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Čtrnáctideník regionu RýmařovskaZvláštní vydání

R˘mafiov, pohled z ulice Opavské (pfied r. 1918)

Tûchanov (pfied r. 1920)

R˘mafiov, první reálné gymnázium na ulici Julia Sedláka (pfied r. 1911)R˘mafiov, vy‰‰í reálné gymnázium na ulici Jelínkovû (pfied r. 1909)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2003

2

Milí ãtenáfii,

dovolte mi, abych Vám s nadcházejícími vánoãními svátky popfiál je-

jich klidné a spokojené proÏití v rodinném kruhu, bohatou nadílku

a do nového roku pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.

Dny volna vyuÏijte k odpoãinku, náv‰tûvû sv˘ch pfiíbuzn˘ch a blíz-

k˘ch a také k bilanci a zamy‰lení nad uplynul˘m rokem. Novû získa-

né síly, pfiedsevzetí a elán potom vyuÏijte v novém roce. Budete je po-

tfiebovat, urãitû nebude snaz‰í neÏ ten leto‰ní. âeká nás mnoho novi-

nek a zmûn, z nichÏ ne v‰echny budou asi pfiíjemné. Nenechte se za-

valit v‰edními problémy a snaÏte se vlastními silami aktivnû ovlivÀo-

vat svÛj Ïivot, aby Vám a Va‰im blízk˘m pfiiná‰el radost a uspokojení.

K tomu Vám pfieji hodnû ‰tûstí.

Starosta mûsta R˘mafiova

VáÏení ãtenáfii a milé ãtenáfiky,

poslední leto‰ní ãíslo R˘mafiovského horizontu, které právû otevíráte, je opût ãíslem zvlá‰tním. Zvlá‰tním proto, Ïe vychází jedenkrát v roce, je celobarev-

né, a také proto, Ïe se jím regionální periodikum vymaÀuje ze své celoroãní zpravodajské role a pfiijímá úlohu sváteãní. Uniká z ‰edivé denní reality 

a od bûÏn˘ch starostí, na které snad mÛÏeme alespoÀ teì o Vánocích pozapomenout, a oddává se lehce nostalgick˘m vzpomínkám na dûje, jeÏ se odehrá-

ly pfied sto ãi padesáti lety, ale i na ty, které utváfiely Ïivot na‰eho regionu v tomto roce.

Jednou z událostí, jeÏ se vepsaly do na‰í pamûti v pomûrnû nedávné dobû, byla i stávka uãitelÛ 1. záfií, která se nesetkala s úpln˘m pochopením vefiejnos-

ti, aãkoliv je zcela zfiejmé, Ïe práce pedagoga není dosud zdaleka docenûna. Pfiitom v minulosti b˘val pan uãitel vedle faráfie a lékafie nejváÏenûj‰ím ãle-

nem obce, souãástí tzv. inteligence, a ‰kola platila za místo nadmíru dÛleÏité, místo, v nûmÏ se spojovala pedagogická dÛstojnost s rozvernou vynalézavostí

studentÛ. Obecné ‰koly, gymnázia a mû‰Èanky se vÏdy podílely a dodnes podílejí na kulturním a sportovním dûní mûsta a kaÏdá vesnice se stává skuteãnou

obcí, teprve je-li v ní kromû kostela, hospody a fotbalového hfii‰tû také ‰kola. Ostatnû pro kaÏdého z nás jsou léta strávená za poãmáran˘mi lavicemi, pfied

vûãnû zamazanou tabulí ãi pod vysok˘m stropem pfiesluhujících tûlocviãen nûãím nezapomenuteln˘m.

Historie ‰kolství v R˘mafiovû je pomûrnû dlouhá, plná v˘znamn˘ch zvratÛ a událostí. I proto jsme se rozhodli uãinit ji hlavním tématem speciálního vydá-

ní na‰eho ãtrnáctideníku a zprostfiedkovat ji vyprávûním star˘ch kronik i fotografiemi historick˘ch pohlednic. Chceme tak v rámci ‰ir‰ího pohledu do dû-

jin R˘mafiovska pfiipomenout, jak zajímavou minulost má právû tato instituce v na‰em mûstû, a probudit dÛvûru v její bohdá slibnou budoucnost.

Redakce R˘mafiovského horizontu

R˘mafiov, radnice (pfied r. 1914)

R˘mafiov, horní ãást námûstí (pfied r. 1913)

KLEMPÍ¤STVÍ

A

POKR¯VAâSTVÍ

Zahradní 4, 795 01 Rýmařov 
tel./fax: 554 211 865

www.volny.cz/panpipa

Josef Pipa pfieje sv˘m zákazníkÛm a také sv˘m zamûstnancÛm 

Pavlovi, Frantovi, Jardovi, ZdeÀkovi, Honzovi 

a jejich rodinám ‰tûstí a lásku o svátcích vánoãních. 

Do nového roku 2004 pfieje v‰em mnoho zdraví, 

osobních a pracovních úspûchÛ.
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Na strNa stránkách speciálu najdete...ánkách speciálu najdete...
...stfiípky z historie r˘mafiovského ‰kolství

...tváfi okolních obcí pfied sto lety ...ukázky starobyl˘ch reklam a vizitek

...r˘mafiovské promûny v posledních letech
1. Klá‰terní ‰kola na Sokolovské ulici

poté Brokát, Hedva, nyní Prima
(pfied r. 1907)

2. Profesorsk˘ sbor gymnázia
v R˘mafiovû (1930-1938)

3. Janovice (pfied r. 1914)
4. Val‰ov (pfied r. 1920)
5. Velká ·táhle (pfied r. 1908)
6. Likérka Leopold Spitzer (zaloÏeno

1864)
7. R˘mafiov, pivovar (pfied r.1905)
8. Ulice Pivovarská 1992; ve sklepích

dozrával s˘r Gorgonzola, pozdûji
sklad ovoce a zeleniny, od roku
1995 pivovar, v souãasnosti pivo-
var a hotel Excelent.

9. Hotel Excelent po rekonstrukci
v letech 1993-1997.

1. 2.

5.

3.

4. 6.

9.

PC servis R˘mafiov
Michal Ihnát & Jan El‰ík

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro

tel.: 554 230 485

VV‰‰eemm ssvv˘̆mm zzáákkaazznnííkkÛÛmm
ppfifieejjeemmee rraaddoossttnnéé pprrooÏÏiittíí
VVáánnoocc aa ddoo rrookkuu 22000044
mmnnoohhoo eenneerrggiiee,,
zzddrraavvíí aa úússppûûcchhÛÛ..

8.7.
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Se vznikem mûst a mûsteãek na

R˘mafiovsku v 13. - 15. století se sta-

lo jejich obyvatelÛm, zvlá‰tû obchod-

níkÛm, ale i fiemeslníkÛm, nezbyt-

n˘m jisté penzum vzdûlání. Kromû

toho jiÏ od poãátku bylo tfieba vést na

dne‰ní pomûry velmi jednoduchou

mûstskou agendu. Pravda, knûÏí, kte-

fií spravovali jednotlivé farnosti, u-

mûli ãíst i psát, ale nemohli pfii svém

nevelkém poãtu a vedle nároãné pas-

toraãní ãinnosti zastat ani daleko ‰ir-

‰í potfieby obyvatel, i kdyÏ nepochy-

bujeme, Ïe sv˘m farníkÛm, bylo-li

toho zapotfiebí, jistû ochotnû s psa-

n˘m textem vypomohli. V blízkém o-

kolí se bohuÏel neusadili Ïádní fiehol-

níci, nevznikla tedy ani klá‰terní ‰ko-

la, jeÏ by jistû gramotnost obyvatel

v˘znamnûji ovlivnila. Na radnicích

sice sedûli vzdûlaní písafii, to v‰ak ne-

staãilo. Lze tedy pfiedpokládat, Ïe se

mû‰Èané snaÏili sv˘m dûdicÛm zajis-

tit potfiebné minimální znalosti. Jen

nejbohat‰í v‰ak mohli své dûti vyslat

aÏ do kulturní biskupské Olomouce.

TfiebaÏe stfiedovûk R˘mafiovska trpí

notorick˘m nedostatkem dobov˘ch

zpráv, jsme si jisti, Ïe absenci stabil-

ních pokr˘valy ‰koly potulné nejmé-

nû od 15. století. Obãas se ve mûstû

objevil unaven˘ kantor s hroznem 

umounûn˘ch mendíkÛ pûti aÏ dvace-

tilet˘ch a nûkdy i s pfiestárl˘m vûã-

n˘m studentem, uãitelsk˘m pomoc-

níkem a pánem nad zadky odran˘ch

rozjívencÛ. Pokud byl zájem, ‰kola

se na rok ãi dva usadila a pfiijala dûti

mû‰ÈanÛ. Nuzn˘ lektor a chumel vy-

chrtl˘ch uboÏákÛ tím získal na ãas

stfiechu nad hlavou a nûco hubené

stravy. Není divu, Ïe si Ïáãci pfiilep-

‰ovali tu uloupenou slepicí, tu hous-

kami obratnû mizejícími z pekafiova

pultu. TakÏe na jedné stranû se stalo

doãasné vyuãování záchranou mûst-

sk˘ch pfied negramotností, na druhé

pfiibylo chytr˘ch krádeÏí, ale i avan-

t˘r dospívajících, vykutálen˘ch a v˘-

fieãn˘ch svûtákÛ, jimÏ kromû sluÏtiã-

ky ãi mladé paniãky neodolala ani

nepfiíli‰ vzhledná matrona. Také

v hospodách bylo ru‰nûji, a jak fiíká

autor satiry Podkoní a Ïák: „Kolem

u‰í létali pohlavci su‰í.“ Pak nastal

ãas, ‰kola vykonala své a její odchod

se nûkdy podobal spí‰ útûku. Ve mûs-

tû se rozhostil klid, neÏ opût nastala

potfieba trochu vzdûlat dûtiãky. Nelze

téÏ vylouãit, Ïe postupem ãasu i u nás

vznikla nûjaká forma nejjednodu‰‰í-

ho vyuãování pfii farách.

První písemné zprávy hovofií aÏ

o ‰kolách luterské renesance (1550-

1625), kdy pastofii uãili dûti u kaÏdé

fary. Vznikly téÏ první stálé ‰koly.

·kola v Hank‰tejnû (Skalách) se zmi-

Àuje roku 1586, kdy na ní pÛsobil

rektor Jifií Hauenschild. 1612 ji pfie-

stûhovali i s farou do Horního Mûsta

a ÏáãkÛ se ujal syn pfiedchozího kan-

tora Daniel. Uãil ve vlastním domû

(ã. 24). TfiebaÏe nevyluãujeme, Ïe nû-

jaká ‰kola existovala v R˘mafiovû jiÏ

dfiíve za EderÛ ãi pfied nimi, poprvé

se o ní pí‰e roku 1590, kdy pro ni ne-

chal vystavût zdûnou budovu vedle

hfibitova (dne‰ní zvlá‰tní ‰kola) vzdû-

lan˘ majitel rab‰tejnského panství

Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu.

Také její první uãitel nebyl jen tak

nûkdo. Rudolf Vogler Aucuparius byl

skvûl˘ hudebník a skladatel. V‰ak ta-

ké dlouho nevydrÏel a jiÏ roku 1617

jej najdeme v Moravské Tfiebové, a to

je‰tû musel zaÏít poÏár r˘mafiovské

‰kolní novostavby 1609. Pitím rozja-

fiení R˘mafiované tehdy totiÏ slavili

pfiíli‰ boufilivû svátek patrona mûsta

sv. Michala a pfiitom se jim podafiilo

zpÛsobit oheÀ, kter˘ strávil polovinu

mûsta. V RyÏovi‰ti se hovofií o ‰kole

r. 1586, kdy na ní pÛsobil Jakub, bra-

tr v˘znamného pastora Jana Gabriela.

Funkce v‰ak byla spojena je‰tû s dal-

‰í, tuãnûj‰í prebendou, s úfiadem

mûstského písafie. Za jeho následníka

Langra vzrostla byrokracie natolik,

Ïe úfiady oddûlili. V Bfiidliãné-

Fr˘dlantû byl prvním znám˘m uãite-

VzdûlávVzdûlávání na R˘mafiání na R˘mafioovskuvsku

·kola na Jelínkovû ulici v R˘mafiovû (neurãeno)

·kola na ulici Julia Sedláka v R˘mafiovû, pÛvodnû okresní soud (asi 1929)

Textilní ‰kola na Sokolovské ulici v R˘mafiovû (asi 1905), nyní gymnázium

Klá‰terní ‰kola na Sokolovské ulici v R˘mafiovû (pfied r. 1941), nyní Prima
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lem „kováfi a star˘ uãitel“ Tobiá‰

Nittauer. Nástupcem se stal dal‰í

GabrielÛv bratr Michal a posléze

Martin Stör. 1614 nastoupil Jan

Junek a pak Kristián, opût pfiíbuzn˘

ryÏovi‰Èského pastora. V Lomnici zas

roku 1603 zakoupil men‰í grunt za

64 zlat˘ch „‰kolmistr“ Jakub Zedler,

pak vyuãoval pastor Jifií Stör, násle-

doval jeho pfiíbuzn˘ Martin a dal‰í.

V Dolní Moravici si vybrali za uãite-

le zruãného truhláfie Davida

Weinolta, kter˘ 1593 vyrobil sv˘m

ÏáãkÛm ‰kolní lavici do kostela, kde

se zprvu vyuãovalo. Pozdûji poslou-

Ïila teplej‰í fara. Uãilo se, aÏ mûl tru-

hláfi ãas po práci, a to si je‰tû obdûlá-

val pole a luka, jeÏ nesly víc. Konec

koncÛ problémy to nedûlalo, uãilo se

stejnû jen v zimû a povinná ‰kolní do-

cházka neexistovala. 1594 mu posta-

vili dfievûnou ‰kolu se sklepem, ve-

randou a síní a 1597 pfiistavûli stáj

s dfievníkem a vznikla velká zahrada.

Nevaln˘ pfiíjem zakulatila odmûna za

funkci zvoníka (zvonûní 1 tolar a 15

gr., za mazání zvonÛ 2 gr.) a ‰kolní

peníze od rodiãÛ. Uãitelsk˘ plat byl

tak mal˘, Ïe by bez dal‰ího pfiíjmu

musel kantor Ïebrat nebo podlehnout

hladu. Moravsk˘ Koãov mûl ‰kolu

kolem roku 1672 a uãitel si pfiivydû-

lával zvonûním proti mrakÛm a od

kaÏdého sedláka dostával bochník

chleba. 1701 se pfiesunula sovinecká

‰kola na zákupní rychtu. Také ve

Staré Vsi nav‰tûvovaly dûti ‰kolu

pfied rokem 1693 a ve Stránském pa-

trnû jen o málo pozdûji. V Malé

·táhli se ‰kola pfiipomíná roku 1660

a v Tylovû 1621. K vût‰ím zmûnám

zaãalo docházet aÏ za osvícené Marie

Terezie, která mûla eminentní zájem

na vzdûlávání sv˘ch poddan˘ch.

Kantory se stávali vût‰inou vojen‰tí

veteráni a disciplínu zaji‰Èovala rá-

koska. Pokud jich vyuãující nezlámal

o hfibety ÏáãkÛ do mûsíce svazek, byl

povaÏován za neschopného. Tehdy

asi vznikla vevefiská ‰kola (zpráva

1789).

S rozvojem strojového prÛmyslu na

R˘mafiovsku v druhé pÛli 19. století

pronikly obecné ‰koly na vût‰inu vsí

a nûkde nahradily ty star‰í. Pfii‰li téÏ

vzdûlaní uãitelé. Moderní závody ani

zemûdûlství se uÏ neobe‰ly bez lidí se

základním, ale i specializovan˘m

vzdûláním uãÀovsk˘m, stfiedním ãi

vysoko‰kolsk˘m. Rakouské ‰kolství,

patfiící uÏ dfiíve k nejlep‰ím na svûtû,

tehdy udûlalo dal‰í skok. Nové obec-

né ‰koly (v závorce poãet tfiíd roku
1900, postupnû se ale rozrostly o dal-
‰í tfiídy) se objevily 1853

v Albrechticích (1), Arnolticích (1),

Bedfiichovû (2), Dobfieãovû (1),

Dolní Moravici (2), Harrachovû (1),

Janu‰ovû (3), RÛÏové (1), Jifiíkovû

(1), Karlovû (2), KfiíÏovû (1),

Lomnici (3 - 1934 je‰tû ãeská men‰i-

nová ‰kola), v Mirotínku (1),

Moravském Koãovû (2), Stfiíbrn˘ch

Horách (1), Nové Vsi (1), Ondfiejovû

(1), Re‰ovû (1), Rudû (1), Staré Vsi

(3), Stránském (1), Tûchanovû (1),

Tvrdkovû (1), ve Skalách (1), Tylovû

(1), Val‰ovû (1 - 1934 je‰tû ãeská

men‰inová ‰kola, kde uãil Franti‰ek

Vychodil), ve Velké ·táhli (2), Vevefií

(1), pozdûji 1870 na Sovinci (1)

a v Tylovû (1), 1872 v Jamarticích

(1), Vajglovû (1) a ve Îìárském

Potoce (1), v roce 1873 v Malé ·táhli

(1) a 1876 v KnûÏpoli (1). V mûsteã-

kách byl rozvoj boufilivûj‰í. Nové 

obecné ‰koly tam vznikly rovnûÏ ro-

ku 1853 a R˘mafiov, nejvût‰í z mûst,

zaãal udávat smûr. V R˘mafiovû jiÏ

byly roku 1876 tfii obecné ‰koly -

chlapecká, dívãí a soukromá klá‰ter-

ní ‰kola. Roku 1924 byla zfiízena je‰-

tû ãtvrtá, ãeská men‰inová ‰kola

v podkroví Dûlnického domu

(U Pátka) na tfiídû HrdinÛ. Roku 1938

byla dostavûna v jejím sousedství no-

vá pûkná budova (Diakonie), k níÏ se

pojí tragédie fiídícího Ferdinanda

Bartáka, ãlovûka, jenÏ si svou moud-

rostí a ãestností zajistil obecné uzná-

ní místní nûmecké vût‰iny, coÏ ho bo-

huÏel neuchránilo od kruté smrti

v koncentraãním tábofie. 1900 byla

v provozu klá‰terní mû‰Èanská ‰kola

pro dívky a pomûrnû pozdû státní

(1938). Pokud by nezasáhla pfiedvá-

leãná krize, vznikl by ohromn˘ ‰kol-

sk˘ areál vãetnû rozsáhlého sporto-

vi‰tû v místech dne‰ního Domu kul-

tury. Na poãátku dvacátého století za-

hájila ãinnost kupecká ‰kola pokra-

ãovací (1900) a Ïivnostenská (1924).

Velmi záhy, jiÏ roku 1876, se ÏákÛm

otevfiela rolnická zimní ‰kola, jeÏ se

zmûnila na státní 1896. Evropsk˘

zvuk získala Flemmichova tkalcov-

ská ‰kola hedvábnická (1881), z níÏ

vycházeli vedle dûlníkÛ téÏ mistfii

a návrháfii. V̆ znamn˘m pfiínosem se

stalo rovnûÏ niÏ‰í reálné gymnázium

(1873), kde bychom nalezli i dva

ãeské profesory Karko‰e a Rybiãku,

a po neuvûfiitelnû rychlé v˘stavbû (1.

5. 1901- záfií 1902) nové stylové

‰kolní budovy (nyní 2. Z·) zahájilo

18. záfií 1902 v˘uku i vy‰‰í reálné

gymnázium. JiÏ 123 let (1880) nabí-

zí sluÏby dûtem téÏ hudební ‰kola.

Také v Bfiidliãné nezÛstávali pozadu.

Roku 1922 zde vznikla mû‰Èanská

‰kola a 1929 Ïivnostenská pokraãova-

cí. V Horním Mûstû musela mû‰Èanka

poãkat aÏ do roku 1946. Dlouholet˘m

a oprávnûn˘m rivalem R˘mafiova by-

lo RyÏovi‰tû, jeÏ v‰ak znaãnû utrpûlo

tím, Ïe jej Ïelezniãní traÈ (1878) mi-

nula ve prospûch Bfiidliãné.

V RyÏovi‰ti pÛsobila od roku 1866

dívãí klá‰terní ‰kola, 1921 také Ïivno-

stenská pokraãovací a 1929 nûmecká

národní vzdûlávací. Také na monu-

mentální a tehdy je‰tû dobfie zachova-

l˘ hrad Sovinec umístil Nûmeck˘ fiád

své gymnázium (1867) a o rok pozdû-

ji velmi v˘znamnou lesnickou ‰kolu.

Ta v‰ak byla pfienesena 1896 do

Hranic, kde v moderní podobû úspû‰-

nû pfietrvává dodnes.

Po druhé svûtové válce se sice na

R˘mafiovsku témûfi úplnû vymûnilo 

obyvatelstvo, ale ‰kolství se vyvíjelo

dál, aãkoli stfiední ‰kolství cestou pfii-

nejmen‰ím trnitou. Pravda, podivné

experimenty a upfiednostnûní nená-

vistné ideologie pfied morálkou a ob-

jektivitou udûlalo po roce 1948 své

Studenti a uãitelé z veãerní tkalcovské ‰koly (1926)

Pohlednice k 25. v˘roãí zaloÏení niÏ‰ího reálného gymnázia v R˘mafiovû
(1873-1898), vlevo jeho první fieditel Albin Niemetz, vpravo budova gymná-
zia, pozdûji Jednota

âlenové pûveckého spolku R˘mafiov (neurãeno)

Krásné prožití vánočních svátků, 

hodně štěstí, zdraví a splněných přání 

v novém roce přeje svým zaměstnancům 

a příznivcům firma 

DARTCON CZ s.r.o.
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a cítíme to dodnes, ale pfies v‰echny

obtíÏe vytrvalo mnoho zdravého ze

‰kolství star‰ího jistû zásluhou tûch 

uãitelÛ, ktefií nepodlehli ‰idítku láka-

v˘ch zítfikÛ a zvládli se ctí obtíÏe po-

hraniãní dÏungle. SíÈ obecn˘ch, poslé-

ze národních ‰kol zÛstala zpoãátku ve

své podstatû zachována, nûkde tfiíd do-

konce pfiibylo, pfiicházeli totiÏ pfiede-

v‰ím mladí lidé s dûtmi. V R˘mafiovû

naãas fungovala pekafiská ‰kola a ze-

mûdûlské uãili‰tû existuje v roz-

‰ífiené formû dodnes.

Hedvábnická tkalcovská

‰kola pro‰la fiadou ne-

gativních zmûn a po-

slední roãník tkadlen,

uÏ v‰ak jako eloko-

vaná tfiída SOU

Bruntál, definitivnû

zanikl na konci b˘va-

lého reÏimu. V Bfii-dliã-

né zahájilo ãinnost kva-

litní uãili‰tû Kovo-hutí

s fiadou oborÛ. Po léta

pracovalo v Karlovû uãili‰tû lesnické.

R˘mafiovské obecné ‰kole sice staãila

1945 b˘valá nûmecká dívãí na

·kolním námûstí, mû‰Èanka vyuÏila

klá‰terní ‰kolu (Prima) a v únoru 1946

zaãala v˘uka na gymnáziu 

(2. Z·). 1947 v‰ak pfiibylo

v R˘mafiovû tolik dûtí, Ïe bylo nutno

zfiídit 2. obecnou ‰kolu (nyní 1. Z·),

zárodek pozdûj‰í devítiletky.

V Lomnici zahájila v˘uku dokonce

mû‰Èanská ‰kola (1947). Základní 

osmiletá ‰kola vznikla téÏ ve Staré Vsi

(1959). Pováleãná situace byla zlá.

Katastrofální podv˘Ïivu, nedostatek

aut, potravin, bot, o‰acení ad. ve v˘-

znamné mífie vyfie‰ila Unrra, do níÏ

nejvíce jako obvykle pfiispûli

Ameriãané, tûÏko si pfiedsta-

vit dÛsledky její absence.

Poãty ÏákÛ kolísaly. Ne kaÏd˘

bral osídlování R˘mafiovska

váÏnû a po naplnûní kufrÛ

a nenaplnûní ambic se obvy-

kle poradil s vaÀkem. Nebylo

penûz. Napfiíklad v roce 1949

vyhofiela tûlocviãna gymná-

zia a pr‰elo do ní je‰tû roku

1953. Bfiidliãenská ‰kola to-

pila darovan˘m uhlím

z Ostravy - pfiídûl byl smû‰nû nízk˘, o-

statní ‰koly mrzly. Stát nemûl rád do-

mácí „zahálku“ Ïen, matku „nahradi-

ly“ socialistické jesle, ÏÀové útulky,

‰kolky a druÏiny, a tak musela ‰kolní

jídelna v R˘mafiovû v posledních mû-

sících roku 1948 uvafiit „v ku-

chyÀce zru‰eného fieditel-

ského bytu“ pfies 1180

porcí, pozdûji je‰tû

více. Diktatura pro-

letariátu se pode-

psala na ‰kolství

dfiíve neÏ na jin˘ch

oborech. V‰e zglaj-

ch‰altoval Zákon

o jednotné ‰kole starce

Nejedlého a ãistek na

univerzitách i na stfied-

ních ‰kolách se horlivû

úãastnil nejeden pozdûj‰í osma‰ede-

sátník. Pro politické vyhnance z vnit-

rozemí se stalo R˘mafiovsko takovou

malou ãeskou Sibifií, i kdyÏ mohlo b˘t

i hÛfie. Je‰tû v sedmdesát˘ch letech

vozil tajemník OV KSâ po R˘mafiovû

jednu uãitelku, jeÏ, ó hrÛza, nav‰tívila

katolickou m‰i a padla do bdûlého oka 

udavaãi, a upozorÀoval, jak je tady

krásnû, a kdyby si soudruÏka jaksi

pfií‰tû spletla kostel s politick˘m ‰ko-

lením, musela by se tady s tím rozlou-

ãit, neboÈ: „SoudruÏko, máme je‰tû

OsoblaÏsko!“ Soudruh jistû

ãetl ReportáÏ psanou na 

oprátce. Bojovalo se o zr-

no, len i brambory, proti

mandelince bramborové,

holubÛm, imperialistick˘m

‰tváãÛm a domácí reakci

stovkami popraven˘ch, ti-

síci ubit˘ch a na hranicích

postfiílen˘ch muÏÛ i Ïen,

vûznûním statisícÛ nevin-

n˘ch, rozbíjením rodin

a niãením existence dospûl˘m i bu-

doucnosti dûtem. âe‰i likvidovali

âechy. Na pedagogick˘ch gymnázi-

ích se uãilo ve ‰kolní hygienû ze so-

vûtsk˘ch uãebnic obsahujících ú-

drÏbu such˘ch záchodÛ ãi svícení

petrolejkami a ve Svazarmu se stfií-

lelo z trofejních mauzerovek.

Zaãínající kantor národní ‰koly (té-

mûfi Ïádn˘ nemûl rodiãe na

R˘mafiovsku) dostal na ruku mûsíã-

nû 680 Kãs a nûkde s pohraniãním

pfiíspûvkem dokonce 750.

Vycházelo to nejv˘‰e na nevalnou

stravu pfies polovinu mûsíce, na

zbytek se koupil lidovû demokratic-

k˘ chléb, kter˘ se po rychlém ztvrd-

nutí konzumoval v men‰ím mnoÏ-

ství, ergo déle vydrÏel, a zapíjet se dal

Ondrá‰ovkou s citrónovou pfiíchutí.

Jen ruská „Chatka“ - krabi - byla za

pouhé 4 kaãky, 1964 jiÏ za

33 Kãs. A kupovat knihy,

nebo dokonce slu‰né boty?

Radûji nejíst. Jen na vsi po-

mohly v zimû zabíjaãky,

obãas. Bydlení? ·koda

mluvit, nûkdy spali i dva u-

ãitelé na jedné posteli pod

jednou duchnou, aniÏ patfii-

li k nejmenované men‰inû.

Nové ‰kolství se neobe‰lo

bez komick˘ch iniciativ.

V Bfiidliãné (1950) podle

kroniky „známkují vedoucí 

(tj. dûti) Ïákovsk˘ch krouÏkÛ. ãlenové

krouÏku známku schvalují, ãi navrhu-

jí zmûnu. Tím zpÛsobem byl odstra-

nûn vliv uãitele na známku a pochyb-

nosti, zda je známka spravedlivá“.

V lednu 1956 zase po nápadn˘ch pro-

spûchov˘ch potíÏích ÏákÛ

nav‰tívila 1. OS·

v R˘mafiovû „desetiãlenná

brigáda“ inspektorÛ.

Inspekce „byla ukonãena

besedou s uãiteli“ a nako-

nec do‰lo na „obãerstvení

s hudbou a tancem“.

Podniky, JZD a pozdûji

státní statky vyuÏívaly prá-

ci studentÛ i ÏákÛ bez uza-

rdûní na ãetn˘ch brigádách

(brambory, len). Kronika

monstrózní Jede-náctileté stfiední ‰ko-

ly (1.-11. tfiída), jeÏ vznikla 1956, se-

dm let po zru‰ení na‰eho gymnázia,

praví: „V kvûtnu skládají Ïáci (gym-

názia) kvalifikaãní dûlnické zkou‰ky

v oboru tkadlec. Na praxi pracují

u stavÛ.“ SloÏení zkou‰ky umoÏnilo

pokraãovat v ãervnu maturitou. Dva

roky byl vûznûn pan uãitel z Bfiidliãné

za jedin˘ vtip na Stalina, docházelo

k sebevraÏdám (nejasn˘ pfiípad zá-

stupce fieditele v Bfiidliãné), dal‰í ztra-

tili existenci pro kfiesÈanskou víru.

Z drápÛ tajné policie a jejích ‰piclÛ

nebylo úniku ani po pfieloÏení z vnit-

rozemí. Vynikajícího jazykovûdce, byl

k nám pfieloÏen z politick˘ch dÛvodÛ

jako uãitel, vûznili na Ruzyni díky u-

bohému a lÏivému obvinûní pln˘ch

sedm let. Lomnická ‰kolní kronika ne-

bezpeãnû obviÀuje roku 1961, Ïe „na

vy‰‰ím stupni se vytvofiila reakãní

skupina reprezentovaná (P. a B.) a ...

podporovaná ‰kolníkem“. ·kolství

a ÏákÛm nezbylo neÏ nûjak pfiekonat

nesmyslnû zkrácené období vzdûlává-

ní vãetnû tisícÛ dal‰ích kontraproduk-

tivních nafiízení. Jin˘ názor, ãi dokon-

·kola Bfiidliãná 
(pfied r. 1901)

·kola Janovice (neurãeno)

·kola Skály (pfied r. 1909)

·kola Stará Ves (neurãeno)

·kola Re‰ov (pfied r. 1917)

·kola RyÏovi‰tû (pfied r. 1902)

Elektro
Josef Bernátek

Hornoměstská 11, 
795 01 Rýmařov
tel.: 554 212 117

Nádražní 26, Bruntál 
(naproti nemocnice)

tel.: 554 719 088
mobil: 602 744 226

V‰em spokojen˘m zákazníkÛm
pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních,

do nového roku 2004
hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti

pfiejí zamûstnanci firmy
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ce protest by se vykládal jako proti-

státní ãin se v‰emi dÛsledky. VÏdyÈ

Jifiího Wonku nechala soudkynû bez

fiádné lékafiské pomoci zemfiít ve vûz-

nici je‰tû 1989 jen proto, Ïe se chtûl

zúãastnit vefiejn˘ch socialisticky de-

mokratick˘ch (!) voleb jako nezávisl˘

kandidát. Z tzv. devítilet˘ch stfiedních

‰kol vznikly osmiletky a v ‰edesát˘ch

letech zpût devítiletky a pak zas zpût

k povinn˘m osmi letÛm. Po roce 1989

se ‰kolství opût vrátilo k rozumn˘m

devíti roãníkÛm základní docházky.

Na gymnáziích, pozdûji JS· (viz

nahofie) se v padesát˘ch letech

zkrátila také docházka do vy‰‰ích

roãníkÛ na tfii roky, na vysoké ‰ko-

ly tak pfiicházeli se v‰emi dÛsledky

sedmnáctiletí. Existovaly zvlá‰È

prapodivné útvary, tfieba dûlnické

pfiípravky. Za jeden rok ve zkráce-

ném studiu maturita, sloÏil ji kaÏd˘,

a po dal‰ích tfiech státní zkou‰ky na

vysoké. RovnûÏ stranick˘ titul

RSDr. (Rerum socialium doctor ãi

doktor sociálních a od r. 1980 soci-

álnû politick˘ch vûd), pfiekládan˘

vût‰inou jako rodné strany doktor,

mohl získat pÛvodnû ne sice kaÏd˘,

ale zvlá‰È zaslouÏil˘ obstaroÏní stra-

nick˘ studentík i bez stfiední ‰koly

nebo kaÏd˘ partajník s jejím podivu-

hodnû zkrácen˘m torzem. Titul ze-

mûdûlsk˘ inÏen˘r, získan˘ rovnûÏ

zrychlen˘m studi-

em, byl je‰tû za

b˘valého reÏimu

ru‰en, nebyl stra-

nick˘. A tak by-

chom mohli po-

kraãovat. Také se

stavûlo. Vznikla

moderní paviló-

nová ‰kola (1964)

a uãili‰tû v Bfiidli-

ãné, pÛl základní

‰koly s druÏinou,

tûlocviãnou a jí-

delnou v R˘ma-

fiovû (1986), pro-

vedena pfiístavba

v Horním Mûstû ãi Lomnici a po

zbourání cenného novogotického

klá‰terního kostela sv. Panny Marie

Lourdské byla ke zbytku

franti‰kánského zafiízení dostavûna

odporná neinvenãní krabice, dal‰í rá-

na váleãn˘m ‰tváãÛm a r˘mafiovské

kultufie. Vznikla téÏ fiada pfiístaveb,

tûlocviãen a pûkn˘ch ‰kolních hfii‰È

za pomoci uãitelÛ a rodiãÛ. Jinak se

vût‰inou vyuÏívalo budov postave-

n˘ch je‰tû pfied

rokem 1939,

a to nejen ‰kol-

ních, napfi. pfie-

stavûné r˘ma-

fiovské soudní

budovy z tfiicá-

t˘ch let. Jiné

a docela za-

chovalé padly

na cihly, jako

b˘valá textilní

‰kola na Hu-

sové.

K znaãné ná-

pravû do‰lo aÏ

v dobû jistého

uklidnûní v ‰edesát˘ch letech.

Uãitelské sbory se koneãnû ustálily

a poãet ÏákÛ utû‰enû vzrÛstal. Brzy

v‰ak nastal zvrat zpût k nevybírav˘m

praktikám sedmdesát˘ch let, které byly

drsnou reakcí na nevydafien˘ pokus

o zreformování

a humanizaci soci-

alistického systé-

mu na jafie roku

1968, jenÏ pfiinesl

pfiedlouze „doãas-

nou“ sovûtskou o-

kupaci, opût „vûã-

nou lásku k Sovût-

skému svazu a ni-

kdy jinak“ a vá‰ni-

vé polibky mezi

stárnoucími politi-

ky. Po nedlouhém

oÏivení prÛmyslu

pfii‰el zvlá‰È zfieteln  ̆úpa-dek v hedváb-

nictví, zaãalo vylidÀování vesnic, po-

pulace stárla a nastalo ru‰ení ‰kol v ta-

kovém mûfiítku, Ïe to R˘mafiovsko, kde

dosud poãet ‰kol i ÏákÛ od stfiedovûku

trvale stoupal, dosud nezaÏilo.

Postupnû do roku

1989 zanikly nû-

kolikatfiídní ‰koly

v Jamarticích,

Janovicích, Janu-

‰ovû, Ondfiejovû,

hned po válce

‰kola v Harra-

chovû a ve zpust-

lé RÛÏové, zanik-

ly ‰koly ve

Stránském, Îìár-

ském Potoce,

Tylovû, Sovinci,

KnûÏpoli, Kar-lovû, Nové Vsi,

Albrechticích, Ar-nolticích, Tûchanovû,

v Tvrdkovû, Stfiíbrn˘ch Horách,

Re‰ovû, Rudû, Mirotínku, Skalách,

Vajglovû i Velké ·táhli. Neúplné zá-

kladní ‰koly (bez vy‰‰ích roãníkÛ) zÛ-

staly nadále jen v Huzové, Dûtfiichovû,

Dolní Mora-vici, Malé Morávce,

Jifiíkovû, Lom-nici a RyÏovi‰ti. UdrÏely

se vût‰í mûstské ‰koly v R˘mafiovû (za-

tím), Bfiidliãné a z men‰ích míst

v Lomnici, Horním Mûstû a Staré Vsi.

Nadále pracují hudební ‰koly

v R˘mafiovû a Bfiidliãné. Dodnes se

v mnohdy drs-

n˘ch klimatic-

k˘ch podmínkách

dennû dávají bez

dozoru do pohy-

bu stovky pfie-

spolních, dokon-

ce i ‰estilet˘ch

dûtí. Po pfievratu

v devadesát˘ch

letech se v radû

mûsta R˘mafiova

váÏnû zvaÏovalo,

zda obnovit síÈ

drobn˘ch ‰kol

i za cenu nevelk˘ch poãtÛ dûtí ve tfií-

dách, ale finanãní problémy, jeÏ prová-

zí ‰kolství od nepamûti a zlobná nevÛle

státních úfiedníkÛ zastavily v‰echny ob-

dobné pokusy v celé âSFR. Dodnes nû-

kdy zatrne nad v‰udypfiítomn˘mi remi-

niscencemi na b˘val˘ reÏim nejen ve

‰kolství, jeÏ v‰ak, vûfime, snad uÏ ztrá-

cejí na síle a pfiesvûdãivosti. ·koda jen,

Ïe pamûÈ jaksi neslouÏí.

Dnes je poãet venkovsk˘ch ‰kol

zhruba stejn˘ jako pfied deseti lety,

zanikly nemnohé (uãili‰tû

v Bfiidliãné), jen v R˘mafiovû v‰ak

mÛÏeme b˘t zatím se stavem a moÏ-

nostmi ‰kol vcelku spokojeni.

Do‰lo k masivnímu zániku matefi-

sk˘ch ‰kol a jeslí, jeÏ se uplatnily

v b˘valém padesátiletí díky krát-

k˘m matefisk˘m dovolen˘m a témûfi

úplné zamûstnanosti matek. Pfiibyla

soukromá stfiední ‰kola Prima, posky-

tující v˘uku i studentÛm z jin˘ch regi-

ónÛ, prosperuje moderní niÏ‰í i vy‰‰í

gymnázium. Stfiední odborné uãili‰tû

zemûdûlské nyní se skuteãn˘mi zá-

jemci o obor zároveÀ poskytuje od-

borné vzdûlání i v dal‰ích smûrech.

Usnout na vavfiínech se nevyplácí.

Co se u nás podafiilo zaloÏit ãi udrÏet,

je tfieba téÏ uhájit a podpofiit. Tristní

by bylo podlehnout dal‰ímu sobec-

kému nátlaku vlivné lobby pfiedi-

menzovan˘ch institucí okolních re-

gionÛ, abychom se opût jednou ne-

chytali za hlavu. Zvládneme to?

Jifií Karel

·kola Stránské (pfied r. 1942)

·kola Lomnice (pfied r. 1912)

·kola Ruda (neurãeno)

Zemûdûlská ‰kola na Julia Sedláka v R˘mafiovû (1969) ·kola Ondfiejov (1969)

IZOLPA R¯MA¤OV s. r. o.
8. kvûtna 46, R˘mafiov

Hydroizolace staveb

Dûkujeme sv˘m zamûstnancÛm

za vykonanou práci v uplynulém

roce a pfiejeme v‰em krásné

Vánoce a do nového roku 2004

hodnû ‰tûstí a zdraví.

Pavel Pech
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Kurs pro uãitele HV (ãerven 1947), uprostfied s br˘lemi fieditel hudební ‰koly
Dalibor Doubek, zcela vpravo Jaroslav Nûmec

Tûlocviãna na Hornomûstské ulici (pfied r. 1911)Lnová brigáda v Nové Vsi (1950)Lidová ‰kola umûní na Julia Sedláka (asi 1926)

Mû‰Èanská ‰kola na Sokolovské ulici (pfied r.

Slavnostní pfiedání hfii‰tû u továrny Svit na Pa-
lackého ulici (1949)

Budova stfiední ‰koly na Jelínkovû ulici (1960)

Pûveck˘ sbor stfiední ‰koly (podzim 1956), zleva fieditel ‰koly Slab˘, dirigent Fiala, dirigent
Kulínsk˘, inspektor LedererLesní brigáda na Strálku (1950)

Vysazování lesa u Strálecké myslivny (jaro 1949)

FOTOATELIÉR

Rýmařov, náměstí Míru 9, Vám zhotoví Vaše fotografie
na vysoce kvalitní materiál KODAK ROYAL za 1 hodinu

Dig i tá ln í  zpracování  fo t og rafi í  na  novém DIGI  labu  FUJ I

DREXLER
Pfiejeme Vám 

‰Èastn˘ 

nov˘ rok 

2004
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Nejstar‰ím obãanem R˘mafiova a zá-

roveÀ pamûtníkem, kter˘ byl u zrodu

ãeského ‰kolství v na‰em mûstû, je

dnes jiÏ sedmadevadesátilet˘ pan

Jaroslav Nûmec. Je drÏitelem nûkoli-

ka v˘znamn˘ch ocenûní, napfiíklad

titulu ZaslouÏil˘ uãitel z roku 1966

a âestn˘ obãan mûsta R˘mafiova

z roku 1991, a dal‰ích vyznamenání

za rozvoj ve ‰kolství, vãelafiství

a pfiedev‰ím za dlouholetou fotogra-

fickou ãinnost. Muzikant, divadelní

ochotník, loutkoherec, recitátor, pro-

mítaã, biolog, ãinovník ve skautu

a turista, to je jen zlomek v‰ech akti-

vit, kter˘mi doposud pan Nûmec ve

svém Ïivotû pro‰el. Za jeho vzpo-

mínkami jsme se vypravili s redakã-

ním mikrofonem, abychom pfii pfiíle-

Ïitosti vydání tohoto historického

speciálu oÏivili mlad‰ím pamûtní-

kÛm poãátky ãeského ‰kolství ve

mûstû R˘mafiovû a jeho okolí.

Pane uãiteli, vzpomenete si na své
kantorské zaãátky a na to, jak˘m
zpÛsobem se na R˘mafiovsku zaãalo
vÛbec uãit?

Vzpomínám na své tûÏké poãátky

a srovnávám s dne‰ními uãiteli a je-

jich prací. Také to nemají v dne‰ní

dobû jednoduché. Myslím na Va‰ka

Orlíka, kter˘ fiediteluje nûjak˘ ten

rok ve ‰kole, na které jsem kdysi fie-

diteloval já.

Za okupace jsem byl ãlenem

Národní jednoty v Konici. ¤editelem

jednoty, která spravovala rovnûÏ r˘-

mafiovské ‰kolství, byl tenkrát Adolf

Kubist, velk˘ „pán“ celé severní

Moravy a ‰kolství vÛbec. Jednou

jsem jel do Olomouce za Kubistou

a ten vedl debatu o ‰kolství s nûja-

k˘m chlapíkem, kter˘ nafiíkal, Ïe po-

tfiebuje zaloÏit mû‰Èanskou ‰kolu

a nemá fieditele. Je‰tû jsem z hovoru

nevytu‰il kde. A fieditel Kubista mû

chytil za klopu a povídá: „Tuhle má-
te, Franti‰ku, fieditele.“ Tím Fran-

ti‰kem byl Franta Vychodil. Z Ko-

nice se mi vÛbec nechtûlo. Na jafie

1945 se mi narodil syn. „BûÏte, bûÏ-
te, na rok nebo na dva, pomozte, na
rukou vás budou nosit,“ fiíkali. Do

R˘mafiova jsem pfiijel na obrátku 

30. srpna ohlásit se inspektorovi

a ten jen fiekl: „V˘bornû, ale uÏ bûÏ-
te, aÈ se dostanete domÛ. Za chvíli
vám pojede vlak.“ R˘mafiov ani ‰ko-

lu jsem nevidûl a bûhem pûti minut

jsem odcházel na nádraÏí a odjíÏdûl

domÛ, kde mému rozhodnutí odejít

do R˘mafiova nebyli pfiíli‰ naklonûni.

Z jednoho nebo dvou let se ãasem

stalo osmapadesát let kantofiiny.

První ‰kola, ve které jsem pÛsobil,

sídlila v dne‰ní Soukromé stfiední

odborné ‰kole Prima - dfiíve

Mû‰Èanské dívãí ‰kole, kterou fiídily

sestry fiádu sv. Franti‰ka. ·kolu jsem

pfiebíral jiÏ vykradenou. ZÛstal tam

pouze ‰kolník Johan Leiter. Jeho

‰vagra nedlouho pfiedtím popravili

na r˘mafiovském námûstí  ru‰tí vojá-

ci, protoÏe u sebe pfiechovával zbra-

nû. V‰echny knihy, které byly posbí-

rány po domech, byly vlastnû konfis-

káty, které se pak vozily do ‰koly.

Bylo zapotfiebí z obrovského mnoÏ-

ství knih vybrat ty nejkvalitnûj‰í, na-

pfiíklad z oboru hudebního, v˘tvar-

ného, pfiírodních vûd apod. Ve ‰kole

se postupnû vystfiídaly tfii armády -

nûmecká, ruská a ãeská. Sklepení

slouÏilo v dobû války jako nemocni-

ce. Byla tam i pitev-

na. Bûhem jednoho

ãi dvou let pfii‰lo na-

fiízení o zru‰ení ‰ko-

ly s tím, Ïe se pfie-

buduje na uãÀovsk˘

internát a já pfievez-

mu b˘valou reálku.

Vybavení ‰koly

s nábytkem jsme

s dûtmi museli pfie-

stûhovat sami.

Nikdo nám tenkrát

nepomohl. Îádal

jsem radnici, aby

nám alespoÀ po-

skytla prostfiedky

k desinfekci ‰koly

a na vymalování.

Na mé v˘zvy nerea-

govali, aÏ jsem je

pfiimûl k tomu, aby

se vymalovaly ales-

poÀ pfiízemní tfiídy.

Pozval jsem malífie

a radnice mnû to ne-

chtûla proplatit.

„Kdo si to objednal, aÈ to zaplatí.“
Tak takové byly poãátky kantofiiny

v R˘mafiovû.

Co vám prvopoãátky uãitelství pfii-
nesly pozitivního? Jaké máte vzpo-
mínky na dûti?
Pamatuji si témûfi v‰e hodinu od ho-

diny. Mohl bych o tom napsat tlustou

kroniku. Kdo ve ‰kole uãil, kdy pfii-

‰el a kdy ode‰el. Dodnes Ïije

v Havífiovû uãitelka Kvûta

Mazáãová, která u mne tenkrát pÛso-

bila. ·kolní rok jsme zahajovali 

3. záfií 1945 na Kostelním námûstí.

PPoãátkoãátky ãesky ãeského ‰kého ‰kolství volství ve vzpomínkách Je vzpomínkách Jararoslaoslavva Nûmcea Nûmce
„Co je to zázrak? Zázrak je to, Ïe je‰tû pofiád Ïiju!“

Otevfiení první ãeské ‰koly na Kostelním námûstí v R˘mafiovû (3. 9. 1945)

Jaroslav Nûmec

Zaãátek ‰kolního roku (3. 9. 1946), vlevo uãitel a filmafi RÛÏiãka, inspektor
·nyrych, vpravo uãitelé Vychodil a Nûmec Chlapec v lavici (autor snímku J. Nûmec)
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ShromáÏdili se tam také v‰ichni r˘-

mafiov‰tí obãané a Ïáci a tam jsem

také vytvofiil svou první ‰kolní foto-

grafii. Na ‰kole jsme pÛsobili spolu

s Franti‰kem Vychodilem, kter˘ se

zaslouÏil o rozvoj spoleãenského Ïi-

vota v R˘mafiovû. První uãitelsk˘

sbor tvofiili uãitelé: Kvûta Mazáãová,

Franti‰ka Malasková, Marie

Bene‰ová, Anna Benová a Stanislav

Hubáãek. To byla první pûtka. Pak

pfii‰la paní Freyová, manÏelka teh-

dej‰ího hejtmana Freye. Ti pak ode-

‰li. A pak uÏ uãitelÛ pfiib˘valo.

Z prvních ÏákÛ jsou uÏ dneska stafií

chlapi. Dûti k nám chodily z celé re-

publiky, ale i ze zahraniãí. Z Hané,

Vala‰ska, Slovenska, Rumunska.

ÎákÛ pomalu pfiib˘valo a tak jsme se

dávali dohromady. Roz‰ifiovaly se

tfiídy. Na zaãátku ‰kolního roku

1945/46 mûla ‰kola celkem pûtaãty-

fiicet ÏákÛ. 22. ledna 1946 byla otev-

fiena expozitura mû‰Èanské ‰koly

v Horním Mûstû a jejím vedením by-

la povûfiena odborná uãitelka Marie

Bene‰ová. Do této ‰koly pfie‰la i ãást

na‰ich ÏákÛ. KdyÏ pfii‰el do

R˘mafiova Dr. Va‰ek se svou Ïenou

prof. Va‰kovou z litovelského gym-

názia, podíleli jsme se spolu na zalo-

Ïení ãeského reálného gymnázia.

Uãil jsem tam jako externí uãitel pfií-

rodní vûdy, jakoÏto biolog botanik.

Dal‰í ãást ÏákÛ pak pfie‰la v únoru

1946 z mû‰Èanské ‰koly do tohoto

novû otevfieného gymnázia.

Nebylo ãím topit, byla zima. Îáci

nosili do ‰koly dfievo. Vzpomínám,

jak jsme chodili po vesnicích a po

lesních správách ve Staré Vsi a ve

Stránském ‰kemrat, aby nám pfiidûli-

li nûjaké dfievo. O uhlí se nám moh-

lo jenom zdát. Zima v roce 1945

a 1946 byla obzvlá‰È krutá. V‰echno

bylo zasypáno snûhem. Vzpomínám

na sestru Jifiího ·treita, ta chodila do

‰koly pû‰ky aÏ ze Sovince. Pû‰ky

chodily dûti do ‰koly také z Jifiíkova

a z Tûchanova, pozdûji je vozili na

saních. Vlak se do R˘mafiova nedo-

stal, protoÏe koleje byly pod hlubo-

k˘mi závûjemi snûhu. Pro obãany

byla v té dobû vyhlá‰ena brigáda,

aby nastoupili na nádraÏí a odhazo-

vali sníh a uvolnili tak koleje. Mezi

tím v‰ím se tu a tam ozvala stfielba 

opozdil˘ch nûmeck˘ch obãanÛ.

V reálce jsme se v‰ak „neohfiáli“

dlouho. Snad rok nebo dva. Páni si

zase vzpomnûli, Ïe se pfiestûhujeme

zpátky do klá‰terní ‰koly. UãÀovská

mládeÏ tam po sobû zanechala velk˘

svinãík a na‰e druhé stûhování bylo

opravdu útrpné.

UÏ dfiív bylo ukradeno, co se ukrást

dalo. Obrovská sbírka vzácn˘ch mo-

t˘lÛ zmizela a nikdo nevûdûl kam.

Sbírky rÛzn˘ch chemikálií se vsypa-

ly a vylily do hluboké jámy. ZÛstala

tam také pÛllitrová láhev cyankáli.

„Co s tím, já to ve ‰kole nechci,“ fie-

kl jsem. Zanesl jsem to do lékárny -

kdepak, ti to nechtûli ani vidût.

Drogista Pokorn˘ mû rovnûÏ odmítl.

Ani nevím, co se zhruba s pÛlkilem

cyankáli stalo. Snad jsem to nûkam

zakopal hodnû hluboko do zemû. Tak

nûjak vypadala má první léta ve

‰kolství, a proto rád vzpomínám na

Václava Orlíka a na ‰kolu, ve které

nyní pÛsobí jako fieditel a ve které

jsem pfied osmapadesáti lety fiedite-

loval také já. ·kola je pûknû zafiízená

a vybavená a urãitû se mu v ní i pûk-

nû pracuje.

V kterém roce jste, pane uãiteli, od-
cházel na zaslouÏen˘ odpoãinek?
Vûnoval jste se sv˘m zálibám - foto-
grafii, botanice a pfiírodû - i nadále?

Do dÛchodu jsem odcházel, kdyÏ mi

bylo osma‰edesát let, to bylo v roce

1974. Pokud to jenom trochu ‰lo, tak

jsem fotografoval a chodil do pfiíro-

dy. Spolupracoval jsem s nejrÛznûj-

‰ími institucemi, napfiíklad co se t˘ãe

mé fotografické ãinnosti, publiková-

ní, autorství apod. Nedávno u mû by-

li pánové z televize, Ïe se mnou na-

toãí nûjak˘ dokument. První jejich 

otázka byla: „Co je to zázrak?“
Takovou podivnou otázku mi dali.

A já jsem pohotovû odpovûdûl:

„Zázrak je to, Ïe je‰tû pofiád Ïiju.“
Skoro v osmadevadesáti letech pfii-

dávám den ke dni. Druhá otázka by-

la opût podivná: „Jestli jsem rád na
svûtû?“ Povídám: „Pfies v‰echnu tu
mizérii, pfies v‰echnu tu psotu, co
jsem tady proÏil a zaÏil, jsem tady
rád.“ Svût je krásn˘ a dá se tady Ïít

(fiíká napÛl se smíchem a napÛl se sl-
zami v oãích ãlovûk, kter˘ si v Ïivotû
mnoho protrpûl, druh˘m byl velk˘m
pfiínosem a mnoho nauãil. Nauãil ta-
ké mnohé dívat se na svût).
Dûkuji vám, pane uãiteli, za velmi
bohat˘ a historicky zajímav˘ rozho-
vor.

(Rozhovor pfiipravil
a s Jaroslavem Nûmcem hovofiil

Mgr. Jifií Koneãn˘)

Maturita na Stfiední v‰eobecnû vzdûlávací ‰kole (1961)

Stûhování ‰koly ze Sokolovské na Jelínkovu ulici (prázdniny 1952)

První majáles (6. 6. 1964)

První majáles (6. 6. 1964)

Vedení společnosti Katr a. s.
děkuje Vám, našim zákazníkům a spolupracov-
níkům,
za dosavadní spolupráci v uplynulém roce
a v novém roce všem přeje
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Huzová (pfied r. 1898)

Strálecká myslivna (odesláno na Silvestra 1898)

Re‰ov (pfied r. 1931)

KfiíÏov (pfied r. 1902)

Tvrdkov (asi 1901)

Janovice (neurãeno)Janovice u zámku (neurãeno)

Obce R˘mafiObce R˘mafioovska v minvska v minulém a pfiulém a pfiedminedminulém stoletíulém století
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Horní Mûsto (neurãeno)

Dobfieãov (pfied r. 1904)

Jifiíkov (neurãeno)

Arnoltice (pfied r. 1904)

Sovinec (pfied r. 1905) Jamartice (pfied r. 1911)

RyÏovi‰tû (pfied r. 1915)Malá Morávka (pfied r. 1912)

Horní Mûsto (pfied r. 1899)

RM servis, Husova 15, 795 01 R˘mafiov,
Tel.: 554 212 682; Fax: 554 230 110
Mobil: 602 582 699, 603 802 538
E-mail: Rmservis@rymarov.cz

Dûkujeme v‰em sv˘m zákazníkÛm a pfiejeme klidné
a spokojené Vánoce a hodnû zdraví a úspûchÛ v roce 2004.
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Tylov (pfied r. 1906)

Horní Mûsto (neurãeno)

Stránské (pfied r. 1910)

Nová Ves, myslivna hrabûte Harracha (pfied r. 1914)

Dolní Moravice (pfied r. 1917)

Stará Ves (pfied r. 1899)

Îìársk˘ Potok (neurãeno)

Bedfiichov (pfied r. 1913)

Penzion a bar Mary

Palackého 27
795 01 R˘mafiov

Tel./fax: 554 211 279

V‰em na‰im hostÛm dûkujeme 
za projevenou pfiízeÀ 

a do nového roku 2004 
se s pfiáním pevného zdraví, 

‰tûstí a úspûchÛ, tû‰íme 
na shledanou.
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HasiãskHasiãské sboré sbory v R˘mafiy v R˘mafioovvû a okû a okolních obcícholních obcích

50. v˘roãí sboru v Horním Mûstû (1927)

Cviãení v Jamarticích (1926)

Pfievzetí hasiãské stfiíkaãky ve Velké ·táhli (1928)

RyÏovi‰tû (1939)

Cviãení v zahradû Hedvy (asi 1953)

Malá Morávka (15. 7. 1923)

Cviãení na r˘mafiovském námûstí (1920)Hasiãi R˘mafiov (19. 6. 1910)

Sklenáfiství Novák
ZdeÀka Zbofiilová

Horní 1, R˘mafiov, tel.: 554 212 579

• zasklívání - polykarbonáty - rámování
• brou‰ení, fiezání, vrtání

• lepení skel

Pfiejeme v‰em klidné vánoce 
a do nového roku 2004 

mnoho pohody 
a spokojenosti.
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PÛvPÛvaab historb historickick˘ch r˘ch reklameklam

Fotograf Rudolf Pleva (neurãeno)Kristek, krejãí (neurãeno)

Anna Karnufek, dámská krejãí (neurãeno)

Karl Eschig, sedláfiství, ãalounictví (asi 1917)

Elektro Tannert - Oskar a Moritz (31. 12. 1934)

Pokorn˘ Mir. - droge-

Likérka Leopold Spitzer (zaloÏeno 1864)

Kováfiství Franz Haas (asi 1919)
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R˘mafiR˘mafioovskvské pré promûnomûny v posledních letechy v posledních letech

Ulice Sokolovská, knihovna a Komerãní banka, rekonstrukce a pfiístavba zadního traktu v letech 1994-1998

DÛm Karla Schinzela na ulici Julia Fuãíka, rodn˘ dÛm vynálezce barevné fotografie, v souãasnosti restaurace U Hrozna, rekonstrukce v letech 1990-91, fasá-
da opravena 1997

R˘mafiovská radnice na námûstí Míru, rekonstrukce v letech 1992-1994

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
nám. Míru 13

Rýmařov
tel.: 554 212 591

GALERIE U RADNICE
Prodej originální keramiky, 
obrazů, svíček, 50 druhů

sypaných čajů

Dûkujeme v‰em sv˘m zákazníkÛm a pfiejeme pfiíjemné proÏití 
svátkÛ vánoãních, hodnû zdraví, ‰tûstí, pracovních a osobních úspûchÛ.

Lucie Kamenská 

a Marie Pechová
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DÛm látek na ulici Revoluãní, b˘valá ‰kolka Hedvy R˘mafiov, po roce 1990 zásilková
prodejna Hedvy, od roku 1992 soukrom˘ majetek

Obfiadní síÀ na zámku v Janovicích, oprava v r. 2001
DÛm na tfiídû HrdinÛ 16, v souãasnosti kontaktní místo referátu sociálních vûcí Bruntál,
rekonstrukce v letech 1997-1998

Rýmařovská pekárna s.r.o.
Národní 443/26, 795 01 Rýmařov

Tel.: 554 211 459, Fax: 554 230 122
e-mail: rymarovska.pekarna@tiscali.cz

Vedení firmy a zamûstnanci

dûkují vûrn˘m zákazníkÛm a odbûratelÛm

za projevenou dÛvûru a pfiejí v‰em

pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ v‰e nejlep‰í,

hodnû zdraví, pracovních i osobních úspûchÛ

a zachování pfiíznû

v novém roce 2004
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LEDEN
- 31. prosince 2002 ukonãily svou

ãinnost okresní úfiady, od 1. ledna

2003 se ãást kompetencí zanikl˘ch

okresÛ pfienesla na obnovené kraje

a pfiedev‰ím na obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností, mezi nûÏ patfií i R˘mafiov;

- 2. ledna pfii‰la na svût první dvû

miminka roku 2003 z R˘mafiovska,

chlapeãek Marek Skipala z Bfiidliãné

a pár hodin po nûm holãiãka jménem

Petra Motalová z R˘mafiova;

- 9. ledna se z Thajska vrátil patnác-

tilet˘ r˘mafiovsk˘ skaut Martin

Kotaãka, zvan˘ Beru‰ka, kter˘ v této

exotické zemi reprezentoval ãeské

junáky na 20. svûtovém jamboree ja-

ko jedin˘ z okresu Bruntál;

- ve dnech 18. a 19. ledna probûhl

v areálu Hornomûstské zatáãky

Jesenick˘ Ïupní pfiebor v bûÏeckém

lyÏování, na nûmÏ závodníci TJ

Jiskra R˘mafiov vybojovali dvû

stfiíbrná a jedno bronzové umístûní.

ÚNOR
- 4. února byla zahájena nová sezóna

Galerie Octopus v˘stavou fotografií

Jindfiicha ·treita Za oponou, zachy-

cující tajemnou a rozporuplnou at-

mosféru zákulisí Státní opery Praha;

- v sobotu 15. února bylo pfiedáno do

uÏívání osm bytÛ s peãovatelskou

sluÏbou na ulici Revoluãní, urãen˘ch

star˘m a zdravotnû postiÏen˘m ob-

ãanÛm;

- sedmiletá Ïaãka Základní umûlecké

‰koly R˘mafiov Aniãka Stachová si

úspû‰nû odbyla svou premiéru na

klavírní soutûÏi Amadeus v Brnû,

z níÏ si odvezla 3. místo;

- 15. února se v Horním Mûstû a na

druh˘ den v zahradû Hedvy

v R˘mafiovû konaly dva závûreãné

závody Mistrovství âR Orion cup

2003 v motorskijöringu.

B¤EZEN
- 8. bfiezna byla vernisáÏí otevfiena

v˘stava prací dvou generaãnû vzdá-

len˘ch r˘mafiovsk˘ch v˘tvarníkÛ,

sedmdesátiletého malífie a grafika

Tomá‰e Matery a mladého kreslífie

Viktora Valá‰ka;

- 20. bfiezna se v r˘mafiovské knihov-

nû uskuteãnila beseda s cestovatelem

Arno‰tem Va‰íãkem, kter˘ se s po-

sluchaãi podûlil o nové poznatky

z oblasti egyptologie, mimozem-

sk˘ch civilizací, neznám˘ch Ïivoãi‰-

n˘ch druhÛ, zjevení a dal‰ích záhad;

- 23. bfiezna se po témûfi tfiech t˘d-

nech vrátil Láìa ·ín zvan˘ Gin

z Mistrovství svûta ve westernov˘ch

sportech, které se konalo tradiãnû

v Las Vegas, jako vítûz.

DUBEN
- 1. dubna bylo slavnostnû otevfieno

v budovû SSO· Prima Mûstské ev-

ropské informaãní stfiedisko, slouÏící

obyvatelÛm R˘mafiovska jako zdroj

informací v souvislosti s chystan˘m

referendem o vstupu do Evropské 

unie;

- bûhem bfiezna byla zru‰ena lékafi-

ská sluÏba první pomoci v R˘ma-

fiovû, na ãas zÛstala zachována lékafi-

ská sluÏba první pomoci pro dûti, je-

jíÏ ãásteãné financování schválilo

zastupitelstvo mûsta 3. dubna;

- 12. dubna oslavil nejstar‰í obãan mûs-

ta Jaroslav Nûmec úctyhodn˘ch 97 let;

- 19. dubna se konala rychlostní

zkou‰ka Vala‰ské rallye na zcela no-

vé, obtíÏné trati v Nízkém Jeseníku,

která vedla i pfies R˘mafiov a jeho

blízké okolí. Závodu se úãastnil

i Petr Poulík z R˘mafiova;

- v pondûlí 28. dubna mûla premiéru

hra Peklo v hotelu Westminster Raye

Cooneyho v reÏii ZdeÀka Vodiãky,

kterou nastudoval ochotnick˘ spolek

Mahen. O mûsíc pozdûji vystoupil

divadelní soubor se stejn˘m pfiedsta-

vením v Bfiidliãné.

KVùTEN
- na 1. kvûtna pfiipadlo desáté v˘roãí

vzniku rychlé lékafiské pomoci

v R˘mafiovû;

- 3. kvûtna se slavil na námûstí Míru

Den hasiãské techniky. Hasiãi pfii té-

to pfiíleÏitosti pfiedvedli svou pfiipra-

venost zasáhnout v rÛzn˘ch mezních

situacích;

- do Staré Vsi pfiijely zrakovû posti-

Ïené dûti, které se pod zá‰titou

Obãanského sdruÏení nevidom˘ch

a slabozrak˘ch dûtí úãastnily sázení

stromkÛ v obecním lese;

- Den matek si pfiipomnûly r˘mafiov-

ské seniorky druÏn˘m posezením 

6. kvûtna ve stfiedisku Diakonie

a o tfii dny pozdûji také v domû s pe-

ãovatelskou sluÏbou na tfiídû HrdinÛ;

- 17. kvûtna se v kuÏelnû TJ Jiskra 

odehrálo Mistrovství republiky tûles-

nû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. V muÏské

kategorii dosáhli r˘mafiov‰tí sportov-

ci na dvû první a jednu druhou pfiíã-

ku;

- 24. kvûtna si v restauraci U Hrozna

fanou‰ci kvalitní hudby vyslechli

koncert dvou znám˘ch kapel VRRM

a YLO - Africk˘ slon.

âERVEN
- 5. ãervna pofiádala mûstská knihov-

na zajímavou besedu s ãesk˘m spi-

sovatelem Ludvíkem Vaculíkem ne-

jen o jeho novém románu Cesta na

Pradûd;

- 6. a 7. ãervna probûhl dal‰í roãník

studentské slavnosti Iuvenales, za-

konãené sobotním koncertem ve

Stfiedisku volného ãasu, kter˘ prová-

zela akce Cigareta za pomeranã;

- 13. a 14. ãervna se konalo celorepub-

likové referendum o vstupu do EU.

V R˘mafiovû pfii‰lo do volebních míst-

ností pfiibliÏnû 46, 5 % obãanÛ, kladnû

se vyjádfiilo celkem 2611 voliãÛ;

- 20. ãervna oslavila desáté v˘roãí

své zásluÏné práce r˘mafiovská

Diakonie;

StrStruãnû z událostí ruãnû z událostí roku 2003 voku 2003 ve mûstû R˘mafie mûstû R˘mafioovvûû

R¯MA¤OVSKÁ REALITNÍ

A ZNALECKÁ KANCELÁ¤

Emilie MATULOVÁ
odpovědný zástupce a certifikovaný soudní znalec

Julia Sedláka 14; 795 01 Rýmařov
tel./fax: 554 212 309, mobil: 776 006 307
e-mail: matulova@rymarov.com
http://www.reality.rymarov.com

Děkujeme za projevenou důvěru

a všem občanům Rýmařovska

přejeme klidné Vánoce a šťastný

nový rok 2004.
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HEDVA, akciová společnost - vedení závodu 06, Opavská 21, Rýmařov - tkalcovna a výroba textilních výrobků

- bûhem mûsíce ãervna bylo moÏné

v muzeu shlédnout celorepublikovou

v˘stavu barevné fotografie O cenu

Karla Schinzela, kterou ukonãilo vy-

hlá‰ení vítûzÛ soutûÏe 29. ãervna.

âERVENEC
- 11. ãervence byl za pfiítomnosti

hejtmana Moravskoslezského kraje

slavnostnû otevfien opraven˘ úsek

silnice Bfiidliãná - Val‰ov;

- v pátek 18. ãervence nav‰tívil rad-

nici ministr zemûdûlství Jaroslav

Palas, aby zde jednal se zastupiteli

o státních dotacích pro r˘mafiovsk˘

region;

- v létû byla také dokonãena historic-

ká a geologická expozice v lokalitû

Hrádek, tedy na nejstar‰ím osídle-

ném místû r˘mafiovského stfiedovû-

ku.

SRPEN
- 9. srpna se ve skautském areálu Na

Stráni konalo 1. mistrovství Evropy

ve westernov˘ch dovednostech, je-

hoÏ se úãastnilo na osmdesát soutû-

Ïících z celé republiky a pfies dva ti-

síce divákÛ;

- tent˘Ï den u rybníka odstartoval

dal‰í roãník Edrovického triatlonu,

kter˘ tradiãnû pofiádal klub DUKO

a v nûmÏ své síly tentokrát zmûfiilo

témûfi 170 sportovcÛ;

- 20. srpna se uskuteãnilo setkání r˘-

mafiovsk˘ch NûmcÛ, které doprová-

zela diskuse s místostarostou Pavlem

Koláfiem ve Stfiedisku volného ãasu

a vystoupení nejmlad‰ích maÏoretek;

- 23. srpna probûhla na Sovinci sou-

tûÏ historick˘ch vozidel. ¤idiãe

v dobov˘ch oblecích, za volanty ob-

staroÏních, ale nabl˘skan˘ch vozÛ ãi

za fiídítky motocyklÛ mohli spatfiit

i obãané R˘mafiova, neboÈ první za-

stávkou na jejich okruÏní jízdû bylo

námûstí Míru.

ZÁ¤Í
- nov˘ ‰kolní rok zapoãal pro Ïáky

a pedagogy obou r˘mafiovsk˘ch zá-

kladních ‰kol a gymnázia stávkou 

uãitelÛ 1. záfií, která byla reakcí na

nesplnûní jejich poÏadavkÛ ze strany

vlády;

- Horní Mûsto uspofiádalo 6. záfií 

oslavy Dne zdravotnû postiÏen˘ch,

jehoÏ souãástí byla soutûÏ ve vûdo-

mostních a sportovních disciplínách.

R˘mafiov‰tí v ní obsadili první místo;

- 19. záfií získala r˘mafiovská nemoc-

nice prestiÏní titul Baby Friendly

Hospital;

- na 27. záfií pfiipadly oslavy 125. v˘-

roãí Ïelezniãní trati Val‰ov -

R˘mafiov, které nabídly sv˘m úãast-

níkÛm kromû kulturního programu

vzácnou pfiíleÏitost projet se historic-

kou vlakovou soupravou nebo pro-

hlédnout si parní lokomotivu.

¤ÍJEN
- 6. fiíjna byla zahájena Velk˘m fiíj-

nov˘m spoleãn˘m ãtením akce

T˘den knihoven. Její souãástí byl

i koncert Pepy Nose a Jana Kryla ve

Stfiedisku volného ãasu;

- v sobotu 11. fiíjna probûhl

v Bfiidliãné tradiãní „Lesní bûh lyÏa-

fiÛ“, kterého se úãastnily v‰echny vû-

kové kategorie;

- 23. fiíjna oslavila nejstar‰í obãanka

obce Ondfiejov devadesáté narozeniny;

- 29. fiíjna se konalo oficiální pfiedá-

vání Osvûdãení o zániku branné po-

vinnosti, kter˘m byli z armády vyfia-

zeni muÏi narození v roce 1942;

- 31. fiíjna bylo k velké nevoli vefiej-

nosti zru‰eno porodní oddûlení a lé-

kafiská sluÏba první pomoci pro dûti

v r˘mafiovské nemocnici.

LISTOPAD
- 3. listopadu mohli malí i velcí divá-

ci shlédnout premiéru veselé pohád-

ky O lín˘ch stra‰idlech v nastudová-

ní hereckého ochotnického spolku

Mahen;

- 6. a 13. listopadu provádûli r˘ma-

fiov‰tí a bruntál‰tí hasiãi cviãn˘ zá-

sah v panelovém domû na Pfiíkopech

a na r˘mafiovské radnici;

- 14. listopadu se ve Stfiedisku volné-

ho ãasu tradiãnû setkali oslavenci

kulat˘ch jubileí 70 a 75 let;

- v úter˘ 25. listopadu si na své pfii‰li

milovníci broadwayského dramatika

Neila Simona, jehoÏ komedii 

... vstupte! pfiijeli do R˘mafiova za-

hrát praÏ‰tí herci v ãele s Petrem

NároÏn˘m a Ladislavem Mrkviãkou;

- ve stfiedu 26. listopadu si v‰ichni,

které zajímá Ïivot v souãasném

Afghánistánu, mohli pfiijít do mûst-

ské knihovny poslechnout zajímavé

vyprávûní Davida ·evãíka, pracov-

níka organizace âlovûk v tísni.

PROSINEC
- 1. prosince byla v Dolní Moravici

slavnostním poklepem na pamûtní

desku zahájena dostavba Domova

odpoãinku ve stáfií, na níÏ spolupra-

cuje r˘mafiovské stfiedisko Diakonie

s obcí Dolní Moravice a firmou Stas;

- v pátek 5. prosince byla otevfiena vá-

noãní v˘stava v r˘mafiovském muzeu;

- 9. prosince si vyznavaãi múz vy-

slechli hudbou doprovázené autorské

pfiedãítání sonetÛ Ivo LysoÀka

z Uherského Hradi‰tû a Ivana

Petlana z Brna v sále Základní umû-

lecké ‰koly R˘mafiov;

- poslední adventní nedûli 21. prosin-

ce se na zámku v Janovicích konal

vánoãní koncert, na nûmÏ vystoupil

pûveck˘ sbor Variace.

REELZA, Jan Bršťák
Bartákova 10, 795 01 Rýmařov
tel./fax: 554 211 493
mobil: 608 883 258

Děkujeme svým zákazníkům 

za projevenou přízeň 

a přejeme do nového roku 

hodně zdraví a úspěchů.
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VáÏení ãtenáfii 
R˘mafiovského horizontu,
poslední stránka celobarevného historického vydání na‰ich
novin b˘vá vyhrazena podûkování redakce vám za ãtenáfi-
skou pfiízeÀ a v‰em spolupracovníkÛm za ochotnou pomoc
pfii vytváfiení nejen tohoto speciálního ãísla, ale i tûch dvaa-
dvaceti pfiedchozích v‰edních, které odráÏely Ïivot na‰eho
regionu bûhem celého roku. Îe to byl rok pln˘ v˘znamn˘ch
událostí a zajímav˘ch akcí, se mÛÏete pfiesvûdãit ve struã-
ném shrnutí na pfiedchozí dvojstránce.
PokaÏdé, kdyÏ se na chvíli zastavíme, kdyÏ se ocitneme na
konci dne, t˘dne nebo roku, uvûdomíme si, Ïe k pfiítomné-
mu okamÏiku vedou spletité cesty drobn˘ch dûjÛ v na‰í mi-
nulosti. Tak jako se v posledních dnech mûsíce prosince,
o svátcích vánoãních a novoroãních, kaÏd˘ otáãíme v my‰-
lenkách zpût, abychom si promítli bûh svého Ïivota za uply-
nul˘ rok, i zvlá‰tní ãíslo R˘mafiovského horizontu chce zpro-
stfiedkovat takové ohlédnutí zpût v ãase a ukázat pár mo-
mentÛ, jeÏ stály v dlouh˘ch fiadách jako kostky domina
a smûfiovaly k dne‰ku.
R˘mafiovsko se mûní den ode dne, rok od roku, desetiletí za
desetiletím. Jeho tváfinost se promûÀuje neustále a ãasto na-
tolik razantnû, Ïe své mûsteãko a vesnice v jeho okolí tûÏko
poznáváme, aãkoliv mnozí z nás zde proÏili cel˘ Ïivot. Kolik
jen podob mûly ‰koly, v nichÏ jsme strávili svá studijní léta.
Jak se zmûnily ulice, jimiÏ jsme se ze ‰koly vraceli. A fasá-
dy budov, které jsme dennû míjeli. Za fotografie a pohledni-
ce, které nám umoÏnily nûkteré z tûchto dávn˘ch tváfií
R˘mafiovska pfiipomenout, dûkujeme v‰em, kdoÏ nám je
laskavû zapÛjãili: panu Jaroslavu Hrubanovi, Jaroslavu
Nûmcovi, Ing. Oldfiichu Pfiikrylovi, Hanû Vystrãilové, Jitce
Pechancové a Vladimíru Lehkému. Za erudovan˘ v˘klad
historie ‰kolství na R˘mafiovsku dûkujeme Mgr. Jifiímu
Karlovi, za zprostfiedkování nûkter˘ch fotografií pana
Jaroslava Nûmce Mûstskému muzeu R˘mafiov a jeho fiedi-
telce Mgr. Leonû Pleské. Za pomoc pfii vytváfiení bûÏn˘ch ãí-
sel R˘mafiovského horizontu v roce 2003 patfií dík redakãní
radû, jmenovitû Ing. Miloslavu Markovi, Mgr. Kvûtû Sicové,
Mgr. Leonû Pleské a Mgr. Vlastimilu Baranovi, a samozfiejmû
v‰em externím spolupracovníkÛm, ktefií na‰im novinám po-
skytovali cenné a zajímavé informace.
Nyní jiÏ nezb˘vá neÏ popfiát v‰e dobré a zdraví do pfií‰tího
roku. Tû‰íme se na skvûlou spolupráci v roce 2004.

Redakce

Mûsto R˘mafiov, Stfiedisko volného ãasu,
redakãní rada a redakce R˘mafiovského horizontu

pfiejí v‰em na‰im ãtenáfiÛm krásné proÏití 
vánoãních svátkÛ, do nového roku 2004 pevné zdraví, 

‰tûstí, pracovní i osobní úspûchy
a splnûní v‰ech touÏebn˘ch pfiání.

Společnost Rodinné domky Rýmařov

si dovoluje poděkovat touto cestou

všem zaměstnancům za vykonanou práci

v roce 2003 a přeje jim

i jejich rodinám do nového roku

hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

ulice 8. května, 795 01 Rýmařov
tel.: 554 252 111
fax: 554 252 333

www.rdrymarov.cz
e-mail: lord@rdrymarov.cz

RODINNÉ DOMKY RÝMAŘOV spol. s r.o.


