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Aktuálně z města

Členové rady města v novém složení zasedli ke své-
mu prvnímu jednání 25. listopadu a přijali 17 usne-
sení, z toho bylo šest doporučení pro jednání zastu-
pitelstva města. Na programu bylo schválení jedna-

cího řádu rady a zastupitelstva, zřízení iniciativních
a poradních orgánů rady a jmenování předsedů těch-
to komisí. Radní dále jmenovali povodňovou komisi
a komisi sociálněprávní ochrany dětí.

Rada města Rýmařova schválila jednací řád a plán
programu zasedání rady pro rok 2003 a doporučila
schválení návrhu jednacího řádu a plánu zasedání
zastupitelstvu města.

Rada města zřídila své iniciativní a poradní orgány

Rada města Rýmařova zřídila jako své iniciativní a poradní orgány:
komisi hospodářskou, komisi životního prostředí a výstavby, komisi pro výcho-
vu a vzdělávání, komisi vnitřních věcí, komisi sociálních věcí a zdravotnictví,
komisi kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, komisi bytovou, ko-
misi pro občanské záležitosti a komisi - redakce Rýmařovského horizontu.

Zároveň Rada jmenovala předsedy jednotlivých komisí v tomto složení:
hospodářská komise - předseda Ivan Zigmund
komise životního prostředí a výstavby - předseda Ing. Pavel Kolář
komise pro výchovu a vzdělávání - předseda Mgr. Vlastimil Baran
komise vnitřních věcí - předseda Josef Pupík
komise sociálních věcí a zdravotnictví - předseda MUDr. Marián Olejník
komise kultury a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů - předsedkyně

Božena Filipová
komise bytová - předseda František Ziegler
komise pro občanské záležitosti (KPOZ) - předsedkyně Mg. Květoslava

Sicová
komise - redakce Rýmařovského horizontu - předseda Mgr. Vlastimil Baran

Rada města jmenovala povodňo-
vou komisi v tomto složení:
předseda - Ing. Petr Klouda, členo-
vé - Ing. Pavel Kolář, RNDr.
František Čermák, Ing. Jaroslav
Kočandrle, Csc.

Rada města jmenovala komisi soci-
álněprávní ochrany dětí v tomto
složení:
předseda - Bc. Iveta Podzemná, čle-
nové - Dr. Ludmila Guzanová,
Milan Ondrašík, Mgr. Hana
Měráková, Marie Cimbotová.

Radní stanovili dle § 108 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, prá-
vo užívat závěsný odznak k vý-
znamným příležitostem a občan-
ským obřadům místostarostovi
Ing. Pavlu Kolářovi a členkám zastupitelstva Mgr. Květoslavě Sicové
a Boženě Filipové, a to ve stejném rozsahu jako má starosta dle § 108 odst. 1
zákona.       Z podkladů rady města zpracoval JiKo

Město Rýmařov vyhlašuje
výběrové řízení na místo ředitele
příspěvkové organizace Byterm

a
dále vyhlašuje

výběrové řízení na místo jednatele společnosti
Městské služby Rýmařov, s. r. o.

Stanovené požadavky:

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
technického oboru nebo ekonomického směru

- výpis z rejstříku trestů
- strukturovaný životopis

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte doporučeně na adresu Městského úřadu v Rýmařově,
náměstí Míru 1, do 31.12.2002.

město Rýmařov

Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města na rok 2003
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Informace z kraje

V hotelu Excelent se uskutečnilo společenské setkání zdravotníků Nemocnice v Rýmařově
Restaurace hotelu a pivovaru Excelent v Rýmařově
byla v pátek 29. listopadu místem slavnostního
shromáždění lékařů a zdravotnických pracovníků
nemocnice a hostů při příležitosti 90. výročí vzniku
Všeobecné nemocnice císaře Františka Josefa I.
Setkání bylo zahájeno vystoupením asi 35 dětí, žá-
ků hudebního a divadelního oddělení Základní 
umělecké školy v Rýmařově pod vedením ředitele
Mgr. Jiřího Taufera. Jejich mnohotvárné, velmi dob-
ře provedené a milé vystoupení navodilo příjemnou
atmosféru večera. Při poděkování za jejich vystou-
pení zaznělo i ocenění skutečnosti, že na základě 

iniciativy vedoucí lékařky dětského oddělení
MUDr. Gvozdiakové, díky pochopení vedení
Základní umělecké školy a zájmu žáků výtvarného
oboru se nově otevřený dětský pavilon proměňuje
v barevný svět, který by měl malým pacientům po-
moci překonávat potíže, které jim přináší nemoc
a pobyt v nemocnici.
V hlavním projevu ředitel nemocnice prim. MUDr.
Marián Olejník vzpomenul historii nemocnice a je-

jí často pohnuté osu-
dy a vyjádřil upřímné
poděkování všem
těm, kteří se po dlou-
hou dobu historie ne-
mocnice starali kvali-
fikovaně, ohleduplně
a citlivě o pacienty ne-
mocnice a popřál
všem hodně sil do dal-
ší práce.
V krátkých pozdrav-
ných projevech vy-
jádřili poděkování vedení nemocnice a zdravotní-
kům Ing. Romana Kotalová, vedoucí referátu zdra-
votnictví Okresního úřadu v Bruntále a Ing. Oldřich
Přikryl, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny
v Bruntále.
Pozvání na setkání přijali také prim. MUDr.
Miroslav Kraus, ředitel nemocnice v partnerském
městě Krompachy a Marta Müllerová, hlavní sestra
nemocnice, stávající starosta Ing. Petr Klouda a mí-
stostarosta Ing. Pavel Kolář, zástupci rýmařovských
firem a také sponzorské firmy Schering, která při-
spěla na finanční zajištění setkání.
Dnešní příslušnice Milosrdných sester III. řádu sv.
Františka, jejichž předchůdkyně nesly do roku 1960
hlavní tíhu vlastní péče o pacienty, zaslaly všem za-
městnancům nemocnice přání, aby se jim vždy da-
řilo vytvářet podmínky pro všechny ty, kteří potře-
bují pomoc a obyvatelům Rýmařova i okolí a aby 
ta „jejich nemocnice“ jim ještě dlouhé roky sloužila.
V druhé části oficiální části večera byly předány dě-
kovné listy a děkovné dopisy zasloužilým lékařům

a ostatním zdravotnickým pracovníkům jako výraz
ocenění dlouholeté práce pro pacienty Rýmařovska
a pro Nemocnici Rýmařov. Mezi oceněnými byli
i nejstarší dosud žijící lékaři MUDr. Miroslav
Smýkal, který přišel do Rýmařova pracovat v roce
1952, prim. MUDr. Vladimír Obhlídal (1955)
a MUDr. Karel Božek (1957), který také v závěru 
oficiální části poděkoval vedení nemocnice a spo-
lečnosti za úsilí, které věnuje řízení nemocnice a je-
jímu rozvoji.
O další příjemný průběh večera se velmi citlivě po-
starala hudební skupina Alternativa.
90. výročí je nejen připomenutím, ale i důkazem dosa-
vadní úspěšné činnosti Nemocnice v Rýmařově a také
výzvou k dalšímu úsilí o její zachování a rozvoj.

Mgr. Konečný, Ing. Marek

Hejtman zahájil 5. OKAMRK
Pátý ročník celorepublikové
Oborové konference aktivit
místních, regionálních a ko-
munitních, kterou zúčastnění
zkracují OKAMRK, zahájil
v pátek 22. listopadu dopoled-
ne hejtman Moravsko-
slezského kraje Ing. Evžen
Tošenovský, který nad konfe-
rencí převzal záštitu.
Konferenci pořádalo Centrum
pro komunitní práci a byla ur-
čena především nestátním ne-
ziskovým organizacím.
Dalšími zaštiťujícími byli Pavel

Němec, ministr pro místní roz-
voj, Josef Postránecký, náměs-
tek ministra vnitra a Výbor
Rady vlády pro nestátní nezis-
kové organizace pro spolupráci
s regiony v čele s její předsed-
kyní Jaroslavou Wenigerovou,
zástupkyní hejtmana.
Do ostravského hotelu Atom 
se na dvoudenní konferenci
sjelo okolo 130 účastníků, aby
si vyslechli odborný program -
hovořilo se např. o strukturál-
ních fondech Evropské unie,
v pátek 22.11. odpoledne se

konala „Open space konferen-
ce“, při které si témata rozho-
vorů zvolili samotní účastníci
a organizátoři pak připravili
potřebné prostory k diskusím.
Program pokračoval i druhý
den, kdy zazněly přednášky
o udržitelnosti a financování
nestátních neziskových organi-
zací, o jejich možnostech roz-
voje a partnerství. Na konfe-
renci navázalo i nedělní setkání
komunitních koalic.

Katherini Davasová
tisková mluvčí

OSTRAVA (26. listopad 2002) -
První ročník soutěže Fasáda
Moravskoslezského kraje 2002 
se uskuteční koncem tohoto roku
v Ostravě. Cílem soutěže je ocenit
nejlépe provedenou fasádu
v Moravskoslezském kraji za uplynu-
lý rok 2002.
„Fasáda domu představuje hlavní ko-
munikační prvek objektu s jeho oko-
lím, proto si zasluhuje pozornost 
a ocenění. Fasáda jakéhokoliv objek-
tu zasahuje do životního prostředí člo-
věka, proto má soutěž význam také
v podpoře touhy po příjemném bydle-
ní,“ říká jeden z otců myšlenky
Tomáš Závada z ostravské společnos-
ti Intoza, která stojí za soutěží jako
odborný garant.

„Soutěž Fasáda Moravskoslezského
kraje se vyhlašuje celkem ve třech ka-
tegoriích - fasáda rodinného domu,
fasáda bytového domu a fasáda správ-
ních a průmyslových objektů.
Uděleny budou vedle toho také dvě
čtenářské ceny. Čtenáři budou moci
hlasovat mj. také přes internet na ad-
rese www.fasada.mskraj.cz, „ upřes-
nil Jiří Zerzoň ze společnosti
PRONETmedia, která soutěž organi-
zuje. Soutěž je přitom rozčleněna 
do několika soutěžních kategorií pro-
to, aby byla umožněna účast všech ar-
chitektů, realizátorů, dodavatelů a in-
vestorů v soutěži.
Dalším cílem organizátorů soutěže je
vnést do povědomí široké veřejnosti
představu o kvalitní realizaci fasády

domu s ohledem na celkové působení
fasády domu v okolí objektu, na kva-
litu materiálu a práce a v neposlední
řadě na tvůrčím zpracování architek-
ta. Soutěž zároveň povede k vzájem-
nému porovnání úrovně jednotlivých
realizací v kraji. Srovnáním a ohod-
nocením kvalitní realizace může být
udáno měřítko srovnání a vzor pro ná-
sledující realizace zkvalitňující
vzhled a působení fasády na člověka
a prostředí.
Záštitu nad soutěží převzal hejtman
Moravskoslezského kraje Evžen
Tošenovský. Výsledky soutěže budou
vyhlášeny příští rok v únoru v rámci
výstavy Střechy, pláště, izolace v are-
álu Ostravských výstav na Černé lou-
ce v Ostravě. Přihlašovat realizované

stavby mohou do soutěže nejenom in-
vestoři, ale také architekti, dodavatelé
nebo stavební společnosti. Podmínkou
je, aby fasáda objektu byla dokončena
v roce 2002. A stavba musí být umís-
těna v Moravskoslezském kraji.
Jednotlivé stavby pak hodnotí odborná
komora pod vedením předsedy komi-
se Ing. arch. Josefa Havlíčka z Obce
architektů, dalšími členy jsou napří-
klad Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
(VŠB-TU Ostrava), Ing. P. Ševčík
(Svaz podnikatelů ve stavebnictví),
Ing. J. Figala (Cech pro zateplování
budov), Ing. R. Prešer (Svaz českomo-
ravských bytových družstev) a další.
Více informací na internetové stránce
www.fasada.mskraj.cz

Ing. Jiří Zerzoň, PRONETmedia

Fasáda Moravskoslezského kraje 2002: I dům má svou tvář

Primář MUDr. Marián Olejník předává ocenění
MUDr. Karlu Božkovi, nejstaršímu aktivnímu lé-
kaři rýmařovské nemocnice t.č. v ambulanci
v Horním Městě.



Mezi prvními, kdo začali psát historii
rýmařovské geologie a tedy i geologie
Jeseníků, byli žáci brněnského profe-
sora Karla Zapletala - RNDr.
František Bartas, RNDr. Jaroslav
Kučera a zejména nejvýraznější posta-
vy geologie Jeseníků RNDr. Josef
Janečka a RNDr. Jaroslav Skácel, po-
zději pak RNDr. Miloslav Mikuš,
RNDr. Bohuš Zítek, RNDr. Zdeněk
Tišnovský a další.
V 60. letech došlo k podstatnému roz-
šíření sortimentu zkoumaných nerost-
ných surovin a nově příchozí absolven-
ti studia geologických věd z vysokých
škol měli příležitost spolupracovat 
se zkušenými geology v oboru vyhle-
dávání a průzkumu nejen rud, ale i ne-
rudních surovin. Rýmařovské geolo-

gické středisko se v průběhu dalších let
stalo pracovištěm celé série specializo-
vaných geologických profesí - geofy-
ziky, petrografie, mineralogie, hydro-
geologie, geochemie, technologie su-
rovin, báňsko-historického výzkumu
a dalších a na řešení ložiskových prů-
zkumných úkolů se podílelo kromě rý-
mařovských geologů i mnoho odborní-
ků z ostatních pracovišť resortu geolo-
gie, z výzkumných ústavů a z vyso-
kých škol. Nelze nepřipomenout např.
vysokoškolské vědecké pracovníky
a pedagogy M. Vaněčka, J. Grun-
toráda, J. Kněze a M. Kužvarta
z Univerzity Karlovy, B. Fojta z brněn-
ské přírodovědecké fakulty, T. Kruťu
z Moravského muzea, O. Kumperu, 
B. Scharma a J. Havelku z Vysoké

školy báňské, geofyziky RNDr. M.
Juzka, Ing. I. Daňka, Ing. J. Klablenu,
RNDr. J. Sklenčku, technology nerost-
ných surovin Ing. R. Onderku a RNDr.
M. Krásenského, hydrogeology RNDr.
Věru Tišnovskou a J. Galgánka, pra-
covníky základního geologického vý-
zkumu RNDr. J. Dvořáka a RNDr. M.
Opletala a samozřejmě „veterány“ ge-
ologického průzkumu v Jeseníkách,
kteří - ač v jiných pozicích a funkcích
- měli nadále blízký vztah ke geologic-
kým aktivitám v Rýmařově. Jednalo 
se o zcela mimořádnou koncentraci
vysoce kvalifikované odborné činnosti
v této oblasti. Část geologické činnosti
zaměřená na ložiskovou geologii zla-
tohorského rudního revíru a přilehlých
území byla prováděna z bývalého úse-

ku a později samostatného průzkum-
ného závodu ve Zlatých Horách a vy-
rostlo tam další významné centrum lo-
žiskové geologie včetně speciálních
činností v oboru geochemie, hydroge-
ologie, hydrogeochemie a ekologie ži-
votního prostředí. Spolupráce obou
hlavních pracovišť přinesla mnoho vý-
znamných výsledků. 

Řada odborníků ložiskové geologie
z rýmařovského pracoviště pracovala
v zahraničí v rámci geologických ex-
pedicí nebo jako samostatní experti
v oboru geologického mapování a vy-
hledávání a hodnocení ložisek nerost-
ných surovin, zejména v rozvojových
zemích (Mongolsko, Afganistan,
Jemen, Kuba, Etiopie).
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Stavba Opravárenského centra pro opravu velkokapacitních letadel byla slavnostně zahájena
OSTRAVA (27. listopad
2002) - Slavnostního pokle-
pu základního kamene stav-
by „Opravárenského centra
pro opravu velkokapacit-
ních letadel“ se ve středu
27. listopadu na Ostra-
vském mezinárodním letišti
v Ostravě - Mošnově zúčast-
nil také hejtman Morav-
skoslezského kraje Evžen
Tošenovský.
Své projevy vedle hejtmana
Tošenovského pronesli také

Gudmundur Sverisson 
ze společnosti ECA s.r.o., Jan
Navrátil, ředitel divize po-
zemního stavitelství Ostrava
společnosti ŽS Brno, Michal
Červinka, ředitel Ostrav-ské-
ho mezinárodního letiště
Ostrava-Mošnov a primátor
města Ostravy Aleš Zedník.
Stavba hangáru o rozloze
přibližně 150 krát 80 metrů
by měla být dokončena
v srpnu příštího roku.
K hangáru bude také připo-

jena pětipodlažní budova
sloužící mimo jiné pro kan-
celáře, dílny či sklady.
Investorem této stavby je
společnost ECA - European
central aviation s.r.o., gene-
rálním dodavatelem ŽS Brno
a.s. a generálním projektan-
tem Hutní projekt Ostrava,
a.s. Předpokládá se, že do
budoucna opravárenské cent-
rum zaměstná až na 250 lidí.

Katherini Davasová
tisková mluvčí

Významné výročí v novodobé historii Rýmařova
Vznik geologického průzkumu (ČMRP) před padesáti lety

(dokončení)
Přes četné reorganizace, které měnily postavení
závodu Geologického průzkumu, v Rýmařově stá-
le působila pracovní skupina geologů, měřičů a la-
boratorních specialistů. Záběr jejich činnosti byl
velmi široký, od geologického mapování území
a základního geologického výzkumu přes vyhle-
dávání ložisek nerostných surovin a jejich prů-
zkum a oceňování včetně výpočtů zásob surovin
a hodnocení možnosti jejich využití, účelový prů-
zkum pro určování racionálního postupu těžby vy-
užívaných ložisek, pasportizaci starých důlních
prací, lomů apod., po hodnocení surovinového po-
tenciálu území a jeho ochranu. Předmětem zájmu
byla pestrá paleta surovin od písků, štěrkopísků,
hornin pro výrobu drceného kameniva, cihlář-
ských, sklářských a keramických surovin, pokrý-
vačských břidlic, dekoračního kamene, přes vápe-

nec pro nejrůznější použití, fluorit, grafit, až po ru-
dy železa, barevných kovů a zlata.
V posledních letech se dostával do popředí zájmu
i inženýrsko-geologický průzkum.

Objeveno a prozkoumáno bylo mnoho desítek lo-
žisek. Díky této činnosti patří oblast Jeseníků včet-
ně přilehlých částí k územím s nejlépe prozkou-
maným potenciálem nerostných surovin, které 
je také nutno - jako neobnovitelné zdroje - chránit
před znehodnocením jinými lidskými činnostmi.
Rozsáhlý geologický průzkum, prováděný za po-
moci moderních metod aplikované geofyziky, ge-
ochemie a celé škály geologických disciplin, při-
nesl obrovské množství poznatků, jejichž zhodno-
cení výraznou měrou přispělo k poznání geologic-
kého vývoje našeho území a jeho zákonitostí, ale
i k obecnému pokroku v oboru geologie. Průzkumný vrt v Horním Benešově

Bloky vytěženého dekoračního vápence Negro Cabaňas
na ložisku La Palma v provincii Pinar del Río, Kuba

Členové československé expedice Ing. Vodička (2. zleva) a RNDr. Gottvald
(stojící 4. zleva) s jemenskými spolupracovníky na objeveném ložisku želez-
ných rud v Jemenu, r. 1980



Geologie je přímo učebnico-
vou ukázkou toho, jak rychle
se mění lidská společnost v dů-
sledku změn vnějších podmí-
nek. Tento kdysi velmi málo
známý vědní obor se v podobě
ložiskové geologie stal v dů-
sledku politického a ekono-
mického rozdělení světa 
po druhé světové válce jedním
ze základních národohospo-
dářských odvětví, aby se - opět
v důsledku politických změn -
změnil na jeden z mnoha obo-
rů lidské činnosti umožňují-
cích další vývoj a rozvoj spo-
lečnosti. Mnohem větší uplat-
nění v současných i budoucích
podmínkách naší země nachází
tzv. aplikovaná geologie, tj.
zkoumání horninového pro-
středí zaměřené na řešení prak-
tických úkolů v oboru staveb-
ního inženýrství, ekologie ži-
votního prostředí atd.
Dnes už sotvakdo z malých
školáků ví, kdo je to geolog,
přitom ještě před nějakými
dvěma třemi desítkami let se
jich - s nezbytnými brašnami
přes rameno a s geologickými
kladívky - pohybovaly
v Rýmařově a v Jeseníkách de-

sítky. Dnes si děti také stěží
mohou představit, jakým „do-
brodružstvím“ byly návštěvy
nákladového nádraží
v Rýmařově, kde se na zemi
kolem kolejí daly nalézt krásné
kovově lesklé krystaly galeni-
tu, pyritu či chalkopyritu a vel-
ká škála barevných sekundár-
ních minerálů z rudy v Nové
Vsi (těžila se již od roku 1954
a vozila ke zpracování 
do Příbrami), nebo návštěvy
hald horniny z průzkumu či
těžby olovnato-zinkových rud
v Horním Městě. Bylo by také
bláhové očekávat, že by 
si dnešní generace uměla před-
stavit, za jak nesmírně obtíž-
ných podmínek pracovali
v podzemí, ale i za každého
počasí na povrchu, v terénu, 
na řadu dní odloučeni od svých
rodin, horníci, vrtaři, kopáči
průzkumných šachtic a rýh, ge-
ologové, měřiči, údržbáři i ři-
diči a pracovníci dalších profe-
sí národohospodářského odvět-
ví, kterému se říkalo „geolo-
gický průzkum“. Výsledky je-
jich činnosti, tisíce popsaných
a zhodnocených metrů vrtů,
důlních chodeb a povrchových

prací, nespočet chemických
a dalších analýz hornin a půdy,
poznání geologického vývoje
a stavby území, vlastností hor-
nin, které je tvoří, objasněné
procesy vzniku nerostných lo-
žisek, znalost charakteru pod-
loží pro potřeby geologického
inženýrství, ekologie životního
prostředí a další, to všechno
představuje  cenný vklad pro
budoucno.
Je nepochybné, že podnik
Geologický průzkum
v Rýmařově byl jedním z nej-
významnějších podniků regio-
nu, v poválečném období osíd-
lování přinesl velké možnosti
zaměstnání a svým dalším pů-
sobení významným způsobem
přispěl ke stabilizaci pracov-
ních sil v Rýmařově i okolí
a k vytváření podmínek pro
rozvoj území.
Před padesáti lety začala
a nedávno skončila jedna
ze zajímavých epizod života
podhorského městečka
Rýmařova. Neměla by upad-
nout v zapomnění.
Doc. RNDr. Jaroslav Skácel,
CSc., Ing. Miloslav Marek
(fotografie - soukromé archivy)

Nedílnou součást geologicko-průzkum-
né činnosti - měřickou složku - vedli od-
borně velmi zdatní Ing. Otto Teisler, Ing.
Jaroslav Veselý a Ing. Miroslav Votruba,
dlouholetými pracovníky byli např. O.
Janáček, M. Vévodová, L. Konůpková a
O. Vaníček. Progresivní analytickou,
spektrální a fyzikálně-mechanickou la-
boratoř postupně řídili Ing. Ota Kroš,
Josef Hroch, Ing. Jaromír Mrskoš, Marie
Volková, Jarmila Mrlíková a Jana
Koutná, dlouholetými pracovníky byli J.
Rajnohová, A. Hladíková, L. Mrskošová,
L. Matušincová, H. Urbánková, J.
Marková, Ing. M. Mátl a řada dalších.
Jestliže objem geologicko-průzkumných
prací orientovaných na získávání vlast-
ních zdrojů nerostných surovin byl v dů-
sledku politického i hospodářského vý-
voje v druhé polovině 60. let logicky o-
mezován, roky „normalizace“ po roce
1968 vedly - v jiných podmínkách - zno-

vu k posílení snahy o nezávislost na „ka-
pitalistických“ trzích a tudíž k oživení
zájmu o ložiskový geologický průzkum.
Důsledkem této hospodářské politiky
byla rozsáhlá těžba rud mědi, barevných
kovů i zlata ve Zlatých Horách, hloubení
nové těžební jámy a výstavba moderního
těžebního závodu v Horním Benešově,
hledání možností obnovení těžby ložiska
olovnato-zinkových rud Horní Město,
rozsáhlý průzkum zlatonosného revíru
Suchá Rudná a dalších nadějných oblas-
tí apod. a zejména budování hydrometa-
lurgického kombinátu v Bruntále v 80.
letech, který měl zpracovávat těžce upra-
vitelné komplexní rudy z dovozu i rudy
místní. K zásadní redukci geologicko-
průzkumných prací zákonitě došlo v dů-
sledku rozpadu systému politicky i eko-
nomicky rozděleného světa a v návaz-
nosti na liberalizaci trhu na přelomu 80.
a 90. let minulého století.
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Vrtné jádro z průzkumného vrtu čeká na popis a roz-
bor, zima-nezima
(J. Czedron, Nová Ves, novoročenka, 1979 )

Pracovníci laboratoří Geologického průzkumu, r. 1978

Ve funkcích vedoucích geologů závodu nebo
geologické oblasti Rýmařov se po odchodu
RNDr. Jaroslav Skácela vystřídali RNDr.
Miloslav Mikuš, Ing. Bernard Pavlásek, RNDr.
Slavibor Harazim, Ing. Miloslav Marek, RNDr.
Antonín Kamenský, Ing. Eduard Mališ; po pri-
vatizaci se ředitelem Geologie Rýmařov s.r.o.
stal Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc. Většina z nich
zůstala pracovat v Rýmařově po celou dobu své
profesní kariéry nebo po její velkou část, stejně
tak jako řada dalších geologů - RNDr. Jan
Urbánek, RNDr. Bohumír Gottvald, RNDr.
Josef Hettler (později ve Zlatých Horách),
RNDr. Svatopluk Puda, Ing. Jaromír Novák,
RNDr. Milena Macháčková, Ing. Václav Hodný,
Ing. Alice Hodná, RNDr. František Čermák,
Ing. Květa Votrubová, RNDr. Eva Mikušová. 
Nemálo bylo i ostatních „věrných“ pracovníků
geologie, kolektorů - J. Dřevo, R. Rajnoha, 
J. Amanatidis, L. Táborský, M. Požár, 
J. Czedron, a další.

Průzkum ložiska dekoračních mramorů Gris Siboney na ostrově Isla de la Juventud, Kuba (Ing. Marek,
1975)
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Předstíral loupežné
přepadení

Na Policii ČR v Rýmařově byl
v pondělí 18. listopadu nahlášen
na tísňovou linku 158 případ lou-
pežného přepadení v Dolní
Moravici. Sousedé, kteří brzy ráno
objevili ve vaně s vodou svázané-
ho muže s roubíkem v ústech 
a s igelitovým sáčkem na hlavě,
nemeškali a přivolali policisty
z rýmařovského obvodního oddě-
lení. Když policie přijela na místo
činu, čekalo ji velké překvapení.
Muž, kterého měl údajný pachatel
fyzicky napadnout, udeřit do bři-
cha a poté jej paralyzovat nezná-
mou chemikálií, se čile procházel
bez jakékoliv újmy na zdraví po
bytě. Vyšetřovacími úkony vyšly
najevo nesrovnalosti, které nako-
nec vedly k poznání, že si loupež-
né přepadení poškozený vymyslel
a zinscenoval. Důvodem jeho po-
čínání bylo získat partnerku, která
se s ním rozcházela a chtěl u ní
svým jednáním vyvolat lítost
o svou osobu a případně tak vrh-
nout podezření na druha, se kte-
rým jeho partnerka žije. Muž se
k fingovanému přepadení nechtěl
dlouho přiznat, nakonec však pod
tíhou policejních argumentů po-
tvrdil, že si vše bezezbytku vy-
myslel.

Dlouho si na svobodě
nepobude

Podezřelý invalidní důchodce S.K.
(1958), který se nedávno vrátil
z výkonu trestu, se chtěl ve čtvrtek
21. listopadu dopravit z Horního
Města co nejrychleji do
Rýmařova. Za tím účelem mu měl
posloužit traktor. K nastartování 
si přinesl univerzální klíč, ovšem
tímto způsobem se mu to nepoda-
řilo. Traktor proto odbrzdil a po-
koušel se odjet bez zařazeného
rychlostního stupně. Podařilo se
mu ujet asi 5 m, přičemž byl při-

stižen majitelkou, která na něj při-
volala policii. Vzhledem k tomu,
že dotyčný naplnil skutkovou pod-
statu trestného činu neoprávněné-
ho užívání cizí věci, byly k objas-
nění a prověření všech okolností
zahájeny úkony trestního řízení.

Policie zadržela osobu
v celostátním pátrání

Na základě upozornění rýmařov-
ských občanů byl Policií ČR
v Rýmařově zadržen celostátně
hledaný P.Z. (1963) z Frýdku
Místku, na kterého vydal Okresní
soud ve Frýdku - Místku příkaz
k zatčení pro trestný čin zanedbá-
ní povinné výživy. Celostátně hle-
daný P.Z. se potuloval po Rý-
mařově a okolí a vyhledával tako-
vá místa, jakými jsou například
sklepní prostory. A právě na síd-
lišti Příkopy v Rýmařově se jej po-
dařilo, díky všímavosti občanů,
v neděli 17.11. v jednom ze sklepů
zadržet a do dalšího rozhodnutí
dočasně umístit do policejní cely.

Z kanceláře odcizil
deset tisíc

Neznámý pachatel využil ve stře-
du krátkého okamžiku, kdy v kan-
celáři firmy Kovošrot Moravia na
Nádražní ulici v Rýmařově nebyl
momentálně nikdo přítomen, o-
tevřel si odemčenou zásuvku
a odcizil z ní hotovost 10 000 Kč.

Odnesl si zboží
za 116 tisíc korun

V době od 28.10. do 24.11. 
se vloupal neznámý pachatel 
do dvou rekreačních chat ve Žďár-
ském Potoce, odkud si odnesl elek-
troniku, elektrospotřebiče, sportovní
vybavení a výstroj, potraviny, alko-
hol, elektrické nářadí, sekačku a sta-
rožitnosti. Celková škoda byla maji-
teli vyčíslena na 116 000 Kč.

Z podkladů OOP ČR JiKo

Tříkrálová sbírka 2003 na Rýmařovsku
Vážení spoluob-
čané,
blíží se čas třík-
rálový a to je
známka, že 3.
až 8. ledna 2003
se znovu usku-
teční Tříkrálová
sbírka na pod-
poru charitního
díla v naší zemi
a místních pro-
jektů, které vy-
tvářejí kladné
hodnoty ve Va-
šem regionu.
Znovu věříme,
že Tříkrálová
sbírka najde u Vás pochopení a předem vyjadřujeme velký dík za Vaše otev-
řené a štědré srdce a především za Váš finanční dar. My Vám na poděkování
vyprošujeme požehnání, aby se vám dařilo a dobře se vedlo po celý následu-
jící rok. S přáním pokoje Vás zdraví Petr Kučerka

ředitel Charity Odry

Ve dnech 3. - 8. ledna 2003 zazvoníme u vašich dveří a poprosíme Vás o pe-
něžní dar na podporu charitního díla v naší vlasti, vašeho regionu a humani-
tární pomoci. Na oplátku Vám vyprošujeme požehnání na celý rok a darujeme
vám malou sladkou pozornost. Za koledníky Tříkrálové sbírky SČKCH

Marcela Staňková, asistentka Tříkrálové sbírky pro Rýmařovsko
a Petr Kučerka ředitel Charity Odry

Poznávací znaky Tříkrálové sbírky SČKCH
Koledníci budou mít odznak s logem Tříkrálové sbírky. Vedoucí skupinky 
je starší 18 let a na viditelném místě bude mít průkazku podepsanou biskupem
Ostravsko-opavské diecéze a ředitelem Diecézní charity. Pokladnička bude za-
pečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na místním obec-
ním nebo městském úřadě a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2002
Na Rýmařovsku se vybralo celkem 121 068,40 Kč a zpět (55% z výtěžku
Tříkrálové sbírky) se vrátilo 66 587 Kč do Diakonie ČCE v Rýmařově.
Tato částka byla použita na odvoz sutě z Domova odpočinku v Dolní
Moravici.
Zbylé peníze byly rozděleny dle předem stanoveného vzorce na Charitu Odry,
humanitární pomoc, na činnost DCHOO a SČKCH a již známý fond charitní-
ho díla.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2003
50 % - na rekonstrukci Domu odpočinku pro seniory v Dolní Moravici
15 % - na rozvoj ošetřovatelské a pečovatelské služby v regionu ve kterém pů-
sobí Charita Odry
10 % - na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15 % - na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
5 % - na činnost Sdružení České katolické Charity
5 % - na režie (náklady z pořádáním Tříkrálové sbírky)

Doplňující informace můžete získat:
charita Odry, Petr Kučerka, Hranická 30, 742 35 Odry, tel.: 556 731 947

Dobrý záměr se podařil
Diakonie Rýmařov otevře suchou pedikúru

V pondělí 2. prosince byla ve středisku Diakonie ČCE předána zástupcem
prezídia dipl. Ing. Hansem Korbelem a předsedou základní organizace svazu
Němců severní Morava Orlických hor panem Alfrédem Heinischem do užívá-
ní provozovna suché pedikúry, pedikúry a manikúry (francouzské). U této pe-
dikúry je možná aplikace i v domácnosti. Slavnostního předávání provozovny
se zúčastnil také starosta města Ing. Petr Klouda.
Pro veřejnost bude provozovna přístupná od 6.ledna 2003. Tato pedikúra 
je vhodná zejména pro seniory a pro občany s diagnózou diabetes melitus
(cukrovka).
Zařízení suché pedikúry uhradila Spolková republika Německo a zprostřed-
kovatelem tohoto zařízení je Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. Děkujeme.
Veselé vánoční svátky a mnoho zdraví do roku 2003 přejí zaměstnanci
Diakonie.
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6.12.1942 nar. PETER HANDKE, rakouský prozaik a dramatik 
- 60. výr. narození

7.12. Mezinárodní den civilního letectva
9.12.1897 zemř. JOSEF SVÁTEK, historik a spisovatel (nar. 

24.2.1835) - 105. výr. úmrtí
10.12. Den lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklarace 

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

12.12.1882 nar. JIŘÍ MAHEN, vl. jm. Antonín Vančura, dramatik, 
prozaik, básník, dramaturg, knihovník a kulturní pracovník, 
působil v Brně (zemř. 22.5.1939) - 120. výr. narození

13.12.1797 nar. HEINRICH HEINE, německý básník a prozaik (zemř. 
17.2.1856) - 205. výr. narození

14.12.1957 zemř. JOSEF LADA, malíř, ilustrátor, divadelní výtvarník 
a spisovatel (nar. 17.12.1887) - 45. výr. úmrtí

15.12.1987 zemř. BOHUMIL ŘÍHA, prozaik, autor knih pro děti (nar.
22.2.1907) - 15. výr. úmrtí

17.12.1787 nar. JAN EVANGELISTA PURKYNĚ, přírodovědec, 
básník a překladatel, působil i v Brně (zemř. 28.7.1869) 
- 215. výr. narození

18.12.1932 nar. MILOŠ FORMAN, filmový režisér - 70. výr. narození
22.12.1867 nar. FRANTIŠEK XAVER ŠALDA, literární kritik, esejista,

prozaik a dramatik (zemř. 4.4.1937) - 135. výr. narození
25.12.1977 zemř. CHARLES SPENCER CHAPLIN, britský a ame-

rický filmový herec, režisér a scénárista (nar. 16.4.1889) 
- 25. výr. úmrtí

29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti, za zachování 
biologických druhů

30.12.1952 zemř. IVAN OLBRACHT, vl. jm. Kamil Zeman, prozaik 
a publicista (nar. 6.1.1882) - 50. výr. úmrtí

31.12.1877 nar. VIKTOR DYK, básník, prozaik, dramatik a publicista 
(zemř. 14.5.1931) - 125. výr. narození

Plesovásezóna
ve Středisku volného času Rýmařov

11. ledna Ples Gymnázia Rýmařov
17. ledna Ples SSOŠ Prima, s. r. o.
24. ledna Ples Diakonie ČCE Rýmařov
31. ledna Ples ZŠ Jelínkova
7. února Malý muzikantský ples

15. února Ples firmy Solvet, s. r. o.
15. března Ples sportovců

9. února - Dětský maškarní karneval

Klub pro mládež bude otevřen !!!

23.12., 27.12., 30.12.2002, 2.1. a 3.1.2003 od 16 do 20 hod.

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.

Sokrates
Známá i neznámá výročí

7.12. 15.00 SVČ Vánoční keramická dílna pro děti a rodiče
11.12. 17.30 - SVČ Kurz internetu pro dospělé

- 19.00 pro ty, kteří mají zájem proniknout do tajů 
internetu

13.12. 10.30 kino Brány baroka otevřené,
12.00 vánoční koncert pro 6. - 9. r. ZŠ a SŠ

13.12 18.30 kostel Brány baroka otevřené
sv. Michaela vánoční koncert pro veřejnost

Účinkují: Marie Havlátová - zpěv,
Susanne Wagner - zobcové flétny,
Jan Škrdlík - violoncello,
Kateřina Bílková - cembalo.

13.12. 19.30 SVČ Taneční kolona
14.12. 9.00 SVČ Vánoční výprava do lesa

zdobíme stromeček pro zvířátka
16.12.18.00 předsálí SVČVánoční koncert Talianky
17.12. 14.00 tělocvična Vánoční laťka - soutěž žáků ve skoku 

Národní ul. vysokém
19.12. 8.30 kino O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

pro MŠ + 1.-5. tř. ZŠ, účinkuje Slezské diva-
dlo Opava

19.12. 11.00 kino Kocour v botách
pro ZŠ Jelínkova, účinkuje Slezské divadlo
Opava

20.12. 13.00 SVČ Vánoce v klubu
pro dojíždějící děti

21.12. 9.30 SVČ Vánoční dílna pro děti
Využijte poslední možnosti a přijďte si vy-
robit vánoční dárek pro své blízké!

22.12. 9.00 SVČ Počítače pro děti
26.12. 14.00 SVČ Střílí celá rodina - střelecká soutěž tříčlen-

ných rodinných družstev
27.12. 10.00 SVČ Velká cena okresu Bruntál v šachu - žáci

V průběhu měsíce prosince keramická dílny pro ZŠ a ZvŠ

Program SVČ

Prosinec naleje a leden zavěje.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.

Prosinec je dvanáctý měsíc roku. Ve starořímském kalendáři to byl měsíc de-
sátý - december; toto označení pak v různých obměnách proniklo do většiny
evropských jazyků. Český název posledního měsíce roku souvisí pravděpo-
dobně se slovem „siný“, „prosinět“ (tj. prosvítat) - prosincové dny jsou „šedi-
vé“, bledé, často mlhavé, neboť slunce svítí v době kolem zimního slunovratu
z celého roku nejslaběji.
Kronikář staré Prahy Ignát Herrmann ve svých vzpomínkách o Vánocích na-
psal:
Kam se to s námi stará zeměkoule zatočila? Či zdá se mi jen ve vzpomínce,
že před půlstoletím bývaly Vánoce jinaké, než byly letošní a ještě mnohé z po-
sledních let, ba celých desetiletí?
A přece. Vidím ty dávné staré Vánoce ve sněhu nejen sám, vidí je se mnou
i všichni staří pamětníci. Napadlo nám na ty krásné svátky sněhu, že jsme
se v něm brouzdávali po kolena, a pak ráno na Boží hod uhodil třeskutý mráz,
že jsme se z vánočních gratulací a procházek vracívali s ozáblýma nohama
a s rukama zdřevěnělýma, třebaže jsme na nich měli tlusté vlněné rukavice,
a do toho božíhodového mrazu svítilo z jasné oblohy slunce, až se srdce smá-
lo, třebaže se pod jeho nehřejnými paprsky taky zimou tetelilo.

Pranostiky na měsíc prosinec
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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 vyso-
kých hor, spalujících 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 peněžen-
ku. Angela a Page jsou rodinný tým,
který obere každého chlapa. Angela
je ve skutečnosti Max Conners, který
s dcerou Page svádí a ruinují bohaté
muže. Jednou z jejich obětí je i multi-
milionář William Tensy a Angela má
brzy na krku mimo obstarožního
manžela i mrtvolu snoubence. Page se
omylem zamiluje do sympatického
barmana...a smůla pokračuje.  

Mládeži přístupný

V termínu 21.12.2002 - 5.1.2003
bude kino z důvodu rekonstrukce interiéru

UZAVŘENO

Městské muzeum

30.11. - 30.12.2002
Iva Dedek (malby a keramické rostlinné plastiky)

3.12. - 30.12.2002
Věra Janoušková (plastiky a koláže)

Předvánoční výstavy v Galerii Octopus
Není to sice obvyklé, ale přes naše
snahy se nám nepodařilo zajistit vý-
stavu autora, od něhož jsme čekali
větší vstřícnost, neboť patří k těm,
kterým naše město odvážně umožni-
lo vystavovat v době, kdy mu mstivý
komunistický režim mnoho prostoru
neposkytoval. Ovšem sliby bývají
chyby, ačkoli někdy velmi nečekaně.
Není však třeba litovat, dostalo 
se nám přízně dvou výtvarnic nejmé-
ně stejně kvalitních a obě s pochope-
ním poskytly své práce téměř v hodi-
ně dvanácté. Můžeme tak v emotivní
době předvánoční nabídnout práce,
jež patří nesporně k nejlepšímu, co
jsme v posledních letech vystavovali.
Výstavu rozměrných olejů a skvělé
keramické plastiky instalovala 
ve větším sále mladá slezská výtvar-
nice v období, kdy vykonala strmou
cestu k obecnému uznání a momen-
tálně patří k nejžádanějším na kultur-
ně vyspělém Opavsku a v bílé Opavě
samé. Iva Dedek patří k těm ženám,
jež se právem vzepřely pojmenová-
vací diktatuře českých úřadů, která
způsobuje nepředstavitelné potíže
manželkám cizích státních příslušní-
ků, a odmítly přechylování jmen
svých otců pomocí tradiční přípony -
ová. Neskrýváme, má naše sympatie.
Geometrizovaná malba se vyjadřuje
nápadnými kontrasty tmavých ploch
a jasných zářivých barev drobnějších
prvků nebo uměřenými témbry sym-
patických pastelových tónů nevelké
skupiny prací. Plní všechny předpo-
kládané atributy ženské práce, jež 
se proti méně učesanému stylu muž-
ské části výtvarné obce vyznačuje
nápadnou pečlivostí, jemností
a zdánlivou lehkostí. Přesto je plná
humoru i v rostlinné keramické plas-
tice hýřící dokonalými glazurami
a elegantními tvary zahrádek, jak na-
zývá čtvercové kachle, s nadsázkou

vzdáleně připomínající loděnického
Luboše Dostála, s nímž je nesporně
Iva Dedek stejné krevní skupiny.
Výstava má ještě jednu zajímavou
dimenzi. Všechny vystavené práce
kromě jediné si lze u nás zakoupit,
případně navštívit její ateliér
v Hradci nad Moravicí.
Druhá výstava je naší hlubokou po-
klonou jedné z nejskvělejších čes-
kých sochařek, jež je při svých osm-
desáti letech stále v plné práci a svě-
žesti, pražské výtvarnici Věře
Janouškové. Autorka známých plas-
tik ze svařovaných smaltů nám na-
bídla třicet proslulých koláží, které
snesou srovnání s tím nejlepším, 
co přinesla umělecká exploze v době
uvolnění v šedesátých letech dvacá-
tého století, k jejichž generaci patří
její přátelé Olbram Zoubek nebo ne-
dávno zesnulý skvělý Kolář.
Obdivuhodná a nesmírně schopná
žena se právem řadí ke špičce česko-
slovenské výtvarné obce již celé půl-
století a svůj talent uplatnila i při in-
stalaci a výtvarném zpracování pro-
slulých mezinárodních výstav.
Nespornou devizou zajímavého spo-
jení dvou vzdálených generací v jed-
né galerii je poučení, že kumšt 
je hluboce povznesen nad žabomyší
generační spory panující tristně v ji-
ných sférách života a že moderní 
umění není záležitostí věku, ale ži-
votní názor. Jen stěží byste totiž bez
našich řádků či svých znalostí, o ni-
chž nepochybujeme, dokázali stano-
vit podle vystavovaných děl stáří 
obou autorek. Pokud si chcete v pro-
sincovém shonu udělat kratičkou
zdravotní přestávku, zafilosofovat si
nad relativitou věku a potěšit se nád-
hernými věcmi, nebo se dokonce stát
jejich šťastnými majiteli, je vám naše
muzeum s radostí otevřeno do konce
letošního roku. Galerie Octopus

Bazén v Břidličné
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 pojištěn-
ce s OP.

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

Pondělí zavřeno 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
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Je nesporné, že se Rabštejn dostával
v době poděbradské především do ru-
kou stoupenců krále Jiřího, jenž byl
jeho majitelem. Občas se však v zá-
stavě objeví i snaha o taktizování
a občas se v jeho držbě vystřídá i ri-
val, snad proto, aby se diplomaticky
otupily hrany nepřátelství. První
z nich pocházel ze starobylého české-
ho rodu rytířů z Vlašimi s proslulým
znakem dvou červených supích hlav
se zlatými zobany na stříbrném poli.
V době Jana Očka z Vlašimi, slavné-
ho pražského biskupa a blízkého pří-
tele Karla IV., vstoupili příslušníci ro-
du do panského stavu jistě i zásluhou
slavného příbuzného. Zakoupením
hradu Jenštejna severovýchodně 
od Prahy získali svůj známý přído-
mek. Jméno známe i v jiných souvis-

lostech. Jan z Jenštejna se stal z po-
někud rozverného druha krale-
vice Václava a rozmařilého
milovníka žen, hodů a lo-
vů nejdříve kancléřem
nového krále a posléze
asketickým pražským
arcibiskupem, a nako-
nec tvrdým nepřítelem
a kritikem Václava krá-
le. Za padesát let od do-
by Lucemburků, jež pře-
hradily husitské války, 
se však mnoho změnilo.
V době, kdy se stal zástavním
majitelem panství Jindřich
z Jenštejna, se zdálo, že zdárnou vlá-
du českého krále nemůže nic ohrozit.
Moudrý Jiřík se stal rozhodčím 
ve sporech říšských knížat, jež si vá-

žila jeho nestrannosti, váženým pří-
telem německého císaře

Friedricha III. Se svými nej-
bližšími rádci, moudrým

Němcem Řehořem
z Heimburgu a Fran-
couzem s italským
jménem Anto-niem
Marinim z Gratiano-
poli (Grenoblu) vypra-
coval obdivuhodný

projekt sjednocení Ev-
ropy ke spolupráci na zá-

kladě míru, který předběhl
dějiny o půl tisíciletí. Vně

bran bohaté Prahy však již číhalo
nebezpečí. Proti králi se postavil pa-
pež, 1465 vznikla Zelenohorská jed-
nota, odbojná skupina šestnácti pře-
vážně katolických pánů, a začala vle-

klá domácí válka, do níž se zamíchal
mocný a nevděčný uherský král
Matyáš Korvín. Zapomněl již, že mu
Jiří zachránil život před vlčím mládě-
tem Ladislavem Pohrobkem, který ot-
rávil Matyášova otce Jana
Hunyadyho, dal mu za ženu svou ne-
jmilejší dceru Kateřinu, dojednal smír
s jeho největším nepřítelem Janem
Jiskrou z Brandýsa „pánem Horní ze-
mě“ (Slovenska) a zajistil mu králov-
ský trůn v Budíně. V době zmatků
a problémů bylo třeba, aby se i krá-
lovský Rabštejn dostal do rukou spo-
lehlivých spojenců. Tím byl v letech
1464/5 i Jindřich z Jenštejna. Válka
jej donutila k rozsáhlým úpravám a o-
pravám na Rabštejně, za něž mu při-
psal český král 100 kop českých gro-
šů. Mgr. Jiří Karel

Zástavní pán Jindřich z Jenštejna

Z historie

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s Městskou kniho-
vnou v Rýmařově uspořádala pro veřejnost prezentaci „ochranářské proble-
matiky“ formou výstavy fotografií doplněných textem a dalšími materiály,
v neposlední řadě i ukázkou hornin a minerálů z okolí Rýmařova. Tímto jsou
zváni všichni, které spojuje zájem o naše pohoří, zájem o přírodu obecně, zá-
jem o možné aktivity v rámci zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny. Pro veřejnost se uskuteční beseda v úterý 10.12.2002 v prostorách kni-
hovny v 17.00 hodin. Bude li zájem, je možné uspořádat besedu i v jiném ter-
mínu. Správa CHKO Jeseníky a Měk Rýmařov

Pozvánka na prezentaci ochranářské problematiky

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

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve středu je knihovna zavřená

Vedení městské knihovny upozorňuje čtenáře,
že v době od 23.12.2002 do 1.1.2003

bude městská knihovna v Rýmařově uzavřena.

Vzpomínka
Kdo Tě měl rád, nezapomene, kdo Tě znal,

snad si vzpomene.

Dne 10. prosince 2002 vzpomeneme první
smutném výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek a dědeček
pan

Anton Grobarčík
z Janovic u Rýmařova.

S láskou vzpomíná manželka a dcery Andrea a Simona s rodinami.

Společenská kronika

Městská knihovna

Narození dítěte
Lukáš Vyroubal ................................................................................ Stará Ves

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

Emilie Burgetová - Rýmařov ................................................................. 80 let
Božena Dobešová - Rýmařov ................................................................. 80 let
Juliana Jurášová - Janovice .................................................................... 80 let
Marie Semelová - Rýmařov ................................................................... 80 let
Marie Vymazalová - Rýmařov ............................................................... 82 let
Cyril Kocera - Rýmařov ......................................................................... 83 let
Maria Pavlátová - Rýmařov ................................................................... 83 let
Bedřiška Bernátková - Ondřejov ............................................................ 84 let

Rozloučili jsme se
Jan Přecechtěl - Rýmařov ....................................................................... 1947
Josef Piňdák - Jamartice ......................................................................... 1924
Josef Burgetha - Rýmařov ...................................................................... 1925

Matrika MěÚ Rýmařov

Informace z rýmařovské farnosti

Bohoslužby v Římskokatolické farnosti
Rýmařov a v okolí o Vánocích 2002

Farnost Rýmařov

Ještě nemáte dárky pro své blízké?
Udělejte něco pro jejich zdraví i radost.

Darujte předplatné na:

Seminář TAI-ČI - tradiční čínská cvičení pro zdraví, sebe-
obranu, rozvoj osobnosti a dlouhý věk
4.1.2003 v malém sále SVČ
Vede Marcel Adamec - cena 110 Kč

Seminář BŘIŠNÍ TANCE S ADRIANOU POLÁČKOVOU
18.1.2003 v malém sále SVČ

cena 250 Kč

Informace - H. Tesařová, SVČ Rýmařov, tel.: 554 21 14 10
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Návrh celoměstského kulturního kalendáře na I. pololetí roku 2003

LEDEN

Datum Název akce Pořadatel Místo

11.1. Ples maturantů Gymnázium SVČ
Gymnázia Rýmařov

17.1. Ples SSOŠ Prima Prima SVČ
17. - 18.1. Zápis žáků do prvního 1.ZŠ 1.ZŠ

ročníku ZŠ
17. - 18.1. Přebor Jesenické župy TJ/LY klas. Areál Strálek

v běhu na lyžích
21.1. Den otevřených dveří Gymnázium Gymnázium
22. - 23.1. “Rýmařovská třicítka“ TJ/LY klas Areál Strálek

- běh na lyžích
24.1. Ples Diakonie Diakonie Skály
25.1. Okresní přebor v kuželkách TJ/KV Kuželna TJ
27.1. Talianka - koncert SVČ SVČ
31.1. Ples ZŠ Jelínkova ZŠ Jelínkova SVČ

ÚNOR

Datum Název akce Pořadatel Místo

1. - 2.2. J. Štreit - Fotografie Muzeum Muzeum
z kraje písku

24.2. Talianka - koncert SVČ SVČ
bez data: Divadlo J. Cimrmana SVČ Kino

BŘEZEN

Datum Název akce Pořadatel Místo

8. - 30.3. T. Matera - malba, grafika Muzeum Muzeum
V. Valášek - grafika

15.3. Ples sportovců BFAA Oldies SVČ
20.3. Vycházka seniorů:

Rýmařov - Nové Pole a zpět KČT
22.3. Vycházka: Rýmařov KČT

- Harachov a zpět
29.3. Rýmařovská rolnička

nesoutěžní oblastní  SVČ SVČ
přehlídka DDS

31.3. Talianka - koncert SVČ SVČ
bez data: Březen - Měsíc internetu

- základy práce s internetem Knihovna Knihovna

DUBEN
Datum Název akce Pořadatel Místo

5. - 27.4. J. Hroch - Vzpomínky 
na jesenickou krajinu 
v barevné fotografii
R. Chodura - Sbírka brouků Muzeum Muzeum

19.4. Náborové závody v kuželkách
mladé naděje TJ/KU Kuželna

26.4. Pódiové skladby

28.4. Talianka - koncert SVČ SVČ
bez data: Čechomor - koncert SVČ SVČ

Jarní vycházka SVČ Okolí Rým.
II. ročník čarodějnického Knihovna Knihovna
půjčování knih

KVĚTEN
Datum Název akce Pořadatel Místo

1.5. Prvomájový promenádní koncert SVČ Areál SVČ
3.5. - 1.6. Lenka Daňhelová - malba Muzeum Muzeum

Miroslav Sedlář - plastika Muzeum Muzeum
26.5. Talianka - koncert SVČ SVČ
30.5. Majáles Gymnázium Město
bez data: Závody minikár „O pohár starosty“

Závody minikár „O pohár SVČ“ SVČ Město
Cyklistický výlet SVČ
Beseda s Ludvíkem Vaculíkem Knihovna Knihovna
Kytička pro maminku
- vystoupení dětí 1. stupně ZŠ
a MŠ v Rýmařově 1.ZŠ 1.ZŠ
Velké rybářské závody MOČRS Rým.

MOČRS Brun. Tylov

ČERVEN
Datum Název akce Pořadatel Místo

1.6. Pouť „V Lipkách“ církev Kaple
římskokat.

1.6. Den dětí v Ondřejově Os. rada Ondřejov
5.6. Mateřinka - divadelní přehlídka SVČ SVČ
7.6. Putování za pohádkou SVČ SVČ
7. - 29.6. Celostátní soutěž „O cenu Karla

Schinzela“ - barevné fotografie Muzeum Muzeum
SVČ

14.6. V. ročník Memoriálu J. Pitnera
mladých hasičů SDH Zahr. Hedvy
VI. ročník „Velké noční soutěže“ SDH Zahr. Hedvy
Matiné dechových hudeb SVČ Areál SVČ
VII. ročník „Memoriálu Josefa
Kincla“ Jo Horymas
- skokové závody Horní Město Skály

20. - 21.6. “Lord cup“ - IV. roč. mezinár.
turnaje žáků v kopané TJ/FO Stadion

30.6. Talianka - koncert SVČ SVČ
bez data: Sám se svým stínem - J. Stivín SVČ SVČ

Výstava exponátů SVČ SVČ
keramických kroužků
Dětský den Os. rada Janovice
Přeborník Rýmařova - regionální
atletický přebor jednotlivců 1.ZŠ Areál 1.ZŠ

Z podkladů MěÚ a SVČ Rýmařov

Každoročně připravuje město Rýmařov - odbor kultury a společenských záležitostí, komise kultury a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů ve spolupráci
se Střediskem volného času, základními školami a dalšími městskými institucemi kalendář celoměstských akcí. Z návrhu kalendáře vybíráme některé akce, ty-
to mohou být ještě upraveny a kalendář bude také předmětem jednání rady města. 

Jedna osoba si může zvolit maximálně tři stanoviště, která označí křížkem na přihlášce. Délka trvání jednoho stanoviště: cca 1 hod.

Podmínkou účasti je odevzdat nejpozději do 16.12. v SVČ vyplněnou přihlášku!! Přihlášky je možné si vyzvednout v SVČ.

Bližší informace: Šárka Adámková, SVČ Rýmařov, tel.: 554 211 410

decoupage (ubrousková technika na květináči)
+ aranžmá 25 Kč

krajkoví andílci 25 Kč

vánoční perníčky + medové svíčky 25 Kč
netradiční svícen (malování na sklo) 25 Kč
bylinkové pytlíčky + vánoční ozdůbky 20 Kč

Připravili jsme pro vás pět stanovišť a věříme, že je z čeho vybírat:

Středisko volného času Rýmařov
zve všechny děti, hlavně však ty, které mají chuť něčemu se přiučit a svým výrobkem někoho potěšit, na

KDY? V sobotu 21.12. KDE? V SVČ V KOLIK? V 9.30 hod.
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Komunikace, informovanost a spolupráce
Ve dnech 7. - 8. 11. se uskutečnila
v konferenčním centru KAM
v Malenovicích 1. celokrajská konfe-
rence organizací pracujících v oblas-
ti volného času, kterou ve spolupráci
s Krajským úřadem v Ostravě uspo-
řádalo Centrum pro komunitní práci
(CpKP). Z okresu Bruntál se konfe-
rence zúčastnili představitelé Centra

ekologické výchovy z Krnova,
Domu dětí a mládeže z Bruntálu, zá-
stupce Okresního úřadu - Mgr. Hájek
a nechyběl ani zástupce Střediska
volného času v Rýmařově.
Hlavním a zřejmě i nejzajímavějším
bodem téměř dvoudenního programu
byla, vedle navázání užších kontaktů
mezi vládními a nevládními organi-

zacemi, přednáška o zpracování
grantů a projektů, jejichž realizace
může do značné míry vyřešit všudy-
přítomný nedostatek finančních pro-
středků pro práci v oblasti sportu,
kultury a volného času vůbec. Jak 
se ale ukázalo v následné diskusi,
největším problémem sužujícím
všechny organizace bez rozdílu za-

měření, je Ochranný svaz autorů, te-
dy legendární OSA. Výsledkem bylo
pak ustavení komise, která bude usi-
lovat o omezení pravomocí, jichž
OSA ze zákona užívá.
Nyní se očekává druhá konference,
která by měla, jak se účastníci shod-
li, řešit dílčí problémy jednotlivých
organizací.  HoP

Indická hudba probudila u mnohých zájem o duchovno
V neděli 17. listopadu se malým sá-
lem Střediska volného času
v Rýmařově rozezněly tóny indické
lidové hudby, u nás jen velmi zřídka
slýchané. Překvapivě velké množství
zájemců z řad Rýmařováků ale i pře-
spolních se přišlo přesvědčit o tom,
že prastará lidová indická muzika
dokáže zanechat stopu v lidské duši
člověka, povzbudit a povznést 
ho nad malicherné pozemské trápení
a problémy.
Kapela Vítr do dlaně vznikla přibliž-
ně před dvěma lety. Všechny členy,
jejichž počet se postupně rozrůstal 
až na dnešních dvanáct, spojuje spo-
lečný zájem o indickou kulturu a pře-
devším hudbu. Proto se kapela věnu-
je interpretaci právě tohoto žánru,
konkrétně jednoho ze stylu indické
hudby, a to indické lidové písně.
Muzikanti Větru do dlaně jsou mladí
lidé ze všech koutů naší země.
Instrumentální jádro kapely tvoří jak
nástroje typicky indické, jako je in-
dické harmonium, které ovládá bra-
vurně Lukáš Handl - student medicí-
ny z Prahy nebo speciální bubínky,
tzv. „tabla“, tak i nástroje z cizích

krajů, například africký buben „jam-
be“, jehož rytmické zvuky v podání
Ondry Klíče z Brna dodávají sklad-
bám onu originalitu nebo arabská
„derbuka“, na kterou hraje Radek
Michalák z Frýdku Místku. Zvukové
aranžmá dotváří dvanáctistrunná ky-
tara Pavla Maleny z Brna a několik
drobných perkusivních nástrojů.
Prakticky všichni členové zároveň
také zpívají, většinou v tradičních in-
dických jazycích, jako hindi, marathi
nebo sanskrt. Pěveckou oporu má
však těleso především v dívkách
Lence Adámkové z Jihlavy a Radce
Zubíčkové z Brna. Součástí každého
koncertu je jednoduché vysvětlení
obsahu písní. V repertoáru kapely
jsou jak písně pomalejší, tak i rychlé,
odpovídající zvláštnímu stylu, po-
cházejícímu z muslimské části Indie,
tzv. kawwali, které vytvářejí nenapo-
dobitelnou atmosféru. Mladí muzi-
kanti nejen zpívali a hráli v indickém
stylu, ale také jejich oděv byl origi-
nalitou indické kultury.
I když u nás si možná každý spojuje
indickou hudbu spíše s klasickou in-
strumentální tvorbou, tzv. rágami,

hraje li-
dová pí-
seň v in-
d i c k é
h u d b ě
rozhodně
význam-
nou a ne-
zas tup i -
telnou ro-
li. Její
t r a d i c e
sahá hod-
ně hlubo-
k o .
O b s a h
v ě t š i n y
písní má úzký vztah k duchovnosti,
která tvoří neodmyslitelný základ ce-
lé indické kultury. Lidé v Indii 
od pradávna používali písně k uctění
jemných duchovních aspektů, ukry-
tých v každé lidské bytosti. To dodá-
vá těmto písním velmi zajímavý jem-
ný rozměr, který se i kapela Vítr 
do dlaně snažila rýmařovskému pub-
liku zprostředkovat. Důležitou sou-
částí koncertu zpravidla bývá krátká
meditace zaměřená na probuzení

vnitřní mateřské energie Kundalini.
Při koncertu v malém sále Střediska
volného času v Rýmařově mohli li-
dé, kteří se indickou kulturou zabý-
vají již delší dobu a navštěvují napří-
klad sahadžajogínská centra, pociťo-
vat vibrace vnitřní energie.
Návštěvou koncertu Vítr do dlaně
zcela jistě a prozíravě každý vyplnil
co možná nejlépe jak to šlo nedělní
odpoledne a maximálně si tak vytvo-
řil prostor pro duševní očistu. JiKo

V Rýmařovském horizontu č. 18/2002
bylo uveřejněno mé vyjádření - stíž-
nost na lékárníka RNDr. Karajannise
v Rýmařově. Své dotazy ohledně po-
skytovaných služeb a výši cen za léky
jsem poslal také na Okresní úřad
v Bruntále a Ministerstvo zdravotnic-
tví do Prahy.
Podle dopisu z ministerstva financí 
se zdá, že ceny léků, které místní lé-
kárník nasadil, jsou v pořádku, ovšem

co se týče vydávání pokladních bloků,
tam se ministerstvo financí s názory
pana lékárníka neztotožňuje.
Cituji z dopisu ministerstva financí:
Do budoucna doporučujeme, abyste
při jakékoliv platbě v lékárně vždy vy-
žadoval pokladní blok (paragon), kte-
rý je povinen prodávající vydat. Tento
doklad lze použít při reklamaci přímo
v lékárně, ale především pro případ-
nou cenovou kontrolu provedenou fi-

nančním ředitelstvím při prokazování
správnosti propočtu spotřebitelské ce-
ny podle pravidel cenové regulace.
Ing. Pavel Maštálka, ředitel odboru
cenové politiky
(Konec citace)

Ovšem nad jednáním pana lékárníka,
ať se zamyslí každý sám!
Pan lékárník brzy zapomněl, jak 
se k cizím státním příslušníkům za-
chovala naše republika. Přijala je me-

zi sebe, dala jim byty, oblečení a jídlo!
Umožnila jim vystudovat (za naše pe-
níze). A nyní nám to pan lékárník vra-
cí. Bere od nás nehorázné peníze!
Vydělává na nemocných lidech, kteří
mu tím přispívají na jeho zahraniční
dovolenou!
Pokud chcete i vy nadále sponzoro-
vat pana lékárníka, navštěvujte jeho
lékárnu!
S pozdravem Pavel Suchý, Rýmařov

Ještě jednou o službách rýmařovské lékárny

Touto cestou chci poděkovat za ochotu a mimořádnou vstřícnost proda-
vačkám a všem v naší prodejně „háčko“. Především pracovnice obsluž-
ného úseku mají hezký vztah a pochopení k nám, zákazníkům. Jsem to-
tiž v současné době nemocná, nevydržím dlouho stát a „moje děvčata“
to vědí a ihned a s úsměvem mě obslouží.
Někdy to musí vysvětlit i čekajícím zákazníkům.
Řeknete si, maličkost. Pro mne to však maličkost není.
Upřímně děkuji. Marie Prášilová

Poděkování prodejně H+H

Milí bratři a sestry,
v úterý 19.11. se do pozdního od-
poledne rozezněl smutně zvon
Chrámu Páně v Jamarticích, aby
oznámil všem, že nás opustil dlou-
holetý varhaník - pan Josef
Pinďák. Hrál přes 50 let nejen zde,
ale i ve Staré Vsi a nějakou dobu
ve Velké Štáhli.

Varhaníků je jako šafránu, a tak
zřejmě utichne i další „královský
nástroj“ v tomto kraji.
Myslím, že říct děkujeme, není ni-
kdy pozdě. Všem nám bude pan
Pinďák moc chybět.
Prosím, vzpomeňte na něj tichou
modlitbou. Za jamartické farníky

Barbora Mlejnková

Smutná zpráva

Vážení přátelé !
Jmenuji se Miroslav Václavek a pochá-
zím z Rýmařova, kde jsem do roku 1989
také bydlel. V současnosti žiji
v Šumperku a při návštěvách mého rod-
ného města, ke kterému mám, dá se říci
vřelý vztah, si nikdy neopomenu přečíst
Váš časopis Rýmařovský horizont.
Myslím si, že má vysokou úroveň, ať už
se to týká grafického zpracování nebo 
opravdu objektivních informací. Líbí 
se mi také, že pravidelně zařazujete do
svého časopisu články o historii
Rýmařova a okolí, že konečně někdo

mapuje bílá místa v naší historii, byť by
byla sebevíc hrozná a přispíváte k utvá-
ření vědění, proč na některých domech
ještě po letech prosvítají reklamy tehdej-
ších německých živnostníků a proč 
na hřbitově je tolik náhrobků s německý-
mi jmény.Toto jsou všechno fakta, které
se před námi bolševický režim pokoušel
zatajovat nebo je záměrně překrucoval
pro své vlastní spektakulární zájmy. Přeji
Vám hodně tvůrčí invence do další práce
a hodně sil k udržení směru, kterým jste
vyšli. S pozdravem

Miroslav Václavek, Šumperk

Názor čtenáře
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Školy informují

Adventní zastaveníčko

HELLO nebo GUTEN TAG - račte si vybrat!

„Svět patří nám“
V listopadu 2002 se usku-
tečnil již 5. ročník soutěže
škol zaměřených na cestovní
ruch, který pořádá
Obchodní akademie a Hote-
lová škola v Turnově ve své
nové moderní budově, kte-
rou ji ostatní školy mohou
jen závidět. Soutěže pod ná-
zvem „Svět patří nám“ se
zúčastňuje již čtvrtým ro-
kem také družstvo SSOŠ
PRIMA studenti oboru ce-

stovní ruch. Po úspěchu
v minulém roce, kdy se naše
družstvo ze studentek čtvr-
tého ročníku umístilo na tře-
tím místě z 15 družstev z ce-
lé ČR, jelo na soutěž nové
družstvo studentek 3.B
ve složení Valentina Horke-
lová, Hana Kašparová a Ve-
ronika Zajícová a umístilo
se ve středu soutěžního pole.
Děvčata jela hlavně sbírat
zkušenosti a soutěžní úkoly

byly opravdu náročné.
V hlavní soutěži musely
znát a odpovídat na otázky
např. Právo v praxi cestovní-
ho ruchu, Dokumentace pří-
pravy průvodce, Statut o-
chrany přírodního a kultur-
ního bohatství, hledat na
slepé mapě Evropy zadané
státy apod.
Soutěž měla dvě části, kdy
ve druhé odpovídaly na o-
tázky v angličtině a němči-

ně. V doprovodné části
všechna družstva přítom-
ných představila svoji školu
a město.
I když je soutěž velmi ná-
ročná i finančně, je pro naše
studentky příležitostí oboha-
tit svoje znalosti i možnosti
setkat se se studenty z oboru
z celé České republiky.
Proto i v příštím roce 
se družstvo naší školy jistě
zúčastní.

Nebývalý zájem o studium na PRIMĚ
Nebývalý zájem o studium obou studijních oborů
na Soukromé střední odborné škole PRIMA s.r.o.
v Rýmařově zaznamenává v těchto dnech ředitel-
ství školy.
Svědčí o tom pozvání na prezentační akce středních
škol, které v listopadu a prosinci probíhají 
ve všech větších městech. PRIMA dostala pozvání

na 14 těchto akcí a zúčastnila se v Krnově, Bruntále,
Jeseníku, Přerově, Prostějově, Zlíně, Olomouci,
Šumperku, Opavě a Ostravě. Odmítnout pro velkou
vzdálenost jsme museli pozvání z Hradce Králové,
Kroměříže a Hodonína. Ve všech uvedených měs-
tech propaguje škola i město Rýmařov na připrave-
ných informačních letácích i panelu. Studijní obory

Veřejnosprávní činnost nebo Management, turismus
a cestovní ruch studuje na škole v současné době
220 studentů denního a dálkového studia z 10 okre-
sů a 67 základních škol. Po absolvování čtyřletého
studia ukončeného maturitní zkouškou jistě na
Rýmařov nezapomenou a budou tak propagovat na-
še město po celé Moravě. Ředitelství školy

Poděkování
Děkuji všem studentům SSOŠ Prima, kteří mi, v rámci své praxe, pomáhali se sběrem informací v oblasti ubytování

a služeb na Rýmařovsku. Stejný dík patří i vedoucí praxe PhDr. Janě Petrášové.

Lenka Baborovská, MěÚ Rýmařov

Střípky o Betlémském světýlku
Roku 1986 vznikl v zemském roz-
hlasovém studiu Horní Rakousko
(ORF) úžasný nápad, který se od té
doby rozšířil v mnoha zemích
Evropy: světlo pokoje z Betléma.
Upomíná na to, že při narození
Ježíše byl lidem dobré vůle zvěsto-
ván pokoj.
Světlo je vůbec symbolem Vánoc.

Zapálením a předáváním světla po-
koje si připomínáme vánoční posel-
ství pokoje a úkol, který z něj vyplý-
vá - uskutečňovat tento pokoj mezi
lidmi.
Betlémské světlo bývá od roku 1986
několik týdnů před Vánocemi zapále-
no zpravidla dítětem z Horních
Rakous v jeskyni narození

v Betlémě. V lampě chráněné proti
požáru se převeze letadlem do Ra-
kouska a uchová se do Vánoc.
Krátce před Štědrým dnem se rozve-
ze z Vídně na všechna místa
v Rakousku a do většiny evropských
zemí. Vlaky s tímto světlem pak pro-
jíždějí takřka celou Evropou.
Na Štědrý den si mohou lidé

v Rakousku tento symbol Vánoc při-
nést ze svých studií ORF, nádraží
a služeben Červeného kříže, z větši-
ny kostelů a kluboven, mnoha orga-
nizací a spolků. Rozdávají ho skaut-
ské oddíly stejně jako hasiči a spor-
tovní spolky. Nespočet lidí si světlo
z Betléma přinese v lampičkách do-
mů a zapálí jím svíčky na vánočním

ZŠ 1. máje nabídla žákům prvních
tříd kroužek cizích jazyků. Děti se 
od října scházejí každé pondělí od-
poledne a učí se anglicky nebo ně-
mecky. Samozřejmě se neučí ani číst
ani psát v cizí řeči. Výuka pokračuje
podobným způsobem jako v mateř-
ské škole - formou písniček, her,
kreslení a vybarvování obrázků, je-
jich seřazování a třídění.
Zaměřujeme se především na sprá-
vnou výslovnost a slovní zásobu.
Děti získávají první zkušenosti s ji-
ným jazykovým systémem.
Jazykové kroužky by měly být mos-
tem mezi výukou v MŠ a zahájením
povinného vyučování cizích jazyků,
které je v osnovách základní školy
od 4.ročníku. Rodiče mohli během
měsíce září sledovat svého prvňáčka
v nové roli a rozhodnout se, jestli pro
něj nebude jazykový kroužek před-
časnou zátěží. Naší nabídky využili
rodiče téměř dvaceti dětí. Ostatní žá-
ci, kteří začnou s výukou ve 4.roční-
ku, vytvoří skupinu začátečníků.
Děti, které se učí anglicky, pracují

s hezkými pracovními sešity. Ty ob-
sahují kromě obrázků také samolep-
ky a spoustu nápadů. Vyrobili jsme
si jednoduché maňásky a budeme 
si spolu s nimi poví-
dat, hrát si s barvami
a abecedou, naučíme
se slova z okruhů dě-
tem důvěrně zná-
mých.
Téměř všechny děti
ve skupině němčiny
se seznámily s tímto
jazykem už v mateř-
ské škole. Od počátku
výuky se s velkou
chutí pustily do zá-
bavných her a soutě-
ží. Nezalekly se ani
výroby pexesa a do-
mina s rodinnou te-
matikou. Malí školáci
se seznamují s nový-
mi pojmy, které 
si hravou formou pro-
cvičují a upevňují.
Pokud chcete vědět, co

už děti umí, přijďte se podívat na naši
Akademii do kina 6.prosince v 17.00.
Naše vystoupení bude sice kratičké, ale
uvidíte radost a nadšení těch mrňousků,

kteří se každý den ptají: „Bude dneska
zase angličtina a němčina?“
Marcela Tauferová a Naďa Bučková
ZŠ 1. máje 32
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Malé vzpomínky

Rýmařovští skauti a nastávající čas vánoční ...

stromečku, postaví je do oken,
a hlavně je dávají dále svým přáte-
lům, sousedům a známým. Často se
už také stalo znamením usmíření,
když je někdo donesl lidem, s nimiž
měl rozpory.
Podobně se Betlémské světlo rozdá-
vá v jiných zemích, zvláště
v Německu, Česku, Švýcarsku
a Itálii se našli obzvláště angažovaní
partneři. Naprosto skvělým způso-
bem se jej ujali skautky a skauti.
Jsou to právě oni, kdo světlo
z Betléma přiváží do většiny evrop-
ských zemí a do USA.
Světlo pokoje z Betléma není kou-
zelné znamení, které by mohlo přiča-

rovat pokoj. Spíše nás jako znamení
upomíná na naši povinnost zasadit 
se o něj. Stejně jako předáváme svět-
lo z ruky do ruky, musíme nechat ší-
řit pokoj a usmíření od člověka k člo-
věku. Stejně jako starostlivě chrání-
me malé plamínky, musíme chránit
pokoj. Betlémské světlo je také zna-
mením naděje: během několika let 
se z jednoho plamene rozšířilo a září
se svým poselstvím pro miliony lidí.
Tento vánoční zvyk je možný jen díky
moderní technologii. Pouze letadlo
může světlo pokoje z Betléma v krát-
ké době přivézt z Izraele do Ra-
kouska. Pouze moderními dopravní-
mi prostředky se odtud může rozvážet

dál. Pouze moderní mé-
dia mohou v několika
dnech přinést veřejnosti
zprávu o tomto světle.
I to je součástí poselství
světla pokoje: i moderní
technologie mohou slou-
žit šíření pokoje a naděje.
V roce 1990 se této akce
u nás ujalo 1. středisko
Řehoře Mendela za pod-
pory Brněnské rady
Junáka a za přispění na-
šich exilových skautů 
ve Vídni.
Ze zahraničních materi-
álů přeložila Fidla

Byl Štědrý den roku 1991. Na policejní stanici 
ve městě Turnově se právě chystali usednout k ve-
čeři, když tu náhle zazněl zvonek. Strážmistr seběhl
po schodech ke dveřím a strnul. Za dveřmi stál vou-
satý chlapík ve skautském kroji a v rukou držel za-
vařovací sklenici, ve které hořela svíčka. Strážmistr
poněkud nesměle odemkl dveře, otevřel, a ještě než
stačil cokoliv říci, skaut praví: „Dobrý večer. 
Já jsem vám i vašim kolegům přišel popřát za
všechny skauty klidnou službu, veselé Vánoce
a šťastný nový rok. Tady jsem vám přinesl
Betlémské světýlko. Naši bráškové z Rakouska je
zapálili v Betlémě v jeskyni Narození Páně a potom
se štafetou dostalo až sem.“
Strážmistr nevěřícně zíral na plamínek svíčky v za-
vařovačce, kterou mu skaut podával. Po chvíli po-
někud zadrhávajíc přání opětoval: „Vám a té vaší or-

ganizaci také.hodně štěstí.a úspěchů v té vaší práci.
A zdraví.hlavně to zdraví, to zdraví.“
Skaut se rozloučil a zamířil štědrovečerní nocí k do-
movu. Z černé oblohy se oranžovým světlem sodí-
kových výbojek zvolna snášely osamocené sněhové
vločky a z oken domů pomrkávaly do tichých ulic
ozdobené svítící vánoční stromky. Ale to náš bráška
jdoucí směrem k domovu nevnímal. V mysli opět
prožíval předchozí zážitky. To, jak Betlémským
světýlkem vyvedl z míry pana doktora z lékařské
služby první pomoci. V uších mu znovu zněla slova
pana doktora, se kterými převzal Betlémské světýl-
ko: „To bych nevěřil, že je v týhle svinský době ně-
co takovýho možný.“
A znovu v duchu slyšel vánoční koledy, které hrál
na housle pan učitel z místní lidové školy umění pa-
cientům v nemocnici. Bylo to velice milé zjištění,

že nebyl jediný, kdo pamatoval na ty, kteří musí nej-
krásnější svátky roku trávit v nemocnici.
Tak toto všechno se našemu bráškovi honilo hlavou.
Mezi tím došel na náměstí. Uprostřed stál veliký
smrk ozdobený spoustou zářivých světel. Zafoukal
mrazivý vítr. To ale bráškovi nevadilo. Hřála ho po-
divná lehká radost. Taková, jakou míváme, udělá-
me-li radost někomu jinému. A on udělal toho ve-
čera radost několika lidem a stačilo k tomu tak má-
lo. Pár slov a hořící svíčka. Skaut se zastavil před
domem, kde bydlel. Ale nešel dovnitř. Snil. Snil
o době, kdy nikdo nebude mít o Vánocích pocit osa-
mění, o době, kdy Betlémské světýlko jako symbol
přátelství, pokoje a dobré vůle bude hořet ve všech
domácnostech a nejen o Vánocích. Snil o čase, kdy
se už nikdo nebude divit, že je „V týhle svinský do-
bě něco tak krásnýho možný“. bratr Marek

Není to zbytečné?
Není to zbytečné, v době Vánoc, které oplývají mnohými, pomalu blednoucími symboly přicházet s něčím novým?
Není to podivné?
Není to podivné, že stovky lidí věnují svůj čas a námahu malému světýlku zapálenému kdesi v Betlémě, rozvážejí ho ve vlacích, rozdávají na ulicích?
Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, alespoň na chvíli probudit to dobré, co je v nás ukryto - snad to není zbytečné ani podivné, neboť

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5)

Záslužná činnost pro seniory
O tom, že skauting je dobrovolné, výchovné hnutí a záro-
veň i celoživotní program, umožňující prožít smysluplný
život bez ohledu na věk, ví snad každý. To, že principy
a zásady skautingu vychází z nezištné pomoci druhým,
dokazují svými činy neustále také rýmařovští junáci. V zá-
věru roku se mladí chlapci a děvčata tradičně scházejí v pe-

čovatelském domě v Rýmařově, aby seniorům připravili
v čase adventním program, na který se ti dříve narození
velmi těší. V atmosféře blikotavých plamínků svíček za-
znívají koledy, vánoční i lidové písničky a poezie a všem
bývá teplo na duši, krásně a příjemně. Letos se skauti vy-
praví do pečovatelského domu 13. prosince.

Také něco sami sobě
V sobotu 14. prosince si skauti dají do-
staveníčko na Junácké chatě Na Stráni,
aby se rozloučili s rokem 2002 při vá-
noční nadílce, která bývá obvykle spoje-
ná s tradiční soutěží ve zpěvu vánočních
písní družin.

Plamínek z Betléma - znamení usmíření a pokoje
Tradiční doprava Betlémského
světla do rýmařovských domovů,
kostela, nemocnice a zkrátka všu-
de tam, kde o něj lidé projeví zá-
jem, by se zajisté neobešla 
bez skautů z junácké chaty Na
Stráni v Rýmařově. Vždyť právě
transport Betlémského světla
z Betléma rakouskými skauty
a poté skauty českými po celé na-
ší zemi, přináší velkou příležitost
skautské služby. A to i tam, kde
zrovna necítí žádný závazek.
Malý plamínek a pár milých slov
dokáže lidem prozářit vánoční
svátky víc než sebevětší lampa
a plamínek Betlémského světla,

který jim zanechají, zůstane dů-
kazem toho, že to nebyl jenom
sen.
Letos Betlémské světlo přivezou
naši skauti již v sobotu 21. prosin-
ce, předají je duchovním v kostele
sv. Michaela a na Štědrý den 24.
prosince je budou předávat dále li-
dem na rýmařovské tržnici od 7.00
do 11.00 hodin. V kostele sv.
Michaela pak bude Betlémské
světlo k dispozici v neděli po mši
svaté 22.12. od 10.30 do 11.00
a v pondělí 23.12. od 7.30 do 8.30
u vánočního Betlému.
Díky Vám, rýmařovští junáci.
Pokojné a šťastné Vánoce. JiKo

A zdraví. hlavně to zdraví.
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Z literární tvorby našich studentů

Nebe

Už milióny let, co je světem svět,
jen jedno nebe máme, na něm
stovky hvězd.
Jen jeden měsíc máme, osamocen jest.
Zdá se, že tisíce let starý stařec
pasoucí milióny oveček, na nebi
zářících zlatých hvězdiček,
každá však jiná jest.
Jedna svítí do dálky, druhá svítí míň,
třetí je jak z pohádky, čtvrtá vrhá stín.

Lenka, literární klub SSOŠ Prima

Na světě je zeleno
na světě je červeno
na světě je modře
na světě je dobře
Přiletí labuť s bílým peřím
a pírka zanechá keřům stromům
a pro radost dětí
Pak vlaštovky se vrátí se skřivany
a země sněženkami voní všem
a milencům těm nejvíce
Pták Ohnivák zapálí zemi i vody
a obilí své klasy kloní
a země těžkne úrodou
Straka s větrem trhá listí pod nohy
a šlapeme po tom zlatu
a hladíme sametové kaštanky
Rok?
Krok!

Tereza, literární klub SSOŠ Prima

Kalendář

Celý rok visí na stěně,
naslouchá hodin hlasu.
Jak jejich kyvadlo, tak i on
poroučí tvému času.

Řídí tvůj život jednotvárný
ať už chceš anebo ne.
On má svůj zákon a podle něj
den za dnem plyne

Tak tu teď visí před tebou
má už jen jeden list.
List nejvzácnější - poslední,
jenž stokrát chtěl bys číst.

Však čas jde dál a jako dřív
život má stejnou tvář.
Snad jedna změna je tu jen
- teď trháš nový kalendář.

Tomáš, literární klub SSOŠ Prima

Nastupující zima nás vede především k bilancování. Zamýšlíme se nad příči-
nami úspěchů a neúspěchů, studujeme odbornou literaturu, konzultujeme pro-
blémy.
Veškeré chemické přípravky na ochranu rostlin, používané během vegetace, 
uložíme v chladné ale bezmrazé místnosti, aby se nesnižovala jejich účinnost.
Na dosavadních zkušenostech a dostupných informacích vybíráme potřebné
pesticidy, které budeme potřebovat v příští sezóně. Proto si zajistíme potřeb-
ná hnojiva, pesticidy a jiný pomocný materiál již teď, aby v době pěstební
špičky bylo všechno po ruce. 
Důkladně očistíme a nakonzervujeme všechno nářadí. Nesmíme zapomenout,
že i kontaminovaným nářadím můžeme roznést některé choroby na zdravé zá-
hony.
Ze sadu odstraníme všechny suché a nemocné stromy, větve i zbytky úrody.
Mohou být semeništěm chorob i škůdců. Hubíme hraboše a myši. Chráníme
stromy před okusem vhodným oplocením nebo obalením.
Kontrolujeme uskladněné ovoce a zeleninu, vybíráme nemocné a nakažené
plody a řádně větráme.
Zeleninu ponechanou na záhonech chráníme před zvěří - přes zimní salát dá-
me kryt, sklidíme růžičkovou kapustu, pórek, který jsme nechali na záhonu,
kryjeme aspoň chvojím nebo netkanou textilií.
Choulostivější okrasné rostliny chráníme krytem z chvojí nebo slámou. Lze
také obtočit kolem rostliny jutu nebo folii a vnitřek vysypat suchým listím.
Štíhlé jehličnany svážeme, aby je nerozlámal sníh nebo námraza.
Kontrolujeme uschované balkónové rostliny, podle potřeby je občas zalejeme.
Uložené hlízy kontrolujeme, jestli nehnijí.
Na trávník můžeme rozhodit uleželý kompost nebo kvalitní substrát.

Častým doplňkem vánočního stolu bývají kvetoucí azalky, bramboříky 
a po odmlce se přidává i kamélie. Vyhovuje jim polostín. Všechny rostliny dá-
vají přednost chladnějším podmínkám, proto je aspoň na noc necháváme v ne-
přetopené  místnosti či na chodbě. Pozor na úzký prostor mezi okny, zde mo-
hou rostliny namrznout.
Azalky a kamélie potřebují měkkou vodu a nesmí přeschnout.
Brambořík zaléváme zespodu, aby nedošlo k zahnívání listů a mladých poupat.
Také vánoční hvězda doplňuje tradiční vánoční výzdobu. Nejčastější chybou
při pěstování je přílišná zálivka. Zaléváme pravidelně, ale povrch substrátu ne-
cháme mezi jednotlivými zálivkami vyschnout. V zimě může teplota klesnout
až na 13°C. Pěstujeme ji na světlém místě, při celoročním pěstování snese
i jižní okno, pouze ji chráníme lehkým zastíněním před úpalem.

Vánoční hvězda je velmi vitální rostlina a často 
se s ní nechceme po svátcích rozlou-

čit. Rozhodneme-li se po-
kračovat v pěstování, seříz-

neme ji po odkvětu asi 
na 10 cm a substrát necháme

téměř vyschnout. Od dubna po-
stupně obnovíme zálivku, rostli-

na začne znovu rašit a přesadíme
ji. Hnojíme pravidelně v týden-

ních intervalech
až do září.

Koncem
září ji

začneme za-
temňovat -
denně mu-

sí být 14 hodin
ve tmě, a to 8 týdnů. Do
zálivky se doporučuje

Kristalon plod a květ.

Prosinec a ochrana rostlin

Vánoční květiny

Krátká povídka

A pak se řekne dárek.
Věřte nevěřte, bylo nebylo. Ale spíše bylo.
Kdykoliv se blíží ten hedvábný a voňavý svět vá-
nočních svátků, vzpomenu si na početnou rodinu
svých známých. Ta rodina žije ve shodě a pohodě.
Byla asi polovina listopadu, kdy po výborném ne-
dělním obědě, u kterého nemohl nikdo chybět, dě-
deček si povolil kalhoty a lehce prohodil: „Ach jo,
ty moje šráky pomalu dosloužily, Ježíšek by mi
mohl přinést nové.“ Tím jakoby vše skončilo.
Čas však rychle uběhl a přišel ten krásný svatve-

čer, Štědrý den. Se vším všudy, jak to má být.
Kapřík, stromeček, dárky. Nejprve přišly na řadu
děti a dárky od Ježíška udělaly velikánskou ra-
dost. Potom každý z dospělých.a taky dědeček.
Rozbalil první balíček a vidí - kšandy. Radost.
Druhý balíček - kšandy. Dědeček prohodil:
„Děkuji ti Ježíšku, to budu mít jedny na všední
den a jedny na neděli“.
Následoval třetí balíček, čtvrtý. V jeho útrobách
nebylo nic jiného, než zase ty pověstné šle.

Skončilo rozbalování a před dědouškem ležely 
sedmery! Úsměv zmizel ze starouškovy tváře
a vzdychl: „Proč si ze mě děláte legraci?“
Celé rodině dalo trochu práce vysvětlení, že 
to mysleli upřímně, že to byl i pro děti dáreček ce-
nově dostupný a že ho mají všichni rádi a že jde
o úsměvnou náhodu. Dědeček vše pochopil, po-
zději podělil své kamarády a nyní, kdykoliv se blí-
ží Vánoce, neopomene se zeptat: „Tak kolikatery
kšandy dostanu letos?“ Si
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Sport

To je pro letošní rok všechno.

Přejeme vám všem šťastné a veselé vánoční svátky, zdařilého Silvestra, v novém roce hodně pěstitelských úspěchů a aby vám letošní úroda co nejdéle vydrže-
la zdravá. Zpracoval Josef Kužela

Podzimní část kuželkářských soutěží se blíží ke svému závěru
II. kuželkářská liga:
Muži Jiskry A prohráli v Jihlavě
s KK PSJ Jihlava 4 : 12. K lepšímu
výsledku nepomohly ani vynikající
výkony J. Navary 926 a M. Dědáčka
907 poražených kuželek. Do konce
odehrání podzimní části soutěže če-
ká naše družstvo ještě utkání na do-
mácí kuželně s družstvem TJ BOPO
Třebíč a poslední utkání
v Michalkovicích. V tabulce naše
družstvo kleslo se 13 body na čtvrté
místo.
Ženy hrály v Zábřehu a vyhrály 
nad KK Zábřeh 10 : 6. V utkání vy-
rovnaném do posledního hodu se na-
konec přiklonilo štěstí na naši stranu.
Nejlépe zahrála I. Schreiberová 434
kuželek. V dalším kole měly hrát na-
še ženy na domácí kuželně s KK
Brno. Soupeřky se nedostavily a na-
še družstvo vyhrálo kontumačně.
V tabulce jsou s osmi body na čtvr-
tém místě. Do konce podzimní části
mají ještě odehrát na domácí kuželně
dva zápasy s TJ Valašské Meziříčí
a s vedoucím družstvem Zbrojovkou

Vsetín.
Dorostenci vyhráli nad druhým
družstvem II. ligy KK Velen
Boskovice 6 : 2, nejlépe zahrál 
A. Sochor 420 a v dalším kole pro-
hráli v Zábřehu 8 : 0, když nastoupi-
li v kombinované sestavě. Nejlepší
byl J. Sochor 387 kuželek. V tabulce
je družstvo na pátém místě a do kon-
ce podzimní části se ještě utká doma
s dorostenci TJ ČKD Blansko 
a TJ Valašské Meziříčí.
III. kuželkářská liga:
Družstvu Jiskry B se v poslední době
moc nedaří. Nejprve doma prohrálo
s SKK Jičín 4 : 12, nejlépe A. Sochor
861 kuželek a v dalším kole prohrálo
venku se Sokolem Rybník 4 : 12
i když v našem družstvu podal vyni-
kající výkon T. Charník 934. V tabul-
ce je zatím družstvo s pěti body 
na devátém místě. Do konce podzim-
ní části mají ještě hrát doma s druž-
stvem SK Solnice a v Pardubicích
s místní Teslou.
V nižších soutěžích hrála naše druž-
stva se střídavými úspěchy.

V oblastním přeboru I. třídy prohrá-
la Jiskra C v Odrách s družstvem
Optimitu 6 : 10, J. Petřík 447 a v dal-
ším kole vyhrála nad SKK Ostrava
12 : 4, nejlépe Z. Štefanišin 427.
Družstvo je na jedenáctém místě 
ze 14 účastníků.
V oblastním přeboru II. třídy pro-
hrála Jiskra D v Šumperku s C druž-
stvem KK Šumperk 6 . 10, nejlépe 
J. Petřík 433 a v posledním zápase
podzimní části soutěže porazila 
na domácí kuželně C družstvo
Kovohutí Břidličná 10 : 6, nejlépe 
K. Rejman 431. Jiskra D bude přezi-
movat na sedmém místě s jedenácti
body.
Na druhém turnaji „Mladých nadě-
jí“, který se uskutečnil v neděli 10.
listopadu 2002 v Blansku, se našim
nadějím moc nedařilo. Jan Sochor
skončil v kategorii A na 13. místě, 
za které získal dva body a v průběž-
ném pořadí celostátního hodnocení
se těsně nedostal mezi prvních 25
hráčů. Z žákyň obsadila v Blansku
Nikola Tillerová 19. místo a Andrea

Fučíková 20. místo. V kategorii
B obsadila Petra Míčková 16. místo
a v celostátním průběžném pořadí 
je na 19. místě. Třetí turnaj se usku-
teční v neděli 15. prosince 2002
v Šumperku a věříme, že se našim
nadějím bude tentokrát dařit lépe. 

Ing. Miroslav Votruba

Podle dotazů čtenářů je zřejmé, 
že problematika virové šarky šves-
tek je skutečně závažná a že mezi za-
hrádkáři je stále nedostatek informací
a někdy dokonce kolují ničím opod-
statněné chybné názory.
V prvé řadě je třeba si uvědomit, 
že šarka švestek je neléčitelná s vyjím-
kou velmi náročné a nákladné termo-
terapie, která se někdy používá u mla-
dých rostlinek při šlechtění. Ještě ni-
kdo jednou napadený strom nevylé-
čil. To, že v některých letech jsou pří-
znaky šarky velmi silné a jindy prak-
ticky nezřetelné, je způsobeno jen prů-
během počasí. Tento jev se nazývá
„maskování příznaků choroby“ a vů-
bec nesouvisí s nějakým trvalým vylé-

čením. Protože se u některých druhů
nebo i odrůd peckovin a za určitých
podmínek šarka může šířit poměrně
pomalu, je možné včasným odstraně-
ním napadené větve ostatní části stro-
mů před infekcí ještě uchránit. Je to
jev však poměrně vzácný. Kromě pře-
nosu mšicemi lze přenos šarky usku-
tečnit i rouby, očky a odkopky.
Takovýto přenos je možný i na stoki-
lometrové vzdálenosti, ale i proto, 
že tyto vegetativní orgány se velmi čas-
to odebírají ze stromů, které jsou na po-
hled zdravé, ale přitom již infikované.
Šarkou nejsou napadány jen odborně
pěstované dřeviny, ale i podnože např.
myrobalán, višeň plstnatá, planě ros-
toucí trnka.

Dávný zvyk nám připomínají kve-
toucí větvičky uprostřed zimy na-
zývané barborky. Věřilo se, že kte-
rému hezkému děvčeti větvičky
rozkvetou právě o Vánocích, 
ta se určitě do roka a do dne pro-
vdá za hezkého a bohatého mlá-
dence. Tolik stará pověra.
Do začátku prosince jsou už v pu-
penech dřevin založeny nové kvě-
ty. V té době jsou keře a stromy te-
oreticky schopné kvést. Dříve ře-
zané větvičky nejsou ještě schop-
ny kvést. Keře a stromy zbytečně
neničíme, abychom neporušili
správný tvar koruny a nevylámali
ostatní pupeny.
Protože barborky řežeme většinou

za chladného počasí nebo za mra-
zu, ponecháme je v chladné míst-
nosti rozmrznout. Teprve potom
seřežeme dlouhým šikmým řezem
a přeneseme je do vytápěné míst-
nosti. Méně vhodné jsou místnosti
s ústředním topením. Zde musíme
značně rosit, jinak květy za-
schnou.
Vykvétání poupat uspíšíme častěj-
ším kropením nebo ponořováním
větviček do teplé vody (30-40°C),
Dále pak přidáním několika kapek
čpavku do vody používané k pono-
řování nebo kropení. Také může-
me poupata trochu jemně pro-
mnout nebo propíchnout špendlí-
kem např. u kaštanu.

Vykvetou vám barborky? Ještě jednou šarka

Naši předkové neměli meteoro-
logickou službu, která ani dnes
nepředpovídá dlouhodobě poča-
sí. Shromažďovali už od letních
měsíců poznatky o tom, jaká
bude zima. K tomu jim sloužily
různé přírodní úkazy, především
pak chování různých zvířat.
Když zajíci a husy jsou na pod-
zim tučné a zajíci mají hustou
srst, husy pak mají husté peří,
lze usuzovat na tuhou zimu.
A také naopak. Tuhou zimu
zvěstují i ptáci, jestliže shro-
mažďují na podzim zásoby
a mravenci, když snášejí na své
hromady spoustu jehličí.
Jakmile nás brzo na podzim o-

pouští tažní ptáci, znamená to,
že přijde tuhá zima a také brzo.
Tuhá zima bude, když zvěř vy-
hledává hluboké doliny nebo
husté křoviny a to na polední
straně kopců a hor. Neklamným
znamením tuhé zimy je také,
když se zvěř a ptáci přibližují
k lidským obydlím.
Mírná zima bude, jestliže si za-
jíc na podzim dlouho pelech ne-
hrabe. Začne-li však hrabat pe-
lech hned na začátku podzimu,
bude tuhá zima. Když krtkové
ryjí na podzim v dolinách, bude
tuhá zima. Ryjí-li na vršku, bu-
de zima mírná. Když veverky
zahrabují lískové oříšky do ze-

mě a vybíhají široko do polí,
bude tuhá zima.
Z těchto několika příkladů 
je zřejmé, že existuje souvislost
mezi počasím a zvířaty. Život
a rozmnožování zvířat závisí na
teplotě, vlhkosti vzduchu, slu-
nečním záření a nemůžeme 
opomenout ani střídání ročních
období, se kterými úzce souvisí
rozmnožovací pud živočichů.
Člověk „zahrádkářský“ mající
blízko k přírodě, si určitě doká-
že vyhotovit všechny doplňující
úkazy z přírody kolem sebe
a citlivě je zhodnotit, aby mu
doplnily mezery mezi odbornou
předpovědí a přírodou.

Jaká bude zima?
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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.

Koutek rýmařovských sahadžajogínů
Motto: Kdo nemá v sobě zmatek, není na obtíž ani sobě, ani druhému. ( Epikuros )

Pojďte s námi praktikovat: Žít - jógu!
Jedním ze základních úkolů každého
člověka je, že by měl být přínosem -
nejen těm se kterými žije, či pracuje,
ale lidstvu jako celku vůbec.
Znamená to vytvářet kladné hodnoty
v rovině fyzické i duchovní.
Pokusme se nad tímto zamyslet
a vykročme k lepšímu!
Chceme-li na sobě „zapracovat“
v tom kladném slova smyslu a změ-
nit se tak, aby se srovnaly emoce,

aby byla harmonie těla a ducha
je třeba odpustit. Odpustit sobě
všechny slabosti, nezdary, případné
útěky, či další nedokonalosti a pak
odpustit všem ostatním, kteří nám
ublížili, ať už si to pamatujeme dob-
ře, či jen okrajově a už nikdy
se k tomu nevracet ani v myšlen-
kách. Pak už budeme mít rádi nejen
sebe, ale i ostatní takové jací jsme -
bez emocí a zlých myšlenek.

Když se vyčistíme
odpuštěním proži-
tým srdcem, potom
budeme průchozím
kanálem pro Lásku,
pro Božskou ener-
gii, která je největší
hybnou silou 
na světě. Celá
Země a život na ní
je ovlivněn energie-
mi. Energiemi růz-
ného původu i síly.
Láska je energií si-
ce nejjemnější, ale
nejúčinnější, umí
i uzdravovat ne-
mocné, (to lokomo-
tiva či kosmická ra-

keta neumí). Láska je energie živá,
a tím nejjednodušším úkolem nás
všech je, že každý musí milovat. Tato
živá energie změní životy lidí jako
jednotlivců, ona může změnit celý
svět. Nedá se to nastudovat, 
to se musí žít. Mít rád tak, jak milují
malé děti, které ještě neznají lži, kla-
my, úskoky či jiné podlosti, dokud je
to rodina a společnost výchovou ne-
naučí. Takoví bychom měli být všich-
ni, potom budeme radostní krásným
spoutáním vnitřním štěstím.
Pokud si nejsme jistí, jaké to s námi
je, posuzujeme sami sebe v aktivitě,
v činnosti z pozice svědka. Dívejme
se na sebe očima druhých lidí.
Někdy se až příliš ztotožňujeme se
svými povahovými rysy, s charak-
terem, hlavně pak se svým tělem.
Ono nám diktuje chutě, mysl nám
diktuje názory, emoce. Uvědomme
si, že podstata našeho BYTÍ 
je Duch, který má toto tělo jako ka-
bát. Proč až tolik hýčkat tělo, když
má jen několik desítek let života,
proč tolik hýčkat tělo, když mu
vládne pan EGO? Obojí nás odvádí
ze správné cesty - z cesty harmo-
nie. Nikdo se jistě nechce vrátit 

do jeskyní (ono by to ani nešlo,
je nás příliš mnoho), nikdo nechce

hladovět, a ani to není nutné. K če-
mu vede soutěžení v materiálním
nadbytku? Na druhý břeh řeky
Života si všichni vezmou jen to, 
co jim ostatní s sebou dají. Stačí si
toto všechno domyslet a každý po-
chopí, že sebeláska je slepá, krát-
kodobá, egoistická a nic, zhola nic
nevyjadřující.
Čistá láska nám dá o nás úplnou
pravdu. Co tedy jsem já? Jaké a kde
mám problémy? Nevytvářím je do-
konce já sám? Budeme překvapeni,
jak mocné světlo má v sobě Láska,
ona je pravdou a věděním, ona 
je UNIVERSÁLNÍ BYTÍ. Najděme
tento oceán lásky v sobě, ve svém
srdci. Dívejme se i tak na všechny
lidi, a pak zjistíme, jak snadné 
je nedominovat, neovládat, neopo-
vrhovat, neříkat věci, které jsou
špatné a budeme se i divit, jak leh-
ce zvládneme všechny situace, uč-
me tomu i děti. Připravme si takový
život, kterým budeme proplouvat
na vlnách harmonie a lásky.
Troufám si tvrdit, že to je „TO“, co
lidstvu chybí. Vela, TJ Jiskra,

Městská florbalová liga 2002 po 5. kole
Výsledky :
1. kolo 19.10.
Fernet team - Slovnaft 7 : 6
Oldies - Kačeři 4 : 4 
Future - Rebels 4 : 16 

2. kolo 26.10.
Future - Oldies 3 : 10
M.I.B. - Slovnaft 14 : 2 
Fernet team - Kačeři 14 : 4

3. kolo 2.11.
M.I.B. - Future 13 : 4 
Rebels - Fernet 7 : 5 
Slovnaft - Oldies 4 : 8

4. kolo 16.11.
Kačeři - Rebels 2 : 10
Slovnaft - Future 11 : 9
M.I.B. - Oldies 10 : 0

5. kolo 23.11.
Oldies -  Rebels 5 : 4
Kačeři -  Future 6 : 6
Fernet -  M.I.B. 5 : 6

Tabulka :
Výhra Remíza Prohra Skóre Body

1. Men in black 4 0 0 43:11 8
2. Oldies 3 1 1 27:25 7
3. Rebels 3 0 1 37:16 6
4. Fernet team 2 0 2 31:23 4
5. Slovnaft 1 0 3 23:38 2
6. Kačeři 0 2 2 16:34 2
7. Future 0 1 4 26:56 1

Produktivita :

Střelci Kanadské bodování

1. Šopík J. (M.I.B.) 15 1. Bednář (M.I.B.) 22 (10+12)
2. Pohanka V. (Future) 11 2. Šopík J. (M.I.B.) 21 (15+6)
3. Bednář (M.I.B.) 10 3. Jalůvka (Rebels) 16 (8+8)
4. Hnát M. (Slovnaft) 9 4. Pohanka V. (Future) 15 (11+4)
5. Jablončík (M.I.B.) 8 5. Kadlčík (Fernet) 13 (7+6)

Ovčačík (Rebels) 8 Jablončík (M.I.B.) 13 (8+5)
Volek J. ml. (Rebels) 8
Jalůvka (Rebels) 8

Více podrobností najdete na internetových stránkách: http://oldies.webpark.cz a ve vývěsce naproti lékárny.

JAK VYJDE?

NEZAPOME≈TE!

Další pravidelné číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU

bude v prodeji
od 31.1.2003

Uzávěrka pro řádné vydání
je v pátek 24.1.2003 do 12 hodin

Připravujeme
Mimořádné celobarevné

historické vydání,
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU,

které bude v prodeji
od 20.12.2002.

Budeme očekávat vaše příspěvky!

01/2003
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Správné vyluštění tajenky zasílejte na korespondenčním lístku na adresu redakce: Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo vhoďte do naší redakční schránky nej-
později do 24. ledna 2003. Tři vylosovaní luštitelé obdrží pěkné dárky. Vaše redakce
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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

„Nechť tvá strava je tvým lékem
a tvůj lék tvojí stravou“ /Hippokrates/

Prodejní doba: Po - Pá 15.30 - 17.30, So 8.00 - 10.30

• BIO potraviny
• Pí voda /včetně rozvozu/, pí oleje, pí pivo, pí kombucha
• makrobiotické potraviny - umeocet, miso, kuzu, bancha,

hojicha, mořské řasy.
• další produkty zdravé výživy - tebi, seitany, melasa,

sladovit, tempehy, tofu, sušené ovoce, ořechy, med..
• produkty bez lepku a cholesterolu
• bylinné masti a čaje Dr. Popova
• medové svíčky z včelího vosku
• lunární kalendáře 2003
• špaldové rehabilitační polštáře
• masážní a kosmetické žínky z pravé egyptské luffy
• esenciální vonné, koupelové a masážní oleje Salus a další

Prodejna ROBI
Robert Kautz, U Lomu 3 v Rýmařově

a na Žižkově náměstí 2 v Bruntále

NABÍZÍ

PC servis R˘mafiov
• Prodej v˘poãetní techniky

• Poãítaãe BARBONE

• Mobilní telefony a pfiíslu‰enství

• Pau‰ály EUROTEL a PAEGAS

• Prodej telekomunikaãní techniky

• Prodej odborné literatury

námûstí Míru 17, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 212 361, mobil: 604 302 757

e-mail: ihnatmichal@atlas.cz

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So   8.30 - 11.00

Pfiemûna telefonní linky
na ISDN za 1998,- Kã

+ dárek
v hodnotû 500,- Kã
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ŠKODA FABIA SEDAN 1,4 MPI
červená, r. v. 2002, 1. majitel, koupeno
v ČR, leas. akont 10%, centrál, airbag,
imobilizer, super stav.
Cena: 285.000 Kč

ŠKODA OCTAVIA 1,9 SDI
modrá, r. v. 2000, 1. majitel, koupeno
v ČR, leas. akont 10% - splátka 24 - 60
měs., rádio, centrál, airbag, konstrukt,
ABS. Cena: 285.000 Kč

ŠKODA OCTAVIA SLX 1,9 TDI
stříbrná metalíza, r. v. 1997, 1 majitel, kou-
peno v ČR, leas. akont  10% - splátka 24 -
60 měs., ABS, Al. kola, centrál, airbag, ser-
vo, el. okna + šíbr. Cena: 249.000 Kč

RENAULT CLIO 1,9 DTI - RN
vínová metalíza, r. v. 2002, super stav,
ABS, klima, Rmg, el. okna, imobil., airbag,
servo, leas. akont. 15% - splátka 24 - 60
měs. Cena: 349.000 Kč

FORD TRANSIT TOURNEO 2,5 TD
bílý, r. v. 1995, 9 místný BUS, centrál
zam., airbag, el. okna, servo, rádio, leas.
akont. 15% - splátka 24 -60 měs. 
Cena: 295.000 Kč

VW PASSAT VARIANT 1,9 TD
zelená tmavá, r. v. 1995, airbag, ABS,
centrál, el. šíbr. Leas. akont. 15% -
splátka 24 - 60 měs.
Cena: 185.000 Kč

OPEL VECTRA CARAVAN 2,0 DI
16V, bílá, r. v. 1997, ABS, klima, centrál
na D.O., rádio, el. okna, airbag, hagus, 
1 mobilizer. Leas. akont. 15% - splátka 24
- 60 měs. Cena: 185.000 Kč

SEAT LEON 1,4 16V SIGNO
modrá, r. v. 2001, koupeno v ČR, klima,
ABS, centrál na D.O., orig. rádio, leas.
akont. 15% - splátka 24 - 60 měs. 
Cena: 325.000 Kč

Š - FELICIA COMBI 1,3 MPI, GLXi
zelená metalíza, r. v. 1997, airbag, cent-
rál, mlhovky, hagus, rádio, tažné, leas. 
akont. 10% - splátka 24 - 60 měs. 
Cena: 137.000 Kč

PEUGEOT 306 1,4 XT
r. v. 1996, klima, ABS, centrál.
Leas. akont. 15 % - splátka 24 - 60 měs.
Cena: 145.000 Kč

ŠKODA FELICIA PICK - UP 1,3
MPI
r. v. 1997, leas. akont. 10 %, splátka 24
- 60 měs.
Cena: 99.000 Kč

OPEL OMEGA CARAVAN 2,3 D
ABS, centrál, hagus, šíbr, rádio, 
r.v. 1992, leas. akont. 15 %, splátka 24
měs. 
Cena: 87.000 Kč

ŠKODA FELICIA GLXi
r.v. 1996, centrál, tažné.
Leas. 10 %, splátka 24 - 48 měs.
Cena: 109.000 Kč

ŠKODA FELICIA LX
červená, r.v. 1995.
leas. akont. 10 %, splátka 24 - 60 měs.
Cena: 115.000 Kč

RENAULT CLIO 1,2 RN
r. v. 1995, airbag, centrál, stř. okno, rá-
dio.
Cena: 108.00 Kč

VW GOLF VARIANT 1,9 TD
r.v. 1995, airbag, centrál, el. šíbr.
Cena: 169.000 Kč

RENAULT MEGANE 1,6
r.v. 1996, klima, ABS, centrál, servo, 
airbag, metalíza, rádio, el. okna,
leas. akont. 15 %, splátka 24 - 60 měs.
Cena: 179.000 Kč

Š - FELICIA COMBI 1,9 DIESEL, ze-
lená hrášková, r. v. 1996, 1 majitel, koupe-
no v ČR, centrál na D.O., stř. okno, tažné,
mlhovky, plasty.  Leas. akont. 10% - splát-
ka 24 - 60 měs. Cena: 148.000 Kč

AUTOPRODEJNA
PETR LAŠÁK

Revoluční 26,
795 01 Rýmařov

tel.: 608 - 830 940
554 - 211 577

e-mail:
petr.lasak@quick.cz

- stání zdarma
- prodej na protiúãet
- v˘kup za hotové - komisní

prodej
- leasing pro

kaÏdého
- autokarosár-

na - odtahová
sluÏba

- kaÏd˘ t˘den
nová nabídka

- leasing 
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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

Areál SOLVET, s.r.o.
ÎiÏkova 21, R˘mafiov (b˘val˘ areál âSAD)

Oznamujeme v‰em chovatelÛm

drobného zvífiectva,

Ïe v prÛbûhu

mûsíce prosince

bude otevfiena

NONOVVÁÁ PPRODEJRODEJNANA KRKRMMIVIV
aa doplÀkÛdoplÀkÛ propro drobnédrobné zvífiectvozvífiectvo

Co nemáme - seženeme!
Na ceně se domluvíme

Výkup, komisní prodej

HOKEJ
FLORBAL
KOPANÁ

LYŽE, BĚŽKY ATD.

PRODEJ NOVÉHO
I POUŽITÉHO

SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ

BOB SPORT
Husova 3, I. patro, Rýmařov

(za restaurací Centrum)
Tel.: 777 121 919


