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Zimní R˘mafiov v minulém stoletíZimní R˘mafiov v minulém století

Únor - 1967 Příkopy - 1938Panorama - 1935

Rok 1968 Hřbitov -1932Radnice - 1963

Třída Hrdinů - 1965

VáÏení spoluobãané,

ãtenáfii Horizontu, s blíÏícím se koncem roku Vám chci popfiát hezké a pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a bohatou 
nadílku pod stromeãkem. Do roku 2003 Vám pfieji pevné zdraví, ‰tûstí a rodinnou pohodu, úspûch v zamûstnání, ‰kole
ãi zálibách a splnûní v‰ech Va‰ich pfiání.

Vá‰ starosta

Marie âerná

Palackého 27

795 01 R˘mafiov

tel./fax: 554 211 279

http//www.mary.penzion.com

Pfiíjemné proÏití Vánoc,
hodnû ‰tûstí

do nového roku 2003,
zdraví a spokojenost

v‰em sv˘m zákazníkÛm

PPPP EEEE NNNN ZZZZ IIII OOOO NNNN

AAAA     BBBB AAAA RRRR
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V průběhu let 1962 - 64 se bourala část ulice Gotvaldovy Panorama - 29.6.1900

Leninova ulice - 1961

Panorama - 1965

Julia Sedláka - 8.2.1899

Náměstí Svobody - únor 1931

Náměstí Míru - 1938Panorama - 1926

R¯MA¤OVSKÁ REALITNÍ

A ZNALECKÁ KANCELÁ¤

Emilie MATULOVÁ
odpovědný zástupce a 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 2003.
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Radniční ulice - únor 1967

Třída Hrdinů - 1958 Autobusové nádraží - únor 1967

Sněhové závěje před školní budovou na Jelínkově ulici - 1949

Náměstí Míru - 1957

Místo, kde se později postavilo kluziště. V roce 1947 se na volné ploše hrála odbíjená

Výstavba sídliště na ulici Větrné a Hornoměstské - nedatováno

Pohled z Revoluční ulice - 1961

Firma Josef Ptáãek dûkuje sv˘m zamûstnancÛm za dosavadní práci a v‰em zákazníkÛm

za dobrou spolupráci v uplynulém roce 2002 jim a jejich rodinám

pfieje mnoho zdraví, pracovních úspûchÛ a rodinné pohody.

Josef Ptáãek, nákladní autodoprava, Jesenická 13, 795 01 R˘mafiov, telefon: 723 122 909 
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Fréza směrem na Bruntál - únor 1967 Radniční ulice (náměstí Svobody) - 1926

Sněhová krása, na kterou doplatily rýmařovské střechy - leden 1967

Pod tíhou sněhu praskla střecha v „Domě služeb“ na náměstí -
únor 1967

Cesta ke kapli „V Lipkách“ - 1961

Sníh se musel z města vyvážet - únor 1967Únor 1967

Spoleãnost Rodinné domky R˘mafiov

si dovoluje podûkovat touto cestou

v‰em zamûstnancÛm za vykonanou práci

v roce 2002 a pfieje jim

i jejich rodinám do nového roku

hodnû zdraví, ‰tûstí a Ïivotní 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.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2002

6

Pohled z Čapkovy ulice na Havlíčkovu a náměstí - únor 1967

Park před gymnáziem - 1947

Náměstí Míru - 1938

Ulice Máchova - 1899

Haldy sněhu na náměstí - 1953 - 54 Únor 1967

Náměstí - rozestavěná budova bývalého „ZDARU“ - 1963 Ulice Národní - 1953 - 54
Sněhové „spousty“ před školou 
na Jelínkově ulici - leden 1967

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

Hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti

v roce 2003 pfieje sv˘m zákazníkÛm

firma
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Karlov - 1899

Jeseníky - chaty - 1899

Karlova Studánka - 1899

Rejvíz - 1899

Skvosty z nov˘ch pfiírÛstkÛ sbírky pohlednicSkvosty z nov˘ch pfiírÛstkÛ sbírky pohlednic

Janovice - 1925

Velká Štáhle - 1926

Malá Morávka - 1899

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 zákazníkÛm pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
hodnû zdraví a spokojenosti v novém roce 2003

pfiejí zamûstnanci firmy
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Horní Město - 1912

Janovice - 1899

Pozdrav z Jeseníků (odesláno z Alfrédovy chaty) - 1898

Břidličná - 1920

Břidličná - 1923

Chata Alfrédka (v pozadí údajně hrabě Harrach) - 1908

Janovice - 1922

Janušov - 1920

Vedení firmy SOLVET pfieje v‰em

Vánoce plné pohody a do nového roku 2003

pevné zdraví, hodnû pracovních,

ale i osobních úspûchÛ.ÎiÏkova 21, R˘mafiov
(b˘val˘ areál âSAD)
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Stará Ves u Rýmařova - 1970

Turistická chata ČOS na Pradědu - 1950Kamenná rozhledna na Pradědu - 1950

Alfédova chata - 1956

Ondřejov - 1929 Jelení Studánka - 1958

Sněhové spousty na silnici směr Stránské - 1970

Hrad Sovinec - 1940

Rejvíz - 1955

Horní Město - 1945 - 46

Snûhová nadílka v okolí R˘mafiovaSnûhová nadílka v okolí R˘mafiova

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

Tel.: 554 211 459, Fax: 554 230 121
e-mail: rymarovska.pekarna@tiscali.cz

Vedení firmy a zamûstnanci

dûkují v‰em 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 2003
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Historie :
První pronikání člověka do nezná-
mých hor sebou přineslo i první obě-
ti. Jednalo se o lovce, bylinkáře
a hledače zlata, kteří zabloudili nebo
byli zaskočeni prudkými změnami
počasí a zahynuli.
Člověk začíná hor využívat ke svému

prospěchu. Dostává se čím dál výše
a po celých horách si staví příbytky.
Život v horách je tvrdý i v souvislos-
ti s klimatickými podmínkami.
Postupně začínají chodit do hor i ná-
vštěvníci, které láká krásná příroda.
Hosté přicházejí v létě i v zimě a ob-
racejí se na domácí
obyvatele a znalce
hor, aby je zavedli do
neznámých koutů
pohoří. Proto vzniká
v roce 1850 konceso-
vaná služba průvod-
ců a nosičů, podmí-
něná znalostí první
pomoci.
V zimním období
1900 byla první or-
ganizovaná záchran-
ná akce v Krkono-
ších. 24. března 1913
zahynuli v Krkono-
ších při závodě v bě-
hu na 50 km
Bohumil Hanč a jeho
kamarád Václav Vr-
bata. Ve sněhové
bouři Vrbata poskytl
Hančovi část svého
oděvu, ačkoli věděl,

že nasazuje vlastní život, což bylo
posuzováno jako základní čin při po-
moci člověka člověku v horách,
a proto je 24. březen slaven jako Den
Horské služby v ČR.
Po první světové válce dochází k vel-
kému rozvoji lyžování v českých ze-
mích a díky tomu stoupá počet zim-

ních návštěvníků hor. Tím se i zvyšu-
je počet úrazů a tragických nehod.
Již řadu let školili lékaři místní hasi-
če v poskytování první pomoci v ho-
rách. K hasičům se přidružili členové
místních spolků zimních sportů
a místní obyvatelé. Všichni tito lidé

byli velmi dobrými znalci hor.
Jedinou nevýhodou bylo nejednotné
vedení.
Před zimou v roce 1934 se vytvořil
v Krkonoších samostatný záchranný
sbor o šesti oddílech. Zima je doko-
nale prověřila, a tak 12. května 1935
byla založena jednotná organizace

Horské služby v Krko-
noších. Předsedou byl
okresní hejtman ve
Vrchlabí a bylo usta-
veno pět stanic. Hla-
vním nedostatkem by-
lo materiální vybavení
členů. Tento nedosta-
tek byl vyrovnán ne-
změrnou obětavostí,
skromností a vynikají-
cím kamarádstvím čle-
nů HS.
Politické události
a druhá světová válka
přerušily existenci HS,
ale jen co do jména.
Podstata práce a myš-
lenka přežívaly i za 
okupace.
V září 1945 dochází
k obnovení činnosti
Horské záchranné
služby (HZS) v Krko-

noších. Postupně vznikají záchranář-
ské spolky i v jiných oblastech. Po II.
světové válce začala od roku 1946
narůstat návštěvnost Jeseníků, 
a to jak v létě, tak i v zimních měsí-
cích. S návštěvností rostla i úrazo-
vost a vznikla potřeba takové organi-

zace, která by se touto problemati-
kou začala zabývat. V roce 1947 
se dohodl tehdejší chatař na
Barborce pan Václav Myšák s členy
Horské záchranné služby (HZS)
v Krkonoších o zřízení podobné
služby v Jeseníkách. V témž roce ab-
solvuje v Krkonoších i základní kurz
HZS a po mnoha únavných jedná-
ních se státními orgány se 21. května
1948 podařilo na chatě
Barborce podepsat
protokol o založe-
ní HZS Jeseníky.
Dnes je ve vstupu
do chaty Bar-
borka umís-
těna pa-
mětní des-
ka na po-
čest této
významné
u d á l o s t i .
Ve d o u c í m
HZS Jeseníky
byl ustanoven
Václav Myšák
a druhým čle-
nem se stal pan
Jan Dohnal, pří-
slušník SNB
z Rýmařova, který
ve volném čase vy-
konával první po-
chůzky v terénu od
Skřítku na Barborku.
V místech s největší ná-
vštěvností vznikly okrsky
HZS a přicházeli další dobrovolníci,
kteří ve velmi skromných podmín-
kách začínali tvořit základy dnešní
organizace - Horské služby. První
dobrovolníci se rekrutovali hlavně
z řad lesních zaměstnanců, jejich pří-
nosem byla znalost místního terénu
při hledání zbloudilých. V roce 1949
posílil HZS první lékař - MUDr.
František Hendrych z Rýmařova 
a na jeho žádost dostala tehdejší
HZS Jeseníky první finanční podpo-
ru od ONV Rýmařov - 5000 Kčs.
27. února 1950 v 7.32 hodin se zača-
la odehrávat také první velká akce,
která prověřila všechny členy HZS
Jeseníky. Na Vysoké Holi došlo
k druhému leteckému neštěstí
v Jeseníkách - havárii Dakoty OK-
WDY při přeletu z Ostravy do Prahy.
Všichni cestující, kteří katastrofu
přežili, byli včas přepraveni k ne-
mocničnímu ošetření. Členům HZS
tenkrát vydatně pomáhali vojáci
z chaty Ovčárna. Záchranných prací

Horská sluÏba Jeseníky
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se účastnil mimo jiné pan Karel
Stuchlík, cukrář z Rýmařova
a Zdeněk Čermák, jedni z prvních
členů HZS Jeseníky.
První registrované letecké neštěstí se
stalo v Jeseníkách 12. září 1926.
Rumunský pilot Gheorghes
Banciulescu s mechanikem Joanem
Stoicou v letadle značky F- AHDC
Zenith startovali 12. září 1926
z Paříže v závodě o pohár rumunské-
ho knížete Bibescu  a měli letět přes
Strasburg na letiště do Vídně a odtud

přes Budapešť do Bukurešti.
Letadlo zřejmě v hu-

sté oblačnosti za-
bloudilo a nara-
zilo z jihu na
hřeben Hrubého

J e s e n í k u
asi 400
kroků od
Jelení stu-
d á n k y .
Z r a n ě n é
letce našel
návštěvník

hor Karel
Hříbal z Rý-
mařova a zaji-
stil telefonické

oznámení o ne-
štěstí z Alfré-

dovy chaty.
První lékařskou

pomoc poskytl zra-
něným MUDr.
Egon Honsig, vojen-
ský lékař z Opavy,

který v té době byl
v blízkosti místa neštěs-

tí. Mechanik Stoica brzy 
po havárii zemřel. Karel Hříbal spo-
lu s Karlem Niesnerem z Karlova
a s dalšími dvěma turisty odnesli zra-
něného pilota Banciulesca 
na Alfrédovu chatu, odtud ho do ne-
mocnice v Rýmařově dopravil povoz
lesní správy panství Harrachů.
Primář MUDr. Julius Boese byl nu-
cen pilotovi amputovat obě nohy.
Georges Banciulescu se vrátil 
do Rumunska, naučil se znovu létat
a působil dále ve vojenské kariéře
v Africe a na Blízkém východě, kde
také v roce 1935 zemřel na tropickou
horečku. Za zásluhy mu byl udělen
francouzský řád Rytíř čestné legie.
O jeho životě a osudech vyšla v roce
1968 v Bukurešti kniha „Si totusi voi
mai zbura...“ (A přece  budu zase lé-
tat...).
HZS Jeseníky čekala další tvrdá
zkouška 1.února 1953, kdy ve Velké
kotlině spadla obrovská lavina a po-
hřbila dva turisty, poručíka

Svatopluka Hradila se synem
Lubomírem. Událost byla nahlášena
HZS až po dvou dnech. Stovka vojá-
ků a členů HZS udělala maximum
pro vyproštění zasypaných, ale ani
po několika dnech namáhavé práce
se to nepodařilo. HZS Jeseníky upo-
zornila poprvé na lavinové nebezpe-
čí. Od té doby se pravidelně provádí
vyhodnocování lavinové situace
a vydávají se případné zákazy vstupu
do lavinových oblastí. Prochází-li tu-
rista dnes po značených lyžařských
cestách, žádné nebezpečí mu nehro-
zí, protože trasy jsou vedeny mimo
lavinové oblasti. Pohyb ve volném
terénu je při vyhlášení lavinového
nebezpečí hazardem.
Ke sjednocení dvou největších zá-
chranných organizací v republice -
Horské záchranné služby a Tatranské
horské služby - došlo 1. 12. 1954,
kdy byla ustavena Horská služba
s celostátním působením. Byl změ-
něn členský odznak a vytvořeny ob-
lastní komise HS. Nastává velký roz-
voj Horské služby. V roce 1957 do-
šlo ke zrušení Státního výboru pro
tělesnou výchovu a sport a k vytvo-
ření Československého svazu tělesné
výchovy, pod jehož vedení spadá
i Horská služba v celé republice.
Zvláštní vliv má zvýšený mezinárod-
ní styk se zahraničními partnery
z alpských zemí. Je zavedeno mezi-
národní značení sjezdových tratí
a lyžařských cest. Začínají se použí-
vat SOS telefony a radiostanice. 
Od roku 1967 se používají sněžné
skútry. Postupně se budují a moder-
nizují objekty záchranných stanic
a domů HS.
Lyžování se stalo
masovým sportem
a výlety do Jese-
níků jsou čím dál
o b l í b e n ě j š í .
V Jeseníkách pra-
cují profesionálo-
vé ale i dobrovolní
členové HS v os-
mi okrscích -
Skřítek, Karlov,
Praděd, Červe-
nohorské sedlo,
Ramzová, Staré
Město, Horní
Morava a dříve
byly v té době os-
mým okrskem
Čenkovice pod
Suchým vrchem
(Orlické hory).
Horská služba
prochází vývojem
od dobrovolného

záchranného spolku
po dnešní organiza-
ci s vysoce vyškole-
nou dobrovolnou
základnou a specia-
listy profesionály.
Dostává se jí i me-
zinárodního uznání.
Horská služba se
stala postupně jed-
nou z nejlépe vyba-
vených horských
služeb ve východní
Evropě. Pravidelná
účast na zasedáních
a kongresech IKAR
- Mezinárodní fede-
race záchranných
služeb při UIAA
(Union Internatio-
nale des Associati-
ons dįAlpinisme)
a úspěšné zvládnutí
m e z i n á r o d n í h o
symposia ve Vyso-
kých Tatrách v pro-
sinci 1967, které řešilo problém
právního postavení záchranných slu-
žeb a bezpečnosti v horách, vedlo
v roce 1968 k přijetí HS ČSSR 
za člena IKAR, po boku dalších zá-
chranných služeb v Evropě.
Jedním z mezníků byl i rok 1978,
kdy tehdejší náčelník HS Jeseníky
Zdeněk Zerzáň přijal nabídku letec-
ké záchranné služby a začala se or-
ganizovat společná cvičení. Byly
prováděny první záchranné akce po-
mocí vrtulníku ČSLA Mi-8.
Zdokonalovaly se postupy při zá-
chraně v podvěsu. HS Jeseníky a její

profesionálové byli průkopníky této
metody u nás a jako jedni z prvních
po školeních v zahraničí obdrželi
certifikát pro tuto činnost. Své zku-
šenosti předávali dál. A že dobře,
o tom svědčí počet zachráněných
touto technikou při povodních na se-
verní Moravě před pěti lety, kde pro-
fesionálové HS byli nasazeni v akci
po několik dnů, ale také při nedáv-
ných povodních letos v Čechách, kde
rovněž pracovaly i ostatní složky in-
tegrovaného záchranného systému.
Dalším mezníkem v upevnění organi-
zační struktury HS bylo schválení no-
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vého statutu s platností od 1.1. 1975,
který byl v roce 1986 nahrazen no-
vým statutem.
Od roku 1990 existovalo Sdružení
horských služeb ČR. V roce 2001
vznikl jeden právní subjekt - Horská
služba ČR.
Členové HS Jeseníky sklízí úspěchy
i na soutěžích Horské služby, kde do-
chází ke konfrontaci připravenosti
jednotlivých oblastí HS, a to jak 

po stránce fyzické, tak i po stránce
odborné připravenosti, především
znalostí poskytnutí první pomoci
a záchrany lidských životů. Svědčí
o tom například vítězství hlídky
Sedlář, Onderka a Váňa na prestiž-
ních, každoročně pořádaných mezi-
národních závodech v Krkonoších
nebo vítězství Pepíka Váni ve sjezdu
na závodech HS ve Vysokých
Tatrách. Ano, náš známý mnohoná-

sobný vítěz z Velké
Pardubické byl členem
HS Jeseníky okrsku
Praděd a s všestranným
sportovním darem od
Boha  šířil slávu HS
Jeseníky. Pepo, letos jsi 
oslavil padesáté narozeni-
ny: „Ať ti koně jdou!“
Byla by to ještě dlouhá řa-
da jmen „klasiků horské
služby“ - Mirek Vašut,
Slávek Tejnský, Bohuš
Myška, Arnošt Klam,
Honza Macháček, bratři
Milerové, MUDr. Strádal,
MUDr. Kuba, MUDr.
Tomšů, Zbyněk Gräf
a další a další, kteří se
o rozvoj od prvopočátku
vzniku naši HS Jeseníky
zasloužili a jsou zapsáni
v kronikách okrsků, v našich vzpo-
mínkách, ve vyprávění a v podvědo-
mí těch, kterým poskytli první po-
moc, a tím jim vlastně zachránili ži-
vot. Všem kamarádům v červených
svetrech patří dík!

Současnost:
V sezóně 2001 - 2002 bylo
v Jeseníkách členy HS ošetřeno 787
úrazů. V létě 2002 jedenačtyřicet 
úrazů, bohužel jsme zaznamenali
i dva úrazy smrtelné. Uskutečnilo 
se 7 okrskových záchranných akcí
a vrtulník zasahoval celkem 9x.

A máme před sebou další zimní se-
zónu 2002 - 2003...
Na novou sezónu je horská služba
připravena dobře. Všichni členové
i čekatelé HS mají za sebou náročné

prověrky fyzické zdatnosti, a to jak
v zimním, tak i letním období.
Prošli zátěžovými testy a pravidelně
jsou prováděna odborná školení lé-
kaři zdravotní záchranné služby.
V létě bylo opraveno v celé oblasti
tyčové značení. Dokončují se opra-
vy jednotlivých stanic horské služ-
by. Služba v oblasti Jeseníky je za-
jištěna v 7 okrscích HS. Oblast má
nyní 80 členů, 8 profesionálních
pracovníků a 4 - 6 sezónních pra-
covníků. Horská služba Jeseníky
provádí a organizuje záchranné akce
v horském terénu, poskytuje první
pomoc, provádí transport do míst
možného příjezdu zdravotnického
personálu. Zajišťuje bezpečnost ná-
vštěvníků hor. HS Jeseníky je sou-
částí integrovaného záchranného
systému regionu, má zajištěno trvalé

přímé radiové spo-
jení na dispečinky
záchranných služeb
Šumperk, Jeseník,
Bruntál, Rýmařov
a na dispečink
Letecké záchranné
služby Ostrava 
a Olomouc.  Tech-
nické zázemí hor-
ské služby tvoří 14
sněžných skútrů, 4
terénní záchranná
vozidla a výkonná
rádiosíť. Záchranné
stanice jsou vyba-
veny moderním
zdravotním zá-
chranným materiá-
lem (vakuové dlahy
a matrace, vaky
pod vrtulník....),
horolezeckou vý-

zbrojí, transportními prostředky
pro letní i zimní záchrannou čin-
nost, obvazovým materiálem.
Všichni profesionální pracovníci
mají mimo jiné kvalifikaci letecké-
ho záchranáře. Pomoc Horské služ-
by si lze vyžádat buď přes telefon-
ní čísla jednotlivých záchranných
stanic, mobilní telefony jednotli-
vých profesionálních pracovníků
a ve vážných případech přes dispe-
činky jednotlivých zdravotních zá-
chranných služeb na telefonním
čísle 155.
Všem návštěvníkům Jeseníků přeje-
me pěkný pobyt v našich horách.
V případě nouze, úrazu nebo zblou-
dění, doporučujeme neřešit nastalou
situaci svými silami. V době mobil-
ních telefonů použijte nouzového
volání. Nemusíte přitom znát čísla
jednotlivých stanic HS. Nahlaste
v klidu vzniklý problém, své jméno
a operační systém bude pracovat za
vás. Před výletem do hor je třeba
znát momentální povětrnostní situa-
ci, připravit se na možné rychlé
změny počasí. Dodržujte pravidla
bezpečného pohybu po horách.
Sledujte doporučení pracovníků HS
ve sdělovacích prostředcích.

Horská služba, ale i jednotlivá infor-
mační střediska v Jeseníkách, mají
i svoji internetovou stránku:

www.horskasluzba.cz
nebo www.jeseniky-praded.cz  

Chovejte se ohleduplně k přírodě na-
šich krásných Jeseníků.

Horám zdar!
Za laskavého přispění

Ladislava Mrkvičky,
vedoucího okrsku HS - Praděd

zpracoval Mgr. Jiří Konečný

Znak Horské služby 1947 - 1953
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První zleva Zaďa Zavadil s hokejovým družstvem
Brankář Mikuláš (VŽKG) a p. Ku-
bíček - člen TJ Jiskra Kluziště na ulici Žižkově - 1960

Brankáři Mikuláš (VŽKG) a Bartes
(TJ Jiskra)

Hokejisté Kasper (VŽKG) a Lukeš
(TJ Jiskra)Hokejisté TJ Jiskra - nedatováno

Hokejisté Jiskry - nedatováno

Hokejisté za Brokát s.p. - 1950

TJ Jiskra - družstvo hokejistů Společné foto hokejistů VŽKG a TJ Jiskra

6. ledna 1962

navštívili Rýmařov hokejisté VŽK Vítkovice. S Jiskrou sehráli přátelské utká-
ní, v němž zvítězili 26:0.
V mužstvu Vítkovic nastoupili i všichni českoslovenští reprezentanti: zaslou-
žilí mistři sportu Mikoláš, Kaszper, Vlach a Návrat. Besedy na Městském ná-
rodním výboru se vedle hráčů zúčastnil i trenér zasloužilý mistr sportu Václav
Bubník, bývalý československý reprezentant. Start Vítkovic se těšil velkému
zájmu veřejnosti - zápas navštívilo přes 1 300 diváků.

27. ledna 1963

Návštěva ZKL Brno, bývalé Rudé hvězdy. Osminásobný mistr
Československa sehrál na zpáteční cestě z Vítkovic přátelské propagační ut-
kání s domácí Jiskrou. Rýmařovští občané viděli výkony čs. reprezentantů
Nadrchala, Kepáka, Vaňka, Černého, Meixnera...
ZKL Brno zvítězil 37:1.
Dopoledne se uskutečnila v sále kina beseda hráčů s veřejností. Propagačnímu
utkání přihlíželo na 1 500 diváků.

Hokejové zápasy v R˘mafiovû mûly svou atmosféruHokejové zápasy v R˘mafiovû mûly svou atmosféru
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Alfrédova chata - 1962

Plaketa k 75. výročí lyžování
na Rýmařovsku

Lyžařské naděje - 80. léta

Uprostřed p. Goga, v pozadí vpravo Vojtěch Piňos - nedatováno

J. Šopík a L. Jurásková s lyžařským mládím Pavel Kolář a Josef Šopík na kontrolním stanovištiKarel Stuchlík (člen horské služby) - nedatováno

L. Juráskována letním lyžařském soustředění - nedatovánoMistrovství ČR dorostu - 1998

Dlouholetá tradice klasického lyÏování ...Dlouholetá tradice klasického lyÏování ...

KLEMPÍ¤STVÍ

A

POKR¯VAâSTVÍ

Zahradní 4, 795 01 Rýmařov, tel./fax: 554 211 865
www.volny.cz/panpipa

FFiirrmmaa  PPIIPPAA  aa  jjeehhoo  ssppoolluupprraaccoovvnnííccii  ppfifieejjíí  VV‰‰eemm  kklliiddnnéé  pprrooÏÏiittíí  ssvvááttkkÛÛ

vváánnooããnníícchh  vv kkrruuhhuu  rrooddiinnnnéémm

aa  vveesseellééhhoo  SSiillvveessttrraa..

DDoo  rrookkuu  22000033  zzddrraavvíí  aa  ‰‰ÈÈaassttnnoouu  rruukkuu

ppfifiii  vv˘̆bbûûrruu  ttéé  sspprráávvnnéé  ffiirrmmyy,,  ppfifiii  fifiee‰‰eenníí  ssvv˘̆cchh  pprroobblléémmÛÛ..
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Rozhodčí J. Dohnal a závodník F. Závada na stroji JAWA ČZ 350 
Motoskijöring dříve ...

Vlevo Josef Šopík s mladými lyžaři - nedatováno Současnost Nedatováno

Lyžařský můstek ve Staré Vsi - 1932

Rýmařovská „30“ (veřejný závod) - 1958

Lyžaři (Šopík, Jurásková a další) - 90. léta Lyžařský můstek ve Staré Vsi - 1932

... a nyní

Psal se rok
1932. Na sko-
kanském můstku
ve Staré Vsi
u Rýmařova se
konaly závody
za účasti před-
ních sportovců
republiky. Mů-
stek už dnes ne-
stojí, byl zničen
v roce 1945. 
(Zpravodaj OV
Svazarmu č. 2 -
1968)

Antonín Václavík
R˘mafiovská 59, Janovice
tel./fax: 554 213 161
mobil: 602 726 625

Dûkujeme v‰em
sv˘m zákazníkÛm

a pfiejeme klidné proÏití
vánoãních svátkÛ,

hodnû zdraví a úspûchÛ
v novém roce 2003
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Jiří Kubita vysvětluje trať na Alfrédově chatě - 1968Na startu - 1968

Únor 1964

Nástup krajů - 1964Únor 1964

Co napsaly tenkrát noviny:

(Rudé právo - 23.2.1964)
Dějištěm Mistrovství ČSSR v roce 1964 v tradič-
ním a oblíbeném Sokolovském závodě branné
zdatnosti se v sobotu 23. února stal pohraniční
Rýmařov na úbočí Jeseníků a jeho okolí. Byla 
to šťastná volba, neboť kromě dokonale připrave-
ných závodů na technicky náročných tratích žilo
touto soutěží takřka celé město. Mistrovství se zú-
častnilo na 240 startujících v tříčlenných hlídkách
na tratích 3,5 a 15 km, okořeněných brannými dis-
ciplínami - plížením, střelbou a granátištěm.
Mistrovství přineslo pěkné výkony, potvrdilo ze-
jména dobrou fyzickou připravenost závodníků,
k níž však nestačí jen běžecké umění, ale důležitou
roli hrají i branné disciplíny, které nakonec rozho-
dovaly o konečném pořadí.

(Vpřed - 15.2.1968)
Ve dnech 16. - 18. února se v našem okrese potřetí

v dějinách Sokolovských závodů uskuteční mist-
rovství republiky v Sokolovském závodě branné
zdatnosti (SZBZ). Zimní pohoda je sice vrtkavá,
ale závodníci se mohou těšit na dobře připravenou
trať. Pořadatelé učinili vše, aby organizace mistrov-
ství proběhla stejně dobře jako před čtyřmi lety.
Když se v roce 1964 rozjížděli účastníci celostátní-
ho mistrovství SZBZ v Rýmařově do všech koutů
naší země, říkali na rozloučenou: „Jeseníky jsou
krásné, vaši lidé pohostinní, rádi se k vám vrátí-
me.“
Celé Bruntálsko a zejména Rýmařov je hrdý na to,
že se po čtyřech letech mistrovství opět uskuteční
na svazích jesenických hor. Rýmařov je připraven
uvítat milé hosty ze všech krajů republiky. Srdečně
a přátelsky jim nabízí své pohostinství, vítá je
v Jeseníkách a přeje jim, aby se jejich krátký pobyt
v našich horách a v našem městě nestal jednorázo-
vou záležitostí, ale aby se do Jeseníků rádi vraceli.
Vítáme zejména účastníky zahraničních výprav.
Máme vás, přátelé, rádi a věříme, že ani vaše ná-

vštěva našeho okresu není poslední. Buďte u nás
všichni jako doma!

Od roku 1948 do roku 1968:

V roce 1968 bojovali po dvacáté na náročné trati
závodníci Sokolovského závodu branné zdatnosti.
První ročník se uskutečnil na Pustevnách
v Beskydech v r. 1948. Od té doby se mistrovství
republiky uskutečnilo v těchto střediscích zimních
sportů:
Pustevny v Beskydech (1948), Donovaly, Nízké
Tatry (1949), Jánské Lázně, Krkonoše (1950, 1963,
1966), Praděd, Jeseníky (1951), Jasná, Nízké Tatry
(1952, 1953, 1954), Špindlerův Mlýn, Krkonoše
(1955), Velké Karlovice, Beskydy (1956), Vysoké
Tatry (1957 - nekonalo se, 1959, 1962), Harrachov,
Krkonoše (1958, 1961), Nové Město, Vysočina
(1960), Rýmařov, Jeseníky (1964, 1968), Liberec,
Krkonoše (1965), Liptovský Mikuláš (1967).

(Zpravodaj OV Svazarmu č. 2 - 1968)

MMISISTROTROVVSSTTVÍ RVÍ REPEPUUBBLILIKY VKY V SSOKOKOLOLOOVVSKÉM ZÁSKÉM ZÁVVODù BODù BRRANANNNÉ ZDÉ ZDAATNOSTNOSTITI
223.2. 13.2. 1964 a 1964 a 16.-16.-18.2. 18.2. 1968968
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U startu - 1964U cíle - 1964

Před startem - 1964

Hlášení nástupu závodníků - 1964

Únor - 1964

Start - 1964
Rozvážení závodníků na Alfrédovu chatu -
1968

Na střelnici - 1964Nástup na náměstí - 1964
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LEDEN
- od 1. ledna platí ve městě nová obecně
závazná vyhláška o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů
- 2. ledna 2002 se narodil v porodnici
rýmařovské nemocnice jako druhý v o-
krese Bruntál první občánek roku 2002
Jonáš Janoušek (foto č. 1)
- lyžařský areál v Hornoměstké zatáčce
přivítal běžkaře na dalším ročníku
Jesenického župního přeboru (foto č. 2)
- ve dnech 24.-27.1. se uskutečnilo
vstupní jednání představitelů rýmařov-
ské radnice se zástupci slovenského
města Krompachy o uzavření partnerství
- 28. ledna se uskutečnila úspěšná pre-
miéra představení „Rozladěné dueto“
divadelního souboru Mahen (foto č. 3)

ÚNOR
- 4. února převzali v bruntálském hotelu
Slezan nejlepší sportovci okresu
Bruntál ocenění. Mezi oceněnými byl
také rýmařovský sportovec v běžeckém
lyžování Jan Vykoukal (foto č. 4)
- na valné hromadě TJ Jiskry Rýmařov,
která se uskutečnila 15. února, byly vy-
zvednuty úspěchy rýmařovských spor-
tovců, především Vykoukala, Strakoše,

Sochora, Sedláčka, Strnadela, Kolářové
a Střešinkové

BŘEZEN
- světový úspěch znamenalo pro
Rýmařováka Láďu Šína (Gina) 3. místo
na Mistrovství světa v ovládání biče,
pořadatelem bylo americké město Las
Vegas (foto č. 5)
- ve dnech 14.-16. března se uskutečni-
la v Rýmařově reciproční návštěva slo-
venské delegace z Krompach v rámci
rozšíření partnerských vztahů
- v neděli 24. března zcela shořela do zá-
kladů významná turistická základna pod
hlavním hřebenem Jeseníků Alfrédova
chata, škodu majitel RNDr. Karel
Sedlák vyčíslil na 10 mil. Kč (foto č. 6)
- 25. března zavítal do Rýmařova na pra-
covní návštěvu ministr průmyslu a ob-
chodu Miroslav Grégr, který si na půdě
firmy RD Rýmařov s.r.o. vyměnil s pod-
nikateli názory na rozvoj infrastruktury
v rámci Rýmařovska a celého okresu
(foto č. 7)
- 29. března byl za účasti ministra pro
místní rozvoj Petra Lachnita zahájen
provoz firmy Rojana s.r.o. v nově vybu-
dovaných a zrekonstruovaných prosto-
rách původně předpokládané mlékárny

DUBEN
- 6. dubna se na junácké chatě Na Stráni
konal Den otevřených dveří v souvislos-
ti s výročím 90 let skautingu v Čechách
- Městská knihovna uspořádala besedu
s ostravským spisovatelem a luštitelem
záhad PhDr. Arnoštem Vašíčkem
- Městské muzeum a galerie Octopus
připravily na dny 25.4.-3.6. celostátní
premiéru výstavy světoznámého rýma-
řovského fotografa Jindřicha Štreita
s názvem Brána naděje (foto č. 8)

KVĚTEN
- 4. května se pod záštitou okresní poboč-
ky VZP ČR ve spolupráci se Zdravotní
záchrannou službou a Hasičským zá-
chranným sborem představili veřejnosti
rýmařovští záchranáři (foto č. 9)
- 14. května se uskutečnilo 1. veřejné za-
sedání janovického osadního výboru
- 11. a 12. května zasadili v oblasti
Žďárského Potoka stromečky nevidomé
děti a mladí lidé ve věku 10 - 23 let
z Občanského sdružení slabozrakých
a nevidomých MAKOMA (foto č. 10)
- 15. května nabízeli skauti veřejnosti
žluté květy měsíčku lékařského s bílou
stužkou jako symbol květinového dne 
za dobrovolný příspěvek; výtěžek z této
akce je každoročně věnován na pomoc
a prevenci nádorově nemocným

- Ondřejovská dolina přivítala po dvou
letech v neděli 19.5. více jak 120 účast-
níků motokrosového sportu
- 24. května uspořádalo Gynázium
Rýmařov tradiční veselou studentskou
taškařici - Iuvenales 2002

ČERVEN
- Výkonný výbor České kuželkářské a-
sociace pověřil kuželkářský oddíl 
TJ Jiskra uspořádáním Mistrovství ČR
žen v kuželkách; ten se uskutečnil 
ve dnech 1.-2.6. v rýmařovské kuželně
- pod názvem Dialog barev proběhla
v Rýmařově 1.-10.6. výstava výtvarných
děl autorů z partnerských měst (foto č. 11)
- 2. června se otevřely brány kaple
V Lipkách pro novou letní sezónu a při té
příležitosti se uskutečnila mše svatá 
a 1. svaté přijímání dětí z rýmařovské far-
nosti a Slavnost Těla a Krve Páně s prů-
vodem ke čtyřem oltářům (foto č. 12)
- ve dnech 14. a 15.6. se konaly na celém
území volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
- 20.6. byla v Rýmařově zahájena vý-
stavba průmyslové zóny v lokalitě
Východ (foto č. 13)
- 22.6. se uskutečnilo před Střediskem
volného času jubilejní setkání k 10. vý-
ročí působení a práce Novoapoštolské
církve v Rýmařově

StruãnûStruãnû zz událostíudálostí rokuroku 22002002 veve mûstûmûstû R˘mafiovûR˘mafiovû

Karla Čapka 4
795 01 Rýmařov

Pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních,

pevné zdraví a sportovního ducha

hodnû ‰tûstí a pracovních úspûchÛ

v roce 2003

Vám pfiejí

LUCIE KAMENSKÁ a MARIE PECHOVÁ

Vedení účetnictví
náměstí Míru 13

Rýmařov

3
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- ve dnech 21.-22.6. odehrálo 8 mužstev
z celé republiky a Slovenska osmadva-
cet zápasů v tradičním fotbalovém tur-
naji LORD CUP 2002
- 10. setkání skautských oddílů okresu
Bruntál proběhlo o víkendu 25.-26.5. 
na Junácké chatě Na Stráni, součástí byl
závod vlčat O putovní totem náčelníka
a závod světlušek O putovní vlajku ná-
čelní (foto č. 14)
- atraktivní a velmi zajímavá výstava ex-
perimentální fotografie rýmařovského
výtvarníka Luboše Tesaře se uskutečnila
v galerii Octopus ve dnech 7. - 30.6.

ČERVENEC
- po dlouholetém úsilí se městu
Rýmařov podařilo získat státní dotaci
na dobudování kanalizace v levobřežní
části Rýmařova, Edrovicích
a Janovicích
- Mezinárodní stavební úřad (IBO) 
po dohodě s Diakonií Rýmařov vyslal
na čtrnáctidenní letní počáteční staveb-
ní výpomoc při budování Domova od-
počinku ve stáří v Dolní Moravici šest
zahraničních dobrovolníků

SRPEN
- v sobotu 10. srpna se uskutečnil 
na Junácké chatě Na Stráni již 5. ročník
westernových soutěží s názvem INDI-
ANA JONES 2002

- ve stejný den, tedy 10.8., soutěžili
dobrovolní hasiči v 35. ročníku
Memoriálu Jana Suka a v I. ročníku po-
háru soutěžního družstva SDH
Rýmařov a II. ročníku běhu jednotlivců
- stejné datum, 10. srpen, patřil spor-
tovním nadšencům 8. ročníku
Edrovického Duko triatlonu

ZÁŘÍ
- 2. září bylo slavnostně otevřeno zre-
konstruované dětské oddělení nemoc-
nice Rýmařov (foto č. 15)
- 5. září uspořádala Základní umělecká
škola benefiční koncert na kterém 
se prezentovalo na třicet účinkujících
a výtěžek z koncertu - 5 000 Kč - puto-
val občanům postižených povodněmi
v Čechách (foto č. 16)
- město Rýmařov, Středisko volného ča-
su, Silva servis a.s., Myslivecké sdruže-
ní a Český rybářský svaz Rýmařov 
ve spolupráci s dalšími firmami uspořá-
daly ve dnech 6.-8. září Dřevařské, les-
nické a myslivecké dny, které se konají
pravidelně jednou za dva roky, letos by-
ly navíc spojeny se setkáním rýmařov-
ských rodáků (foto č. 17)
- 21.9. zorganizovalo Středisko volné-
ho času tradiční Matiné dechových hu-
deb
- 22.9. se jel v Albrechticích
u Rýmařova po osmi letech divácky ob-

líbený rodeo - cross
- Gymnázium Rýmařov se zúčastnilo
mezinárodního setkání mládeže organi-
zovaného EU a ve dnech 27.-28.9. 
oslavilo 100. výročí svého založení
- byla zahájena realizace budování ka-
nalizačních přípojek v rámci dobudo-
vání kanalizace
- město Rýmařov ve spolupráci s mu-
zeem přistoupilo k vybudování odpočin-
kové lokality Hrádek s bloky hornin se-
řazených podle stáří vzniku (foto č. 18)
- od 28.9. do 27.10. pořádali členové
sdružení Octopus společnou výstavu
k 10. jubileu vzniku galerie Octopus

ŘÍJEN
- 1. října zorganizovala Základní škola
na ulici 1. máje Den otevřených dveří
pro malé předškoláky a jejich rodiče (fo-
to č. 19)
- 24. října se uskutečnilo poslední zase-
dání zastupitelstva města volebního ob-
dobí 1999 - 2002
- na zasedání zastupitelstva města byla
24.10. udělena pamětní medaile
Františku Pohankovi za dlouholetou zá-
služnou činnost v oblasti sportu a Mgr.
Jiřímu Karlovi za významný rozvoj rý-
mařovského muzejnictví (foto č. 20)
- z neděle 27. na pondělí 28. října se nad
Rýmařovem přehnala vichřice, která
místy dosáhla síly orkánu a způsobila

značné materiální škody (foto č. 21)
LISTOPAD

- 1. a 2. listopadu se konaly na celém 
území České republiky volby do obec-
ních zastupitelstev, v Rýmařově volilo
ze 7 471 zapsaných voličů jen 2 632
(35,23 %) (foto č. 22)
- na základě výsledků voleb se 12. listo-
padu uskutečnilo ustavující zasedání no-
vého zastupitelstva, které zvolilo staro-
stou Ing. Petra Kloudu, místostarostu Ing.
Pavla Koláře a sedm členů rady města

PROSINEC
- 2. prosince oslavila rýmařovská ne-
mocnice 90. výročí svého vzniku (foto
č. 23)
- ve čtvrtek 5. 12. se uskutečnilo druhé za-
sedání zastupitelstva města, které schváli-
lo jednací řád, program a termíny zasedá-
ní zastupitelstva města pro rok 2003
- v předvečer svátku svatého Mikuláše
zavítala do našeho města početná skupi-
na Mikulášů a čertů, pochopitelně nevy-
nechali ani naši redakci
- v koncertním sále ZUŠ se představila
12.12. jedna z nejvýraznějších osobnos-
tí mezi mladými českými klavíristy - Jan
Bartoš - posluchač HAMU v Praze
- kostelem sv. Michaela se rozezněly
13.12. tóny vánočního koncertu Brány
baroka otevřené barokního souboru AR-
DOR MUSICUS (foto č. 24)

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

pfieje v‰em sv˘m souãasn˘m i b˘val˘m zamûstnancÛm a v‰em obchodním partnerÛm pfiíjemné

proÏití vánoãních svátkÛ, ‰Èastné vykroãení do dal‰ího roku 3.tisíciletí a ‰irokou vefiejnost zve

k nákupu metráÏe i kusového zboÏí (ubrusy, ubrousky, loÏní soupravy, TV deky, pol‰táfiky,.)

pfiímo v areálu závodu ve skladû expedice.

Informace rádi poskytneme i telefonicky na ãíslech 554 255 215 a 554 212 108.
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Vážení čtenáři Rýmařovského horizontu,

zanedlouho se rozloučíme se starým rokem a přivítáme rok nový - 2003.
Stalo se již tradicí, že právě na sklonku roku pro vás redakce připravuje
celobarevné vydání zaměřené na známé ale i méně známé útržky z histo-
rie Rýmařova či Rýmařovska. Stejně je tomu i letos, kdy vychází v pořa-
dí již pátý celobarevný speciál, který jsme tentokrát nazvali Zimní histo-
rický kaleidoskop Rýmařovska. Jak už samotný název napovídá, vydali
jsme se do minulého století zavátými ulicemi a uličkami Rýmařova
a Rýmařovska, nahlédli do malé mozaiky historie i současnosti Horské
služby, zavzpomínali na úspěchy či neúspěchy našich sportovců v někte-
rých zimních disciplínách - lyžování, hokeji a motorismu. Shromáždili
jsme obrázky z celého regionu Rýmařovska vzhledem k tomu, že od
1.1.2003 se město Rýmařov stává pověřenou obcí III. typu - tedy centrem
území bývalého okresu Rýmařov. Na závěr jsme zrekapitulovali obrazem
i slovem některé události roku 2002.
Je pochopitelné, že dvacet stránek našeho vánočně-novoročního speciálu
nemůže v žádném případě poskytnout vyčerpávající obraz zimních obdo-
bí minulého století. Snažili jsme se na základě dostupných materiálů u-
možnit našim občanům nahlédnout do minulých zim, které jsou někdy si-
ce v našem území kruté, ale na druhé straně přinášejí radost jak dětem tak
i dospělým.
Obrazové vydání, které se vám dostalo do rukou, by nemohlo vzniknout
bez velmi vstřícného přístupu pana Jaroslava Hrubana, sběratele pohled-
nic a fotografií, s jehož laskavým svolením část jeho drahocenné sbírky
reprodukujeme. Poděkování si právem zaslouží Bc. Leona Pleská 
a Mgr. Jiří Karel z Městského muzea v Rýmařově, kteří nám ochotně po-
skytli z archivu části textových materiálů a dobové fotografie. Za infor-
mace o historii Horské služby a za fotografie ze současnosti děkujeme ve-
doucímu okrsku HS Praděd panu Ladislavu Mrkvičkovi, záchranáři
Jaroslavu Tejnskému z HS Ovčárna a panu Jiřímu Hendrychovi z HS
Karlov. Poděkování patří též autorům současných fotografií Mgr. Jitce
Pechancové a Vladimíru Lehkému.
Redakce Rýmařovského horizontu děkuje za pomoc při tvorbě novin v ro-
ce 2002 všem těm, kteří se zasloužili o vznik jednotlivých vydání, zejmé-
na redakční radě - Mgr. Květě Sicové, Ing. Pavlu Kolářovi a Ing. Miloslavu
Markovi, všem stálým dopisovatelům a externím spolupracovníkům z řad
zástupců městských organizací, firem a také jednotlivým občanům.
Těšíme se na shledání v novém roce 2003 při další dobré spolupráci. 
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Mûsto R˘mafiov, Stfiedisko volného ãasu,
redakãní rada a redakce R˘mafiovského horizontu

pfiejí v‰em na‰im ãtenáfiÛm
klidné a radostné Vánoce,

úspû‰n˘ vstup do 3. roku 21. století,
v‰e nejlep‰í, hodnû zdraví,

mnoho pracovních, ale i osobních úspûchÛ.
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