
V DNE·NÍM
âÍSLE NAJDETE
�

�
�

�

�

�
�

�
�
�

�

�
�
�

�
�

Ustavující zasedání Zastupitel-
stva zvolilo nové členy rady
města
Zeptali jsme se nového starosty
Zaspaly městské služby při prv-
ní větší nadílce sněhu?
Hasiči zdolávali dosud největší
požár tohoto roku
Aktuálně z rýmařovské nemoc-
nice
VZP ČR pro vás
Vznik Českomoravského rud-
ného průzkumu (1. část)

Policejní zápisník
Školy informují
Pozvánka na strašidelnou po-
hádku
Kulturní okénko města
Rýmařova
Naše listárna
Z historie
Sport - Vynikající výsledky rý-
mařovských kuželkářů
Fotbalový servis TJ Jiskra
Výsledky rýmařovského deseti-
boje

Foto: Mgr. Jiří Konečný

Změna rubrik v daném čísle vyhrazena

Foto: Mgr. Jiří Konečný

Foto: Ing. Miloslav Marek

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

21/2002

Cena 6 Kč

Čt r nác t iden ík
SVČ RÝMAŘOV
Vyšlo 22.11.2002



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT21/2002

2

Aktuálně z města

Ustavující zasedání zastupitelstva zvolilo nového starostu
V úterý 12. listopadu v 17.00 hodin se ve velkém sále Střediska volného času v Rýmařově uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva města Rýmařova.
Nově zvolení zastupitelé vzali na vědomí zprávu registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí o výsledku voleb do zastupitelstva města.
Po odstoupení zvolených členů zastupitelstva Zdeny Janků a Jana Kotrly nastoupili na jejich místa náhradníci z příslušných volebních stran a hnutí a nově zvo-
lené zastupitelstvo má v současné době toto složení:

Všichni zvolení členové zastupitelstva města složili slib podle § 69 odst. (2) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;
Zastupitelé schválili podle § 84 a § 99 zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění, že:
a) rada města bude mít sedm členů
b) bude jeden místostarosta
c) dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva budou dva, starosta a místostarosta;

Zastupitelstvo města Rýmařova zvolilo podle § 84 odst. (2) písm. 1) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění v tajném hlasování
a) starostou města Rýmařova Ing. Petra Kloudu počtem 11 hlasů
b) místostarostou města Rýmařova Ing. Pavla Koláře počtem 12 hlasů
c) členy Rady města: Ivana Zigmunda počtem 13 hlasů

Mgr. Vlastimila Barana počtem 12 hlasů
Josefa Pupíka počtem 12 hlasů
Ing. Jaroslava Kalu počtem 11 hlasů
MUDr. Mariána Olejníka počtem 11 hlasů

Zastupitelé schválili termín druhého zasedání zastupitelstva města na den 5. prosince
2002 s programem:

- schválení programu a termínů zasedání zastupitelstva města pro rok 2003
- schválení jednacího řádu ZM
- zřízení iniciativních, kontrolních a správních orgánů města.

V bodu různé vystoupil nově zvolený sta-
rosta města Ing. Petr Klouda, který podě-
koval dosavadnímu starostovi Ing. Pavlu
Kolářovi a místostarostovi Ing. Milanu
Kropáčovi za dosavadní činorodou a ús-
pěšnou práci, kterou pro město vykonali.
Nastínil také výhledově nejdůležitější zá-
měry, které čekají nejen na něj jako na no-
vě zvoleného starostu, ale také na celé za-
stupitelstvo. Bude se jednat například o do-
končení kanalizace ve městě a také úspěš-
né završení reformy státní správy. V průbě-
hu nadcházejícího volebního období bude
podle očekávání Česká republika přijata
za nového člena Evropské unie a pro nové
zastupitelstvo to bude znamenat mnoho no-
vých problémů, které bude potřeba vyřešit.
Zastupitelé přichází rovněž do volebního
období, kdy rozpočet města je velmi zatí-
žen náročnými stavbami, které ve městě
probíhají a zůstane tedy málo prostoru pro
uskutečňování programů jednotlivých stran

a hnutí. Starosta proto zdůraznil, že bude
prosazovat zájmy jednotlivých stran a hnu-
tí a podotkl, že jednotliví členové
Zastupitelstva by měli zabránit prosazová-
ní úzkých osobních zájmů. Na adresu pří-
tomných občanů, kteří se ustavujícího za-
sedání zúčastnili v počtu asi dvou stovek,
starosta řekl, že očekává podněty a návrhy,
opět nikoliv jen úzce osobně zaměřené, ale
týkající se problematiky celého města.
V závěru Ing. Klouda popřál všem přítom-
ným pevné zdraví, hodně sil a energie
k zvládnutí všech úkolů, které před námi
všemi stojí.
Na závěr ustavujícího zasedání seznámil
zastupitele předseda návrhové komise
MUDr. Marián Olejník s návrhem usnese-
ní, které bylo jednomyslně schváleno vše-
mi hlasy.
Tím byl poslední bod vyčerpán a starosta
Ing. Petr Klouda ukončil ustavující zasedá-
ní a poděkoval veřejnosti za účast. JiKo

Bod různé



Petr Klouda se narodil
v Rýmařově 5. října 1959.
Vystudoval Gymnázium
v Rýmařově odkud odešel na studia
Vysokého učení technického do
Brna na obor ekonomika a řízení
strojírenství. Po úspěšném absol-
vování vysoké školy nastoupil na
státní statek do Rýmařova jako plá-
novač, následně jako ekonom stát-
ního statku v Ryžovišti ovšem pod
hlavičkou jednoho podniku.
Dalších sedm let pracoval 
na Tepelném hospodářství v Rýma-
řově a odtud odešel pracovat do fir-
my Kasard. Na 2,5 roku změnil pů-
sobiště a vrátil se na Tepelné hos-
podářství, tentokrát však do Ti-
šnova. Odtud již směřovaly jeho
kroky na místo jednatele
Městských služeb Rýmařov, kde
pracoval až dosud.
Ing. Petr Klouda je ženatý, má dvě
děti a jeho koníčky jsou myslivost
a zahrádkaření.

Jaké jste měl pocity, když jste zís-
kal podporu většiny členů zastupi-
telstva, kteří rozhodli o tom, že
se stanete prvním mužem na rad-
nici v Rýmařově?
Zpočátku jsem netušil, že potřebné
hlasy získám, takže mě to překva-
pilo. Domníval jsem se, že podporu
zastupitelů mít nebudu, proto jsem
ani na post „nejvyššího muže rad-
nice“ nepomýšlel. Postupný vývoj
ukázal, že bych podporu získat mo-
hl a tím se můj názor na celou věc
změnil. Řekl jsem si, proč to ne-
zkusit. Nechtěl jsem také zradit své
voliče.
Místo starosty máte teoreticky jisté
jen na jedno volební období, to
znamená maximálně na dobu čtyř

let. Měl jste těžké rozhodování
v tom, zda opustit stálé místo jed-
natele společnosti městské služby?
O velké životní změně, pokud se to
dá takto formulovat, jsem vážně
přemýšlel. Když kráčí člověk 
do nejistoty, nikdy neví, co jej čeká.
Je to ovšem výzva, která se neodmí-
tá. Když bych do toho nešel, tak ur-
čitě vím, že bych litoval. Na druhé
straně se může stát, že budu litovat
toho, že jsem místo přijal. Ale tako-
vé úvahy provází každou změnu.
Můžete rámcově naznačit vaše
první kroky ve funkci starosty
a nejbližší plány do budoucna?
Z mého pohledu jsou záměry zcela
jasné. Jednoduchý, funkční a laciný
chod radnice. Dokončení a dofi-
nancování stavby veřejné kanaliza-
ce a zdárné dokončení reformy ve-
řejné správy v Rýmařově. Pokud
budou na nás v tom směru kladeny
nároky, zvládnout vstup do
Evropské unie v rámci města.
Připravit či rozpracovat projekty 
na základě finančních možností
vzhledem k rozpočtu města, který
je momentálně zatížen z důvodu
budování infrastruktury. Budu se
snažit, aby se v zastupitelstvu pro-
sadila většina reálných pozitivních
projektů jednotlivých stran a hnutí,
které byly v jejich programech.
Jedná se o programy v nejrůzněj-
ších oblastech, například ve sportu,
kultuře, rozvoji bydlení, zdrojů pit-
né vody a mnoha dalších. Pokud
bude možnost řadu věcí uskutečnit
pomocí nejrůznějších dotačních ti-
tulů, byla by velká chyba, abychom
toho nevyužili.
Očekáváte podporu ze strany bý-
valého starosty a v současné době
místostarosty Ing. Pavla Koláře?
Pochopitelně, že očekávám. Pavel
Kolář je velmi vstřícný. Pro náš
společný rozjezd dělá maximum
a hlavně má obrovské zkušenosti.
V současnosti již máte za sebou
první důležitá i méně důležitá jed-
nání, můžete v krátkosti říci, co
jste projednávali v prvních dnech
vašeho působení ve funkci?
Jednání bylo několik. Jednalo se
spíš o seznámení se s činností jed-
notlivých odborů radnice a s někte-
rými zástupci městských organiza-
cí. Důležité jednání jsem měl
s městskou policií, k jejíž práci
jsem měl řadu připomínek a vý-
hrad. Rozhodl jsem se, že bude po-
licie technicky zabezpečena, včet-
ně služebního vozidla, ovšem jen
za předpokladu, že bude jejich prá-
ce odpovídat mým představám
a pokud si budou řádně plnit své

služební povinnosti.
Bude tedy městská policie k vidění
v ulicích Rýmařova i v pozdních
večerních hodinách? Změní se po-
vaha a charakter její pracovní čin-
nosti?
Se členy městské policie jsme jed-
nali o porušování jednotlivých 
obecně závazných vyhlášek města
Rýmařova. Vadí mi, že městská po-
licie přistupovala k řešení někte-
rých přestupků mírně řečeno shoví-
vavě, konkrétně v případech parko-
vání na chodnících nebo veřejných
prostranstvích, záboru veřejných
prostranství, stanování a rozdělává-
ní ohňů na sídlištích, obtěžování
občanů teenagery (15 - 18 let) -
mám na mysli bezhlavé jízdy na
skatebordech po náměstí, přemisťo-
vání laviček, konzumace alkoholic-
kých nápojů mladistvými a dalších
prohřešků proti vyhláškám. Poli-
cisty bylo vidět v terénu jen zřídka.
Teď budu usilovat, aby se situace
radikálně změnila. Městská policie
bude sloužit na směny a pokud to
bude nezbytně nutné, jsem připra-
ven uhradit jim i přesčasy. Jejich
činnost si ovšem řádně zkontroluji.
Na druhé straně chápu, že nemo-
hou zamezit tomu, že někdo něko-
mu odcizí poznávací značku z auta.
Ovšem dennodenně se opakujícím
prohřeškům se dá zamezit.
Myslíte, že se dá ve dvou lidech za-
jistit veřejný pořádek ve městě?
Neuvažuje radnice o rozšíření po-
čtu městských strážníků?
Počet v žádném případě zvyšovat ne-
budeme. Ve dvou lidech se veřejný po-
řádek uhlídat určitě dá. Je to jen na vů-
li členů městské policie.
Můžete se zmínit o nějakém dal-

ším důležitějším jednání, které na
radnici proběhlo?
Uskutečnilo se, jak jsem se již zmí-
nil, jednání pracovníků radnice.
Naznačil jsem, že budu usilovat
o zeštíhlení a zkvalitnění práce rad-
nice. Je potřeba provést revizi ob-
sazení jednotlivých úřednických
míst a tam, kde se domnívám, 
že jsou odbory přebujelé, budu usi-
lovat s radou města o případnou re-
dukci v rámci finančních úspor
a také v rámci rozšiřování pracov-
ních míst z hlediska reformy veřej-
né správy. Pokud budou někteří za-
městnanci ochotni přistoupit na re-
kvalifikaci, zcela jistě své uplatně-
ní najdou na postech, kde budou ú-
čelně využiti. Jinými slovy to zna-
mená zredukovat odbory, které jsou
méně účelné a posílit ty, které 
se nově budují a z domácích zdrojů
je takto obsadit. Odhaduji, že se ú-
čelné přemístění bude týkat postup-
ně 10 - 15 % zaměstnanců radnice
V současné době zpracováváte
rozpočet pro rok 2003. Bude
se i v rozpočtu škrtat?
Připravujeme rozpočet a dopředu
víme, že bude velmi napjatý v sou-
vislosti s probíhajícími stavbami
infrastruktury a dalšími důležitými
investicemi pro město Rýmařov.
Na základě všech dostupných in-
formací očekávám přijetí návrhu
rozpočtu pro rok 2003 v poslední
dekádě měsíce ledna. Vzhledem
k tomu, že dochází ke změnám
v položkách výdajů, bude možno
rozpočet kvalitně připravit a při-
jmout až po celkové roční uzávěrce
a ta bude až někdy kolem 20. ledna.
Děkuji vám, pane starosto, za roz-
hovor. JiKo
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Zeptali jsme se nového starosty
Jak již vyplynulo z předcházejícího článku, měs-
to Rýmařov má zbrusu nového starostu. Stal se
jím dosavadní ředitel (a jednatel) Městských slu-
žeb Ing. Petr Klouda, který získal 11 hlasů členů
zastupitelstva a jeho zástupcem se stal dosavadní
starosta Ing. Pavel Kolář.
Petr Klouda kandidoval v komunálních volbách

za Sdružení nezávislých kandidátů a získal abso-
lutně nejvyšší počet hlasů (910). Na ustavujícím
zasedání zastupitelstva očekávala veřejnost
s velkým zájmem velké boje o křeslo nejvýše po-
staveného muže radnice. Petr Klouda je svedl
s dosavadním starostou Pavlem Kolářem, který
kandidoval na kandidátce konkurenčních

Nezávislých, ti v novém zastupitelstvu získali
nejvíce mandátů. Pavel Kolář byl také druhým
nejčastěji voleným politikem. Obdržel od svých
voličů 811 hlasů. V boji o místo starosty zůstal
za Kloudou jen o krůček. Pro post místostarosty
se pro něj vyslovilo dvanáct zastupitelů z jede-
nadvaceti.

Dominanta Rýmařova
kostel sv. Michaela září do tmy

Městské služby Rýmařov do-
končily v nedávné době insta-
laci elektrického vedení a ha-
logenových svítidel, která již
v současné době zvýrazňují
jednu z nejvýznamnějších
dominant našeho města, stá-
tem chráněnou památku -
kostel sv. Michaela.
Tato investice se může zdát
někomu zbytečná. Ovšem
z hlediska kulturního dědictví
a v porovnání s významem
kulturních památek jiných
měst je zcela samozřejmá.
Náklady na realizaci nasvíce-
ní kostela dosáhly výše při-
bližně 150 000 Kč. JiKo
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Zaspaly Městské služby při první větší nadílce sněhu?
Větší část naší republiky zasáhlo po-
čátkem měsíce listopadu značné 
ochlazení a především husté a inten-
zívní sněžení, které přišlo nezvykle br-
zy i do tak relativně chladného regio-
nu jakým je Rýmařovsko. Ze sněhové
nadílky měly radost především děti,
které se pustily s vervou do stavění
sněhuláků nebo vytáhly boby či sáně
a proháněly se z přilehlých městských
kopečků. Méně radosti udělala tato
nadílka nám, dospělým. Většina řidičů
nestačila přezout své pneumatiky 
za zimní, což se projevilo také zvýše-
nou nehodovostí a starosti přibyly ne-
jen dopravní policii a silničářům, ale
také chodcům. Maminky s kočárky se
jen ztěží brodily rozbředlým sněhem
a někdo více, jiný méně, si zanadával

na Městské služby, proč pružněji neza-
reagovaly na nečekaný sněhový příval.
„Na sníh jsme připraveni byli, nebyli
jsme připraveni na sněhovou kalami-
tu. Na standardní zásah bylo připrave-
no univerzální vozidlo - Unimog
a malotraktor na odhrnování sněhu
z chodníků. Další mechanizmy neby-
ly připraveny, protože jsme nečekali
kalamitu. Úprava mechanizmů na od-
klízení sněhu znamená jednodenní
ztrátu. Tím, že provedeme přestavbu
na zimní údržbu, vyřadíme mechaniz-
my z provozu pro běžné zakázky, kte-
rých máme v současné době ještě
mnoho“, řekl jednatel Městských slu-
žeb, dnes již starosta města, Ing. Petr
Klouda a dodal, že mechanizmy zasa-
hovaly v sobotu 9. listopadu od po-

ledne až do večerních
hodin a následně praco-
valy jejich osádky v ne-
děli již od páté hodiny
ranní až do šestnácté ho-
diny odpolední. Podle
vyjádření ředitele Klou-
dy byly průjezdné vše-
chny hlavní a důležité
komunikace a vzápětí
byly schůdné i chodníky.
Nemohly být odhrnuty
některé boční komuni-
kace, protože univerzál-
ní vozidlo Unimog se do
nich zkrátka nevejde.
„Při odklízení sněhu 
se musíme řídit zásaho-
vým plánem, který má
své priority a pevně dané
pořadí. Zásadně musí
být sjízdná komunikace
k nemocnici, autobuso-
vému a vlakovému nád-
raží a výjezd autobusů
z depa. Zimní údržbu

provádíme ve čtyřech rajó-
nech a při nasazení všech
zimních mechanizmů, které
Městské služby mají, jsme
schopni při středním zásahu
zvládnout situaci za 3 - 4
hodiny, totéž platí o chodní-
cích. Znovu však musím
zdůraznit, při nasazení
všech našich mechanizmů.
Musím také říci, že posled-
ní v zásahovém plánu jsou
místní části. Znamená to, 
že při průměrném zásahu
odklízení sněhu se osádky
na taková místa dostanou
nejdříve mezi 10 - 11 hodi-
nou“, upřesnil Petr Klouda.
Stává se, že například míst-
ní část Rýmařova Harra-
chov je dva nebo tři dny
v zimním období nepřístup-
ná. Jak uvedl Petr Klouda,
extrémní povětrnostní pod-
mínky či silné kalamitní stavy způso-
bené návětrnými stranami natolik stí-
ží odklízení sněhu, že po projetí me-
chanizmu se za ním komunikace opět
uzavře. V takovém případě odklízení
sněhu v podobné lokalitě ani nemá
smysl.
„Platí to samozřejmě i o chodnících.
Pokud má někdo dojem, že se jeho
chodník neodhrnoval více jak 30 let,
není to proto, že by se Městským služ-
bám nechtělo, ale proto, že dotyčný
chodník není v plánu zimní údržby.
Většinou se udržuje jedna strana chod-
níku, a to většinou taková, která je
z pohledu občanů více vyhovující.
Neudržují se rovněž chodníky, které
jsou v bezprostřední blízkosti silnic,
a to proto, že při plužení mechanizmy
sníh z komunikací nahrnou na chodní-
ky. Další důvod je ten, že sníh z někte-

rých chodníků není kam odhrnovat.
Pochopitelně, že zde hovořím o vel-
kém množství sněhu nebo o náhlé sně-
hové kalamitě“, doplnil ředitel Klouda.
I když koncem uplynulého týdne na-
stala velká obleva, od čtvrtku 14. listo-
padu jsou Městské služby Rýmařov
připraveny v plné pohotovosti se vše-
mi mechanizmy na odklízení sněhu.
„Je potřeba využít toho, že sníh roztál.
Musíme odklidit spadané listí v par-
cích. Využijeme pro tyto účely pra-
covníky zaměstnané na veřejně pro-
spěšné práce (VPP). V sobotu 30. li-
stopadu totiž VPP končí. Jen aby nám
do toho nezačalo sněžit“, pronesl s o-
bavami Ing. Klouda.
Položme si tedy otázku na závěr:
Zaspaly opravdu Městské služby při
první sněhové nadílce?
Jsem přesvědčen, že nikoliv. JiKo

30 let baví posluchače Ludmila Sigmundová zpěvem v hudbě Střediska volného času Rýmařov
V pátek 8. listopadu měli příz-
nivci hudby Pedagog možnost o-
slavit spolu s Ludmilou Sigmun-
dovou její třicetileté působení
v hudbě Střediska volného času -
Pedagog. Pořadatelem také nebyl
nikdo jiný než Středisko volného
času v Rýmařově.
Slavnostního zahájení Velké ta-
neční zábavy se ujal dlouholetý
muzikant a jeden ze zakládají-
cích členů hudby Pedagog, Mgr.
Zaďa Zavadil, který krátce za-
vzpomínal na počátky Pedagogu
a dobu, kdy paní Ludmila
Sigmundová začínala zpívat jako
mladičká slečna. Vzpomenul ta-
ké vždy optimistického kapelní-
ka, který nás opustil v roce 2000,
ale většině muzikantů zůstal

v srdci - Romana Ichu. Kapela,
pokud se takto dá hovořit o kvar-
tetu Pedagog, hraje v současné
době ve složení - kapelník a bas-
kytarista Mgr. Zaďa Zavadil, vo-
kál František Karásek a Ludmila
Sigmundová a klávesy Vladimír
Bulko.
Mezi gratulanty, kteří přišli po-
přát Ludmile Sigmundové, ne-
chyběl ani starosta Pavel Kolář,
který jí poděkoval za dosavadní
působení v hudbě Pedagog a po-
přál mnoho dalších úspěchů 
na pěveckých prknech. Poklonu
paní Sigmundové složili také
další kapelníci, muzikanti, přáte-
lé a známí a popřáli ji mnoho
tvůrčích pěveckých sil. Lída
Sigmundová přijala květinové

a věcné dary, poděkovala všem
přítomným a gratulantům za pří-
zeň a pozvala všechny na taneč-
ní parket do kola.
Za kapelnickou taktovkou se po-
stupně vystřídali šéfové Taliánky,
Dynamiku, Dechové hudby 
Z. Kalába, Alternativy, hudby
Gusty Schenka z Bruntálu a ne-
chyběl ani repertoár Zadi
Zavadila z Pedagogu spolu s ju-
bilující Lídou Sigmundovou.
O taneční zábavu byl velký zá-
jem, ostatně o tom svědčí i znač-
ný počet návštěvníků, který 
se odhadem přiblížil třem stov-
kám. Finanční výtěžek ze vstup-
ného věnují pořadatelé dětem zá-
jmových kroužků Střediska vol-
ného času. JiKo

Poděkování
Dovoluji si touto cestou srdečně poděkovat široké veřejnosti jménem svým i jménem hudby Pedagog za účast na oslavách. Byla mi velmi sympatická slova
uznání od všech za uspořádání zdařilé akce k 30. výročí mého zpívání s hudbou Pedagog. Chtěla bych poděkovat panu starostovi Ing. Pavlu Kolářovi za mi-
lá slova v úvodu večera. Děkuji také všem zaměstnancům Střediska volného času a jeho ředitelce Marcele Pavlové, jakož i všem kapelníkům hudeb z naše-
ho města. Všichni přispěli k úspěšnému tanečnímu večeru. Bez pomoci všech zmíněných by nebyl večer tak zdařilý. Své hlavní poděkování posílám kole-
govi z hudby Pedagog, Mgr. Zaďovi Zavadilovi, který má ten největší podíl na celé akci. Děkuje Ludmila Sigmundová
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Informace z kraje

Moravskoslezský kraj se prezentoval na průmyslovém veletrhu

Tomuto aktu předcházel křest
publikace „Dynamický region“,
kterou ve spolupráci s Morav-
skoslezským krajem vydalo
Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje. V 16.00 ho-
din pak byla slavnostně zahájena
putovní výstava „Krásy a tajem-
ství České republiky“.
Dopoledne se hejtman kraje zú-
častnil Česko-ruského ekono-
mického fóra, kde se vyjádřil, 
že Ruská federace může být 
pro Českou republiku zajíma-
vým trhem a vzájemná koopera-
ce může přinést řadu možností
a příležitostí. Vítězslav Za-
marský, zmocněnec vlády pro
Morav-skoslezský kraj, se shodl 
se Zdeňkem Vorlíčkem, náměst-
kem ministra průmyslu a obcho-
du ČR v tom, že vztahy mezi na-
ší republikou a Ruskou federací

jsou v současné době nejlepší za
posledních deset let. J.E. Igor
Savolskij, velvyslanec Ruské fe-
derace, pohovořil o státní politi-
ce podpory podnikání zahranič-
ních subjektů v Ruské federaci
i o současném stavu ruské eko-
nomiky.
Vedle řady publikačního materiá-
lu zde návštěvníci získali infor-
mace například o hangáru opra-
várenského závodu, který bude
vystavěn v prostoru letiště
Ostrava-Mošnov, o novém termi-
nálu na témž letišti, které 
by se tak mělo stát leteckým
uzlem ve středoevropském pro-
storu. Dále se zájemci dověděli
o Slezském kříži - rozvoji páteřní
sítě dálkových a mezinárodních
pozemních komunikací v Morav-
skoslezském kraji a v neposlední
řadě o dálnici D 47.

Konference „Komunikace, informovanost a spolupráce“ je jedinečná
Moravskoslezský kraj a Centrum pro komunitní práci uspořádaly ve dnech 7. až 8. listopadu 2002 v konferenčním centru KAM v Malenovicích prv-
ní celokrajskou konferenci organizací pracujících v oblasti volného času pod názvem „Komunikace, informovanost a spolupráce“.

Konference byla první nejen v rám-
ci kraje, ale v České republice vů-
bec. Navíc je to poprvé, kdy
Moravskoslezský kraj pořádal tako-
vouto konferenci ve spolupráci s ne-
vládní organizací, tedy s Centrem
pro komunitní práci Moravsko-
slezského kraje. To poskytuje po-
třebný servis všem zájemcům z ob-
lasti neziskového sektoru.
Do Malenovic se sjelo téměř 90 zá-
stupců organizací pracujících v ob-
lasti volného času zejména dětí

a mládeže. Konference se také zú-
častnil zástupce Odboru mládeže
MŠMT Mgr. Jaroslav Tuček a ve-
doucí České národní agentury pro-
gramu Mládež EU Hynek Böhm.
Pořadatelé spatřují smysl konferen-
ce, jak už ze samotného názvu vy-
plývá, v zahájení, podpoře a rozšíře-
ní vzájemné spolupráce, komunika-
ce a informovanosti mezi jednotli-
vými subjekty, která dosud funguje
pouze lokálně.
„Spolupráce oddělení mládeže

a sportu krajského úřadu s organi-
zacemi, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti volného času a sportu,
a především spolupráce mezi jedno-
tlivými subjekty je velice důležitá
a potřebná. Můžeme si vzájemně
předávat cenné zkušenosti, diskuto-
vat, vytvářet nové projekty apod.
Smysluplné využívání volného času
je totiž jednou z velmi účinných me-
tod prevence všech negativních je-
vů,“ uvedla Dagmar Majerová, ve-
doucí oddělení mládeže a sportu.

Podle evidence tohoto oddělení
pracuje v Moravskoslezském kraji
v oblasti volnočasových aktivit ví-
ce než 3 500 organizací. Jednak 
to jsou školy a školská zařízení -
střediska volného času, základní
umělecké školy, školní kluby,
školní družiny, školní sportovní
kluby (celkem 893) jednak ne-
vládní organizace - organizace 
se sportovním zaměřením (přibliž-
ně 1 800) a se zaměřením pro vol-
ný čas (okolo 700).

Šestý ročník mezinárodní konference „transport 2002“
Již k šestému ročníku mezinárodní konference spojené s odbornou výstavou „TRANSPORT 2002“ se hosté sjeli do ostravského hotelu Atom nejen
z celé České republiky, ale také ze střední Evropy. Ve dnech 19. a 20. listopadu, kdy se konference konala, se hovořilo o silniční, železniční, letecké i
vodní dopravě. Nosným tématem byl VI. transevropský multimodální tranzitní koridor, jeho význam, příprava a postup realizace.

Dále se mimo jiné řešila problematika dálniční-
ho propojení, realizace rychlostních komunikací,
modernizace železničních koridorů, splavnění
řeky Odry, výstavba letiště Ostrava-Mošnov
a mnoho dalších. Hosté si mohli vyslechnout na-
příklad přednášku Milana Šimonovského, minis-
tra dopravy a spojů ČR, Marka Pola, místopřed-
sedy vlády a ministra infrastruktury Polska, mi-

nistra dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenska, Zdislava Wantuly, zástupce hejtmana
Moravskoslezského kraje, hejtmanů Králo-
vehradeckého a Zlínského kraje i mnoha zástup-
ců soukromého sektoru.
Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen
Tošenovský na tiskové konferenci uvedl, že kon-
ferenci TRANSPORT 2002 považuje za jednu

z nejdůležitějších v kraji. Při dosud nepřekonané
vzdálenosti např. od Prahy, Varšavy či Vídně to-
tiž vnímá jako téma číslo jedna řešení dopravní-
ho spojení s okolním světem. Miroslav Fabian,
ředitel divize strategického rozvoje Sdružení pro
obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska řekl,
že politická obsazenost i zastoupení firem jsou
podle něj velice vysoká.

Záštitu nad konferencí TRANSPORT 2002 převzali:
• Evropská komise v Bruselu
• Ministr dopravy a spojů České republiky
• Místopředseda vlády a ministr infrastruktury Polska
• Ministr dopravy, pošt a telekomunikací Slovenska

• Hejtman Moravskoslezského kraje
• Hejtman Olomouckého kraje
• Hejtman Zlínského kraje
• Primátor města Ostravy

Strategickým cílem konference bylo urychleně vy-
budovat dopravní trasy VI. transevropského multi-
modálního tranzitního koridoru Gdansk-Ostrava-
Vídeň a tím vytvořit předpoklady pro ekonomický
rozvoj této oblasti.

Rychlou realizací VI. transevropského multimo-
dálního koridoru přispět k začlenění zemí střední
a východní Evropy do Evropské unie.
Dopravu a dopravní infrastrukturu ve střední
Evropě řešit z pohledu rozšířené Evropské unie

o další státy, zejména o Polsko, Českou republiku,
Slovensko a Maďarsko.

Katherini Davasová, tisková mluvčí
krajského úřadu Moravskoslezského kraje

V rámci Průmyslového veletrhu pořádaného Ostravskými výstavami, a.s., ve dnech 6. až 9. listopadu 2002 na Výstavišti Černá louka prezento-
val svůj stánek také Moravskoslezský kraj. Stánek byl zároveň spojen s prezentací statutárního města Ostrava. Ve středu 6. listopadu v 17.00
hodin hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský společně s předsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem a primátorem
Ostravy Čestmírem Vlčkem přestřihli pásku ke zbrusu novému výstavnímu pavilonu A.
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Hasiči zdolávali dosud největší
požár tohoto roku

Požár výrobního objektu v obci Ryžoviště byl ohlášen na
Operační informační středisko v Bruntále dne 7.11.2002 ve 22.45
hodin. Vzhledem k množícím se hlášením na tísňovou linku 150,
že požár je doprovázen i výbuchy, byl vyhlášen okamžitě II. stu-
peň poplachu. Na místo události byli vysláni profesionální hasiči
ze stanice Rýmařov a Bruntál. U události se ještě celkem vystří-
dalo 10 jednotek dobrovolných hasičů. Požár se podařilo lokali-
zovat až druhý den 8.11. krátce před osmou hodinou a událost by-
la ukončena až 9.11. po 19.00 hodině. Jednalo se o požár velkého
rozsahu, kde ve výrobním objektu bylo uloženo velké množství
hořlavých kapalin. Některé činnosti na místě zásahu prováděli ha-
siči s nasazením života. V současné době majitel vyčíslil škodu na
100 mil. Kč a bylo stanoveno několik vyšetřovacích verzí příčin
vzniku požáru. J.P.

Odcizil rádiovou stanici
k přenosu dat stavu hladiny

ve vodovodním řadu
Neznámý pachatel rozstříhal plot a vypáčil
dveře plechové rozvodny v době z 31.10.
na 1.11. v Malé Štáhli, odkud odcizil radi-
ostanici k přenosu dat se záložním zdro-
jem, sloužící k informaci o stavu hladiny
ve vodovodním řadu. Celková škoda bude
upřesněna po provedení revize instalační
firmou, už teď je ale předběžně vyčíslena
na 42 000 Kč.

Policie řešila v poslední době
zvýšený počet případů
úmyslného poškození
motorových vozidel

V noci z pátku 1. na sobotu 2. listopadu roz-
bil kamenem neznámý výtržník okno vozidla
zn. Honda CR - V zelené barvy na ulici
Jesenické v Rýmařově. K odcizení věcí z vo-
zidla nedošlo, přesto pachatel způsobil maji-
teli škodu ve výši více jak 10 000 Kč. K dal-
šímu výtržnictví došlo na Čapkově ulici
v Rýmařově, kde úmyslně poškodil pachatel
ze soboty 2. na neděli 3. listopadu vozidlo
značky Renault Megane fialové barvy.
Poškodil lak na přední kapotě vozidla a po ce-
lé délce levé strany. I v tomto případě nedošlo
k odcizení věcí z vozidla. Třetí případ úmysl-
ného poškození vozidla se odehrál 
na Školním náměstí v Rýmařově v nočních
hodinách ze soboty 2. na neděli 3. listopadu,
kdy se neznámý pachatel doslova prošel 
po karoserii vozidla Ford Scorpio bílé barvy.
V důsledku toho došlo k prasknutí čelního sk-
la a k poškození laku na střeše a přední kapo-
tě. Také v tomto případě se z auta nic neztra-
tilo, ovšem škoda, kterou neznámý výtržník
napáchal na vozidle dosáhla výše 8 000 Kč.

Řidiči podcenili nástrahy
prvního sněhu na Rýmařovsku

a způsobili několik havárií
Jednu z prvních dopravních nehod zazna-
menali policisté v pondělí 4. listopadu, kdy
řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky, na rozbředlém sněhu 
se svým vozidlem Fiat Brava v levotočivé
zatáčce dostal smyk a skončil v příkopu.
Hmotná škoda dosáhla výše 25 000 Kč.
Řidiči byla uložena bloková pokuta 2 000
Kč. Stejně neopatrně si počínal také 4. listo-
padu řidič Škody Favorit za obcí Ondřejov.
Na zasněžené vozovce dostal smyk při brz-
dění a narazil do zábradlí mostku, na kterém
způsobil škodu 2 500 Kč, poté sjel na pra-
vou stranu vozovky a zůstal stát na příkopu.
Hmotná škoda dosáhla 20 000 Kč a řidič 
si vysloužil blokovou pokutu 2 000 Kč. 
Ve stromě skončil ve stejný den také řidič
Škody Fabie, který neubrzdil své vozidlo na
mokré a částečně namrzlé vozovce v obci
Mirotínek. Škoda na vozidle dosáhla výše
100 000 Kč. Také tento řidič si vysloužil
blokovou pokutu. O čtyři dny později, v pá-
tek 8.11. havarovalo u Ondřejova další vo-
zidlo Škoda Fabia. Řidič se snažil vyhnout

za šera a mlhy na mokré vozovce protije-
doucímu vozidlu, které za sebou vleklo pří-
věsný vozík širší než samotné vozidlo.
Řidič se ovšem vyhýbal tak nešťastně, 
že sjel pravými koly na nezpevněnou kraj-
nici, nezvládl řízení a s vozidlem sjel z os-
mimetrového svahu a skončil na louce.
Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, 
na vozidle ovšem vznikla škoda 15 000 Kč.
I tento řidič zaplatil blokovou pokutu ve vý-
ši 500 Kč. V sobotu 9.11. v obci Malá
Štáhle dostal na zasněžené vozovce řidič
vozidla Škoda Felicia smyk, vjel do proti-
směru, kde se srazil s protijedoucí vozidlem
Škoda Felicia combi. Ani v tomto případě
nedošlo ke zranění osob, ani nebyl u řidičů
zjištěn alkohol, škoda na obou vozidlech
však dosáhla škody 55 000 Kč. Řidiči ještě
bourali v sobotu 9.11 u Ondřejova, tam se
řidič převrátil s vozem Renault Thalia na
střechu, škoda se vyhoupla na rovných 100
000 Kč, dále v Malé Štáhli, kde se řidič
Škody Fabia v důsledku smyku srazil
v protisměru s VW Transporter, i tam se
hmotná škoda dokonce přehoupla přes 100
000 Kč a v pondělí 11.11. v Rýmařově ne-
přizpůsobila řidička škodovky rychlost na
Revoluční ulici, dostala smyk a narazila do
protijedoucí liazky. Nehoda se opět naštěs-
tí obešla bez zranění, hmotná škoda dosá-
hla výše 40 000 Kč.
Podle vyjádření obvodního oddělení
Policie ČR v Rýmařově k většině těchto
dopravních nehod nemuselo vůbec dojít.
Na vině je většinou nepřizpůsobení rych-
losti jízdy stavu a povaze vozovky, špatný
technický stav vozidel - značně sjeté pneu-
matiky nebo pneumatiky s letním dezé-
nem. Policie proto nabádá řidiče, aby pro
vlastní bezpečnost, ale také pro bezpečnost
druhých, provedli kontrolu na svém vozid-
le před tím, než usednou za volant a v tom-
to zrádném počasí v žádném případě nevy-
jížděli s letním vzorkem pneumatik 
a na silnici se plně věnovali řízení.
A jedno známé, pro někoho možná již otře-
pané pořekadlo na závěr: „Spěchej pomalu“.

Policisté dopadli pachatele
loupežného přepadení

Na základě intenzivního pátrání Policie
ČR v Rýmařově byli dopadeni pachatelé
loupežného přepadení, které se odehrálo
ve středu 6. listopadu okolo 21.00 hodiny.
Tehdy ještě neznámí pachatelé T.V.(1986)
a M.D.(1975) přepadli na ulici Okružní
před křižovatkou s ulicí třídy Hrdinů inva-
lidního důchodce. Počíhali si na něj v křo-
ví u cesty, T.V. na něj zezadu skočil, a když
starý muž upadl obličejem na zmrzlou
zem, M.D. si na něj klekl a odcizil mu pe-
něženku s finanční hotovostí 1 800 Kč.
Oba lupiči pak z místa činu utekli a peníze
si rozdělili pro svou potřebu. Oba pachate-
lé jsou trestně stíháni pro trestný čin lou-
peže, zároveň byla na ně uvalena vazba
a hrozí jim odnětí svobody - u sedmadva-
cetiletého M.D. v trvání až 8 let a u šest-
náctiletého T.V. trest poloviční.

Z podkladů OOP ČR JiKo

Maheňáci zvou na strašidelnou pohádku
Amatérský divadelní spolek MAHEN města Rýmařova připravil
jako každý rok pohádku nejen pro děti, ale i studenty a rodiče.
Pohádka je malým dárkem na Mikuláše. Je od Dagmar Jandové
a jmenuje se Čarodějný bál. Hraje se v pondělí 25. listopadu
v 17.00 hodin odpoledne v Městském divadle Rýmařov.
Upozorňujeme rodiče, že pohádka je strašidelná a není vhodná
pro děti do 5 let.
Vstupenky můžete zakoupit přímo u pokladny v kině. Cena vstu-
penky pro děti a studenty je 20 Kč, pro dospělé 25 Kč.

Srdečně zvou herci Mahena

V rámci redislokace výškové techniky HZS Moravskoslezského
kraje byl na stanici Rýmařov umístěn automobilový žebřík AŽ 30
s dosahem 30 m a stávající plošina byla přemístěna na stanici
Orlová.

Aktualita

Foto: HZS Bruntál
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22.11.1877 nar. ENDRE ADY, maďarský básník a prozaik, vůdčí před-
stavitel maďarské moderny (zemř. 27.1.1919) - 125. výr. 
narození

23.11.1792 nar. VÁCLAV KLIMENT KLICPERA, dramatik, prozaik 
a básník (zemř. 15.9.1859) - 210. výr. narození

23.11.1942 nar. JIŘÍ STIVÍN, flétnista, saxofonista, hudební skladatel - 
60. výr. narození

24.11.1912 nar. HUGO ROKYTA, literární historik a historik umění 
(zemř. 16.3.1999 v Třebíči) - 90. výr. narození

24.11.1922 nar. JIŘÍ F. FRANĚK, literární vědec-rusista a překladatel - 
80. výr. narození

24.11.1942 zemř. BOHUMIL KAFKA, sochař (nar. 14.2.1878) - 
60. výr. úmrtí

25.11.1957 zemř. DIEGO RIVERA, mexický malíř (nar. 8.12.1886) - 
45. výr. úmrtí

28.11.1907 nar. ALBERTO MORAVIA, vl. jm. Alberto Pincherle, 
italský prozaik, dramatik, filmový kritik a publicista (zemř. 
26.9.1990) - 95. výr. narození

28.11.1932 nar. EVA ZAORALOVÁ, filmová publicistka a překlada-
telka - 70. výr. narození

29.11. Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem - výročí 
rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení 
židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978

1.12. Světový den boje proti AIDS, vyhlášen Světovou zdravot-
nickou organizací z podnětu konference v Londýně v roce 1988

2.12. Mezinárodní den boje za zrušení otroctví, slaví 
se od roku 1984

3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených, vyhlášen roku 
1993 Valným shromážděním OSN, na kterém byl přijat svě-
tový program podpory lidských práv zdravotně postižených

5.12. Mezinárodní den dobrovolníků, slaví se od roku 1986 
z rozhodnutí Valného shromáždění OSN na počest těch, kteří 
dobrovolně pomáhají trpícím

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Albert Einstein
Známá i neznámá výročí

22.11. 14.00 - 17.30 SVČ Burza sportovních potřeb
(Prodej a výdej)

22.11. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
23.11. 8.00 - 12.00 SVČ Burza sportovních potřeb

(Prodej a výdej)
23.-24.11. SVČ Taneční soustředění HIP HOP
25.11. 18.00 předsálí Talianka - koncert pro veřejnost SVČ
26.11. 9.00 SVČ Keramická dílna pro ZŠ
27.11. 10.00 SVČ Keramická dílna pro ZŠ
29.11. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé
30.11. 9.00 SVČ Počítače pro děti
2.12. 16.00 SVČ Mikulášský turnaj ve stolním tenisu

žáci, dorost
6.12. 20.30 SVČ Taneční hodiny pro dospělé

V průběhu měsíce listopadu keramické dílny pro ZŠ a ZvŠ.

KURZ INTERNETU PRO DOSPĚLÉ
- pro ty, kteří mají zájem proniknout do tajů internetu.

Termín konání:
středa: 11.12.2002 v 17.30 - 19.00 hodin
Místo: počítačová učebna SVČ
Cena kurzu: 50 Kč
Informace a přihlášky : Š. Adámková
SVČ Rýmařov

tel.: 554 21 14 10

Program SVČ

Společenská kronika
Narození dítěte

Štěpán Dědoch ..................................................................... Rýmařov
Lucie Ondráková .................................................................. Rýmařov
Barbora Rychlíková .............................................................. Dolní Moravice
Jaroslav Turták ..................................................................... Rýmařov

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

Marie Furišová - Janovice .................................................................... 80 let
Anežka Kolísková - Jamartice .............................................................. 80 let
Růžena Tlapalová - Rýmařov ................................................................ 80 let
Ludmila Růžičková - Rýmařov ............................................................. 81 let
Františka Spáčilová - Rýmařov ............................................................ 81 let
František Svojanovský - Rýmařov ........................................................ 81 let
Dobroslava Nováková - Rýmařov ......................................................... 82 let
Valerie Tomanová - Rýmařov ............................................................... 82 let
Zdena Hudečková - Rýmařov ............................................................... 83 let

Rozloučili jsme se
Terezie Bociánová - Rýmařov ................................................................ 1924
Vlasta Navrátilová - Rýmařov ................................................................ 1927
Anna Cicková - Rýmařov ....................................................................... 1934
Ignác Halabica - Rýmařov ...................................................................... 1921

Matrika MěÚ

Městská knihovna

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

Ve středu je knihovna zavřenáOhlédnutí za první sněhovou nadílkou na rýmařovském náměstí.
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Městské muzeum

Představil se české veřejnosti na 3. roč-
níku mezinárodního festivalu EFFAT-
HA a v zahraničí například na Dnech
české kultury ve Vídni v roce 1996.
O rok později se toto české seskupení
rozšířilo na soubor česko-německý tím,
že do něj vstoupila flétnistka Susanne
Wagner, která pedagogicky působí 
na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity. Dotvořila tak současnou přitaž-
livou podobu tělesa, které si vytyčilo cíl
seznámit posluchače s čtyřmi základní-
mi složkami barokní hudby: s tvorbou
pro zpěv, dechy, smyčce a klávesové ná-
stroje. Stylově se Ardor řadí ke druhé
generaci představitelů tzv. historicky
poučené interpretace. Jeho členové 
umělecky působí i v jiných známých tě-
lesech, což vytváří příznivou situaci,
kdy může docházet ke spojování růz-
ných vlivů a zkušeností. Soubor je přitažlivý pestrým programem a nástrojo-
vým složením; kromě výborné techniky a hlubokých teoretických znalostí vy-
zařuje i vitalitu a nadšení, vlastní mladým lidem. Snad proto hudební kritika
v souvislosti s Ardorem mluví o „přesvědčivosti, nadhledu a kultivovanosti“.

MARIE HAVLÁTOVÁ - soprán
SUSANNE WAGNER - zobcové flétny

JAN ŠKRDLÍK - violoncello, KATEŘINA BÍLKOVÁ - cembalo

KDY: v pátek 13. 12. 2002
V KOLIK: 18.30 hodin, KDE: Kostel sv. Michaela

VSTUPNÉ: 80 Kč, mládež a senioři 40 Kč
PŘEDPRODEJ: Kniha p. Laštůvky

„VELKÁNOČNÍHUDBA“
V pátek 22. 11. 2002 proběhne v restauraci „U HROZNA“

v Edrovicích u Rýmařova dlouho očekávaný koncert
vynikající alternativní kapely

KLAR V. Václavka (Česko-Německo)
Koncert začne ve 20.00 hod. a vstupné je 80 Kč.

Vstupenky si můžete zakoupit
také v předprodeji v Infocentru na náměstí Míru.

Nenechejte si ujít jedinečný
koncert této špičkové skupiny!

2.11. - 23.11.2002 Prodejní výstava stolního a interiérového skla Šárky
Ročkové (ryté sklo)
a Kristiny Gieslové ( malované sklo )

Městské muzeum a galerie Octopus připravuje další zajímavou výstavu auto-
rky Ivy Přibylové z Hradce nad Moravicí (malba a keramická plastika)

Galerie Octopus

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

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

7.12. - 8.12.      19.30             “Ptačí svět“ (Film Francie 2001)

Existuje někdo, jenž by nikdy v životě nezatoužil mít křídla a vzlétnout? Nová
dobrodružství od tvůrců filmu Mikrokosmos. Diváci mají možnost sledovat
přes filmovou kameru Zem „ptačíma očima“ a zažít jedinečnou možnost
vzlétnout s hejny divokého ptactva, překonávat nebezpečí vysokých hor, spa-
lujících pouští a nekonečných oceánů a pocítit tisíce kilometrů v páru křídel.

Mládeži přístupný

14.12. - 15.12.   19.30        “Před svatbou ne!“ (Film USA 2001)

Zlomí vám srdce a seberou peněženku. Angela a Page jsou rodinný tým, kte-
rý obere každého chlapa. Angela je ve skutečnosti Max Conners, který s dce-
rou Page svádí a ruinují bohaté muže. Jednou z jejich obětí je i multimilionář
William Tensy a Angela má brzy na krku mimo obstarožního manžela i mrt-
volu snoubence. Page se omylem zamiluje do sympatického barmana...a smů-
la pokračuje. Mládeži přístupný

V termínu 21.12.2002 - 12.1.2003
bude kino z důvodu rekonstrukce interiéru

UZAVŘENO

30.11. - 1.12.   19.30    „Erasmus a spol.“ (Film Francie, Španělsko)

Sedm studentů, každý z jiného konce světa, se schází v rámci programu
Erasmus a začínají společný život. Kamarádi, žhavé noci v barcelonských
barech, nové lásky, boje o prostor ve společné ledničce, hádky, chaos a ne-
dostatek soukromí. Po návratu domů, do Paříže, však mohou konstatovat -
byl to ten nejskvělejší život, jaký jsme doposud mohli poznat.

Mládeži do 12 let nepřístupný

Středisko volného času Rýmařov
vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
BRÁNY BAROKA OTEVŘENÉ

barokního souboru
ARDOR MUSICUS
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Dalšími zástavními pány rabštejn-
ského Rýmařovska se stali v době 
ukončení husitských válek opět vý-
znamní katolíci a teprve za nich do-
šlo k evokaci náboženského nepřá-
telství s pány sovineckými. Stošové
z Albrechtic patřili k jedné z četných
větví významného moravského rodu
pánů z Kounic (podle hradu
v Dolních Kounicích), kteří se hono-
sili krásným znakem stříbrného lek-
na (listů leknínu) na červeném štítě.
Rod je však písemně doložen teprve
v polovině 14.století a pokud prame-
ny neklamou, jednalo se ve své době
o rod poměrně mladý. Dělili se 
na větve Stošů a Šišků. Prvním z do-
časných vlastníků panství se stal ješ-
tě roku 1434 Hynčík Stoš
z Albrechtic, jehož rod spravoval
Rýmařovsko ze všech zástavních pá-
nů nejdéle a zřejmě opět nikoli v ne-
prospěch panství. Víme o něm, že 
od počátku válek horlivě potíral hu-
sity v službách krále Zikmunda, kte-
rý mu v Budíně (části dnešní
Budapešti, jež se dělila na královský
Budín a obchodní centrum Pešť 
na opačném břehu Dunaje) svým lis-
tem z 24. února 1426 přiznává roz-
sáhlé zásluhy. Říká, že Hynčíkovi
dluží za služby a utrpěné ztráty 165
kop grošů a za nové služby a ztráty,
jež utrpěl v Olomouci dalších 108
kop a 37 a půl groše. Uvedenou su-
mu mu pak zajistil na výnosu daní
ve vsi Střelicích a Renotech
u Uničova. 1426 stál totiž Hynčík
Stoš v čele žoldnéřského vojska

města Olomouce a 1427 účinně za-
sáhl do bojů s husity ve Slezsku.
Hynčík budoval stejně jako ji-
ní velkou rodovou domé-
nu, do níž zahrnul též
Levice, Petříkovy
a Vratišov.
Zdá se, že upla-
tnil již před ro-
kem 1434
nám nezná-
mý nárok 
na správu
rabštejnské-
ho a albre-
c h t i c k é h o
zboží (pan-
ství), jež po
něm 1437
přejal spolu
s faktickou zá-
stavou jeho pří-
buzný Jiřík Stoš
z Albrechtic. Po smr-
ti bratra Viléma opět
spojil celý albrechtický ma-
jetek. S jeho jménem se spojuje též
ne zcela jasná událost, jež prokazuje
buď osobní zášť nebo reminiscence
na náboženské nepřátelství či přetr-
vávající válečnou hysterii. V Libri
citationum et stientiarum (Knihách
půhonných) se dočítáme, že Jiříkovi
vpadli na panství služebníci Voka 
ze Sovince. Soud však žalobu (pů-
hon) neuznal a připustil jediný pří-
pad, kdy odsoudil jediného Vokova
služebníka, nižšího šlechtice, k ú-
hradě škody způsobené jeho lidmi.

Vláda pánů podjednou v Rýmařově
a okolí v průběhu válek zajistila tr-

valost katolického vyznání
a nedovolila jakýkoli vliv

víry podobojí. Bez 
ohledu na víru však

plenil od roku
1450 Jiřík Stoš

s knížetem
V i l é m e m
O p a v s k ý m
a jeho další-
mi spojenci
statky vrati-
s l av s k é h o
b i s k u p a
a později též
škodil i dal-

ším nepřáte-
lům  zemského

správce a od ro-
ku 1458 českého

krále Jiřího. Jiřík
Stoš držel rabštejnské

panství velmi dlouho
a vrátil jej králi po naplnění

svých rozsáhlých pohledávek až ro-
ku 1464.
Poslednímu Kounicovi na rabštejn-
ském panství Jiřímu Stošovi se po-
dařilo eliminovat válečné ztráty
a Rýmařov spolu s ostatním pan-
stvím znovu začal rozkvétat.
Blahodárný vliv měla též privilegia
Joštova z ledna roku 1406, jež při-
blížila svobody města významným
centrům jako byla Olomouc a Brno.
Zvláště Olomouc se stala městu ješ-
tě bližší než dříve, a jistou roli patr-

ně též hrála stejná víra obyvatel i zá-
stavního pána. Olomouc pak opako-
vaně potvrzovala platnost rýmařov-
ských městských práv a ochotně po-
skytovala naučení ve sporných soud-
ních, ale i správních případech. Jistě
nutno ocenit Jiříka Stoše, že stejně
jako ostatní příbuzní stál podobně
jako Sovinečtí i Fulštejnové od po-
čátku horlivě na straně krále husity
Jiřího z Poděbrad až do jeho před-
časné smrti. Politický zájem a věr-
nost zemi nakonec překonaly nepřá-
telství mezi Stoši a Sovineckými
a roku 1468 dokonce podnikli Jiří
Stoš z Albrechtic s Jaroslavem 
ze Sovince a Jiřím Tunklem
z Brníčka, rovněž oddanými stou-
penci poděbradské strany, úspěšné
tažení do nepřátelského Slezska až
k Nise. Kromě toho již nemladý šle-
chtic prokázal svou statečnost v řadě
významných bitev proti zrádnému
Korvínovi. Roku 1469 se po vilé-
movské porážce Uhrů dokonce 
osobně účastnil diplomatických jed-
nání mezi králem Jiřím a Matyášem
Korvínem v Olomouci. Po uznání
kompaktát věroučné dělení ztratilo
nadlouho na významu v tolerantním
prostředí země s „dvojím lidem“ (tj.
dvojí vírou) kromě nezávažných ex-
cesů, což se pochopitelně netýkalo
jednoty bratrské, jež byla trnem
v oku katolíků i kališníků stejnou
měrou hned po svém vzniku v letech
1461-2. Významný domácí rod vy-
mřel v moravské větvi teprve 1868
a v české roku 1919.  Mgr. Jiří Karel

Třicetiletí Stošů z Albrechtic

Z historie

VZP ČR PRO VÁS

Pro těhotné ženy vitamínové přípravky
s minerály obohacené o jód
Kde?V Bruntále v budově OP VZP,
Komenského 1
V Krnově na expozituře VZP na poliklinice
V Rýmařově na expozituře VZP na polikli-
nice
Co k tomu potřebujete? Těhotenský prů-
kaz

Dárkový balíček pro novorozence
Kde?V Bruntále v budově OP VZP,
Komenského 1
V Krnově na expozituře VZP na poliklinice
V Rýmařově na expozituře VZP na polikli-
nice
Co k tomu potřebujete? Hlášení o naroze-
ní dítěte nebo rodný list dítěte

Volný vstup do krytého bazénu v rámci
akce „Plaveme s VZP“
Kde?V Bruntále v neděli 16-17 hodin
V Krnově v neděli 16-17 hodin

V Břidličné v sobotu 13-14 hodin
Co k tomu potřebujete? Průkaz pojištěn-
ce VZP

Vitamínové přípravky pro dobrovolné
dárce krve
Kde?Přímo na transfúzní stanici po odběru
Co k tomu potřebujete? Ochotu darovat
svou krev

VZP nyní poskytuje i příspěvek na fixní
rovnátka u dětí
Informace získáte u svých ortodontistů
(případně u ostatních zubních lékařů) nebo
přímo na OP VZP v Bruntále a expozitu-
rách v Krnově a v Rýmařově (viz výše)

Celostátní preventivní programy
(např. ozdravné pobyty u moře pro dětské
alergiky „Mořský koník“, příspěvek na oč-
kování proti klíšťové encefalitidě a další),
které již probíhají několik let, pokračují sa-
mozřejmě dále

tradiční čínská cvičení pro zdraví,
sebeobranu,

rozvoj osobnosti
a dlouhý věk

seminář

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU R¯MA¤OV
PO¤ÁDÁ Vážení pojištěnci,

Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje svým pojištěncům v rámci
preventivních programů nad rámec zdravotního pojištění v okrese Bruntál tyto výhody:

Věříme, že tyto aktivity VZP, směřující k upevnění zdraví,
využijete pro sebe i pro své děti ke své spokojenosti.

OP VZP Bruntál

SOBOTA 30. LISTOPADU 2002

mal˘ sál SVâ R˘mafiov 14.00 - 17.00 hodin

cena: 110 Kã

VEDE: MARCEL ADAMEC Z OLOMOUCE
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Bazén v Břidličné

Zajímavost

KRYTÝ BAZÉN BŘIDLIČNÁ
zahájil 5. listopadu 2002

cvičení ve vodě

VODNÍ AEROBIK
(vhodný pro všechny věkové kategorie)

KDY? Každé úterý 17.00 - 18.00 hodin
čtvrtek 18.00 - 19.00 hodin

Pomůcky: aqua rukavice
aqua pásy
(v ceně cvičení)

Cena: 50,- Kč / hodina
350,- Kč předpl. na měsíc

UPOZORNĚNÍ
Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje návštěvníky krytého

bazénu v Břidličné, že od 2.11.2002 každou sobotu v měsíci
v době od 13.00 - 14.00 hodin mají pojištěnci VZP vstup

ZDARMA po předložení kartičky pojištěnce s OP.

Oznamujeme návštěvníkům krytého bazénu v Břidličné,
že provozní hodiny pro veřejnost budou do konce roku 2002 tyto:

Pondělízavřeno
Úterý 14.00 -18.00 hodin Středa 14.00 - 19.00
Čtvrtek 14.00 - 19.00 hodin Pátek 14.00 - 20.00
Sobota 13.00 - 19.00 hodin Neděle 13.00 - 19.00 hodin

V prosinci bude z důvodu vánočních svátků zavřeno v době od:
23.12. - 25.12.2002

30.12. - 1.1.2003

Vstup pouze s koupacími čepicemi

Změna provozní doby vyhrazena
(Vstupné dospělí - 30 Kč/1 hod., děti - 15 Kč/1 hod.)

Teplota bazénu - 30 C (malý) a 26 C (velký)
Těšíme se na vaši návštěvu

(Tel.: 554 286 334; 554 286 244 v provozních hodinách
554 287 062-3 mimo provozních hodin)

Vedení bazénu v Břidličné

Již deset let bydlí naše rodina v podkrovním bytě na Opavské ulici
v Rýmařově.
Již deset let nám pravidelně při větších deštích zatéká otvory mezi komínem
a střechou. Již deset let žádáme o nápravu - marně.
Stačil jeden rozhovor s odborníkem - panem Pipou, který nejen navrhl způsob
opravy, ale jeho firma během neuvěřitelně krátké doby celý problém odstra-
nila.
Děkujeme ještě jednou panu Pipovi a lidem z jeho firmy za opravdovou po-
moc z již téměř neřešitelné situace.
Pánům z Bytermu - opravdu bude trvat generace, než se „ve státě bolševic-
kém“ něco změní? rodina Karlova, Opavská 47

Pivaři soutěžili na olympiádě pivovaru Holba v rýmařovské hospodě Na statku
V sobotu 9. listopadu se v pod-
večerních hodinách uskutečnila
v hospodě Na statku netradiční
pivní olympiáda, jejímž hlav-
ním pořadatelem byl pivovar
Holba Hanušovice. Zcela ne-
tradiční a ojedinělé sportovní
disciplíny vyžadovaly přede-
vším sehrané týmy a ostřílené
tvrdé chlapy. Soutěžilo se totiž
ve hře v kostky a v ryze chlap-
ské karetní hře - mariáši.
Olympijského klání se zúčast-
nilo celkem sedm šestičlen-

ných družstev z celého regionu
Rýmařovska. Zasloužené pr-
venství si odnesl Společenský
dům z Břidličné, ovšem druhou
příčku již zuby nehty ubránili
rýmařovští borci z hostince Na
Růžku. Třetí pozici vybojoval
tým z Velké Štáhle - Bauer. Pro
úplnou informaci je potřeba
dodat, že vítězné družstvo
z Břidličné se zúčastní celostát-
ního finále, které se uskuteční
v Bludově.
Zcela nepochybně se velkou 

atrakcí staly soutěžní disciplí-
ny, které již nebyly započítává-
ny do celkové klasifikace pivní
olympiády. Soutěžilo se v pití
půl litru piva na čas a v pojídá-
ní krajíce chleba s tvarůžky
s pořádně velkou cibulí, rovněž
na čas. O legraci pochopitelně
nebyla nouze, a tak lze říci, 
že stálí, ale i příležitostní štam-
gasti místní hospody Na statku
se v žádném případě nenudili
a že se sobotní večer pořadate-
lům jaksepatří vydařil. JiKo

Poděkování firmě PIPA

Gymnázium Rýmařov informuje
Studijní obor

794 1K401Gymnázium 4 leté(po 9. ročníku ZŠ)
794 1K801Gymnázium 8 leté(po 5. ročníku ZŠ)

Škola

794 1K001Gymnázium

Gymnázium Rýmařov je státní škola, která poskytuje úplné
střednívšeobecné vzdělání ukončené maturitou.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 22.1.2003     od 10.00 - 17.00 hodin

Přijímací zkoušky nanečisto
si můžete vyzkoušet z matematiky a českého jazyka.

Foto: P. Poulík
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Aktuálně z rýmařovské nemocnice

Devadesát let současné nemocnice v Rýmařově
Každý z nás jistě měl nebo má nějakou zkušenost
s nemocnicí v Rýmařově, ať již vlastní nebo pro-
střednictvím příbuzných nebo známých.
Nemocnici bereme jako samozřejmost a počítáme
s tím, že poblíž nás je někdo, kdo nám nebo našim
blízkým umí pomoci. Je to dobrý pocit, zejména
při vědomí dnešních zcela nebývalých možností
medicíny a možnosti zajistit okamžitou přepravu
nemocného na místo specializované vysoce odbor-
né lékařské péče v případě komplikovaných one-
mocnění, úrazů apod.
Na druhé straně víme, že zdravotnictví v naší zemi
trpí řadou vážných neduhů a zatím se nedaří je ús-
pěšně léčit, přestože proklamací a záměrů již bylo
vysloveno nespočet. Obecně nejzávažnějším je ne-
dostatek finančních prostředků (zadlužování ne-
mocnic) a jistá předimenzovanost a nevhodná
struktura nemocniční péče (přebytek akutních lů-
žek, nedostatek lůžek následné péče a lůžek soci-
álních apod.). Někteří odborníci prohlašují, že re-
forma zdravotnictví se zastavila v roce 1992. 
Na vlastní kůži jsme se i my mohli přesvědčit, 
že ke škodě věci nebyla realizována již připravená
rozhodnutí, jako např. výsledek výběrového řízení
pro optimální síť zdravotnických zařízení z roku
1998, ve kterém byla rýmařovská nemocnice vý-
razně úspěšná a který by - v případě realizace zá-
věrů z toho plynoucích - zajistil oprávněnou dlou-
hodobou perspektivu naší nemocnice. Stávající

systém financování ústavní péče, kdy se hradí pro-
ces poskytování péče bez ohledu na jeho kvalitu
a nehradí se výsledek, je již dávno považován za
přežitý a neutěšený stav resortu zdravotnictví se
ještě dále zhoršil některými neuváženými a nevy-
váženými rozhodnutími ministra zdravotnictví
v posledních dvou letech. Jde o obecné problémy,
které se netýkají jen státních zdravotních zařízení,
ale výrazně ovlivňují i zařízení nestátní, jakým je
i nemocnice v Rýmařově a nesmírně ztěžují mož-
nost efektivního řízení chodu celého složitého or-
ganismu nemocnice a jejího dalšího rozvoje. Je ji-
sté, že jednoduché a rychlé řešení neexistuje, situ-
ace vyžaduje řadu promyšlených a vzájemně pro-
vázaných systémových kroků a nezbývá než dou-
fat, že budou postupně učiněny.
Život ale běží dál, nemoci bohužel - bez ohledu 
na různá ministerská a jiná rozhodnutí nebo neroz-
hodnutí - přicházejí a nemocnice je tady od toho,
aby zajistila zdravotní péči pro  občany.
Nemocnice, jejímž vlastníkem a největším podíl-
níkem společnosti, která ji provozuje, je Město
Rýmařov, tedy občané tohoto města. Je namístě 
očekávat, že je-li většinou volebních stran do ko-
munálních voleb proklamována snaha o zachování
a rozvoj nemocnice v Rýmařově, budou také zvo-
lení zastupitelé o naplnění tohoto záměru skutečně
usilovat, pokračovat v již nastoupeném kurzu
a starat se s péčí hospodáře o nemocniční majetek,

napomáhat překonávat provozní potíže vyplývající
ze současné situace ve zdravotnictví, obhajovat
a bránit existenci nemocnice před nepříznivými
administrativními nebo politickými zásahy.

Vrátíme-li
se k minu-
losti, zjistí-
me, že nej-
starší píse-
mná zmín-
ka o rýma-
ř ov s k é m
špitále po-
chází z ro-
ku 1556,

a to v souvislosti se zprávou o jedné
z četných epidemiích moru. Po celá
další staletí procházela rýmařovská

nemocnice různými podobami na ně-
kolika místech ve městě. V posled-
ních letech 19. století vznikly snahy
o vybudování nové nemocnice a vý-
znamnou roli v této aktivitě sehrála
tehdejší představená Milosrdných
sester III. řádu sv. Františka Helena
(Johanna) Breuerová.
S pomocí tehdejšího farního správce
P. Palety založila v roce 1898
„Císaře Františka Josefa I. jubilejní
nemocniční nadaci“. Z výnosů sbí-
rek zakoupila v roce 1903 pozemek
na dnešní Hornoměstské ulici a daro-

vala jej městu na stavbu nemocnice.
17. července 1909 se město rozhodlo
pro výstavbu a podařilo se mu získat
subvenci od Zemského úřadu v Brně.
V roce 1911 byla stavba zahájena
a 2. prosince 1912 byla Všeobecná
nemocnice císaře Františka Josefa I.
slavnostně otevřena.
Nemocnice, po řadu let s jediným lé-
kařem prim. MUDr. Juliem Boesem,
sloužila občanům Rýmařovska ne-
přetržitě i v dramatických dobách 
obou světových válek a nepřestala
fungovat ani při odsunu občanů ně-

mecké ná-
r o d n o s t i
z Rýmařov-
ska a pová-
lečném osí-
dlování, ús-
pěšně pře-
konala sna-
hy o omezo-
vání její čin-
nosti i o zru-
šení. Za do-
bu existence jí prošlo nejméně čtvrt
miliónu pacientů.

Snahou společnosti i vedení nemocnice je zajistit
v nelehkých podmínkách současného zdravotnic-
tví kvalitní lékařskou péči ve čtyřech základních
odděleních - interním, chirurgickém, gynekologic-
ko-porodním a dětském, za pomoci dalších oddě-
lení - anesteziologicko-resuscitačního, oddělení
radiodiagnostického a sonografie, oddělení léčby
bolesti a oddělení klinické biochemie a hematolo-
gie. O tom, že úsilí vedení a celého kolektivu ne-
mocnice je úspěšné, svědčí nejen zlepšující se hos-

podářské výsledky, ale např. i skutečnost, že ne-
mocnice v Rýmařově byla vzhledem k dobré při-
pravenosti informačního systému zařazena mezi
21 nemocnic, ve kterých bude realizován pilotní
projekt zavádění platby za diagnózu (DRG) do ne-
mocnic v celé zemi. Hlavním cílem činnosti ne-
mocnice je však spokojený, úspěšně léčený nebo
vyléčený pacient, je proto namístě zmínit, že např.
v anketě provedené v roce 2000 Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou mezi deseti náhodně vybranými

nemocnicemi, která spokojenost pacientů hodnoti-
la, se rýmařovská nemocnice umístila na prvním
místě a v rozsáhlém průzkumu, prováděném ob-
čanským sdružením Aperio - Společnost pro zdra-
vé rodičovství v roce 2001, se rýmařovská porod-
nice na základě hodnocení poskytované péče a slu-
žeb - jako jediná v okrese Bruntál - umístila mezi
porodnicemi hodnocenými na třetím místě v deví-
tistupňové škále hodnocení, před dalšími osmi de-
sítkami porodnic v zemi.

V minulém vydání Rýmařovského
horizontu jsme psali o publikaci, kte-
rou při příležitosti 90. výročí vzniku
nemocnice v Rýmařově vydala spo-
lečnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov
a kterou je možno získat v nemocni-
ci, v Městském muzeu, v Městském
informačním středisku i v prodejně
knih.
Dovolte mi, abych dnešní připome-
nutí devadesátileté historie nemocni-
ce zakončil krátkou citací ze závěreč-
ného slova ředitele nemocnice prim.
MUDr. Mariána Olejníka v této pub-
likaci (str. 77):
„Jak jinak zakončit krátkou vzpo-
mínku na uplynulých devadesát let
rýmařovské nemocnice, než upřím-

ným poděkováním jejím zaklada-
telům, stovkám obětavých lékařů,
zdravotnického personálu a všem
ostatním. To oni vyhráli nesčetné
množství bojů o lidské zdraví, stře-
tů se smrtí, to oni se spolu se svou
nemocnicí stali symbolem naděje
všech zdejších lidí, kteří potřebo-
vali v nejtěžších chvílích pomoc.
Všem bez rozdílu, jmenovaným
i nejmenovaným, patří naše podě-
kování a ujištění, že v jejich práci
budeme i nadále pokračovat.
Jistě bylo v průběhu devadesáti let již
velmi mnoho vykonáno, ale mnoho
práce je stále před námi. Bezesporu
by bylo velice vhodné, aby se celý re-
gion zasadil o to, aby podpora ne-

mocnice byla co největší a aby se po-
stupně vybudovalo moderní zdravot-
nické zařízení, důstojné, příjemné,
dobře vybavené a se vzornou péčí.
Věřte, prosím, vážení spoluobčané,
že my, lékaři i veškerý personál ne-
mocnice, jsme rozhodnuti pro spl-
nění tohoto záměru a cíle udělat
vše, co je v našich silách.“

Nezbývá než vyslovit přání, aby do-
savadní úspěšné snahy o rozvoj ne-
mocnice v Rýmařově měly i v bu-
doucnu konkrétní výsledek v podobě,
která bude ku prospěchu občanů to-
hoto podhorského regionu i návštěv-
níků krásných jesenických hor.

Ing. Miloslav Marek

Helena Breuerová
MUDr. Julius Boese

Foto: Ing. Miloslav Marek

Foto: Ing. Miloslav Marek



ČMRP Rýmařov se mohl záhy chlubit nadějnými
výsledky. Byla objevena a prozkoumána ložiska
sice obsahem kovů chudých, ale objemných poly-
metalických rud v revírech Zlaté Hory, Horní
Benešov a Horní Město a dále zcela nedotčená lo-
žiska železných rud u Benkova a Králové 
na Uničovsku, ta se však z důvodu změněného 
ekonomického nazírání nezačala těžit. O výsled-
cích ČMRP se psalo v denním tisku i v odborných
časopisech. Kulminačním bodem rýmařovského
ČMRP byla léta 1957 a 1958. V té době končil
průzkum kyzových ložisek v okolí Chvaletic
v Železných horách a pro základní závod v Kutné
Hoře nastal existenční problém. Naproti tomu prů-
zkumný program v jesenické oblasti měl vzrůstají-
cí trend. Po dlouhých jednáních dalo ministerstvo
souhlas k přemístění podnikového ředitelství
ČMRP z Kutné Hory do Rýmařova, kde pro ně by-
la získána dvoupatrová budova Státních statků
v sousedství stávajícího závodu. Do Rýmařova při-
cházeli noví zaměstnanci, budování nového podni-

ku proběhlo rychle a za plného provozu.
Podnikovým geologem byl RNDr. František
Bartas. Pod jeho vedením se uskutečňoval geolo-
gický průzkum na 25 lokalitách
v jesenické oblasti a na 11 loka-
litách na Českomoravské vr-
chovině. Dosahované hospodář-
ské výsledky dle tehdejších kri-
térií byly vysoce hodnoceny.
Zaměstnanci si pro zájmovou
činnost vybudovali kulturní
dům (dnes již zbořený objekt 
na třídě Hrdinů) a vydávali pod-
nikový časopis „Moravské ru-
dy“, byly pořádány velkolepé 
oslavy Dne horníků. Rýma-
řovské ředitelství ČMRP a jeho
pracoviště v Jeseníkách se stá-
valy cílem mnoha návštěvníků
montanistických a geologických
profesí nejen z celé republiky,

ale i ze zahraničí (např. sjezdu Cs. společnosti pro
mineralogii a geologii v r. 1955 se zúčastnilo přes
sto specialistů z celé republiky).

Významné výročí v novodobé historii Rýmařova
Před padesáti lety vznikl v Rýmařově Českomoravský rudný průzkum

Část první

Zdá se dnes neuvěřitelné, že v devate-
náctém století náleželo Rýmařovsko
k nejlidnatějším okresům na Moravě
a mělo nejen vyspělé lnářství a chov
dobytka, ale také průmysl. Podomácká
a rozvíjející se výroba textilní, hutě
a železárny v Malé Morávce, Karlově,
Břidličné, Janovicích a Staré Vsi ský-
taly obživu téměř polovině obyvatel 
okresu. Nezanedbatelná byla i báňská
činnost na četných malých ložiskách
železných rud v okolí Rýmařova.
Impozantní objekty kdysi slavných hu-
tí a hamrů v Janovicích a Staré Vsi 
se zachovaly až do padesátých let mi-

nulého století, kdy byly neuváženě de-
molovány.
Slavná báňská tradice zanikla na po-
čátku dvacátého století, takže po dru-
hé světové válce zůstaly v celé jese-
nické oblasti v provozu pouze doly
v Řídeči u Šternberka, Medlově (že-
lezné rudy), Nové Vsi u Rýmařova
(rudy barevných kovů) a mezi
Brannou a Starým Městem pod
Sněžníkem (grafit).
Po znárodnění dolů v roce 1945 zača-
la průzkum ložisek organizovat pří-
slušná rezortní Generální ředitelství
a v roce 1948 byl v Kutné Hoře zalo-

žen první specializovaný „Ústav 
pro průzkum nerostných ložisek“, kte-
rý posléze prozkoumával rudní výsky-
ty v Bohutíně u Šumperka, Ludvíkově
u Vrbna pod Pradědem a od roku 1950
též v Horním Benešově. Koncem roku
1951 vznikly regionální průzkumné
podniky, z nichž pro východní Čechy
a Moravu byl kompetentní
„Českomoravský rudný průzkum
Kutná Hora“, jehož zkratka ČMRP
v letech 1952 - 1959 proslavila pod-
horské okresní město Rýmařov. Růst
objemu průzkumných prací v oblasti
Jeseníků byl tak rychlý, že brzy nebyl
organizačně, odborně ani materiálně
zvládnutelný ze vzdáleného podniko-
vého ředitelství v Kutné Hoře. Proto
byla již v roce 1952 v Rýmařově,
centru budoucí zkoumané ložiskové
oblasti, zřízena „Oblastní správa 
pro Jeseníky“. Prvním sídlem samo-
statné hospodářsko-správní jednotky
byl domek č.p. 3 na okraji Edrovic, a-
však již v září 1952 se část zaměst-
nanců přestěhovala do volných míst-
ností v přízemí radnice na náměstí
v Rýmařově a v červenci 1953 byly
nově zřízenému a rozrůstajícímu 
se závodu přiděleny objekty bývalé o-
lovárny (firma Franke-Scholz) na ulici
8. května za městem směrem
k Jamarticím. Období stagnace báňské

činnosti v první polovině dvacátého
století způsobilo nedostatek zkuše-
ných horníků, takže na průzkumné
báňské a vrtné práce byli zprvu přijí-
máni lidé nejrůznějších povolání - 
od zemědělců přes řemeslníky až po
intelektuály. Do Rýmařova přicházeli
i s rodinami inženýři, technici i dělní-
ci různých profesí. Ač již nastávaly
problémy s ubytováním, přece jen
v Rýmařově byla zvláště pro mladé li-
di větší naděje na získání bytu než 
ve vnitrozemí. Závod v Rýmařově se
svými úseky ve Zlatých Horách,
Horním Benešově, Hraničné a pozdě-
ji v Horním Městě a Králové byly ob-
sazeny především mladými lidmi.
Původně značně nesourodý pracovní
kolektiv se rychle stmelil. Na začátku
léta 1954 nahradil dosavadního ředitele
Vasila Kutaje mladý a průbojný Josef
Pravda, který dal závodu pevnou a ú-
čelnou organizační strukturu a dobudo-
val jej personálně. Závod v Rýmařově
byl v podstatě zcela samostatný - měl
svou vlastní geologicko-měřickou služ-
bu, petrografickou a chemickou labora-
toř, provozní odbor báňský a vrtný,
komplexní ekonomický odbor s účtár-
nami, dopravu, zásobování, sklady,
chloubou závodu byly rozsáhlé dílny se
zaměstnanci schopnými opravit nebo
vyrobit takřka cokoliv.

Alegorický vůz ČMRP na oslavách 1. máje r. 1955
Stojící zleva: RNDr. Jaroslav Skácel, V. Žižka, Ing. O. Teisler, K. Těšínský, G. Levý.
Klečící zleva: Ing. Jelenecký, J. Pravda, RNDr. J. Janečka

Slavnostní křest štoly Josef v Horním Městě. Vpravo uprostřed - řeč-
nící ředitel ČMRP J. Pravda, uprostřed nahoře RNDr. J. Janečka

Slibný rozvoj podniku ČMRP
Rýmařov byl od 1. 4. 1958 zásadním
způsobem narušen další reorganiza-
cí. Byla vytvořená jednotná celostát-
ní geologická služba a v rámci
Ústředního geologického úřadu
vznikly nové podniky geologického
průzkumu. Rýmařov ztratil podniko-
vé ředitelství a současně byl
v Jeseníku založen těžební podnik
„Rudné doly“. Nastal odliv mnoha
specialistů jak na podnikové ředitel-
ství Geologického průzkumu 
do Brna, tak do Rudných dolů.
Rýmařovský závod, specializovaný
převážně na vyhledávání a průzkum
rudných ložisek, se začal zabývat ta-

ké problematikou nerudných nerost-
ných surovin. Po odchodu J. Pravdy
v roce 1958 do funkce předsedy
Ústředního geologického úřadu 
se stal ředitelem rýmařovského závo-
du RNDr. František Bartas, po jeho
odchodu do funkce ředitele Rudných
dolů v Jeseníku v r. 1960 pak Josef
Kuzmík.
Sotva se situace poněkud stabilizo-
vala, proběhla v roce 1965 další re-
organizace, po které byl závod při-
členěn pod podnikové ředitelství
Geologického průzkumu Ostrava.
Průzkumné práce prováděné ze stát-
ního rozpočtu byly postupně omezo-
vány a financování průzkumu se pře-

souvalo na odběratele či budoucí tě-
žaře. Průvodním jevem bylo podstat-
né omezování báňské a vrtné činnos-
ti a závod v Rýmařově proto zaváděl
do svého programu i negeologickou
činnost, např. výrobu teplovzduš-
ných agregátů, zásobníků živic apod.
a postupně zejména sanační a inže-
nýrsko-geologické práce. Řada pra-
covníků odešla pracovat do nově vy-
budovaného závodu RD Rýmařov
pro výrobu montovaných rodinných
domků. V té době vedli závod
v Rýmařově postupně Antonín
Hejda, Ing. Milan Stopka, Ing.
Jaroslav Konečný, Ladislav Pořízka.
Po roce 1989 došlo ke zřízení samo-

statného státního podniku
Geologický průzkum Rýmařov, k je-
ho privatizaci veřejnou obchodní
společností a k vytvoření dceřinných
společností s ručením omezeným.
Ředitelem samostatného státního
podniku a později i ředitelem GPR
Rýmařov v.o.s. se stal RNDr.
Antonín Kamenský. V současné do-
bě v Rýmařově působí GP Strojírny
s.r.o., Geologie Rýmařov s.r.o. a také
pracovní skupina geologie, hydroge-
ologie a ekologie společnosti GHE
Ostrava s.r.o. 

Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.,
Ing. Miloslav Marek

(Dokončení v příštím vydání novin)
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Mladí hasiči z Janovic opět vítězí
Při podzimním klání mladých hasičů v požární všestrannosti bývá zvykem
hodnotit požární ligu mládeže za rok 2002. Do hodnocení se započítává pět
nejlepších umístění. V letošním roce bylo pořadí následující:

Starší žáci Mladší žáci:
1. Janovice 1. Janovice
2. Vrbno p. Pradědem 2. Rýžoviště
3. Rýžoviště 3. Rýmařov

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v příštím
ročníku hry PLAMEN. Děkujeme družstvu Janovic a Rýžoviště za reprezen-
taci našeho okresu na soutěžích v šumperském okrese. Za SDH Janovice

Boxan Petr

Školy informují

Ahoj, Švédsko, co je u Vás nového? Studenti SSOŠ PRIMA navštívili
MADI TRAVEL MARKET 2002

Dne 5. - 7.11.2002 se v Pražském ve-
letržním areálu v Praze-Letňanech ko-
nal 9. mezinárodní veletrh cestovního
ruchu a hotelnictví.
Studenti střední odborné školy PRI-
MA, s. r. o. Rýmařov obor cestovní
ruch a management se této výstavy
každoročně zúčastňují. Také letos měli
možnost ve čtvrtek 7. listopadu 2002
se pod vedením profesorky PhDr. Jany
Petrášové zúčastnit a přiblížit si tak dě-
ní v cestovním ruchu ve světě i u nás.
Veletrhu se zúčastnilo 550 firem, z to-
ho více jak polovina ze zahraničí.
Návštěvníci se mohli seznámit jak s re-
kreačními pobyty, tak i se specializo-

vanými nabídkami lázeňských a zdra-
votních pobytů. V letošním roce přiby-
li také noví vystavovatelé ze zahraničí
např. z Kypru, z Litvy, z Mexika,
z Venezuely, z Bosny-Hercegoviny
a dalších zemí.
V doprovodném programu se nabízelo
téměř 30 různých akcí od diskusí a pre-
sentací jednotlivých zemí až po aktuál-
ní otázky našeho cestovního ruchu.
Kromě poznatků si studenti dovezli
mnoho písemných materiálů, které
použijí při studiu a i k závěrečné práci,
současně jim pomohou při vykonávání
praxe v cestovních kancelářích.

Ředitelství školy

Členství v A. T. I. C. ČR
Již před rokem se Studentské informační centrum při SSOŠ PRIMA
v Rýmařově přihlásilo do Asociace Turistických Informačních Center ČR (A.
T. I. C. ČR), které řídí činnost těch-
to center a pomáhá při jejich čin-
nosti.
Poslední valná hromada dne 18.
října 2002 přijala SIC Rýmařov 
za řádného člena a tak se rýmařov-
ští studenti, ale i všichni občané
mohou těšit na ještě lepší služby.
I když všechny stanovené podmín-
ky pro zařazení do kategorie C
již SIC běžně plní.
V současné době SIC Rýmařov
jedná o další rozšíření činnosti
a žádá o zařazení jako Městské
Evropské Informační Středisko
(MEIS). Tato střediska již pracují
např. v Litovli, ve Šternberku,
v Lipníku a také v Uničově.

Soukromá střední odborná škola
PRIMA

Po prázdninách jsme byli velmi zvěda-
ví, co je nového u našich kamarádů 
ve Skellefteĺ. Páťáci z naší školy jsou
v kontaktu s malými Švédy už od roku
2000. Tato družba vznikla po semináři
nadace SOCRATES ve Velké Británii.
SOCRATES se stará o další vzdělává-
ní učitelů z celé Evropy. Výsledkem
setkání bylo navázání spolupráce mezi
naší školou, školou z Itálie a již zmíně-
nou školou švédskou.
Švédští kamarádi nám poslali pozdrav
na začátku školního roku a připojili
fotografie s medvídkem Newtonem.
Tento putovní plyšový Angličan ces-
tuje po školách Evropy už od roku
2000. Když jsme Newtona hostili
předloni my, přibalili jsme mu nějaké
teplé oblečení, protože tenkrát to u nás
pěkně foukalo, do cestovního deníku
jsme mu napsali o životě v České re-

publice, přidali několik fotografií 
ze školy i z rýmařovských domácnos-
tí a poslali ho do „teplých krajin“.
Italská škola se nám bohužel už neo-
zvala. Měli jsme obavy, že se medví-
dek ztratil. Máme velkou radost, že je
Newton zase na světě. Dopis 
ze Skellefteĺ to potvrzuje.
Čekali jsme jen na vyvolání fotografií
z Halloweenu, abychom mohli popsat
naši velice zábavnou hodinu angličti-
ny. Uspořádali jsme rej ve strašidel-
ných maskách, vyrobili jsme ovocný
salát a naučili se spoustu nových ang-
lických slov. Páťáci sice ještě nedove-
dou psát anglicky souvislé vyprávění,
ale věřím, že pár vět spolu s obrázky
jim k napsání dalšího e-mailu švéd-
ským kamarádům postačí.

Mgr. Marcela Tauferová
a 5.A ZŠ 1. máje 32, Rýmařov

Koutek rýmařovských sahadžajogínů

Zamyšlení nad ...
Motto: Příčina všech zmatků na světě je jediná: ,,Lidé nerozeznávají věcí

potřebných od nepotřebných.“  (J.A.Komenský)

Současná populace přijímá obrovské
množství informací, ale jenom má-
lokteré jí umožní vědomě vytvářet
svůj život. Většina z nich je silně
materialistická a vůbec zaměřená
jen na techniku - na hmotu a tak ži-
vot mnoha z nás provází hodně utr-
pení, především proto, že málo zná-
me sami sebe. Teprve ten, kdo více
poznává sám sebe, může se stát
,,svým pánem“ a tím pak snižovat
i míru vlastního utrpení, či utrpení
druhých.
Člověk, který nezná předpisy a neu-
mí řídit automobil, napáchá na silni-
cích mnoho škod a problémů, pří-
padně i úplné tragedie. A právě tako-
ví lidé, kteří neznají a nerespektují
zákony „Života“, mohou svým cho-
váním ohrožovat sebe, ale i jiné.
Vědci dokáží sestavit, naprogramo-
vat a řídit počítače, průmyslové ro-
boty, či kosmické sondy však jen
málo je těch, kteří ovládají sebe, své

emoce, vášně, ego. Většina populace
ráda hledá příčiny svých neúspěchů
a problémů u jiných lidí, zanedbává
svůj vnitřní hlas, stále více se zaplé-
tá do toho vnějšího a utlačuje
Ducha. Lze říci, že ničí vnitřní rov-
nováhu mezi vnitřní a vnější činnos-
tí, rovnováhu, která je nutná pro ús-
pěšný a šťastný život. Člověk zasa-
huje do přírodních zákonů svého tě-
la bezuzdným přecpáváním se ně-
kterými nevhodnými potravinami 
či chemickými výrobky, léky, nyní
už i drogami. To přináší pouze stav
zmatku pro tělo. Ruší se činnost
žláz, které vylučuji potřebné enzy-
my a hormony nutné pro normální
chemizmus těla. Je poškozována
mysl. To, co člověk provádí sám 
se sebou, to žel v mnohem větší mí-
ře dělá s přírodou. Chci věřit a dou-
fám, že lidstvo se „vzbudí“ a nene-
chá vše dojít až tak daleko, že člo-
věk bude muset fungovat jako me-
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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, blahopfiíní

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

Fotbalový oddíl TJ JISKRA - výsledkový servis

Připravil Zdeněk Kudlák

Rýmařovští kuželkáři dosáhli v mistrovských
soutěžích několika vynikajících úspěchů

II. kuželkářská liga:
Muži Jiskry A vyhráli v Luhačovicích nad TJ KARE Luhačovice B 10:6, když
nejlepší výkony v našem družstvu podali M. Dědáček a L. Stárek shodným
výkonem 911 poražených kuželek. V sedmém kole hostila Jiskra A na domá-
cí kuželně družstvo KK Šumperk a vyhrála 12:4. V tomto utkání podal vyni-
kající výkon M. Dědáček, když porazil 946 kuželek. V předehrávaném utkání
osmého kola porazila Jiskra A opět doma KK MS Brno B 14:2 a z našich hrá-
čů byl opět nejlepší M. Dědáček výkonem 932 kuželek. Naše družstvo v ta-
bulce postoupilo na třetí místo.
Ženy Jiskry doma prohrály s Minervou Opava 6:10. Nejlépe zahrála 
M. Tillerová 434 kuželek. V pátém kole jely do Přerova, kde nastoupily proti
Spartaku Přerov B a po vynikajícím výkonu vyhrály 2:14. Jako družstvo sho-
dily 2621 kuželek a M. Tillerová 482. Oba výkony jsou zatím nejvyššími, kte-
ré byly v letošním ročníku II. ligy dosaženy. Pro výjimečnost výkonu družstva
uvedu celou sestavu: M. Paulerová 429, M. Maňurová 430, V. Tomanová 426,
I. Schreiberová 424, R. Mezihoráková 430, a již uvedený rekordní výkon 
M. Tillerové 482. Po tomto kole postoupilo naše družstvo na šesté místo z deseti.
I naši dorostenci na sebe upozornili. Nejdříve v kombinované sestavě prohrá-
li ve Vsetíně se Zbrojovkou 0:8, nejlépe zahrál J. Sochor 404. V dalším kole
si vše vynahradili, když doma porazili KK Slovan Rosice 8:0 a celkovým vý-
konem 1334 poražených kuželek překonali o 31 kolků rekord kuželny.
Nejlepší výkon podal J. Sochor 476, dále M. Davidík 420 a A. Sochor 438.
Tímto výkonem si naše družstvo polepšilo své postavení v tabulce a je na čtvr-
tém místě.
III. kuželkářská liga:
Jiskra B nejprve v šestém kole prohrála v Jilemnici s místním TJ 4:12 - nejlé-
pe S. Horák 891 a v dalším kole po zlepšeném výkonu celého družstva vyhrála
doma nad SKK Jeseník vysoko 14:2 - A. Sochor 879 kuželek. Po tomto ví-
tězství družstvo postoupilo na deváté místo v tabulce.
V oblastních přeborech I. a II. třídy dosahovala naše družstva střídavých vý-
sledků.
Minerva Opava - Jiskra C 14:2 - P. Trusina 438
Jiskra C - Unie Hlubina 5:11 - M. Kovář 450
Jiskra C - Sokol Chvalíkovice 6:10 - P. Trusina 437
Družstvo kleslo na dvanácté místo ze čtrnácti.
V oblastním přeboru II. třídy Jiskra D vyhrála nad TJ Mohelnice 14:2 - 
K. Rejman 452. V dalších dvou kolech naše družstvo prohrálo. Nejprve
v Horním Benešově s místní TJ 12:4 - F. Tušinovský 400 a potom v Zábřehu
s KK Zábřeh C 10:6 - F. Tušinovský 410. V tabulce se družstvo drží na šestém
místě.
V listopadu byla zahájena podzimní část 36. ročníku populární soutěže nere-
gistrovaných hráčů kuželek - MAKL, která bude ukončena 9. ledna 2003 zá-
věrečným turnajem. Ing. Miroslav Votruba

chanický robot, který je závislý 
na moderní vědě a nahradí své plíce
plícemi kovovými, své srdce srdcem
z plastiku, v posledním bezmocném
úsilí získat navíc pár let života, kdy
mu tyto byly odebrány právě pro je-
ho nezkrotný způsob existence.
Pro ty, kteří chtějí pro sebe „něco“
udělat, se nabízí praktikování jógy.
Jóga je prastarý majetek lidstva, 
je to STYL ŽIVOTA, jeden z nej-
cennějších pokladů, které kdy člo-
věk vlastnil. Je to CESTA k ovlád-

nutí těla, získání nadvlády nad mys-
lí, zasvěcování do velkých mystérií
duše a hlavně k získání ROVNOVÁ-
HY mezi těmito třemi stavy bytí: fy-
zickým, mentálním a duchovním. 
To je jóga. Je to cesta vedoucí k so-
bě samotnému. Napomáhá k odstra-
nění toxinů a špatných energií z těla,
kde způsobují poruchy. Napomáhá
k ozdravění, k osvobození se z pout
svého úzkého a omezeného myšlení
mylných názorů a idejí, které mu by-
ly silou vloženy do jeho mozku spo-

lečností, výchovou a okolím. Chce-li
někdo praktikovat jógu, ať se připra-
ví na to, že bude odhalovat nedostat-
ky ve svém vlastním nitru!!! Není 
to práce jednoduchá, ale představuje
jedinou cestu k budování skutečně
harmonické osobnosti. Cesta jógy 
se ubírá dvěma směry. První nabízí
různé prostředky v podobě cvičení,
mentálních technik a dalších dopo-
ručení k vylepšení celkové situace
v oblasti tělesné. Druhý směr v pra-
xi jógy představuje snahu o uvědo-

mování si a odstraňování vlastních
nedostatků v oblasti charakterových
vlastností, mezilidských vztahů
a celkové životní orientace. Tato tr-
pělivá práce na zkvalitnění a zu-
šlechtění vlastní osobnosti předsta-
vuje jádro veškerého snažení v ob-
lasti jógy. První směr může přinášet
mnohé výhody, avšak pouze 
za předpokladu, že se prolíná s oblas-
tí druhou, pak můžeme hovořit o tom,
že se skutečně jedná o praktikování
jógy. Anežka Velecká, TJ Jiskra

Sport
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 6. 12.

Uzávěrka pro řádné vydání je v pátek 29.11. do 12 hodin

Připravujeme celobarevné vydání - historie,
které bude v prodeji od 20.12.2002.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

22/2002

Rýmařovský desetiboj 2003 - XXVII. ročník
V sobotu 9. listopadu 2003 se usku-
tečnila třetí disciplína Rýmařovského
desetiboje - střelba se vzduchovky
v malém sále SVČ v Rýmařově. Vše
proběhlo hladce a zvláště potěšitelné
je, že počet účastníků v letošním roce
utěšeně narůstá a po zapsání nových
zájemců dosáhl čísla 58. Rekordních
rozměrů nabývá zvláště kategorie
žen. Doufáme, že se pánové nenecha-
jí zahanbit a využijí poslední mož-
nosti absolvovat letošní ročník kom-
pletní (tj. 7 disciplín) při další discip-
líně a tou jsou oblíbené kuželky.
Tato čtvrtá disciplína proběhne
v pondělí 30. prosince 2002 v době

od 11.00 hodin do 18.00 hodin v ku-
želně TJ JISKRA Rýmařov na Bar-
tákově ulici. Hází se na 60 hodů sdru-
žených. Soutěž je časově náročnější
a všichni musí počítat s tím, 
že na kuželně stráví minimálně 1 ho-
dinu. Po vlastním odehrání je totiž
povinností každého zapsat hru násle-
dujícímu hráči. Hrát se smí pouze
v čisté obuvi, která nezanechává sto-
py na odhodové desce. Soutěž zajistí
Dana Doleželová a Alena Jurášová,
jistě se najdou i další dobrovolníci,
kteří pomohou. Již teď se tedy může-
me těšit na pravidelně skvělou atmo-
sféru na kuželně.

Výsledky střelby ze vzduchovky:

Ženy: Muži A: Muži B:
1. L Jurášová (88 b.) 1. K. Furik (96 b.) 1. I Soviš (79 b.)
2. S. Gerhardová (87 b.) 2. S. Krykorka (94 b.) 2. J. Horáček (79 b.)
3. M. Valová (84 b.) 3. B. Rektořík (91 b.) 3. L. Chladný (79 b.)

Muži C:
1. J. Dřevo (87 b.)
2. V. Orlík (86 b.)
3. J. Volek (83 b.)

Konečné pořadí po třech disciplínách
(Turistika, běh na 1000 m a střelba ze vzduchovky)

Muži A: Muži B: Muži C:
1. Josef Mlčák 1. Ivan Soviš 1. Antonín Konečný
2. Petr Konečný 2. Jaroslav Lachnit 2. Václav Orlík
3. Vlastimil Baran 3. Ivo Volek 3. Jan Koňařík

Ženy:
1. Bohumila Konečná
2. Eva Sovišová
3. Alena Jurášová Pořadatelé Rýmařovského desetiboje

tř. Hrdinů 33
795 01 Rýmařov



Dovoz do bytu do 50 km zdarma

3 roky záruka
PROVÁDÍME

PRODEJ
NA PÒJâKY

BEZ RUâITELE
A NAV¯·ENÍ

PRODEJNÍ DOBA
po - pá 9.00 - 11.00

14.00 - 18.00
so 10.00 - 15.00 JEN U NÁS


