk,
Tel.: 583301151, fax 583212200.

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 22. listopadu

Uzávěrka pro řádné vydání je
v pátek 15. listopadu do 12.00 hodin.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

21/2002

První sněhová nadílka v Rýmařově působí starosti především silničářům a mo-
toristům.

Vše co jste chtěli vědět o daních......

NNAABBÍÍZZÍÍ
� zpracování všech typů 

daňových přiznání 
� vedení účetnictví

jednoduchého
i podvojného

� vedení mzdové agendy
� vypracování podkladů 

k úvěru, dotaci
� daňové a ekonomické

poradenství

Kancelář:
J. Fučíka 109, Rýmařov

tel: 0420 554 213 111, 0420 776 040 469
e-mail: a.kohoutek@cmail.cz
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Florbalový oddíl SK Medvědi Rýmařov pořádá:

v neděli 10.11.2002
ve sportovní hale Břidličná (vedle krytého bazénu)

5. a 6. kolo florbalové soutěže SM přeboru mužů - divize Jih

Rozpis utkání:

9.00 TJ Asper Šumperk - FBC 6165 Lipník
10.10 FBC Sokol Přerov - TJ MEZ Vsetín B
11.20 1. FbK Rožnov p.R. - Boca Juniors
12.30 SK Medvědi Rýmařov - TJ Asper Šumperk
13.40 FBC 6165 Lipník - FBC Sokol Přerov
14.50 TJ MEZ Vsetín B - 1. FbK Rožnov p.R.
16.00 Boca Juniors - SK Medvědi Rýmařov

Vstup zdarma

Všechny florbalové příznivce srdečně zve
florbalový oddíl SK Medvědi Rýmařov
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Nabízíme zvefiejnûní reklamy v‰em podnikatelÛm z R˘mafiova a okolí.

Grafické zpracování v cenû inzerátu. Poskytujeme mnoÏstevní slevy.
Fyzick˘m osobám nabízíme soukromou fiádkovou inzerci, blahopfiání

k v˘roãí nebo vzpomínku na blízkou osobu. Cenovû v˘hodné nabídky.

Chcete probudit a poznat svoji vlastní energii?

Přijďte na koncert
indické hudby

- hraje skupina z Brna

„VÍTR DO DLANĚ“

Kdy?: 17. listopadu 2002 ve 14.00 hodin ve Středisku volného 
času (kulturní dům) na malém sále.

Vstupné dobrovolné
O přestávce ukázka cvičení žen - seniorek
na harmonizaci tělesných a duševních sil

TJ Jiskra, Anežka Velecká

Nahlédněme do výsledkové tabulky (do 10. místa)
váhové kategorie nad 57 kg,

ve které na letošním MS Ludmila Glacnerová bojovala:

Muresan a na třetí příčku dosáhla Maďarka Erika Taksony.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, ze-
jména Ing. Laduslavu Zikovi, vlastníku firmy Pharmakon,
který jako hlavní sponzor zajišťoval mou účast na mistrovství
světa.
Rozhodla jste se tedy definitivně ukončit sportovní činnost?
Kulturistiku ukončím, sportovní činnost ne. Vzhledem k to-
mu, že bychom chtěli s manželem druhé dítě, vynechám 
asi nějakou tu sportovní etapu a potom bych se chtěla vrátit,
ale ne jako kulturistka, ale do kategorie Body fitness. Je to
příležitost jak například sportovat i při mateřských povinnos-
tech. Budu muset ovšem odstranit to, co jsem pracně 11 let
budovala, téměř polovinu svalové hmoty, což představuje
přibližně 20 kg. Víte, nechtěla bych, aby to vyznělo, že od-
cházím z kulturistiky pro svůj neúspěch a že body fitness je
mým únikem. Tak tomu opravdu není. Kategorie body fitness
je novou kategorií, přináší mnoho možností, ale i příležitostí
a já se už těším na další práci a snad i sportovní úspěchy.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo


