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číslo 08 / 2021 cena 15 Kčvyšlo 27. 8. 2021

Městské muzeum Rýmařov oslaví 
dvě kulatá výročí

V Janovicích vznikne nové 
multifunkční hřiště

 
 

Středisko volného času nabízí 
pestrou paletu kroužků

Janovický zámek uspořádal večerní 
prohlídky a zve na další akce  

V závodu na kolečkových lyžích 
rozhodovaly centimetry

ročník XXIII.
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DEN MĚSTA

4. 9. 2021
Flemmichova zahrada

COVIDOVÁ 

VERZE

 

 

Po celé odpoledne bohatý doprovodný 
program (nejen) pro děti.

 

15:00 - 16:30
17:00  - 18:30
19:00 - 20:30
21:00 - 24:00

 Dunibuch 
 Swing Kvartet 
 All Stars Tribute 
 Diskotéka 

(Dlouhá Loučka)

(Bruntál)

(Rýmařov)

(DJ Stanley)

15:00 - 16:30
17:00  - 18:30
19:00 - 20:30
21:00 - 24:00

 Dunibuch 
 Swing Kvartet 
 All Stars Tribute 
 Diskotéka 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

 SVČ Rýmařov, SDH Rýmařov, Mateřská škola Rýmařov - aktivity v rámci Dnů s přírodou

Projekt Žijeme sportem, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002394, je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Na akci  budou pořizovány fotografie, zvukové či obrazové záznamy, bez bližší identifikace.

Bližší info na: www.rymarov.cz a www.svcrymarov.cz
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Město získalo dotaci na dva přechody 
pro chodce 

V současné době město realizuje výstavbu cyklostezky v Janovicích kolem sil-
nice č. 11. Tuto stavbu díky dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury doplní 
dva nové přechody pro chodce. 

Jeden přechod bude vybudován směrem ke Krátké ulici a druhý bude upra-
ven dle stávajících norem a požadavků k Zámecké ulici. Oba přechody bu-
dou čtyři metry široké a sedm metrů dlouhé a budou opatřeny zvýrazňujícími 
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Aktuálně z města

V Janovicích vznikne nové  
multifunkční hřiště

Zastupitelé města rozhodli o vybudování víceúčelového hřiště mezi ulicemi 
Školní a Cihlovou v Janovicích. V plánu je odstranění stávajícího hřiště s as-
faltovým povrchem a vybudování nového oploceného víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem o rozměrech 34 x 17 m. 

Na hřišti bude položen pryžový vodopropustný povrch tartan, který patří mezi 
nejkvalitnější povrchy pro sportovní hřiště. Součástí stavby bude i vyznačení 
jednotlivých hřišť pro tenis, nohejbal, basketbal, volejbal a minikopanou. Oplo-
cení bude tvořeno ocelovými zinkovanými trubkami, v dolní části dřevěným 
mantinelem do výšky jednoho metru a nad ním pletivem do výšky pěti metrů.
Náklady na vybudování multifunkčního hřiště budou činit 2 781 857 ko-
run vč. DPH, stavbu na základě výběrového řízení realizuje společnost  
sport cité + s. r. o.

Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

MěÚ Rýmařov
Foto: redakce
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bezpečnostními prvky. V rámci stavby přechodu ke Krátké ulici bude 
vytvořena plocha pro kontejnery, u přechodu k Zámecké ulici bude 
proveden nový záliv s autobusovou zastávkou a chodníkem.
Celkové rozpočtované náklady na realizaci činí 2 miliony korun, 
dotace pokryje 85 % uznatelných nákladů, jež dosahují částky cca  
1 milion korun. V současné době probíhá výběrové řízení na dodava-

tele stavebních prací. Vybudování přechodů by mělo zvýšit bezpeč-
nost chodců na této velmi frekventované komunikaci.

Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

MěÚ Rýmařov
Foto: redakce

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva města,

které se bude konat
ve čtvrtek 23. září od 17:00

ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

Organizace a průběh zasedání budou přizpůsobeny aktuálně nařízeným bezpečnostním opatřením!

Kaplička v Janovicích byla opravena
Na přelomu července a srpna 2021 město Rýmařov nechalo opravit kap-
ličku v Janovicích.
Kapličku vystavěli v roce 1922 obyvatelé Janovic jako vzpomínku 
na spoluobčany, kteří zemřeli či zmizeli v 1. světové válce. Jména 
těch, kteří se do obce již nevrátili, jsou napsána na mramorových des-
kách umístěných uvnitř kapličky. Objekt není kulturní památkou, ale 
je zapsán jako pietní místo v evidenci válečných hrobů Ministerstva 
vnitra ČR.
Vzhledem k tomu, že do kapličky zatékalo, bylo nutné opravit střechu 
a zvoničku, vnitřní a vnější omítky byly vyspraveny a ošetřeny novým 
nátěrem. Desky se jmény byly očištěny, dveře i mříže opatřeny novými 
zámky. Ke vstupu byly umístěny květináče s dekorativními dřevinami.

Zdeněk Kudlák
vedoucí odboru vnitřních věcí

MěÚ Rýmařov
Foto: redakce

Kříž u cyklostezky na Ondřejov projde rekonstrukcí
Dne 15. srpna 2021 byla zahájena oprava kříže u cyklostezky směrem 
na Ondřejov. S  tím  je spojeno možné krátkodobé omezení provozu na 
cyklostezce, proto prosíme občany a návštěvníky města o pochopení.
Pískovcový kříž stojí na travnatém pásu mezi komunikací z Rýma-
řova do Ondřejova a souběžně vedoucí cyklostezkou. Stav objektu 

byl havarijní a vzhledem k jeho náklonu hrozil pád na cyklostezku. 
Náklon byl v dřívější době opravován olověnými podložkami.
Povrch kamene dlouhodobě vystaveného nepříznivým klimatickým 
podmínkám je výrazně znečištěn usazeninami, všechny jeho člán-
ky jsou značně zvětralé a poškozené drobnými prasklinami. Kvůli 
špatnému stavu bylo nutné kříž rozložit na jednotlivé díly, odvézt je 
a opravit přímo v restaurátorské dílně. Zde bude provedeno čistění 
a opravy kříže, zvýraznění reliéfu, odsolovací buničinové zábaly, 
opravy tmelení, stabilizace a penetrace kamene.
Mezitím bude vybudován nový základ, který bude s ohledem na 
podzemní vedení vykopán ručně do nezámrzné hloubky a následně 
zabetonován. Objekt tak získá původní proporce a současně nebu-
de docházet ke kontaminaci dolních partií soklu vzlínající vlhkostí. 
Výkop a odvoz zeminy musí být proveden ručně, dovoz betonu je 
možný pouze malým vozidlem s přívěsným vozíkem s vjezdem po 
cyklotrase kvůli omezení použití mechanizace – v těsné blízkosti kří-
že je umístěno nadzemní elektrické vedení, místo je navíc obklopeno 
vzrostlými stromy. Po dokončení uvedených prací bude křížek usazen 
zpět na nově vybudovaný základ a všechny spojovací prvky budou 
vyměněny za antikorozní ocel.

Leona Pleská
vedoucí odboru školství a kultury

MěÚ Rýmařov
Foto: redakce
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Technaři nerespektovali noční klid
V pátek 30. července překvapila nejen obyvatele Stránského u Rýmařo-
va technoparty. Na zdejší kopec se sjelo cca 1 500–2 000 fanoušků této 
zábavy. Akce se bohužel neobešla bez rušení nočního klidu.
Technoparty se konala na pronajatém soukromém pozemku místní-
ho zemědělce v přímém sousedství osady. Elektronická hudba byla 
po celé tři dny slyšet až do 20 km vzdáleného Šternberka, jak o tom 
město informovalo na svých facebookových stránkách. Trvalým tří-
denním hlukem bylo nejvíce postiženo Stránské a též Ryžoviště. Bě-
hem víkendu obdržela starostka Ryžoviště desítky stížností na rušení 
nočního klidu a výtržnictví. 
Na místě byl několikrát přítomen starosta Rýmařova Luděk Šimko, 
který situaci konzultoval s dalšími starosty a příslušníky Policie ČR. 
„Bohužel platné právní předpisy kladou odpovědnost za průběh akce 
výlučně na organizátora akce. O konání akce na soukromém pozemku 
nemusí být město informováno, protože povolení takové akce naše le-
gislativa nevyžaduje. Policie ČR celou akci sledovala a dohlížela na 
průběh. Snažili jsme se pouze neformálně zajistit omezení či ukonče-
ní akce a chránit bezpečnost občanů města a okolních obcí. Bohužel 
v takovém případě město skutečně nemá žádnou pravomoc zasahovat 
či ovlivňovat konání státních orgánů a organizací,“ informoval rý-
mařovský starosta. 
Na akci se začali technaři sjíždět v pátek 30. července a pařilo se bez 
přestávky až do pondělního dopoledne. Město Rýmařov připravuje 

opatření, která budou do budoucna v rámci možností organizátorům 
konání podobných akcí ztěžovat. „Doposud se občané města a míst-
ních částí nemuseli potýkat s průvodními jevy obdobné akce, proto 
město nemělo v minulosti potřebu přijímat nějaká opatření v tomto 
směru. Nicméně se touto otázkou budeme v pracovních komisích a za-
stupitelstvu města zabývat. Pravděpodobně to bude znamenat vydání 
nové vyhlášky, jejímž prostřednictvím sice nelze konání technoparty 
zabránit, ale lze její pomocí částečně regulovat některé podmínky po-
řádání těchto akcí,“ vysvětlil Luděk Šimko.

JS
Foto: redakce

Blíží se volby do poslanecké sněmovny
Ve  dnech  8.  a 9.  října  2021  proběhnou  volby  do  Poslanecké  sněmov-
ny Parlamentu ČR, které se konají každé čtyři roky. Jde o osmé volby 
v historii samostatné České republiky. Občané budou mít možnost svým 
hlasováním rozhodnout, kam se Česká republika posune během násle-
dujících let. 
Přesný termín voleb do poslanecké sněmovny stanovuje prezident 
České republiky nejpozději 90 dnů před samotným konáním voleb. 
Miloš Zeman termín letošních voleb vyhlásil již 28. prosince 2020, 
přestože měl čas na rozhodnutí až do začátku července 2021. 
Strany a hnutí měly čas na předložení kandidátních listin do 3. srpna. 
Boje o 200 poslaneckých mandátů se zúčastní již před volbami vznik-
lé koalice, ale i další vládní a sněmovní strany a hnutí.
K volebním urnám budou voliči moci přijít v pátek 8. října od 14 do 
22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin v místě svého trvalého 
bydliště. Pokud se nenacházejí ve dnech voleb v místě trvalého byd- 
liště, mohou zažádat o voličský průkaz, který umožňuje volit v ji-
ných volebních okrscích. Žádost lze podat na obecním úřadě v místě  
trvalého bydliště písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové 
schránky nejpozději 1. října 2021.

Informace, jak a kde lze v Rýmařově volit, kdy a kam budou dodány 
volební lístky, a další podrobnosti budou zveřejněny v devátém vydá-
ní Rýmařovském horizontu, které vyjde 24. září 2021, a na webových 
stránkách města.

JS
Foto: redakce

Užitečná informace

SeniorTAXI je stále k dispozici
Služba SeniorTAXI dotovaná městem začala v Rýmařově fungovat 1. říj-
na 2019 a je stále k dispozici všem občanům s trvalým pobytem v Rý-

mařově a jeho místních částech  (Harrachově, Ondřejově, Jamarticích, 
Stránském, Edrovicích a Janovicích), kteří dovršili 70 let nebo jsou dr-
žiteli průkazu ZTP, ZTP/P. 
Služba je poskytována pouze v katastrálním území města Rýmařo-
va včetně místních částí Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, 
Ondřejov a Stránské každý pracovní den v kalendářním roce od 6:30 
do 15:00. Uživatel je oprávněn využít každý měsíc nejvýše šest jízd 
v jednom směru.
Pokud má senior zájem o využívání služby, musí podat žádost o její 
zprostředkování na odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýma-
řov, na ulici 8. května 48. Tato žádost je také ke stažení na www.
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rymarov.cz. Při podání žádosti předloží senior svůj občanský průkaz, 
případně průkaz ZTP a ZTP/P, na jehož základě obdrží průkaz Senior-
TAXI Rýmařov, kterým se bude prokazovat přepravci. Senior zaplatí 
přepravci přímo na místě za přistavení vozidla částku 20 Kč v rámci 
města Rýmařova, případně 25 Kč, pokud senior nastupuje v místních 
částech Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Strán-
ské. Senior může být přepraven s jednou doprovázející osobou. Služ-

bu (jízdu) si musí zájemce objednat pracovní den přede dnem, v němž 
hodlá využít služby, na telefonním čísle 702 266 763.
Zájem o službu postupně narůstá. V roce 2019 proběhlo měsíčně prů-
měrně 112 jízd, v roce 2020 pak 123 jízd a v prvním pololetí tohoto 
roku 159 jízd.

JS
Zdroj: MěÚ Rýmařov

Školství

Děti do nového školního roku opět nastoupí s podmínkami
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v úterý 17. srpna 
manuál pro školy a školská zařízení k nástupu dětí do škol na začátku 
školního roku 2021/2022.
Od dětí, žáků a studentů se před prvním příchodem do školy nevyža-
duje prohlášení o bezinfekčnosti a nejsou stanovena žádná závazná 
plošná pravidla pro organizaci jejich vstupu do budovy školy a pohy-
bu osob před budovou školy. Osoby s příznaky infekčního onemoc-
nění samozřejmě nemohou do budovy školy vstupovat.
Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si 
při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací 
cesty. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti 
pouze lidé se zdravotním či mentálním postižením a lidé, kteří k tomu 
mají vážné zdravotní důvody. Další výjimky z povinnosti nosit ochra-
nu dýchacích cest jsou například při konzumaci jídla a nápojů. 
Testování ve školách
Během letních prázdnin došlo ke zvýšenému pohybu obyvatel v rám-
ci České republiky a především do a ze zahraničí. S ohledem na ší-
ření nových mutací viru SARS-CoV-2 to představuje nezanedbatelné 
riziko, že se epidemiologická situace na začátku září může zhoršit. 
S tím dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového školního roku 
nebude podstatná část žáků očkována.
Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním 
roce 2021/2022 provedeno plošné preventivní testování dětí, a to tři-
krát po sobě. První test se provede 1. září (v případě přípravných tříd, 
tříd s žáky prvních ročníků může ředitel rozhodnout o testování až 2. 
září). Další testování proběhne 6. a 9. září 2021.
Jaké testy bude škola používat?
Testování budou školy provádět neinvazivními antigenními testy pro 
samoodběr (tzv. rychlými antigenními testy – RAT). Testovací sady 
budou dodány do škol podle počtu žáků. Školy mohou zvolit i va- 
riantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samo-
testování, kterými postačuje testovat jedenkrát týdně. Testování se 
provádí v první vyučovací den v týdnu.
Kdo se testovat nemusí?
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bez-
infekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), pro-
dělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního 
testu na covid-19) nebo doloží negativní výsledek testu provedeného 
v odběrovém místě.
Co se stane, když se dítě nebude testovat?
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale 
dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pově-
řené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná vý-

jimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude 
se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střed-
ní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přís-
nějších režimových opatření, konkrétně jde o povinnost nosit ochra-
nu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zaříze-
ní, to znamená ve třídě při výuce, v družině a všude ve společných 
prostorách školy. Tyto děti dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, 
nesmí zpívat, musí používat jiné hygienické zařízení než testované 
děti, musí při jídle a pití dodržovat rozestupy od ostatních osob. Z po-
vinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti pouze lidé 
se zdravotním či mentálním postižení a lidé, kteří k tomu mají vážné 
zdravotní důvody.
V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného pro-
středku, mu škola neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či po-
skytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochran-
ný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských 
služeb, škola (školské zařízení) je povinna takového žáka izolovat od 
ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automa-
ticky omluven z výuky a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na 
pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit prostředek 
ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity 
osoby.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je samozřejmě nadále 
zakázána osobní přítomnost ve škole. Zaměstnanci škol a školských 
zařízení jsou povinni dodržovat stejná pravidla jako žáci. 
Podrobnější a aktuální informace naleznete na jednotném metodickém 
portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – www.edu.cz.

JS
Zdroj: www.edu.cz

Foto: redakce

Základní umělecká škola zahájí další školní rok

První článek o základní umělecké škole před novým školním rokem 
nemohu začít jinak než úvahou, kterou jsem v červnu rozesílal našim 
žákům a jejich rodičům:
Před časem jsem poskytoval rozhovor pro článek do celostátních no-

vin. Dostal jsem otázku, jestli si myslím, že naše děti budou schop-
ny dohnat ten výpadek, který jim v loňském školním roce způsobila 
koronavirová krize a distanční výuka. Moje odpověď zněla: „Jaký 
výpadek máte na mysli? Já o žádném nevím!“ Pravda je, že výuka na 
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dálku přes počítač není snadná. Ale naši žáci, jejich rodiče, moji kole-
gové v ZUŠ, zkrátka všichni si s ní poradili s takovou grácií, že můžu 
zodpovědně prohlásit, že k žádnému přerušení vzdělávání mladých 
umělců v Rýmařově jednoduše nedošlo a hlavně že v nadcházejícím 
školním roce máme kde navázat. Jsme plní elánu a plánů, co všech-
no s dětmi zažijeme, co nového je naučíme, jaké koncerty, výstavy 
a představení pro rýmařovské publikum připravíme.
Od 1. září 2021 se tedy otevírají dveře naší školy všem, kteří se chtějí 
naučit hrát na hudební nástroj či zpívat, hrát divadlo, tančit či vzdělá-
vat se na poli umění výtvarného. Máme v úmyslu pokračovat v pře-
rušeném mezinárodním projektu – čekají nás cesty do Švédska a Ně-
mecka. Těšíme se na vystoupení sólistů, rockové skupiny, folkové 
skupiny, rytmického orchestru, souboru populární hudby či orchestru 
Zuškaband. Budeme se účastnit soutěží a přehlídek. Budeme připra-

vovat děti na studium na konzervatořích či 
vysokých školách, ale budeme se věnovat 
i vysoce vzdělaným amatérům.
Rozhodli jsme se nedráždit koronavirus 
bosou nohou a obvyklé slavnostní zahájení 
nového školního roku raději pořádat nebu-
deme. Nicméně těšíme se na všechny – na 
stávající žáky, kteří si během prvního týdne v září najdou svou paní 
učitelku či učitele, ale i na žáky budoucí, kteří mohou vyplnit a po-
slat přihlášku na www.zusrymarov.cz. Kontaktovat mohou také mě 
na mailu jiri.taufer@zusrymarov.cz či telefonu 739 345 508, případně 
osobně ve škole.

Jiří Taufer
Základní umělecká škola Rýmařov

Zdravotnictví

Sociální služba Podhorská využívá v létě areál nemocnice  
pro své klienty na maximum

Prosluněné letní dny vybízí k pobytu na čerstvém vzduchu. Výjimkou ne-
jsou ani klienti Sociální služby Podhorská, kterou provozuje Nemocnice 
AGEL Podhorská v Rýmařově.
Nemocnici v Rýmařově obklopuje velký park plný okrasných keřů 
a vzrostlých stromů, které svými hustými korunami poskytují příjem-
ný stín v parných letních dnech. Klienti sociální služby mají možnost 
se zde zapojit do společných pohybových aktivit, jež pro ně ve spolu-
práci s fyzioterapeuty připravují pracovníci Sociální služby Podhorská.
„Díky ideálnímu prostředí, které park nabízí, můžeme některé aktivity 
s klienty přesunout mimo budovu a užít si pobyt na čerstvém vzdu-
chu,“ říká vedoucí a sociální pracovnice Sociální služby Podhorská 
Bc. Miroslava Hořínková s tím, že podle zájmu klientů probíhá spo-
lečné cvičení pro posílení svalů a rehabilitaci pohybového aparátu 
každý týden. „Velmi oblíbené jsou mezi klienty cviky s velkým reha-
bilitačním míčem, který napomáhá ke stabilitě a zpevnění různých 
částí těla. Dále využíváme cviky jógy, které jsou velmi jednoduché 
a zároveň účinné. Velmi oblíbená je mezi klienty jóga prstů. A nemo-
hu opomenout významný přínos cvičení pro vnitřní pohodu a dobrou 
náladu klientů,“ dodává vedoucí.
Díky bezbariérovému přístupu do prostor sociální služby mohou 
všichni klienti trávit čas venku v areálu nemocnice i mimo ni, ať už 
procházkou po okolí nebo projížďkou do vzdálenějších koutů Rýma-
řovska. „Sociální služba Podhorská klientům na určitou dobu nahra-

zuje jejich vlastní domov. Nejde o lůžkovou zdravotní hospitalizaci, 
nýbrž o pobytovou sociální službu. Každý z klientů může podle svého 
přání realizovat vlastní program bez časového či prostorového ome-
zení. Jsou zde klienti, kteří si pořídili elektrický skútr a často vyráží 
na projížďky po Rýmařově nebo výlety či společenské akce v blízkém 
okolí,“ vyzdvihuje aktivitu klientů Bc. Hořínková.

Mgr. Adam Knesl
PR manažer AGEL, a. s.
Foto: archiv AGEL, a. s.

Jak se Rýmařovští očkují proti covid-19
Na Rýmařovsku je v současné době alespoň jednou dávkou vakcíny proti 
koronaviru naočkováno celkem 8 047 osob z celkového počtu 15 101 
obyvatel regionu, což představuje proočkovanost celkem 53,3 %.
V nejvíce ohrožených kategoriích seniorů je proočkovanost 
následující: ve věkové skupině 70-79 let je na Rýmařovsku očkováno 
alespoň jednou dávkou vakcíny 82 % osob (v Moravskoslezském 
kraji 79,9 %, v České republice celkem 84,22 %), ve skupině seniorů 
nad 80 let je to pak 71 % (v Moravskoslezském kraji 74,7 %, v České 
republice celkem 81,85 %).
V Moravskoslezském kraji je alespoň jednou dávkou vakcíny 
naočkováno 600 239 osob z celkového počtu 1 192 834 obyvatel 
kraje, tj. naočkováno je 50,3 % obyvatel.  V České republice pak 
proočkovanost činí 62,7 % (5 851 040 z 9 334 681 osob).
Chcete se nechat očkovat? Můžete využít centrálního registračního 
systému registrace.mzcr.cz, navštívit očkovací místa bez registrace 
nebo kontaktovat svého praktického lékaře.

Zdroj: webové stránky města Statistiky jsou platné k 16.08.2021
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Středisko volného času nabízí pestrou paletu kroužků
Uplynulé dva školní roky ve všech školách a školských zařízeních 
v celé zemi zásadně poznamenala koronavirová pandemie. Ani naše 
středisko volného času nebylo výjimkou, od března 2020 byly volno-
časové útvary pro děti i dospělé na základě vládních nařízení střídavě 
omezovány a zcela uzavírány. Pedagogičtí pracovníci SVČ se snažili 
s členy zájmových útvarů maximálně komunikovat, připravovali pro 
ně úkoly a hry. 
Všichni doufáme, že v září začne běžný školní rok a budeme se moci 
vrátit ke vzdělávání bez jakýchkoli omezení. A jaké kroužky jsme do 
nového školního roku připravili?
Příznivci sportu jistě sledovali letošní olympiádu a snad je úspěchy 
našich sportovců motivovaly, aby se zkusili věnovat badmintonu, 
lukostřelbě, volejbalu či stolnímu tenisu. Horolezecký kroužek bude 
letos opět rozdělen podle věkových kategorií; nejmenší horolezci ve 
věku 5–8 let se naučí základní lezecké dovednosti a vědomosti a ob-
jeví všechna tajemství horolezení, profi horolezci ve věku do 18 let 
už mají náročnější trénink. Milovníci zimních sportů se mohou těšit 
do lyžařského oddílu a na lední hokej. Z kolektivních sportů nabízí-
me ještě celoroční florbal, individuálně lze procvičovat tělo v kroužku 
kulturistiky. Děti, které se potřebují protáhnout, posílit svaly, zvýšit 
flexibilitu a rovnováhu, mohou navštěvovat hodiny jógy zaměřené na 
děti ve věku 6–9 let. Šachy neprocvičí svaly, ale bystří mozek a naučí 
strategickému uvažování – do kroužku mohou chodit děti už od první 
třídy. Musíme také dodat, že členové sportovních kroužků pravidelně 
reprezentují naše město v nejrůznějších soutěžích a jsou velmi úspěšní.
Skvěle nás na soutěžích reprezentují také orientální tanečnice. Ve 
skupině Annidia jsou rozděleny do dvou věkových kategorií – Juni 
ve věku 11–16 let se soustředí zejména na klasický orientální tanec, 
případně kombinaci orientálního tance s jinými styly, Teen+ (od 17 
let výše) se kromě orientálního tance věnují také scénickému tanci, 
indickému a bulharskému folklóru a dalším. Skupina Neila má dvě 
věkové kategorie – Jasmínky ve věku 5–7 let a Šeherezádky ve věku 
7–11 let. Co se tance týče, nesmíme zapomenout ani na klasické ta-
neční hodiny pro třicet párů středoškoláků.
Radost a energii do žil vlije kroužek hry na africké bubny, kam se 
mohou hlásit děti od 10 let. Keramicko-výtvarný kroužek je otevřen 
každé odpoledne v týdnu pro různé věkové kategorie a s různým za-
měřením, děti si mohou vybrat například výtvarný ateliér nebo vý-
tvarný a loutkoherecký kroužek. 
Dětské centrum Sluníčko funguje po celý týden v několika režimech 
– v pondělí a v pátek si mohou děti do 4 let spolu s rodiči přijít pohrát 
a spřátelit se, v úterý a ve čtvrtek nabízíme tematický program – po-
hádky, říkanky, písničky s pohybem, hry, cvičení, výtvarné tvoření. 

Středa je pak vyhrazena pro nejmenší děti do 2 let, pro které je rovněž 
připraven krátký program – cvičení na míči s říkankami, zpěv a hra 
na bubínky a podobně.
Dětem nabízíme také odborné a polytechnické vzdělávání. Pokud 
chtějí rozvíjet své „počítačové“ schopnosti, je tu pro ně informati-
ka, kde se naučí vše podstatné o počítači, vyzkouší si práci s různými 
kancelářskými a grafickými programy, naučí se základy programo-
vání a tvorby webových stránek. V kroužku robotiky se pak mohou 
naučit modelování a tisk na 3D tiskárně, seznámí se s robotickou sa-
dou Lego a vytvoří a naprogramují si vlastního robota. Pokud chce-
te své děti naučit zručnosti nebo máte doma malého kutila a chcete 
rozvíjet jeho schopnosti, doporučujeme skvěle vybavený modelářský 
kroužek. Děti zde pracují s papírem i se dřevem, obrábějí, lepí, barví, 
soustruží, modelují – a také se dozvědí něco o aerodynamice a ovlá-
dání RC modelů. Vybavení těchto kroužků bylo pořízeno díky dotaci, 
kterou se nám podařilo získat od Moravskoslezského kraje. 
Milovníci přírody mohou navštěvovat chovatelský kroužek, kde se 
naučí pečovat o křečky, morčata, králíky, vodní želvy a další zvířa-
ta, která v současné době klubovnu obývají. Mohou se také věnovat 
akvaristice, která má k dispozici akvária jak v prostorách chovatel-
ského kroužku, tak v horním patře budovy na ulici Julia Sedláka 18.
Nejsou si vaše děti jisté, co je bude bavit a k čemu mají vlohy? I těm 
nabízíme hned několik možností smysluplného trávení volného času. 
Možná by je mohl bavit nově vytvořený kroužek mladých hasičů, kte-
rý zde dlouhá léta chyběl. Pro nadcházející školní rok mají připrave-
nou spoustu zajímavých aktivit včetně spolupráce s mladými hasiči 
v polském partnerském městě Ozimku.
Pro šikovné ruce je tu šicí a řemeslná dílna, kde se děti naučí zákla-
dy textilních řemesel – šití, pletení, háčkování, vyšívání, macramé… 
a mnoha dalších. Vzdělávací plán se přizpůsobuje věku a schopnos-
tem účastníků, cílem je podpora kreativity, rozvoj fantazie a citu pro 
kombinaci různých technik, materiálů a barev, ale především radost 
z vlastní tvorby. 
Kroužek vaření je oblíbenou možností, jak se pobavit a něco uži-
tečného se naučit. V letošním roce děti zvládly jednodušší i náročné 
pokrmy, upekly si muffinky i vánoční perníčky a naučily se základy 
stolování.
Rýmařovské středisko volného času zkrátka nabízí široké spektrum 
nejrůznějších volnočasových aktivit, z nichž si určitě může vybrat kaž- 
dý. Vyberete si také?

Marcela Pavlová
ředitelka SVČ Rýmařov

Foto: archiv SVČ Rýmařov

Středisko volného času
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ss kroužek vedoucí věk den čas místo cena zahájení max.ú.

409 Africké bubny M. Fidler od 10 let SVČ 500 Kč 8

304 Akvaristika 7-13 let ÚT 14:30-16:00 500 Kč 14.9.2021 12

410 Badminton R. Šašinka od 10 let PO, ST 17:00-18:30 těl. gymnázia 500 Kč 6.9.2021 obsaz.

411 Florbal J. Pospíšil 6.-9. tř. ST 17:00-18:00 těl. 1. máje 500 Kč 22.9.2021 15

412 Florbal J. Pospíšil dorost ST 18:00-19:00 těl. 1. máje 500 Kč 22.9.2021 15

501 Horolezecký pro nejmenší K. Fryblíková 5-8 let PO 13:30-15:00 SVČ 500 Kč 6.9.2021 15

401 Horolezecký mladší J. Vala 9-14 let PO 15:00-16:30 SVČ 500 Kč 6.9.2021 15

402 Horolezecký starší J. Vala 15-18 let PO 16:30-18:00 SVČ 500 Kč 6.9.2021 15

403 Horolezecký profi J. Vala 8-18 let ČT 16:00-17:30 SVČ 500 Kč 9.9.2021 15

301 Chovatelský V. Bršťáková 6-16 let ÚT 14:00-17:00 500 Kč 14.9.2021 12

302 Chovatelský V. Bršťáková 6-16 let ST 14:00-17:00 500 Kč 15.9.2021 12

303 Chovatelský V. Bršťáková 6-16 let ČT 14:00-17:00 500 Kč 16.9.2021 12

404 Informatika J. Vala od 3. tř. ÚT 14:00-15:30 SVČ 500 Kč 21.9.2021 12

506 Jóga pro děti K. Fryblíková 6-9 let ST 13:30-14:30 SVČ malý sál 500 Kč 8.9.2021 15

104 Keramicko-výtvarný E. Kudláková od 4. tř. PO 14:00-15:45 SVČ 500 Kč/pol. 6.9.2021 12

105 Výtvarný a loutkoherecký E. Kudláková od 1. tř. ÚT 14:00-15:30 SVČ 500 Kč/pol. 7.9.2021 12

106 Keramicko-výtvarný E. Kudláková 1.-3. tř. ST 13:45-15:15 SVČ 500 Kč/pol. 8.9.2021 12

109 Výtvarný ateliér E. Kudláková od 5. tř. ČT 14:00-15:45 SVČ 500 Kč/pol. 9.9.2021 12

107 Keramicko-výtvarný E. Kudláková od 4. tř. PÁ 13:45-15:15 SVČ 500 Kč/pol. 10.9.2021 12

202 Kulturistika J. Jablončík dorost PO, ST 17:30-19:00 SVČ posilovna 600 Kč 13.9.2021 12

201 Lední hokej J. Živčák od 5 let PO, ÚT, ČT 17:00-19:00 zimní stadion 400 Kč 16.8.2021 30

405 Lukostřelba J. Vala od 3. tř. ST 14:00-15:00 těl. Horn. 500 Kč 22.9.2021 8

405 Lukostřelba J. Vala od 5. tř. ST 15:00-16:00 těl. Horn. 500 Kč 22.9.2021 8

502 Lyžařský 5-8 let ÚT, ČT 13:00-14:30 Flemm. zah. 2.9.2021 25

502 Lyžařský od 9 let ÚT, ČT 15:00-16:30 Flemm. zah. 2.9.2021 25

215 Mladí hasiči J. Skoupil 6-8 let ČT 16:00-17:00 H. zbrojnice 500 Kč 16.9.2021 15

414 Modelářský V. Borovička 8-15 let ÚT 15:00-17:00 600 Kč 14.9.2021 12

414 Modelářský V. Borovička 8-15 let ST 15:00-17:00 600 Kč 15.9.2021 12

408 Robotika J. Vala 11-15 let ČT 14:00-15:30 500 Kč 23.9.2021 12

408 Robotika ml. J. Vala 7-10 let PÁ 14:00-15:30 500 Kč 24.9.2021 12

505 Sluníčko – s programem K. Fryblíková 1-4 let+rodič ÚT, ČT 09:30-11:00 SVČ 7.9.2021 15

505 Sluníčko – volná hra dětí K. Fryblíková 0-4 let+rodič PO, PÁ 09:30-11:00 SVČ 6.9.2021 15

505 Sluníčko pro nejmenší K. Fryblíková 0-2 let+rodič ST 09:30-11:00 SVČ 8.9.2021 15

101 Společenský tanec od 9. tř.-SŠ PÁ 17:30-19:30 SVČ 800 Kč 25.3.2022 30 párů

422 Stolní tenis B. Rydzyková 8-15 let ST 15:30-17:30 SVČ malý sál 500 Kč 15.9.2021 12

415 Šachový od 1. tř. PÁ 15:00-17:00 SVČ 500 Kč 17.9.2021 12

213 Šicí a řemeslná dílna od 8 let ÚT 14:30-16:00 500 Kč 14.9.2021 12

204 TS Neila - Šehrezádky - orientální tanec H. Folvarská 7-11 let PO 15:00-17:00 SVČ malý sál 500 Kč 6.9.2021 15

204 TS Neila - Jasmínky - orientální tanec H. Folvarská 5-7 let ČT 15:00-17:00 SVČ malý sál 500 Kč 9.9.2021 15

206 TS Neila Annidia Juni - orientální tanec A. Cimbotová 11-16 let PÁ 15:00-16:30 SVČ malý sál 500 Kč 10.9.2021 15

206 TS Neila Annidia Teen+ - orientální tanec A. Cimbotová 17-26 let PÁ 16:30-19:00 SVČ malý sál 500 Kč 10.9.2021 15

214 Vaření V. Sabová od 8 let ČT 14:30-16:00 500 Kč 16.9.2021 10

PO
ÚT
ST

13.9.2021
14.9.2021
15.9.2021

L. Ptáčková
K. Jagošová SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

K. Fryblíková
M. Baruselová 1 000 Kč

K. Fryblíková
M. Baruselová 1 000 Kč

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

1x týdně 
250 Kč/pol.
2x týdně 

500 Kč/pol.

F. Bělík
V. Říhová

L. Pavlásek
M. Slovák

I. Němcová
L. Pleská SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

416 Volejbal A. Továrková 13 let-SŠ ÚT 19:00-20:30 těl. 1. máje 500 Kč 21.9.2021 15
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 Dospělí

417 Badminton R. Šašinka dospělí PO, ST 18:30-20:00 těl. gymn. 1000 Kč/pol. 6.9.2021 obsaz.

102 Francouzština – pok. K. Coudray mládež, dosp. ÚT 18:00-18:50 SVČ 1200 Kč/pol. 7.9.2021 10

102 Francouzština – zač. K. Coudray mládež, dosp. ÚT 17:00-17:50 SVČ 1200 Kč/pol. 7.9.2021 10

418 Informatika pro dospělé – zač. J. Vala dospělí ÚT 10:00-11:30 SVČ 500 Kč/pol. 12.10.2021 12

103 Italština – pok. K. Coudray mládež, dosp. PO 18:00-18:50 SVČ 1200 Kč/pol. 6.9.2021 10

103 Italština – zač. K. Coudray mládež, dosp. PO 17:00-17:50 SVČ 1200 Kč/pol. 6.9.2021 10

211 Jóga H. Čuková mládež, dospělí PO 18:00-19:00 SVČ velký sál 6.9.2021 15

212 Jóga H. Čuková mládež, dospělí ST 19:00-20:00 SVČ malý sál 8.9.2021 15

113 Keramika E. Kudláková dospělí ČT 16:30-19:30 SVČ 60 Kč za lekci 9.9.2021 12

423 Klub kondičního cvičení dospělí PO–PÁ dle rozpisu SVČ pos. 6.9.2021

112 Klub paličkování E. Kudláková 12 let-dosp. ČT 13:30-16:00 SVČ 100 Kč 9.9.2021 12

111 Kreativní tvorba, malba dospělí ÚT 16:30-18:30 SVČ 60 Kč/lekce 7.9.2021 10

419 Pilates + kondiční cvičení H. Tesařová mládež, dosp. ÚT, ČT 17:45-19:00 SVČ m.s. 500 Kč/pol. 28.9.2021 15

114 Společenský tanec zač. a mírně pok. dospělí PÁ 20:00-22:00 SVČ 1400 Kč/pár 1.4.-20.5.2022 20 párů

420 Stolní tenis A. Polák dospělí ÚT, ČT 19:00-21:30 SVČ 500 Kč/pol. 7.9.2021 12

421 Volejbal I. Hofírková dospělí ČT 19:00-20:30 těl. 1. máje 500 Kč/pol. 16.9.2021 obsaz.

216 Zumba M.Dudová mládež, dospělí ÚT 18:00-19:00 SVČ velký sál 500 Kč/pol. 21.9.2021 15

w w w . s v c r y m a r o v . c  z

 

1 000 Kč

1 000 Kč

70 Kč vstup 
800, 1000 Kč/

3 měs.

E. Kudláková
M. Míčková

F. Bělík 
V. Říhová

Policejní zápisník

Policejní hlídka byla 27. července odpoled-
ne vyslána na Jungmannovu ulici v Rýmařově 

k incidentu mezi 36letým mužem a jeho matkou. 
66letá žena policistům sdělila, že se její syn domů vrátil v podnapilém 

stavu, vyhrožoval jí újmou na zdraví a jeho jednání se stupňuje. Poli-
cisté provedli muži orientační dechovou zkoušku, která prokázala přes 
2,5 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto pře-
vézt muže na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění.

Krádež dřeva u Velké Štáhle
Mezi 22. červencem a 4. srpnem neznámý pachatel odcizil z okraje 
louky u lesa zvaného Štáhelský vrch v katastru obce Velká Štáhle  
24 m3 smrkové kulatiny o délkách 2,5 až 4 metry. Poškozené sou-
kromé společnosti z Hodonína tak vznikla škoda na majetku ve výši  

20 tisíc korun. Krádež vyšetřují bruntálští policisté. Informace, které 
by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného dřeva, lze 
kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálském policej-
ním čísle 974 731 651.

Nehoda cyklisty ve Staré Vsi
Na Potočné ulici ve Staré Vsi došlo 4. srpna k nehodě 50letého cyk-
listy. Z nejasných příčin vyjel na okraj vozovky, dostal smyk na štěrku 
a vjel do živého plotu u jednoho z domů. Při pádu na zem si způsobil 

lehčí zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v bruntálské 
nemocnici. Dechová zkouška u něj měla negativní výsledek.

Opilý muž skončil na záchytce

 por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK

oddělení tisku

Záchranáři v akci

Záchrana pacientů v nepřístupném terénu
Letečtí záchranáři ZZS MSK 27. července zasahovali v obtížně přístup-
ném terénu. Pro evakuaci zraněné pacientky byla použita technika „je-
řábování“  z vrtulníku.  Zásah  proběhl  ve  spolupráci  s profesionálními 
členy horské služby. Příprava na společné záchranné akce pomocí vrtul-
níku a použití speciálních technik je předmětem pravidelných cvičení.
Informaci o události v údolí Bílé Opavy přijalo krajské operační stře-
disko před půl dvanáctou dopoledne. Čtyřiašedesátiletá žena v nároč-
ném horském terénu uklouzla a poranila si levou nohu. Po ošetření 
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pracovníky Horské služby Jeseníky ji z terénu vyzvedl vrtulník LZS 
Ostrava. S podezřením na zlomeninu v oblasti bérce byla k převozu 
do zdravotnického zařízení předána pozemní zdravotnické posádce. 
V nedalekém Karlově pak letečtí záchranáři naložili na palubu sed-
matřicetiletého muže, který havaroval při jízdě na kole v terénu a byl 

ošetřován pozemní posádkou. S podezřením na zlomeninu hrudních 
obratlů jej rychle a šetrně přepravili do Fakultní nemocnice v Ostravě.

Foto a text: Bc. Ladislav Lang
zastupující tiskový mluvčí ZZS MSK

Poděkování za sponzorské dary
Prázdniny končí a my bychom rádi touto cestou poděkovali 
paní Ing. Elišce Volaříkové a hudební skupině Rybičky 48 za 
jejich sponzorské dary, každý ve výši 50 000 korun, díky nimž 
mohly děti z Dětského centra Pampeliška v Janovicích u Rý-

mařova strávit zážitky nabité léto na aktivizačních pobytech v Mikulově a v Malé Morávce. 
Umožněte dětem i vy prožít chvíle, které jim jejich často nelehký osud zpříjemní. Pro indi-
viduální dárce a budoucí sponzory uvádíme č. účtu DC Pampeliška: 19-745190267/0100, 
Komerční banka, a.s.

Děti a zaměstnanci DC Pampeliška Janovice u Rýmařova
Foto: archiv DC Pampeliška

Z kapsáře tety Květy 

Dobré, ale ještě lepší ráno
Na úvod si vypůjčím mongolské přísloví: Kdo nemá dluhy, je bohatý, 
kdo nemá nemoc, je šťastný. Chceme být šťastní, ale jak na to… Dob-
rá práce, láska, hodně peněz, domov, koníčky, radosti. Mít taky čas 
na sebe, neodbývat se, hýbat se, chodit na sluníčko, umět „vypnout“. 
A co ještě radí psychologové? Usmívejte se, kupte si květinu (prý nej-
lepší je s kulatými listy a taky hodně barevnými květy), udělejte si 
pořádek v drobnostech, které stále potřebujete a hledáte. 
Určitě každý z nás má svůj způsob, jak si udělat radost a odpočinout, 
třeba můžeme jenom lelkovat. Má kamarádka řekne: Nic po mně 
nechtějte, mám čas pro sebe. A začne: hygiena, manikúra, hezké ob-
lečení, káva do toho nejhezčího starožitného hrnečku, dobrý ženský 
časopis, televizní pořad, něco pro mlsný jazýček, telefonát přátelům, 
optimistické výhledy, vtipné obrázky. A taky hudba, která pohladí její 
uši. Spokojenost.
Nedávno jsme se všichni pobavili. Otec rodiny chtěl po nedělním 
obědě trochu klidu – však víte, gaučink – a tak vymyslel pro syna 
Juráška výbornou hru. Ta hra nese název „Líný pes“. Zaujal pozici 
psa na gauči a nikdo ho nesměl rušit, on byl hlavní postavou. Jiřík 
musel u dveří zabezpečovat klid. Hlídal a hlídal, dřepnul si, sedl si 
a už byl ve svých snech, Hypnos ho vzal do náruče. Jak broučci oba 

spali a spali… Hlavně, že se jim to líbilo, určitě bude repete. Nakonec 
– spánek je dobrá a levná záležitost.
Kdo z nás by nechtěl být šťastný a spokojený? Musíme tomu jít tro-
chu naproti, lidé, kteří se dovedou radovat z běžných věcí a projevo-
vat za ně vděčnost, jsou spokojenější. Zklidněme se a prožívejme to 
dobré, co právě přichází. 
Ráno se podívám do zrcadla, to je poloviční opice, ne poloviční, celá! 
A po nějaké chvíli si řeknu, ale ona se ta opička tak nějak mile podí-
vala, skamarádíme se, udělám si kávu a bude hezký den! Bude tady 
tak veselo, až přímo smutno! Každý večer si v sobě udělám inventuru, 
alespoň dvě radosti musí být. Nuda je pro mě slovo neznámé.
V jednom časopisu pro ženy, dívky a babičky bylo uveřejněno víc 
než třicet nápadů, jak najít aktivitu. Třeba: upeču chleba, začnu se 
otužovat, udělám koláž z fotek, naaranžuji květiny do vázy, udělám 
dobrý skutek, vytřídím šatník, začnu odpočívat, něco ušiju, a nebude 
to rouška, koupím si něco na sebe, vyrobím svíčku, ujdu aspoň pět 
tisíc kroků, udělám si malý výlet na kole, uvařím svá tři oblíbená jídla, 
zhlédnu oblíbený film…
Sbohem, špatná nálado, sbohem lockdownovým výmluvám!

Si

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Miroslav Stoppl – Rýmařov ....................................................... 80 let
Anna Buršíková – Rýmařov ....................................................... 81 let
Věra Korchová – Rýmařov ........................................................ 81 let
Olga Hanušová – Janovice ......................................................... 81 let
Jiří Sic – Rýmařov ..................................................................... 81 let
Helena Čermáková – Rýmařov .................................................. 81 let
Bořivoj Kobolka – Rýmařov ...................................................... 82 let
Růžena Pálková – Ondřejov ....................................................... 82 let
Olga Neshodová – Rýmařov ...................................................... 82 let
Miroslav Horák – Rýmařov ....................................................... 82 let
Adolfina Zavadilová – Rýmařov ................................................ 82 let

Blahopřání
Dne 16. 9. 2021 oslaví

paní Ludmila Chaloupková
své 95. narozeniny a svátek Ludmilek.

Milá maminko!
95 let máš a stále skvěle vypadáš.

Přejeme Ti jasnou mysl, ať Ti život dává smysl.
Potom štěstí do zásob a zdravíčka dvojnásob.

Pohodu a klid si nikým nenech vzít!

Krásné narozeniny Ti přeje Lída s rodinou.
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Radomír Pelka – Rýmařov ......................................................... 82 let
Antonín Podešva – Harrachov ................................................... 84 let
František Šuba – Rýmařov ......................................................... 84 let
Dagmar Pletková – Rýmařov ..................................................... 85 let
Jaroslav Hruban – Rýmařov ....................................................... 85 let
Vladimír Kodovský – Rýmařov ................................................. 85 let
Ľudmila Macháčková – Rýmařov .............................................. 85 let
Marie Schindlerová – Rýmařov ................................................. 85 let

Marie Nétková – Rýmařov ......................................................... 86 let
Anděla Kašparcová – Rýmařov ................................................. 87 let
Milan Vavroušek – Rýmařov ..................................................... 87 let
Ludmila Zavadilová – Rýmařov ................................................ 87 let
Miloslav Sedláček – Rýmařov ................................................... 87 let
Jana Mičudová – Rýmařov ........................................................ 87 let
Bedřiška Resnerová – Rýmařov ................................................. 88 let
Anna Echingerová – Janovice .................................................... 88 let

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Deset let poutí v Rudě na fotografiích v Galerii Octopus
V poslední červencový den byla před budovou muzea zahájena výstava 
fotografií nesoucí název Deset. Pojmenování neodkazuje k množství vy-
stavujících autorů, nýbrž k počtu let, během kterých se fotografové Jan 
Němeček, Roman Panáček, Daniel Poláček, Iva Stránská, Martin Stude-

ný a Lukáš Tofan každou první srpnovou neděli vydávali s fotoaparáty na 
pouť do Rudy. Po deseti letech se rozhodli výběr snímků představit na 
kolektivní bilanční výstavě.
Na Rýmařovsku není jiného místa, v němž by se snoubil půvab pří-

Rozloučili jsme se
Hana Urbášková – Janovice .........................................................1949
Leopold Skalník – Horní Město ...................................................1944
Ján Šulík – Rýmařov ....................................................................1951

František Kůdela – Rýmařov .......................................................1933
Pavel Charuza – Rýmařov ...........................................................1948

Přehled kulturních akcí – září 2021

25. 5. – 30. 9. Hedva Český brokát
Výstava: Za půvabem lidových krojů

13. 6. – 31. 10. hrad Sovinec
Výstava: Jindřich Štreit – Ohlédnutí

24. 6. – 30. 9. galerie Na Schodech
Výstava: Absolventi

25. 6. – 30. 9. kaple V Lipkách
Výstava: V chrámové kráse

31. 7. – 29. 8. Muzeum Rýmařov
Výstava: Deset – 10 let poutí v Rudě

3. 8. – 30. 9. Hedva Český brokát
Výstava: Barevné nitky života

28. 8. 
20:00 hod.
21:00 hod.
22:00 hod.

zámek Janovice
Večerní prohlídky

3. 9. 17:00 hod. náměstí Míru
Vernisáž Muzeum jubilejní 120–30

4. 9. – 31. 10. M. muzeum Rýmařov
Výstava Muzeum jubilejní 120–30

4. 9. Flemmichova zahrada
Den města – covidová verze

4.–5. 9. hrad Sovinec
Škola kouzel na Sovinci

5. 9. 8:30 Huzová, kostel
Pouť

5. 9. 11:15 Jamartice, kostel
Pouť

8. 9. 10:00 hod.
14:30 hod.

Hedva Český brokát
Mimořádné komentované prohlídky

9. 9.  17:00 hod. zámek Janovice
Přednáška: Památková péče

11. 9. 13:30 hod. Hedva Český brokát
Slavnostní otevření audiovizuálního sálu

11. 9. 15:00 hod. Kemp Indiana
Jesenický umělecký festival – JES art

11. 9. Stará Ves, kostel
Křížová cesta

11.–12. 9. hrad Sovinec
Sovinecké šelmování

12. 9.  10:30 hod. Stará Ves, kostel
Pouť

14. 9.  8:00 hod.
M. knihovna Rýmařov
Digitální odysea
Seminář: Jak na tablet a chytrý telefon

15. 9.  18:00 hod.
zámek Janovice
Přednáška: Hrad Rabštejn a jeho dvojí 
život

18. 9.  10:00 hod.
14:00 hod.

zámek Janovice
Kastelánské prohlídky

18. 9. Hedva Český brokát
Textilně-řemeslný workshop

18.–19. 9. hrad Sovinec
Kašpárek na skalním hradě

22. 9.   17:00 hod. Junácká chata na Stráni
Noc literatury

25.–26. 9. hrad Sovinec
Hradní hodování

26. 9.  9:00 hod. Rýmařov, kostel
Pouť

28. 9. hrad Sovinec
Jak se lidem žilo

28. 9.  10:00 hod. Skály, kostel
Pouť

29. 9.  10:00 hod. 
14:30 hod.

Hedva Český brokát
Mimořádné komentované prohlídky

Městské muzeum a Galerie Octopus
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rody s umně vytvořenými barokními artefakty v takové estetické 
a duchovní síle jako na Křížovém vrchu v Rudě. Kostel Panny Marie 
Sněžné se čtrnácti monumentálními pískovcovými zastaveními kří-
žové cesty, vybudovanými v letech 1756–1760, se stal duchovním 
centrem křesťanů a místem konání pravidelných poutí. Dvousetletou 
tradici se nepodařilo v druhé polovině 20. století přerušit ani komunis- 
tům, kteří v den konání poutě organizovali nejrůznější světské akce 
a zábavy, aby od církevního svátku odpoutali pozornost. Bez valné-
ho výsledku, do Rudy i v době totality zajížděly autobusy s poutníky. 
Právě ty začal na svých fotografiích zvěčňovat sovinecký fotograf 
Jindřich Štreit už v sedmdesátých letech. Na začátku devadesátých 
let dokonce v Rudě zorganizoval akci Objekt a vítr, které se zúčastnili 
významní tuzemští umělci.
Na aktivity Jindřicha Štreita podvědomě navázala šestice mladších 
autorů, kteří se potkali během studia na Institutu tvůrčí fotografie 

Slezské univerzity v Opavě. Jan Němeček, Daniel Poláček, Iva Strán-
ská, Martin Studený a Lukáš Tofan se od roku 2010 začali pravidelně 
setkávat u Romana Panáčka v Novém Poli u Janovic na prodloužené 
víkendy a vždy o první srpnové neděli zajížděli fotografovat účastní-
ky poutí v Rudě. V letech 2010–2020 tak vznikl pozoruhodný soubor 
zachycující rudské i přespolní obyvatele, poutníky, náhodné turisty 
a zástupce církve jakožto hlavní aktéry mše a výstupu po křížové ces-
tě či letních radovánek poutě. Každý autor se hledáčkem svého foto- 
aparátu zaměřil na něco jiného.
Pražský fotograf Jan Němeček se rýmařovské veřejnosti poprvé před-
stavil v roce 2019 na působivé výstavě v Galerii u Stromu poznání 
v Městské knihovně Rýmařov. Tehdy vystavoval fotografickou po-
ctu Danielu a Jiřímu Reynkovým z Petrkova, synům básníka, grafi-
ka a mystika Bohuslava Reynka a básnířky a překladatelky Suzanne 

Renaud. Stejně citlivě přistoupil k zachycení rudských poutníků na 
vytříbených černobílých a barevných snímcích, ve kterých se moti- 
vem červených slunečníků blíží až k impresivním obrazům konce  
19. století. 
Lukáš Tofan z Prahy vystavil černobílou sérii Mizející, jež zobrazuje 
jedenáct vybraných zastavení. Na první pohled má divák pocit, že 
vidí dobře známé sochy. Při bližším zkoumání ale zjistí, že autor vy-
retušoval z reliéfních polí srdčitého tvaru jednotlivé figurální scény 
z Kristova výstupu na Golgotu, někde zmizela i vytesaná římská čís-
la. Konkrétní zastavení tak anonymizoval, zevšednil a zobecnil. Již 
nezáleží na pořadí, nezáleží ani na příběhu. Zároveň je jeho zásah 
možné chápat jako memento.
Roman Panáček, fotograf z Nového Pole a člen rýmařovského Spol-
ku OCTOPUS, představil vynikající barevné panoramatické fotogra-
fie, vyznačující se pečlivým zájmem o kompozici a světlo. Lidé se 
v nich stávají součástí architektury a okolí, ale platí to i naopak. Série 
působivých portrétů „obyčejných lidí“, nejrůznějších typů, v jejichž 
tvářích se odráží radost či trpké zkušenosti života, diváka přesvědčí 
o fotografově citlivém a velmi lidském přístupu, kterým na portréto-
vaném nic nezakrývá, ani nezdůrazňuje. 
Soubor dvanácti čtvercových barevných fotografií Ivy Stránské nese 
příhodný název Móda z poutí. Autorka, v současné době žijící v Ir-
sku, se zaměřila na garderobu poutnic a poutníků. Výřezy snímků 
překypují všemožnými rostlinnými a geometrickými vzory šatů, nej-
různějšími strukturami materiálů, barvami a jejich odstíny; poutníky 
zastupují módní doplňky v podobě slunečníků, deštníků, klobouků, 
kabelek či tašek. I dobře zvolený outfit má na pouti své místo. 
Pás sestavený z dvojic fotografií pochází od Martina Studeného z Vel-
kého Týnce. Ten asi nejlépe vystihl dvě neoddělitelné stránky lid-
ského života – světskou a duchovní, a to nikoliv dokumentárním či 

Jan Němeček před fotografiemi Ivy Stránské

Zleva Jindřich Štreit, Daniel Poláček, Roman Panáček, Martin Stude-
ný, Iva Stránská, Jan Němeček a Lukáš Tofan 

Roman Panáček hodnotí uplynulých deset let

Ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek a Jind-
řich Štreit
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Výstava voskových batik v Hedvě Český brokát
Výstavu absolventských prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov v ga-
lerii Fabrika v budově textilky Hedva Český brokát od 3. srpna vystřídala 
stejně  pozoruhodná  výstava  voskových  batik  Jaromíry  Posmýkové  ze 
Zábřehu na Moravě. 
Autorka absolvovala studium na pedagogické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, které ji předurčilo k profesi učitelky českého 
jazyka a dějepisu. Byť výtvarný obor nevystudovala, již od dětských 
let ji zajímá malba, kterou tvoří takřka na všech materiálech. Po od-
chodu do penze se stejně intenzivně začala zabývat voskovou batikou, 
technikou malby vřelým voskem a barvami na textil. „Stala se mi té-
měř vášní. Je to práce technicky a časově náročná, nepředvídatelná, 
někdy skoro záhadná, ne vždy vedoucí ke zdárnému konci. Kam totiž 
neplánovaně ukápne vosk, tam už navěky zůstane a nedá se ničím pře-
malovat! Snad právě pro určité zápasy při zrodu dílka je tvoření o to 
víc naplňující,“ popisuje techniku autorka. 
Inspiraci nachází především v přírodě, která jí nabízí nepřeberné 
množství námětů a vnáší dle jejích slov do života radost, smysl a po-
zitivní myšlení. Nejčastější náměty – žena, květina, domov – podle ní 
vyjadřují ty nejcennější věci v životě každého z nás.
 „Svými obrázky se snažím navodit v divákovi asociace, myšlenky. Ty 
jsou ryze individuální a jedinečné, neopakovatelné, každý z nás ten-
týž obrázek vnímá jinak. Proto své názvy přidělené na základě pocitu 
uvádím na zadní straně. Je na každém z vás, jaké představy ve vás 
vyvolá, jaké myšlenky ve vás navodí a jak si ho pojmenujete vy sami. 
Nejen tvorba jako taková, ale i váš zájem o moje dílka a radost z nich 

dává mému tvoření smysl. Ať se vám moje obrázky líbí, a pokud si je 
zakoupíte, ať pohled na ně vnese do vašich životů klid a pohodu!“ 
komentuje výstavu autorka.
Své práce představila na výstavách v Šumperku, Zábřehu, Postřel-
mově, Chocni, Jeseníku, Hranicích, Valašských Kloboukách, Branné, 
Dobromilicích, Uničově a nyní v Rýmařově, kde bude její prodejní 
výstava k vidění do 30. září. 

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

kritickým způsobem, nýbrž s humorem. Na spárovaných snímcích se 
potkávají do modlitby zahloubaní poutníci s návštěvníky pojídajícími 
langoše s kečupem a bloumajícími mezi stánky s cetkami; lidé pokle-
kají před křížem nebo se prohánějí na kolotoči.
Škoda že Daniel Poláček z Prahy, zastoupený pouze jednou fotografií, 
nemohl ukázat více, a to zásahem noční můry současného člověka – 

kvůli ztrátě digitálních dat, která jej připravila o část fotografické tvorby.
Výstavu stihnete navštívit do neděle 29. srpna, a pokud srpnové poutě 
v Rudě pravidelně navštěvujete, možná se na fotografiích i najdete. 

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Zdenka Přikrylová Nesetová

Jaromíra Posmýková před svými batikami

Městské muzeum Rýmařov zve na oslavu svých výročí 

Rýmařovské muzeum letos slaví dvě významná jubilea: přesně před 120 
lety bylo založeno jako regionální městské a německé, 30 let pak uběh-
lo  od  jeho  porevoluční  obnovy.  Pro  připomenutí  těchto milníků  se  na 
září  a říjen  chystá  výstava  v  prostorách muzejní  galerie  a na  hlavním 
náměstí v Rýmařově. 
Na panelové výstavě na náměstí se dozvíte základní informace o his-
torii rýmařovského muzea, jeho struktuře, sbírkách či publikacích, 

jakož i o téměř desetileté úspěšné spolupráci s polskými kolegy ze 
skanzenového Muzea Wsi Opolskiej w Opolu, které při té příležitos-
ti oslaví 60. výročí svého založení. Zatoužíte-li po poznání dalších 
podrobností a po setkání s historickými předměty a artefakty, musí-
te zavítat do muzea. V jeho Galerii Pranýř i zrenovovaných sálech 
Galerie Octopus bude instalována výstava ze sbírkových předmětů, 
které jsou z důvodu omezených prostor muzea většinu času uloženy 

Původní německé muzeum v prostorách radnice (do roku 1943), fond 
SOkA Bruntál se sídlem v Krnově

Mgr. Jiří Karel provází depozitářem (1998)
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v depozitáři. Poprvé budete moci zhlédnout soubor předmětů zapůj-
čených ze Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově či 
muzeálie, jež tvořily sbírky rýmařovského okresního vlastivědného 
muzea. Po jeho zrušení v roce 1958 musely být všechny předměty 
předány bruntálskému muzeu a staly se součástí jeho sbírek. Připo-
menuty budou rovněž dvě vynikající osobnosti německého a českého 
Rýmařova, starosta, vzdělanec a podnikatel Wilhelm Ludwig, který 
muzeum v roce 1901 založil a staral se o ně do své smrti v roce 1943, 
a pedagog, historik a archeolog Mgr. Jiří Karel, jehož zásluhou bylo 
městské muzeum v roce 1991 obnoveno. 
Připomeňte si tuto událost s námi a přijďte v pátek 3. září v 17 hodin 
na rýmařovské náměstí, kde slavnostně zahájíme dvě výstavy, zavzpo-
mínáme na doby minulé a představíme nový katalog k výstavě, který 
si budete moci odnést. K tomu všemu si budete moci dát skleničku 

vína, drobné občerstvení nebo se zaposlouchat do jazzových písní sku-
piny LAM trio. Při nepřízni počasí se akce uskuteční v budově muzea.
Akce proběhne v rámci ročního projektu „Muzeum jubilejní.  
120–60–30“, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euro-
regionu Praděd a městem Rýmařovem. 
K této příležitosti je od 27. srpna v prodeji také mimořádné celoba-
revné vydání Rýmařovského horizontu pojednávající o stodvacetileté 
historii muzea. 

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv MMR

Přírůstek do sbírek 
Srpen: anonymní fejeton – 1. část 

Jak se žilo za doby kapitalistů v době první republiky
Městské muzeum Rýmařov získalo v červnu z Horního Města sešit 
formátu A5 s černými deskami, na jehož 34 stranách je šedomodrým 
inkoustem a drobným písmem s často namáčeným perem popsán pří-
běh pracovníka v kultuře. Název krátkého anonymního útvaru – který 
autor uvádí jako fejeton – sice odkazuje k meziválečnému „kapitalis-
tickému“ období, nicméně reálie a děj jsou pravděpodobně zasazeny 
do padesátých let 20. století, jak může dokládat i poznámka v sešitě 
„Jiráskův Hronov 11. 8. 56 do 15. 8. 56“. Pro lepší pochopení dobo-
vých reálií byly za číselnými odkazy vloženy krátké komentáře histo-
rika Mgr. Jiřího Karla.
Text je zachycením nadčasových osobních animozit mezi lidmi a vy-
kreslením povahových vlastností některých protagonistů, ale i zobra-
zením tehdejší přísně hierarchické společnosti s důrazem na kontrolu 
a poslušnost na úkor osobního přínosu hlavního hrdiny – „stařečka“. 
Ten kvůli nepochopení tehdejšího charakteru kulturní činnosti, kte-
rá se od něj vyžadovala, musel odejít z práce, již miloval a měl v ní 
úspěch. Text sice není dokončen a nemá vysokou literárně uměleckou 
hodnotu, o to důležitější je však regionální, ryze osobní reflexe, sub-
jektivní výpověď o stavu kultury a společnosti v minulosti. 
I tehdy byla na vesnici nějaká osvěta. A tak si jednou řekl šedesáti-
letý starý penzista,1 že by si mohl přivydělat ke své penzi něco navíc. 
V kultuře se vyznal, neboť ji prováděl již čtyřicet roků zdarma neznaje 
své rodiny, žena ho často doma ani neviděla, přes den jako úředníček 
za stolem a večer ve svém živlu, v šíření kultury. Rozhodl se tedy jed-
noho krásného dne, že si podá žádost. Žádost jeho byla přijata, neboť 
jeho předchůdce prý nic nedělal, takže budou míti jistotu v dobré nové 
vedení, neboť stařeček, jak o něm bylo známo, byl člověk pokrokový.
A tak tedy nastoupil, ač brzy seznal, že udělal chybu. Nastoupil právě 
v době, kdy vedení, řídíc kulturu na okrese, bylo vyměňované pro jisté 

Pracovníci muzea a informačního centra, zleva Tomáš Lašák, Jitka 
Šašinková, Petr Balcárek, Růžena Zapletalová, Michal Vyhlídal a Iva 
Kyjáková (2019)

Současná expozice baroka a 19. století (2020)
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a vážné lajdáctví. Pilo se v úřadě,2 kde byly zvány i ženy,3 a někdy 
se tak „kultura“ držela do rána. Když na to nebylo peněz, bralo se 
z úředních. Nic jim nevadilo, že to byly osoby vážené a ženaté, o čemž 
jejich manželky neměly ani zdání. Dokonce mladý novomanžel prý 
chytil nějakou mužskou nemoc.4 No staříček si v duchu řekl, že je dob-
ré, že byli tito vyměněni, některý z nich dokonce i zavřen.5

Pustil se tedy s chutí do práce. Ve dne v noci byl na nohou. Práce se 
mu dařila, neboť v jeho úseku asi v devíti obcích, které náležely do 
jeho obvodu, se kulturně mnoho nežilo, ledaže mládež někdy měla 
tu svoji taneční zábavu, kdy pod vlivem alkoholu se potom poprala. 
Byli to však jen někteří a bylo nutno, aby tito nenakazili ty druhé, aby 
se něco dělo, aby se dalo něco všem, aby mohli si užít. Stařeček si 
řekl: „Co kdybych v těch obcích založil divadelní kroužky, aby mládež 
mohla si užít jiným způsobem, způsobem takovým, aby sami sebe za-
městnali a též aby lid na vesnici měl z toho také něco. Vždyť J. K. Tyl 
to dělal též, že probouzel lid zase po stránce vlastenecko-pokrokové.“ 
A tak stařeček si vzal jeho vzor a sehnal si ochotníky v místě a sehrál 
s nimi divadelní kus, napřed rázu lehčího. Kus se vydařil a i nějaký 
zájezd se udělal do sousední vesnice, aby dodal chuti i v těchto ves-
nicích. Někdy se mu to podařilo a skutečně se i hrálo. Stařeček jim 
s radostí pomáhal s nácvikem, jezdil k nim a ráno se vracel. A tak asi 
v sedmi obcích založil divadelní kroniky, neboť stařečka všude znali 
jak mladí, tak staří. V některých obcích však se mládež, ač kroužek 
měla, nemohla sjednotit na tom, kdo je bude vést, jinde zase by rádi 
hráli, ale neměli kde, a tak staříček běhal, pomáhal, přemlouval a na-
bízel svoji pomoc, jak kde mohl. Byl však velmi překvapený, když mu 
jednou jeho nadřízený řekl, že v „jeho obvodě se nic nedělá, že nejsou 
zajištěny přednášky a jiné aktivity“. 
Stařeček se trochu zarazil tím, že nebyl pochopen, že zapomněl při 
své práci také na tvoření buněk,6 a namítl pouze, že „jest napřed nut-
né na těchto vesnicích dát dohromady několik jednotlivců, kteří by 
byli ochotni pomoci šíření kultury na vesnici“.7 Jelikož byl vedou-
cí z okresu rozumný, přestože byl mladý, neřekl již ani slova. A tak 
se staříčkovi ulevilo a začal ještě houževnatěji. Jednou byli svoláni 
všichni osvětoví pracovníci za krajskou oblast pro další informace, 
jak postupovat při tak důležité práci, jako jest šíření osvěty na vesnici. 
Stařečka potěšilo, že jeho návrh, aby se vesnice sama kulturně vyžila, 
byl vzat za první úkol vyhrazené práce.8 Po ukončení konference pln 
nového vzpružení odjížděl se svým nadřízeným autem domů. Avšak 
jeho radost byla malým případem zkalena. Stalo se to tím, že před 
jedním městečkem se auto zastavilo. Stařeček, neznaje příčinu náhlé-
ho zastavení, sedí vedle šoféra – svého nejbližšího nadřízeného, dívá 
se před auto, kde leželo několik otýpek slámy, které sedlák ztratil,9 ty 
však nepřekážejí v jízdě a mohou se objet. Proč tedy zastavil? A když 
tak o tom uvažuje, drcne jej šofér, jeho nadřízený: „Což pak nevi-
díš?“10 Stařeček pochopil ihned a jo, odhodil otýpky slámy z cesty, 
aby nemusel objíždět. Vstal a otýpky odklidil a jelo se dál. Stařeček 
uvažoval o formě upozornění svého nadřízeného. „Tak to nemohl říci 
hned, že mu to překáží?“ Vždyť když zastavil, mohl říct: „Stařečku, 
běž, odhoď to,“ a jelo by se dál. Vždyť by mně na tom nezáleželo, 
přestože nás v autě bylo pět. „No, neškodí.“ Srovnával si ve své hlavě, 
„jsi nejnižším podřízeným, a přestože nejstarším, musíš se podřídit,“ 
a tak si to celou cestou vemlouval.11

1 Šedesátiletý penzista, který sám sebe později nazývá „stařečkem“, 
patřil ve své době k nejstarším občanům. Průměrná životnost mužů 

byla v 50. letech minulého století 62,3 roků, v roce 2016 to bylo 76,2 
roků. Být osmdesátníkem před rokem 1989 přinášelo srovnání téměř 
s Metuzalémem, dnes žádná zvláštnost. 
2 Pití alkoholu, především v pracovní době, bylo výrazem psycho-
logického vyčerpání z poválečného období, kolektivní společenské 
frustrace a především sovětizace pracovní morálky české a slovenské 
občanské společnosti. Alkoholismus včetně dětských pijanů byl sice 
pohromou Rýmařova již v devatenáctém století, avšak po válce se stal 
obecně přijatelnou zábavou, ruku v ruce se rvačkami, sexuálními pro-
hřešky, rozvrácenými rodinami, zničenými osudy dětí, chronickými 
pijany i předčasně mrtvými. 
3 V té době existovala silná segregace pracovních kolektivů mužů 
a žen. Smíšené kolektivy především v dělnických profesích byly spí-
še vzácností. Zvát ženy do kolektivu mužů znamenalo na takovém 
pracovišti především nikoli práci, nýbrž „zábavu“. Některé způsoby 
navazování smíšených kontaktů se dokonce podporovaly, jako např. 
oslavy MDŽ, „družby“ sovětských vojáků, členů komsomolu s člen-
kami SSM a KSČ z lékařských škol a fakult apod. Sexuální obtěžo-
vání (nebo hnutí jako Me Too) bylo fenoménem naprosto neznámým, 
trestné bylo pouze znásilnění mužem. Muži-homosexuálové byli až 
do převýchovy většinou na psychiatrických klinikách nebo úředně 
zbaveni svéprávnosti. 
4 Mimo kolektivní zábavy jako spartakiády, sportovní zápasy a státem 
organizované průvody bylo sexuálně promiskuitní chování pro vět-
šinu společnosti jednou z mála individuálních svobodných činností. 
Kvůli nedostatku jiných podnětů (kulturních, vzdělávacích, nábožen-
ských apod.) se občan orientoval na činnost, kterou sice stát přímo 
nepodporoval, nicméně jako jedna z mála nebyla pronásledovaná. 
5 Pravděpodobně za tzv. hospodářskou kriminalitu, trestanou na rozdíl 
od dnešní doby vyššími tresty jako zločinný přečin individua vůči 
socialistickému kolektivu (zločin proti socialistickému vlastnictví).
6 „Buňka“, tj. stranická buňka. Snahou kulturních pracovníků mělo 
být nejen lid bavit populárními divadelními scénami, jako např. hrou 
Kaťuša (česky Kateřina), ale především formovat jeho myšlení vý-
chovou k socialistickému člověku. Proto měl kulturní pracovník pře-
devším povinnost agitovat lid ke vstupu do společenských organiza-
cí, jako např. Jednotného svazu českých zemědělců, Lidových kursů 
ruštiny (LKR), Rady žen (RŽ), Československého svazu žen (ČSŽ), 
Svazarmu (Svazu pro spolupráci s armádou), LM, ROH, PO, ČSM 
(později SSM), KSČ, Svazu československo-sovětského přátelství, 
Svazu protifašistických bojovníků ad. 
7 Stařečkovi jakožto občanu žijícímu na vesnici šlo zřejmě o probuze-
ní zájmu vesnických obyvatel vůbec. 
8 Do té doby převažoval ještě způsob „přivážení“ kultury na vesnici 
z kulturních center, z měst, podobně jako za války, kdy u štábu exis-
tovali kulturní pracovníci, kteří dojížděli do týlu fronty bavit vojáky. 
9 „Sedlák“, tzv. „kulaci“ byli ostrakizováni a nuceni vstupovat do JZD. 
10 „Copak nevidíš?“, forma tykání, byť i staršímu člověku, byla běžná, 
tykala si většina obyvatelstva nebo se formálně oslovovala „soudru-
hu/soudružko“, např. „soudružko učitelko“. 
11 Šikana (mobbing, bossing) byla v té době pojmem neznámým, ne-
trestaným, a proto hojně rozšířeným.

Petr Balcárek, Ph.D.
Foto: archiv Městského muzea Rýmařov

Poznámka redakce: Druhá část fejetonu vyjde v čísle 9/2021  
dne 24. 9. 2021.
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(Nejen) literární výročí

1. 9. 1941  zemř. Jiří Orten, vl. jm. Jiří Ohrenstein, spisovatel  
(nar. 30. 8. 1919) – 80. výročí úmrtí 

4. 9. 1881  nar. František Kysela, výtvarník (zemř. 20. 2. 1941)  
– 140. výročí narození 

7. 9. 1901  nar. Jarmila Glazarová, spisovatelka  
(zemř. 20. 2. 1977) – 120. výročí narození 

8. 9.  Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku 1966 
(UNESCO) 

8. 9. 1841  nar. Antonín Dvořák, skladatel (zemř. 1. 5. 1904)  
– 180. výročí narození 

9. 9. 1901  zemř. Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec, 
francouzský výtvarník (nar. 24. 11. 1864)  
– 120. výročí úmrtí 

12. 9. 1921  nar. Stanislaw Lem, polský spisovatel  
(zemř. 27. 3. 2006) – 100. výročí narození 

14. 9. 1321  zemř. Dante Alighieri, italský básník  
(nar. v květnu 1265) – 700. výročí úmrtí

14. 9. 1851  zemř. James Fenimore Cooper, americký spisovatel 
(nar. 15. 9. 1789) – 170. výročí úmrtí 

15. 9. 2011  zemř. Otakar Vávra, filmový režisér a scenárista  
(nar. 28. 2. 1911) – 10. výročí úmrtí 

19. 9. 1911  nar. William Gerald Golding, anglický spisovatel, 
nositel Nobelovy ceny (zemř. 19. 6. 1993)  
– 110. výročí narození 

21.–22. 9.  Dny evropského dědictví – v ČR se slaví od roku 

1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, součástí jsou Dny otevřených 
dveří památek 

22. 9.  Světový den měst bez aut – od roku 1998 ve Francii, 
později jinde ve světě 

22. 9. 1871  nar. Karel Dostál-Lutinov, spisovatel a překladatel 
(zemř. 29. 11. 1923) – 150. výročí narození 

22. 9. 1931  nar. Ladislav Fialka, mim, choreograf, tanečník a reži-
sér (zemř. 22. 2. 1991) – 90. výročí narození 

23. 9. 1871  nar. František Kupka, výtvarník (zemř. 21. 6. 1957)  
– 150. výročí narození 

23. 9. 1901  nar. Jaroslav Seifert, spisovatel a překladatel, nositel 
Nobelovy ceny (zemř. 10. 1. 1986) – 120. výročí naroze-
ní 

24. 9.  Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958 
25. 9. 1941  nar. Antonín Brousek, básník (zemř. 1. 5. 2013)  

– 80. výročí narození 
28. 9.  Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí za-

vraždění sv. Václava v roce 929 
28. 9. 1891  zemř. Herman Melville, americký spisovatel  

(nar. 1. 8. 1819) – 130. výročí úmrtí 
28. 9. 1971  zemř. Bohuslav Reynek, výtvarník, básník a překladatel 

(nar. 31. 5. 1892) – 50. výročí úmrtí
30. 9.  Mezinárodní den překladatelů – slaví se na svatého 

Jeronýma, patrona překladatelů

Citát:   Dobré knihy říkají pravdu, i když jsou o věcech, které nikdy neexistovaly a nikdy existovat nebudou.  
Stanislaw Lem

Kniha, jejíž děj se odehrává na vesnici 
Tereza Horváthová: Sydney (My dva z B.)

Výzva k přečtení knihy, jejíž děj se odehrává na vesnici, mi udělala 
radost. Je to téma, se kterým jsem sžitá, a ráda si čas od času takový 
příběh dopřeju. Ještě raději jsem si přečetla prózu určenou dětem star-
šího školního věku, která navíc byla nominována na Magnesii Literu 
v kategorii literatury pro děti a mládež. Napsala ji Tereza Horváthová, 
současná autorka oceňovaných knih (například její Modrý tygr získal 
v roce 2004 Zlatou stuhu v kategorii Krásná kniha jako celek), spo-
lumajitelka rodinného nakladatelství Baobab a iniciátorka táborského 
knižního festivalu Tabook. Na stanici Českého rozhlasu Vltava ji mů-
žete pravidelně slyšet v Ranní úvaze. 
Kniha Sydney (My dva z B.), kterou vybavil ilustracemi designér, gra-
fik a ilustrátor Juraj Horváth, předkládá čtenářům svědectví o důsled-
cích narušených rodinných vztahů. Dvanáctiletý Tonda nás zavede 
do jihočeské vesnice, kde žije s matkou a otčímem, kteří ve svých 
rolích absolutně selhali a utápí se v sebedestrukci. Nezbývá mu než 
spoléhat na výpomoc sousedů a vlastní silnou vůli. O to odhodlaněji 
si bere pod křídla nevlastního brášku, prvňáčka s poruchou pozor-
nosti, a dočasně za něj přebírá zodpovědnost. Klukovský sen o cestě 

do Austrálie symbolizuje vrak škodovky, nazývaný Sydney, který se 
stal pro oba bratry útočištěm. Tondovo vyprávění bude asi děti, které 
měly v životě víc štěstí, šokovat, přitom působí velice věrohodně. Tu-
šíme, že řešení složité situace Tonda sám nezvládne a bratry z B. stát 
rodičům odebere a odvede až do azylového domu za Prahou. Jenže po 
odstěhování nové kamarádky Tondovi zoufale chybí dosavadní chabé 
vazby a rozhodne se pro útěk… 
Autorka velice čtivě a pro děti vstřícným současným jazykem doku-
mentuje, čemu jsou vystaveny děti z dysfunkčních rodin a jakému 
strádání musí čelit.

Včera jsem se porval s Feďou. Je mi to líto, ale jinak to nešlo. Na začát-
ku to vypadalo úplně nevinně. Máma mě poslala zaplatit dluh do krámu 
a koupit něco k jídlu a pivo. Vrátil jsem dluh a za zbytek jsem koupil 
brambory a slaninu. Bylo toho tak na dva dny, chleba, hořčice, mouka, 
jedna konzerva lančmítu a cibule. Dostal jsem ještě víc věcí pro nás 
s Jeníčkem, ale ty jsem dostal zadarmo a hned jsem je schoval do Syd-
ney. Máme tam skrýš, a když je největší hlad, vždycky se tam něco na-

Čtenářská výzva
Rýmařovská knihovna se opět zapojila do Čtenářské výzvy, kterou 
pořádá web Databazeknih.cz. Smyslem výzvy je objevovat knihy 
hrou. Stačí přečíst dvacet knižních titulů podle dvaceti pokynů. Ty 

najdete na webu Databazeknih.cz, na našem facebooku a webových 
stránkách knihovnarymarov.cz.
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jde. Jenže jak jsem vrátil ten dluh, na pivo mi nezbylo. Máma se na mě 
trochu zlobila, ale nebylo jí moc dobře a neměla sílu se se mnou hádat, 
ale pak se do mě pustil i Feďa. Že jsem ty peníze na pivo určitě ukrad, 
že mi nemůže věřit. Nevím, co tam s mámou předtím řešili, ale já jsem 
to poslouchat nechtěl. Poslední dobou jsou oba na nervy. Radši pořád 
chodíme ven. On by stejně nechtěl slyšet pravdu. Že na pivo už nezbylo. 
A že by mi ho paní Nováčková stejně nedala, protože nemá ráda, když 
si nás Feďa pro něj posílá. Hrozně se na mě rozkřičel, jenže pak začal 

řvát i na mámu a začal ji tahat za zápěstí. Tak jsem se s ním začal prát 
a pak jsem utekl z domu. Jenže Jeníček zůstal zavřenej v pokoji a já za 
ním nemohl. Jenom jsem se modlil, aby ty dva na sebe přestali křičet.

(HORVÁTHOVÁ, Tereza. Sydney (My dva z B.). 1. vyd. Praha: Bao- 
bab, 2020, s. 26–27.)

Petra Klimentová
Městská knihovna Rýmařov

Karin Lednická: Šikmý kostel
Petra Dvořáková: Dědina
Michaela Klevisová: Drak spí
Jo Nesbo: Království

Další tipy na knihy, jejichž děj se odehrává na vesnici:
Kateřina Šardická: Noci běsů
Martyna Bunda: Bezcitnost
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně
Weronika Gogola: Po troškách

Jiří Hájíček: Selský baroko
Viktorie Hanišová: Houbařka
Jana Poncarová: Podbrdské ženy
Michal Vaněček: Mlýn
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Výměnná burza knih 
o letních prázdninách 

  
v čítárně 

od 12. července  
         do 31. srpna 
     8:30–11:30 

12:30–16:00 
 

kromě středy 
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Organizace a spolky

V Rudě u Rýmařova se konala tradiční pouť
Na  pouť  v Rudě  u Rýmařova  se  první  srpnovou  neděli  sjeli  poutníci 
z mnoha koutů republiky. Touto událostí tradičně ožije celá vesnice, ne-
chybí stánky s perníky, kolotoče a další pouťové atrakce. Křížovou ces-
tu letos absolvovali poutníci kvůli silnému dešti v kostele Panny Marie 
Sněžné.
První mše začala v devět hodin ráno a sloužil ji biskupský notář Mar-
tin Kubeš. Druhou, hlavní poutní mši celebroval v jedenáct hodin opat 
kláštera Nová Říše Rudolf Kosík. Tradicí je, že se po skončení mše 
poutníci vydají ke čtrnácti zastavením místní křížové cesty. Letos 
však nebylo kvůli počasí možné tuto pouť uskutečnit. 
Budování unikátní křížové cesty od kostela Panny Marie Sněžné na 
Křížový vrch bylo zahájeno roku 1760. Tvoří ji pískovcové sochy 
završené do tvaru srdce, v němž jsou velmi detailně propracova-
né výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Dvanácté zastavení, sou-
soší v nadživotní velikosti, stojí na vrcholu Křížového vrchu (589  
m n. m.), odkud je výjimečný kruhový výhled na úrodnou rovinu 
Hané, ohraničenou strmým okrajem Nízkého Jeseníku na straně vý-
chodní a severovýchodní, severní částí Drahanské vrchoviny a Zá-
břežskou vrchovinou na straně západní, směrem severozápadním na 
Hanušovickou vrchovinu se vzdálenou siluetou Orlických hor a smě-
rem severním na masiv Hrubého Jeseníku. 
Ruda je stará hornická osada, kde se těžila železná ruda. Barokní 
kostel Panny Marie Sněžné dal v Rudě postavit v letech 1756–1758 

uničovský rychtář Jiří Greschenberger jako poděkování za záchranu 
svého života při nebezpečném pádu do rokle v tamním lese. Tuto 
událost připomíná obraz u vchodu do kostela. O vysoké návštěvnosti 
poutního kostela během staletí svědčí prošlapaný práh při vchodu do 
chrámu.

Foto a text: JS 
Zdroj: poutni.ado.cz, www.rymarovsko.cz

Velká cena Indiana 2021
8. srpna se uskutečnil 24. ročník tradiční mezinárodní soutěže v ovlá-
dání dlouhého biče a ve vrhu nožem a sekerou Velká cena Indiana. Na 
půdě stejnojmenného kempu v Janovicích u Rýmařova  se  soutěže  zú-
častnilo 25 soutěžících z ČR a jeden soutěžící z Polska.

Počátky soutěže sahají do roku 1998, kdy se o prvním listopadovém 
víkendu uskutečnil první ročník v areálu rekreační chaty Relaxa ve 
Žďárském Potoce. Dalších třináct ročníků proběhlo ve spolupráci 
s rýmařovským střediskem skautů a skautek u Junácké chaty na Strá-
ni. Od roku 2013 probíhá soutěž v areálu Kempu Indiana, který získal 
svoje jméno právě na počest této už skoro čtvrt století trvající soutěžní 
tradice. 
Páteční program odstartoval promítáním letního kina a ohňovou show 
v podání šumperské umělecké skupiny Meče-blesky a navštívilo jej 
více než 60 návštěvníků. Sobotní soutěž pak v průběhu dne přišlo 
zhlédnout dalších 150 diváků. Přálo nám hezké počasí a celý den 
probíhal v poklidné a přátelské atmosféře. Klání bylo jako obvykle 
rozděleno na dvě kolbiště, soutěž v ovládání biče probíhala přímo 
v centru areálu, vrhačská soutěž pak v horní části stanového kempu, 
která nabízí soutěžícím klid a také dostatečný prostor pro disciplíny, 
jako je bojová dráha, vzdálenostní postupka atd. 

Děti soutěžily o Cenu Franka Elstnera. Radost nám dělala větší 
účast na vrhačské soutěži dětí a juniorů, naopak v dětských katego-
riích ovládání biče byla, snad i kvůli covidové situaci, menší nežli 
v minulých ročnících. Nejmladší účastnici Marii Vaňkové bylo 5 let 
a soutěžní den byl i jejím narozeninovým. Nejstarší účastník soutěže, 
legenda mezi evropskými vrhači Josef Pepe Smékal, nedávno oslavil 
72. výročí. 
Vyhlášení výsledků se konalo od 18:30 v divadle La Skála v tradič-
ním duchu a kouzelné atmosféře. Celou soutěž svým nezapomenu-
telným projevem moderátorsky doprovázel Slavomil Janov, který je 
nejen odborníkem na westernová klání, historii Divokého západu, 
ale také nestorem českého skautingu. Slávek byl mnoho let šéfredak-
torem už zaniklého časopisu Western World a podílel se na rozvoji 
soutěží v ČR. 
Nejstarším návštěvníkem Velké ceny Indiana se stal Ladislav Šín 
starší, který letos oslavil životní jubileum 92 let. Pravidelně soutěž 
navštěvuje od jejího počátku a jako jeden ze zakladatelů skautingu 
v Rýmařově k naší soutěži neodmyslitelně patří.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci 
soutěže, zejména rodině Fogašových, porotcům Jiřímu Gajovi, Petru 
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Pěnkavovi, Barboře Filové, Josefu Kopeckému a Gabriele Vaňkové, 
dále celému týmu Kempu Indiana, který se staral nejen o provoz kem-
pu, ale též o mnoho detailů v přípravách a samotném průběhu soutě-
že. Velký dík patří Petru Laštůvkovi a Janu Halincovi za nazvučení 
celého areálu a přípravu závěrečného ceremoniálu. Velmi mě těší 
ochota pracovníků Střediska volného času Rýmařov Michala Fidle-
ra, Jana Přikryla a Stanislava Stacha, kteří pomohli s realizací letního 
kina. Poděkování patří taktéž městu Rýmařovu za stabilní každoroční 
podporu soutěže a všem návštěvníkům, kteří přišli fandit našim sou-
těžícím. 
V příštím roce bude Indiana slavit čtvrt století své existence. Chtěli 
bychom opět po letech hostit oficiální mistrovství Evropy v disciplíně 
ovládání dlouhého biče. Indiana by si to jistě jako nejstarší evropská 
soutěž zasloužila. Posílilo by to zajisté i účast soutěžících a návštěv-
níků z dalších evropských zemí. 

Výsledky juniorské Ceny Franka Elstnera: 

Ovládání dlouhého biče: 
děti do 6 let: 1. Marie Vaňková 
děti 6–10 let: 1. William Šín
 
Hod nožem: 
děti 10–15 let: 1. Viktor Strnadel, 2. Radek Strnadel, 3. Vojtěch Ra-
pouch 

Výsledky soutěže Velká cena Indiana:

Ovládání dlouhého biče: 
Trefování cílů: 1. Ladislav Šín, 2. Dušan Dvořák, 3. Jakub Muzikant 
Rychlost, přesnost: 1. Ladislav Šín, 2. Dušan Dvořák, 3. Tereza 
Šínová 
Zhášení svící Zorro: 1. Dušan Dvořák, 2. Ladislav Šín 
Styl a technika jeden bič: 1. Dušan Dvořák, 2. Jiří Blaha, 3. Jakub 
Muzikant 
Styl a technika dva biče: 1. Dušan Dvořák, 2. Jiří Blaha, 3. Jakub 
Muzikant

Hod nožem:
Postupka: 1. Dušan Dvořák, 2. Josef Smékal, 3. Tomáš Mrázek
Míření na cíl: 1. Tomáš Mrázek, 2. Josef Smékal, 3. Dušan Dvořák 
Bojová dráha: 1. Vladimír Koreček, 2. Ladislav Gajdoš, 3. Dušan 
Dvořák 
No spin: 1. Ladislav Gajdoš, 2. Jan Hlavička, 3. Vladimír Koreček

Hod sekerou:  
Postupka: 1. Dušan Dvořák, 2. Josef Smékal, 3. Tomáš Mrázek 
Míření na cíl: 1. Dušan Dvořák, 2. Josef Smékal, 3. Ladislav Gajdoš

Valašské ovce ze Stránského získaly zlaté republikové ocenění

V přírodním areálu Zlobice na Brněnsku bylo 14. srpna i přes tropické 
počasí pořádně živo. Konala se zde celostátní výstava plemen ovcí a koz 
Ovenálie. Tyto ovčácké slavnosti každoročně navštíví chovatelé z celé 
republiky i široká veřejnost. Letos zde bylo vystaveno šestnáct plemen 
ovcí i koz. 
Manželé Křenkovi přivezli na výstavu tři mladé bahnice a jednoho 
plemenného berana druhu valašských ovcí, které chovají ve Strán-
ském. Valašské ovce z chovu spolku Stránské, z. s., sklidily na výsta-
vě velký úspěch, získaly 1. místo v kategorii Nejlepší kolekce ovcí. 
Odborná porota posuzovala všechny vystavované kusy, tedy berana 
i bahnice, kteří naprosto odpovídali standardu plemene. 
Chovu těchto jedinečných ovcí se na farmě ve Stránském věnují už 

více než patnáct let a byli mezi prvními členy klubu chovatelů va-
lašských ovcí, kteří se společně s ostatními farmáři z celé republiky 
snaží ohrožené plemeno zachránit. Využití valašek tkví ve spásání 
travních porostů v horských a podhorských oblastech. Již v roce 2017 
zaznamenalo plemeno vzrůstající trend počtu kusů.

JS
Zdroj: www.agropress.cz

Foto: archiv Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s.

Ladislav Šín
Western Arts Club, z. s. 

Foto: redakce
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Euroregion Praděd má nového turistického průvodce 
Prožijte svůj sen v Jeseníkách!

Euroregion Praděd vytvořil nového turistického průvodce, modernizoval 
webové  stránky  jeseniky-rodina.cz  a připravil  novou  hru  pro  seniory 
a jejich  vnoučata.  V letních měsících  Euroregion  Praděd  přinesl  hned 
několik novinek se zaměřením na podporu cestovního ruchu v Jesení-
kách. 
V rámci projektu Prožijte svůj sen v Jeseníkách! byl vytvořen nový 
turistický průvodce určený především pro rodiny s dětmi. Najde-
te v něm zajímavá místa z Krnovska, Bruntálska, Rýmařovska, Vr-
benska, Zlatohorska, Jesenicka, Žulovska a Javornicka. Průvodce si 
můžete vyzvednout v informačních centrech nebo je volně ke stažení 
na webových stránkách jeseniky-rodina.cz. Návštěvníci v něm na-
jdou spoustu informací o turistických atrakcích, zajímavých místech 
i aktuálním dění v turistické oblasti Jeseníky-východ. Pro turisty ze 
vzdálenějších míst jsou zde tipy na ubytování či stravování u partnerů 
destinačního managementu. Za prozkoumání stojí virtuální prohlídky, 
které jsou součástí interaktivní mapy a jejichž prostřednictvím může-
te online navštívit nevšední místa v česko-polském příhraničí.
„Dále jsme pro seniory, kteří navštíví náš region společně s vnoučaty 
(nebo i bez nich), připravili letní hru. Mohou díky ní získat turistickou 
známku či vizitku, případně soutěžit o třináct pěkných cen. Tato soutěž 
probíhá ve spolupráci s informačními centry až do 15. září 2021,“ 
přiblížila ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová. Pravidla 
soutěže naleznete opět na webových stránkách jeseniky-rodina.cz.
Euroregion Praděd zároveň informuje veřejnost a instituce, že se 
blíží termín, do kdy je možné předkládat projektové žádosti do 15. 
kola Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín je středa 15. září 2021. 

„Vzhledem k tomu, že se současné programové období chýlí ke konci, 
jedná se o jednu z posledních možností pro čerpání těchto dotačních 
prostředků,“ dodala ředitelka Šmigurová. Kontaktní údaje, podmínky 
pro čerpání dotace a další důležité informace jsou zájemcům k dispo-
zici na webových stránkách www.europraded.cz. 

Radek Vráblík
(redakčně zkráceno)

Foto: Euroregion Praděd

Moravskoslezský kraj informuje

Dny rodin opět podpoří pěstounství
První  tři zářijové neděle budou v Moravskoslezském kraji patřit Dnům 
rodin. Odpolední akce se uskuteční na hradě Sovinci a zámcích ve Frýd-
ku-Místku a Kuníně. Nabídnou zábavný program pro celou  rodinu,  ale 
také upozorní na náhradní rodinnou péči. Cílem těchto akcí konaných 
v rámci kampaně Dejme dětem rodinu je informovat o pěstounství a mo-
tivovat k němu další ochotné lidi.
„V našem kraji je zhruba šest stovek dětí, které vyrůstají v domovech, 
i když by mohly žít v náhradních rodinách. Přirozené rodinné prostře-
dí je pro nejmenší, ale i starší děti rozhodně vhodnější, děti poznávají 
všední chod rodiny, učí se přirozeným vztahům, lépe se připravují na 
samostatný život v dospělosti. To jsou v kostce hlavní důvody, proč 
Moravskoslezský kraj tak intenzivně pěstounství podporuje. Chceme 
co nejvíce lidí informovat o možnosti nabídnout zázemí dětem z do-
movů a chceme je motivovat, aby své náruče a svá srdce těmto dětem 
otevřeli,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil, 
který nad akcemi Dny rodin převzal záštitu. Vyčíslil, že v roce 2020 
bylo v Moravskoslezském kraji do náhradní rodinné péče či do osvo-
jení přijato celkem 91 dětí, dalších 110 dětí se ujali pěstouni na pře-
chodnou dobu. V roce 2019 šlo k pěstounům či do osvojení 99 dětí, 
k pěstounům na přechodnou dobu 128 dětí. Žadatelů, kteří vloni dě-
tem nabídli zázemí, bylo celkem 122. O osvojení požádalo 42 z nich, 
o pěstounskou péči projevilo zájem 55 lidí, pěstouny na přechodnou 
dobu se nově chtělo stát 25 osob. Oproti roku 2019 jde o mírný po-
kles, ovšem jen v řádu jednotek. 
Na Dnech rodin budou moci rodiny s dětmi i ostatní výletníci zdar-
ma navštívit zajímavé kulturní památky. První z akcí se bude konat  
5. září na hradě Sovinci, další 12. září na zámku Frýdek-Místek, po-
slední v neděli 19. září na zámku Kunín, vždy od 13 do 17 hodin. 

„Návštěvníci se mohou těšit na speciální prohlídky památek, loutko-
vá představení, vystoupení dětí z dětského domova, klauny, kreativní 
dílničky, skákací hrady a další zábavu. Samozřejmě nebude chybět 
edukační program zaměřený na náhradní rodinnou péči a její propa-
gaci. Kromě toho nabídneme registrační stánky výhodných slevových 
Rodinných pasů a Senior pasů, starší lidé si budou také moci odnést 
IN.F.Obálku, která v případě nenadálých situací informuje záchraná-
ře o zdravotním stavu seniora a pomáhá zefektivnit jejich zásahy,“ 
řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil a doplnil, že na programu budou 
spolupracovat organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče 
a zaměstnanci odboru kultury a památkové péče krajského úřadu.
„Na každé z akcí čeká návštěvníky nějaká specialitka. Na hradě So-
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vinci si děti ve Škole kouzel vyrobí vlastní kouzelnickou hůlku a bu-
dou plnit kouzelnické úkoly. Na zámku Frýdek-Místek zase oceníme 
tři pěstouny, kteří se dlouhodobě a obětavě věnují pěstounství. A na 
kunínském zámku se bude slavit třicet let osamostatnění Kunína od 
města Nový Jičín. Takže opět slíbíme spoustu zábavy, jako je napří-
klad focení v dobových kostýmech nebo komentované prohlídky zám-

ku. Věřím, že si všichni Dny rodin skvěle užijí a tiše doufám, že se nám 
podaří oslovit další dobré duše, které nabídnou lásku a domov dětem, 
jež nemohou žít se svými biologickými rodiči,“ uzavřel Jiří Navrátil.

Foto a text: Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvčí

odbor kancelář hejtmana kraje

Zámek Janovice

Zámek Janovice uspořádal večerní prohlídky a zve na další akce
Vychutnat si atmosféru zámeckých prostor po setmění přišlo v sobotu 
14. srpna na zámek v Janovicích téměř 80 návštěvníků. Přestože zámek 
Janovice nedisponuje téměř žádným mobiliářem, během vyprávění prů-
vodců Kristýny Schmidové a Marka Palyse a při pohledu na historické 
fotografie si leckterý návštěvník představí zámecké pokoje tak, jak byly 
zařízené v dřívějších dobách. 
Při prohlídce některých z 68 místností zámku s přednáškou zaměřenou 
na poválečné období, kdy zámek sloužil Státnímu archivu Janovice, 
návštěvníkům svítily na cestu desítky svíček. Se svítilnami a čelovka-
mi si prohlédli také prostory, které nejsou při obvyklých prohlídkách 
přístupné, např. místnosti, které sloužily archivářům jako kanceláře, 
studovny, byty a další.
Návštěvníci, kteří nebyli na prohlídce zámku poprvé, si všimli, že 

v některých místnostech chy-
bí velkoformátové historické 
fotografie. Nejsou zde z dů-
vodu instalace nového orámo-
vání a budou pověšeny zpět, 
jakmile bude práce na nich 
dokončena. Nejpozději v pří-
ští zámecké sezóně se na ně 
mohou návštěvníci opět těšit.
Hojná účast na zdejších ve-
černích prohlídkách ukázala, 
že jsou veřejností velmi ob-
líbené. Co se chystá na zámku v Janovicích v dalších týdnech? Na 
tuto otázku odpověděla nová kastelánka Markéta Janáková: „V srpnu 
máme v plánu návštěvníky provázet ještě jednu sobotu ve večerních 
hodinách, a to 28. srpna, opět ve 20:00, 21:00 a 22:00. Další pláno-
vanou akcí, pokud situace a vládní nařízení dovolí, bude přednáška 
na téma památkové péče, která proběhne ve čtvrtek 9. září. Více bude 
upřesněno na webových a facebookových stránkách zámku. Ve středu 
15. září proběhne přednáška Radima Vrly s názvem Hrad Rabštejn 
a jeho dvojí život. Vstup je zdarma a začátek je naplánovaný na 18. 
hodinu. Ve stejném týdnu jako přednáška pana Vrly proběhne 18. září 
Kastelánská prohlídka v 10 a 14 hodin. Ještě plánujeme 30. října kos-
týmovou strašidelnou prohlídku, podrobnosti včas představíme. Pro-
běhlé akce hodnotím jako povedené a chtěla bych poděkovat návštěv-
níkům, že našli čas a přišli. Těšíme se na další.“

Foto a text: JS
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Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy z archeologických lokalit Rýmařovska 
10. Unikátní keramika středověkých prubířů a tavičů zlata 

Část A – Hornická minulost rýmařovského středověku

Od nálezu prvních exemplářů (1973) keramic-
kých misek z rýmařovského Hrádku, které se 
užívaly při tavení zlata ve specifické dílně (pru-
bírně?) pod ochranou zdí městského hradu na 
přelomu 13.–14. století, se dosud nepodařilo na-
lézt nikde ve střední Evropě jejich paralelu (obr. 
1). Také v západní Evropě (saském Freibergu), 
kde byly objeveny příbuzné misky, jde o unikát-
ní a velmi vzácnou technickou keramiku (obr. 
2–3). Misky z Freibergu se s rýmařovskými 
nálezy přibližně shodují rozměry (freiberské  
Ø 13 a 12,5 cm, domácí Ø 9–12 cm) a vzdále-
ně tvarem. Očividně se shodují účelem a u části 
rýmařovských misek hmotou. Naší výhodou je, 
že se téměř na všech typech prostředků k tavení 
objevuje hnědavá tavenina zlatonosného kře-
mene s droboučkými kuličkami drahého kovu, 
a jejich role je tak nezpochybnitelná (obr. 4–5). 
Pojítkem k českým a západomoravským nále-
zům z Jihlavy-Starých Hor (Staré Hůry), Čer-
nova-Cvilínku, Oseku, Libice ad. či k němec-
kým v Sulzburgu (Bádensko-Würtenbersko) 
a Dippoldiswalde (Sasko, Krušné hory) jsou 
střepy hliněných nádob, náhradní prostředky 

užívané ke stejnému účelu, ale jejich tavenina 
obsahuje částečky vytaveného stříbra. Přítom-
nost našeho zařízení na Rýmařovsku je v oblasti 
prastaré rudné důlní činnosti k získávání zlata, 
stříbra, olova, mědi a železa (později zinku) lo-
gická a soudíme, že zřejmě nikoli jediná. Další 
výzkum objektů ke zpracování kovů na Rýma-
řovsku se dosud neprováděl, a tak se badatelům 
otevírá dosud nedotčený prostor dolů (či hutí) 
hankštejnských (Hornoměstsko, Rýmařov), ka-
menohorských (Starovesko, Novovesko) i rud-
ských (Rudsko) s množstvím ruin hamrů, shlu-
ků šachet a pinek (důlních propadlin) či hald se 
zajímavým obsahem. 
V regionu se dochovaly stopy keltského rýžová-
ní zlata zřetelněji na řece Oskavě, souvislý pás 
kopečků podobných brázdám na břehu podél 
toku (obr. 6), méně nápadné na řece Moravici 
mezi Malou Morávkou a Malou Štáhlí. Nej-
starší dosud zjištěnou středověkou těžbu stříb-
ra v 11.–12. stol. (Novák, Štěpán) si s vysokou 
pravděpodobností vynutila ražba denárů olo- 
mouckých údělných knížat a řidčeji biskupů 
(obr. 7–10). Staré rýžovnické sejpy znovu pře-

Z historie

1. Soubor keramických misek a dalších 
prostředků k tavení zlata (Hrádek, 13. – 
poč. 14. st.) 

2–3. Saské keramické misky k tavení 
drahého kovu (Freiberg, 13. st.)
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rýžovali ve středověku, ba poslední zásahy se datují 
ještě do konce 19. století. Berger (1910) uvádí, že se 
zlato získávalo ve 13. století též v Dolní Moravici, chy-
bí však pramen tvrzení. Zlato se ve stejné době těžilo 
i na sovineckém panství v oblasti rudských dolů u za-
niklého Markova.
Archeologický výzkum předměstské osady na Bez- 
ručově ulici v Rýmařově odhalil pokus o získávání 
zlata ze suché terasy Podolského potoka z doby před 
rokem 1250, jenž ohrozil existenci sídliště. V úsilí do-
mácích rolníků lze snadno hledat souvislost se „zlatou 
horečkou“ na Uničovsku, kde se objevilo zlato, jak do-
kládá privilegium markraběte Přemysla z roku 1234, 
jež kromě jiného vymezilo distrikt povolené těžby 
v nepříliš jasně stanoveném prostoru od „českých hra-
nic po řeku Moravici (!)“. Nápor nečekaného množství 
zájemců o snadné zbohatnutí přinesl negativní důsled-
ky i striktní normy. Ze středověku se zachovaly též 
zprávy o zlatých ryžích níže na řece Moravici. Zlato se 
zřejmě rýžovalo též v prostoru Frýdlantu nad Moravicí 
(Břidličné) a případně na potoce Poličce. Nelze bagate-
lizovat tvrzení J. Adama (1988) a K. Bergera (1909), že 
se tak dělo až do roku 1376, kdy ryže zničila ohromná 
povodeň, která odplavila zlatonosný písek, a že se již 
práce neobnovily (obr. 12A–B). Názor sice není podlo-
žen dostupnými pramennými podklady nebo je nezná-
me, ale pohromu, jež na vodních tocích Rýmařovska 
nebývaly vzácné, vyloučit nelze (obr. 12A). Zajímavou 
epizodou je listinně doložené rýžování zlata v prosto-
ru městečka Ryžoviště (dříve příhodněji Brunzejfu či 
Braunseifen). V období renesance se dobývalo zlato 
nejméně ve dvou šachtách v sousedství Ferdinandova 
(obr. 13) a ve zlatém a stříbrném dole nad nimi na Ka-
menné hoře (Steinhübel). Dochovaly se též impozantní 
sejpy na toku jinak nenápadného Novopolského potoka 
(obr. 14), který vymílal přesněji neurčené ložisko v ob-
lasti prameniště pod Kamennou horou. 
Nejpozději od 12. století se stalo cílem báňské činnosti 
na Rýmařovsku především (mincovní) stříbro dopro-
vázené olovem. Geolog Ing. Jaromír Novák (1925–
1989) a historik Václav Štěpán, významní protagonisté 
báňsko-historického výzkumu Jeseníků (1970–1988), 
objevili nezvykle vysoko, až nad hranicí 800 m n. m., 
velmi staré dobývky stříbra v odlehlé oblasti Hrubé-
ho Jeseníku nad Starou Vsí. Hustě zakládané šachtice 
(profil 2,2 m x 1,6 m) ražené (po úklonu) do úbočí vždy 
zhruba ve vzdálenosti 7 m nepřesáhly hloubku 20 m 

2–3. Saské keramické misky k tave-
ní drahého kovu (Freiberg, 13. st.)

4. Nejčastěji užívaný typ diskovité 
misky na tavení zlata s taveninou 
uprostřed (Hrádek, přelom 13.–14. 
století)

5. Detail taveniny (viz obr. 4), 
v kroužku malý nuget, kolem kapky 
Au (obr. 4)

6. V pozadí keltské sejpy (Oskava, 2.–1. st. př. Kr.)

7. Denár olomouckého údělného knížete Otty 
II. (1107–1110, 1113–1126)

8. Denár knížete Vladislava II. (1110–1113)

9. Denár olomouckého biskupa Jindřicha 
Zdíka (1126–1150)

10. Patrně denár biskupa Jindřicha Zdíka 
nebo knížete Václava Jindřicha (1126–1130)

11. Středověká rýžovnická halda na Oskavě
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a ruda se z nich vytahovala jednočinným rumpálem. I zde šlo o poly-
metalické rudy se stříbronosným galenitem.
Od 13. století se také začalo rozvíjet obecně prospěšnější, rozsáhlejší 
a stabilnější dolování železných rud (obr. 15, 16). Ve středověku kro-
mě krátkých období přestalo být získávání zlata zdejší prioritou a sta-
lo se spíše jen atraktivním doplňkem báňské činnosti v jihozápadním 
podhůří Hrubého Jeseníku, třebaže se prodej nevelkého vytěženého 
objemu zlata objevuje ještě v 18. století. Opačně tomu bylo v sou-
sedním bohatém andělskohorském revíru, kde se zlato těžilo ještě na 
počátku 20. století. Veškerá důlní činnost (nikoli prospekce) byla na 
Rýmařovsku úředně ukončena pro ztrátu kovnatosti rud (polymetalic-
kých) roku 1974.

Vladimír Goš (†) – Jiří Karel

(Bartoš, M. – Brzák, P. – Ševců, J. Prubířství a prubířská keramika. 
AH 26, Brno, 2000; Agricola, G. Georgii Agricolae de re Metallica 
Libri XII. Praha, 1933; Ercker von Schreckenfels, L. Kniha o prubíř-
ství. Praha, 1974; Hrubý, P. a kol. Středověká hornická aglomerace 
ve Starých Horách u Jihlavy. PA, Praha, 2006; Hrubý, P. – Hejhal, 
P. – Malý, K. Těžba a úprava rud v jihlavských Starých Horách ve 
13. století. ARN, Stříbrná Jihlava, Jihlava, 2009; Tíž. Montanarchäe-
ologische Untersuchungen in Jihlava-Staré Hory (Iglau-Altenberg,  
Tschechien). Zeitschrift für archäologie des Mittelalters, Jahrgang 35, 
Bonn, 2007; Chrt, J. Zlatonosné ložisko u Ludvíkova. Báňský obzor 9, 
Praha, 1949; Eckstein, E. – Hauptmann, A. – Richter, U. – Schwabe-
nitzky, W. Hochmittel Montanwesen im Sächsischen Erzgebirge und 
seinem Vorland. Der Anschnitt-Zeitschrift für Kunst und Kultur im 
Bergbau 46, 1994; Hrubý, P. – Malý, K. – Schubert, M. Metallur-
gische Funde aus der Bergbausiedlung in Dippoldiswalde – Roter 
Hirsch, projekt ArchaeoMontan 2015. Montanarchäologie im Osterz-
gebirge, Beihefte AFD, Dresden, 2015; Novák, J. – Karel, J. Pozů-
statky rýžování zlata v Rýmařově ve 13. století. ČSlM, 2/XXX, Opa-
va, 1980; Novák, J. Rýžoviště zlata na Oskavě. SM, sv. 50, Šumperk, 
1980; Týž. K vývoji dolování drahých a barevných kovů na severní 
Moravě. ZVM Olomouc, sv. 201, Olomouc, 1979; Goš, V. – Karel, 
J. – Novák, J. Počátky osídlení Rýmařova. PA, LXXVI, Praha, 1985; 
Goš, V. – Karel, J. Počátky Rýmařova. Nový pohled na předlokační 
osadu města. AH, svazek 28/03, Brno, 2003; CDB list. 246 a III, list. 
76; Šebánek, J. Uničovská listina z r. 1223. Časop. Společ. přátel sta-
rožitností, roč. LV, Praha, 1953; Kaňák, B. Uničovské privilegium. 
StM, sv. 36, Olomouc, 2013; Hnilová, P. Archeologické nálezy z pro-
storu dolů v Pittenwaldu uložené v Městském muzeu Rýmařov. QBN 
II. Rýmařov, 2016; Čermák, F. – Karel, J. – Marek, M. O geologii 
a dolování na Rýmařovsku. Rýmařov, 2015 ad.)

12A. Ničivá povodeň ve Frýdlantu n. Moravicí (Břidličné), 1927

12B. Zlatonosná Moravice (foto: P. Buráň) 13. Zbytky zlatého dolu u Ferdinandova (16. stol.)

14. Sejpy rýžovníků zlata nad Novopolským potokem (16. stol.) 15. Zazděné ústí dědičné (odvodňovací) štoly (Strálecké údolí)
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Pověst o Hradebním pahorku
Prof. Franz Stowitschek

Cestou z Dolní Moravice do Malé Štáhle míjíme takzvaný Hradební 
pahorek (Wallhübel či Wallhügel), kolem něhož se místy táhne pří-
kopová prohlubeň. Lidé z okolí si o tom místě vypravují tuto pověst:
Před dávnou dobou se tam nacházela vesnice zvaná Moravice se zám-
kem, jehož obyvatelé žili v hýřivém přepychu. Jednou o masopustu 
pořádali velkou hostinu, zatímco sedláci z okolních vesnic strádali. 
Za trest se zámek s celou vesnicí propadl do země. Staří pamětníci 
tvrdí, že špička kostela ještě dlouho vyčnívala ze země, než byla poz-
ději odstraněna.
Už dlouho se v kraji povídalo, že se v pohorku ukrývají poklady. Kaž-
dý rok o Květné neděli se ve chvíli, kdy kněz u oltáře předčítá pašije, 
kopec otevře a vstup do něj se uvolní. Tu si pak může každý z na-
hromaděných pokladů odnést, kolik chce. Kdo se ale u podzemních 
pokladů zdrží déle, než trvá předčítání příběhu o Spasitelově utrpení, 
ten zůstane v kopci uvězněn do příštích Velikonoc.
Pověst se donesla k jedné chudé ženě. Poháněna přáním skoncovat se 
svou bídou a zkusit štěstí vypravila se i se svým dítětem o následující 
Květné neděli k tajemnému místu. A skutečně! Když zvony oznamo-
valy předčítání pašijí, kopec se otevřel a objevily se obrovské hroma-
dy zlata, stříbra a drahých kamenů. Současně ale žena zaslechla hlas, 
který zvolal: „Třikrát hrábnout a třikrát nabrat!“ Žena se dlouho ne-
rozmýšlela a vstoupila i s dítětem do otevřeného kopce. Dítě posadila 
na starý stůl, který tam stál, a udělala, jak jí bylo řečeno.
Avšak ve spěchu a rozčilení na dítě zapomněla a s bohatým nákladem 

pokladů opustila kopec, který se za ní zase rychle uzavřel, neboť pa-
šije dospěly ke konci. Když si matka na dítě vzpomněla, strnula lek-
nutím a chtěla se vrátit. Avšak kopec vypadal jako vždycky. S nářkem 
a bědováním šla do nejbližší vesnice a vyprávěla, co se přihodilo. 
Lidé jí radili, aby se obrátila na kněze. Ti jí doporučili, ať se o příští 
Květné neděli znovu pokusí dostat do kopce. 
Klid a mír ji opustily, myslela jen na své dítě a z pokladů neměla pra-
žádnou radost. Příští Květné neděle se ani nemohla dočkat. 
Konečně uplynul rok a nastala Květná neděle. Žena se opět vypravila 
k Hradebnímu pahorku. A kopec se zase otevřel a zazněl hlas: „Tři-
krát hrábnout a třikrát nabrat!“ Znovu ji oslnilo zlato a drahé kameny. 
Ale ona si všech těch pokladů nevšímala, viděla jen své dítě, které 
sedělo na starém stole a hrálo si s jablkem. A když dítě zvolalo ono 
sladké slovo „mámo“, zvedla je, přitiskla k srdci a rychle vynesla ven 
z kopce.
Vroucně děkovala Bohu za šťastnou záchranu dítěte. Žila pak bezsta-
rostně se svým nejdražším pokladem až do blaženého konce.

Poznámka: Velmi rozšířená pověst o pokladu, která bývá situována 
do různých míst. Za tuto pověst vděčím několika svým žákům. 

(Zdroj: Römerstädter Ländchen 11/1924, s. 86–87, archiv Městského 
muzea Rýmařov, přeložil Dieter Schallner st., redakce Zdenka Přikry-
lová Nesetová.)

17. Rozsáhlé pinky neznámého stáří ve Stráleckém údolí16. Zasypané ústí šachty (důlní jámy) železného dolu (Pittenwald)

Sport

U edrovického rybníka závodili triatlonisté
V  sobotu  24.  července  odstartoval  u edrovického  rybníka  27.  ročník 
DuKo triatlonu, jehož pořadatelem je Ski klub RD Rýmařov. Po loňském 
ročníku, kterého se kvůli hygienickým nařízením účastnily pouze děti, 
mohl ten letošní proběhnout víceméně bez omezení. 
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 57 závodníků a pět štafet. 
Vzhledem ke stále trvajícím proticovidovým opatřením se startova-
lo bez mezinárodní konkurence. Počasí triatlonistům skutečně přálo, 
i proto byla motivace závodníků veliká.

Na triatlonisty čekala tradiční triatlonová trojkombinace. Plavání od 
100 do 600 metrů, jízda na kole od 1,5 do 36 kilometrů a běh od 0,5 
do 8 kilometrů. Vítězem nejdelší trati v kategorii 50–59 let se stal 
bývalý mistr republiky v dlouhém duatlonu Martin Kňáva (1970), re-
prezentující olomoucký sportovní klub Los Rapidos. Na trati 600 m 
plavání, 36 km jízdy na kole a 8 km běhu nenašel přemožitele a s vý-
sledným časem 1:39:44 skončil první nejen ve své kategorii, ale také 
v absolutním pořadí. Pro zlato v kategorii 40–49 let a v absolutním 
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pořadí druhý si doběhl Jan Kučera (1981) z rozdrojovického Alfa Tri 
Teamu v čase 1:40:24. Třetí v absolutním pořadí a druhý v katego-
rii 40–49 let v čase 1:41:17 proběhl cílovou rovinkou Pavel Šalmík 
(1972), startující za tým DuKo Rýmařov. 
Rýmařovský triatlon je oblíbený i u dětí a dospívajících, kteří se vy-
dávají na různě dlouhé tratě podle věku. Ve svých kategoriích sbírali 
zlatá umístění hlavně startující za Ski klub RD Rýmařov, konkrét-
ně Zoe Sedláčková (2014), Adam Lašák (2012), Esther Lemstrová 
(2012), Anna Fryblíková (2011), Jan Vinohradník (2008), Veronika 
Rožňáková (2008), Eduard Casciani (2005) a Amálie Vinohradníková 
(2005). Pouze ve třech kategoriích našli závodníci z místního klubu 
přemožitele. V kategorii žáků do 8 let o pár vteřin utekl rýmařovské-
mu závodníkovi Vítězslavu Šopíkovi (2015) triatlonista Tomáš Hanuš 

(2016) z jihomoravského SK Žatčany. V kategorii 10–11 let vyhrál 
Roman Král. A vítězné tažení dětí z pořádajícího klubu už narušil pou-
ze Matěj Komel (2006) z Frýdku-Místku v kategorii žáků 14–15 let. 
Nejstarším účastníkem DuKo triatlonu byl čtyřiašedesátiletý Ivo 
Krejčí z klubu 3Atlon Team Uničov, nejmladšími účastníky byli Ma-
rina Veselá z Brna a žatčanský Tomáš Hanuš (oba 2016). 
Díky organizátorsky kvalitně zajištěnému závodu a sponzorskému 
zázemí firem a města Rýmařova měl další ročník DuKo triatlonu dob-
rou úroveň a již nyní je možné zapsat si do sportovního diáře termín 
toho příštího. Závodníci mohou začít ladit kondici na sobotu 30. čer-
vence 2022.

JS
Foto: redakce

V Lipníku nad Bečvou proběhlo Mistrovství České republiky v koloběhu

Třídenní MČR v koloběžkách 2021 a zároveň druhé kolo Rollo ligy 
2021 se konalo od pátku do neděle 6.–8. srpna 2021. Náročný pro-
gram se rozjel v pátek sprinty na příjemném atletickém oválu, kde 
jsme ve vyřazovacích rozjížďkách bojovali o první mistrovské me-
daile. V sobotu bylo na programu kritérium a štafety přímo v centru 
Lipníka na uzavřené Osecké ulici. Závod štafet přinesl dramatické 
a napínavé souboje. Stejně jako v kritériu to byla pro diváky napínavá 
podívaná. V neděli vyvrcholil program dlouhým závodem na uzavře-
né silnici u osady Nové Dvory. 

„Zřejmě dobrý oddíl…“, přesněji řečeno výjimečný oddíl z Rýma-
řova, obsazoval ve všech závodech stupně vítězů. Nejúspěšnějším 
byl Filip Krečmer, který ve všech čtyřech disciplínách slavil mistrov-
ský titul. Dvě první, druhé a třetí místo shodně získali Jakub Kobak 
a Kryštof Vystrčil. Šimon Kroutil bral zlato, stříbro a bronz. Petra Za-
hradníková jednou vyhrála a dvakrát byla třetí. Dvě stříbra těší Amálii 
Vinohradníkovou a Ondřeje Baslara. Adam Lašák doma věší stříbro 
a bronz. Bronzovou medaili si odvezl František Sázel, zlatou Anna 
Fryblíková, bronz ve společné štafetě Jan Vinohradník, Veronika 
Rožňáková a Marek Sázel. Náš nejrychlejší Tomáš Sedlář získal mis-
trovskou zlatou ve sprintu a v absolutním pořadí byl druhý, když mu 
na prvenství chybělo jen několik setin sekundy. V ženské kategorii 
nás reprezentuje Věra Vybíralová, která získala stříbrný hattrick. Pod 
stupni vítězů, ale zato s láskou ke koloběhu zůstali Jakub Vystrčil, Ja-
kub Barusel, Patrik Krečmer, trenérky Kateřina Fryblíková a Martina 
Baruselová a teprve sedmiletý David Dvořáček.
Za podporu děkujeme Ski klubu RD Rýmařov a firmě KOSTKA (vý-
robci našich koloběžek).

Patrik Krečmer
Foto: Jiří Kubínyi

Filip Krečmer Kadeti na startu
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V závodu na kolečkových lyžích na Praděd rozhodovaly centimetry

První srpnová sobota patřila už poosmé běžcům na kolečkových lyžích, 
kteří se setkali na Hvězdě, aby závodili klasickou technikou až na nej-
vyšší vrchol Moravy. TOMSKI Výjezd na kolečkových lyžích na Praděd byl 
soubojem mezi nejúspěšnějšími jezdci v historii tohoto závodu Adamem 
Fellnerem a Janem Šrailem. V těsném dojezdu byl v cíli rychlejší Šrail. 
Rýmařovský  lyžař  Václav  Sedláček  většinu  trati  kontroloval  3.  pozici. 
Mezi ženami byla nejrychlejší Tereza Tůmová. Na start závodu se v do-
spělých i dorosteneckých kategoriích postavila stovka lyžařů a lyžařek.
Obsazení kategorie mužů slibovalo vyrovnaný a kvalitní závod od 
prvních metrů. Na startovní čáře se totiž sešli členové české reprezen-
tace v běžeckém lyžování a účastníci světových pohárů a mistrovství 
světa s nejúspěšnějšími domácími dálkovými běžci se zkušenostmi 
z Vasova běhu nebo Jizerské 50. Adam Fellner z Fenix Ski Teamu 
Jeseník se výjezdu na Praděd zúčastnil už pošesté a ke dvěma prven-
stvím, jednomu druhému a dvěma třetím místům chtěl přidat další 
kvalitní výsledek. Jan Šrail (Vltava Fund Ski Team) byl na startu 
potřetí a patřilo mu vítězství, stříbrná pozice i traťový rekord, který 
vytvořil časem 35 minut a 24 vteřin v roce 2017. A chybět nemohl ani 
pořadatel závodu, Rýmařovák Václav Sedláček, reprezentující bar-
vy Silvini Madshus Teamu, který během předchozích sedmi ročníků 
vždy bojoval o nejvyšší příčky a na kontě má dvě druhá místa a jeden 
bronz. Znepříjemnit závod favoritům chtěl i reprezentant Petr Knop.
„Jsem nadšený z toho, jaká konkurence se na Hvězdě opět sešla. To 
svědčí o tom, že náš závod, který je součástí seriálu Efisan Skiroll 
Classics, má svou váhu a nejlepší lyžaři ho vyhledávají jako ideální 

přípravu na zimní sezónu. Navíc jsme letos téměř vyrovnali účastnic-
ký rekord, kdy mezi stovkou závodníků byli vedle domácích jezdců 
i Poláci, Slováci, Rusové a už tradičně i jeden Keňan,“ řekl hlavní 
pořadatel a v cíli třetí nejrychlejší běžec Václav Sedláček.
Už od startovního hvizdu se v čele vytvořila silná skupina favoritů, 
z níž se postupně oddělili Fellner se Šrailem. Třetí pozici po větši-
nu závodu hlídal Sedláček. Že budou o vítězi rozhodovat centimet-
ry, předznamenal už průjezd rychlostní prémií u Ovčárny. O držiteli 
prémie nebylo jasno ještě dlouho po dojezdu a až při prozkoumání 
fotografií nakonec s nepatrným náskokem získal odměnu Jan Šrail. 
Oba jezdci drželi vysoké tempo i v nejprudších pasážích a ani jedno-
mu se nepodařilo utrhnout do rozhodujícího náskoku. O vítězství tedy 
rozhodl dramatický finiš, ve kterém Šrail zvítězil o pouhé dvě vteřiny 
v čase 36 minut a 37 vteřin. Fellner rozšířil svou medailovou sbírku 
o další stříbro a z Výjezdu na kolečkových lyžích na Praděd má při 
šesti účastech už šest umístění na stupních vítězů.
Mezi jedenácti ženami si pro jasné vítězství přijela Tereza Tůmová ze 
Sun sport Teamu. Na 2. místě dokončila Anna Sixtová z Vltava Fund 
Ski Teamu před další zástupkyní Sun sport Teamu a nejrychlejší jezd-
kyní v juniorské kategorii Kateřinou Švancarovou. Mezi staršími do-
rostenci se prosadili rýmařovští odchovanci v barvách Fenix Ski Tea-
mu Jeseník František Sázel a Tomáš Sedlář, kteří brali 2. a 3. pozici.
Partnery TOMSKI Výjezdu na kolečkových lyžích na Praděd, díky 
nimž se mohl závod uskutečnit, jsou město Rýmařov, XCsport.cz, 
Stavby RIO, Rýmařovská pekárna, Kovošrot – Moravia CZ, Zdravá 
výživa Bruntál, TOMSKI, Starp pila Janovice, Partners, Holba, RD-
mont a restaurace Na Hvězdě. Jim i dobrovolníkům pořadatelé děkují 
za podporu.

Štěpán Sedláček
Foto: Petra Zaděláková 

Amálie Vinohradníková Kryštof Vystrčil a Anna Fryblíková
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Rýmařovští jezdci bodovali v závodě vytrvalosti
V pátek 6. srpna se v Chlumci nad Cidlinou uskutečnily národní závody 
ve  vytrvalosti,  kde  se  výborně  dařilo  rýmařovským  jezdcům Michaele 
Novákové a Lubomíru Petříkovi. Vytrvalostní  jízda patří do  jezdeckých 
sportů a prověřuje schopnost jezdce bezpečně ovládat vytrvalost a kon-
dici koně na trati. Jezdci při těchto soutěžích bojují s délkou trati, kli-
matickými podmínkami, terénem a časem. 
Oba úspěšní jezdci závodí za stáj En Vogue, která se nachází v Kar-
lově na Sovinecku, a zde i trénují. Michaela Nováková jezdí aktiv-
ně již šest let a před dvěma lety se začala připravovat na zkoušky 
základního výcviku jezdce, jejichž složení umožňuje účastnit se ofi- 
ciálních závodů pořádaných Českou jezdeckou federací. Po úspěšném 
absolvování začala na začátku tohoto roku závodit. Trénuje již třetím 
rokem pod vedením svého partnera Lubomíra Petříka, který se také 
účastní závodů ve vytrvalosti. Ten jezdí již 10 let a má tuzemské i za-
hraniční zkušenosti. 
V chlumeckém národním závodě na 40 km obsadila Nováková se svou 
desetiletou temperamentní klisnou Zafirou 9 první místo. „Závod byl 
super a trasa různorodá, nejen co se povrchu týče, ale i „překážek“ 
– bahno, brod, podchod pod mostem. Já i kobylka jsme si závod moc 
užily. Super bylo, že koně měli čip a vše bylo elektronické. Mohla jsem 
tak vidět, jak jsem jela první kolo, a podle toho se rozhodnout, jak 
mám jet druhé. Naše tempo bylo rychlé, průměrnou rychlostí jsem 
jela 18,4 km/h. Ale nebylo to naše maximum, stále máme co zlepšo-
vat,“ okomentovala zážitky ze závodů Nováková. 
Petřík se svou jedenáctiletou klisnou Princess Halimou vybojoval 

v závodě na 60 km stříbrné umístění. „Jel jsem závod svým tempem, 
věděl jsem, že pravděpodobně dojedu první, i když konkurence byla 
veliká. S Princeznou jsme však měli od začátku roku natrénováno 
strašně moc kilometrů. Na startu jsme vyrazili první na trase, ta 
byla bohužel špatně označená a desetiminutový náskok před ostatní-
mi jsem ztratil, ale i tak jsem nakonec dojel v prvním kole první. Do 
55. kilometru jsem si stále držel první místo, pak Princezna v těžkém 
bahně ztratila podkovu, podjelo jí to a spadli jsme. Hned jak jsem 
se vzpamatoval, nasedl jsem na koně a dojel do cíle. Naštěstí koni 
nic nebylo, jen já jsem byl dobouchaný. Jel jsem svým tempem 19,7 
km/h jako při tréninku, jen terén byl moc podmáčený. Pro mě je větší 
úspěch, že je koník zdravý, než druhé místo v národních závodech,“ 
popsal dramatický průběh závodu Petřík.

JS
Foto: Jiří Jirsa

Rýmařovská padesátka pěšky i na kole
Každoročně na začátku září se u Střediska volného času Rýmařov 
scházejí příznivci dálkových pochodů a cykloturistiky. Dne 4. září 
2021 zde začíná a končí tradiční cyklo/turistická akce Rýmařovská 
padesátka. Zúčastnit se mohou turisté i cyklisté všeho věku a kon-
dice, na výběr bude pět tras včetně lehčí, vhodné i pro rodiny. Po 
loňském zrušeném ročníku se organizátoři těší na účastníky nabitý 
ročník a připomínají heslo akce: „Rýmařovská padesátka není závod, 
ale prověrka osobní zdatnosti, fyzické připravenosti a pevné vůle.“
Pěší trasy jsou naplánovány stejně jako v minulých letech, přesto bu-
dou jednotlivé popisy připraveny na startu. Účastníci se tak mohou 
těšit na pochody dlouhé 5, 10, 25, 35 a 50 km. Z cyklotras bude na 
výběr vzdálenost 5 km po dětských hřištích, 10 km, 20 km, dále střed-
ní trasa 45 km a dlouhá trasa 60 km.
Každý účastník Rýmařovské padesátky svou účastí na akci dává na 
vědomí, že plně respektuje veškerá opatření a pravidla, která jsou 
uvedena v platných mimořádných opatřeních Ministerstva zdravot-
nictví ČR. Podrobné informace najdete na plakátu.

JS
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Kocourek hledá domov
Černošedý kocourek byl nalezen na Dukelské ulici, kde byl pravděpodobně 
vyhozen původními majiteli. Zde mu bylo ubližováno, ale postarali se o něj 
v útulku v Bruntále, kde ovšem musí být zavřený v kotci. Je moc hodný, 
miluje lidi, ale nesnese jiné kočky. Jeho stáří je odhadováno na necelý rok. 
Pomůžete mu najít domov? Kontakt: Hana Čalová – 604 650 554.
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Jiskra odstartovala letošní ročník divize dvěma výhrami
Fotbalisté SK Jiskra Rýmařov, hrající Moravskoslezskou fotbalovou di-
vizi F, tedy čtvrtou nejvyšší tuzemskou soutěž, na úvod sezóny dvakrát 
uspěli. Porazili Bohumín i Heřmanici, čímž se usadili na vedoucí příčce 
soutěže. 

Jiskra v přípravném období nenašla přemožitele. Jedinou kaňkou tak 
bylo vyřazení z českého poháru po domácí prohře 2:4 s třetiligovým 
Uničovem. Hráči Rýmařova se však touto porážkou nenechali rozho-
dit. Na úvod soutěže je čekal silný Bospor Bohumín, který zdolali 3:2. 
Ještě během prvního poločasu si svěřenci Milana Furika vypracovali 
tříbrankové vedení po gólech Jana Kolíska, Michala Furika a Petra 
Navrátila. Hostům se do přestávky podařilo vrátit do zápasu, když 
snížili na 3:1. Po změně stran Rýmařovští málem doplatili na řadu 
nevyužitých šancí. Bohumín ale dokázal vstřelit kontaktní branku až 
v 1. minutě nastaveného času a Jiskra nakonec vedení uhájila. 
„Sice to bylo již 3:0, ale soupeři se hned vzápětí podařilo vstřelit 
kontaktní gól, což byla chyba, kdy jsme nevystoupili a neodkopli ba-
lón. Ale byl to jen výsledek, na hře to nikterak nebylo znát. Zápas byl 
vyrovnaný. Do druhé půle jsme nastoupili s tím, že se nesmí opakovat 
minulý týden, kdy byl druhý poločas proti Všechovicím z naší strany 
horší. Kluci to sice odbojovali, ale co mě mrzí, je velké množství ne-
proměněných šancí, zejména od zkušených hráčů,“ zhodnotil výkon 
svého týmu trenér Milan Furik.
Týden nato čekal Jiskru jako soupeř tým Heřmanice Slezská. Celek 
z Ostravy patří k outsiderům soupeře a Rýmařov splnil roli favorita, 

když Heřmanici zdolal vysoko 4:1. V utkání se blýskl zejména útoč-
ník Pavel Jeřábek, který vstřelil hattrick. Čtvrtou branku Jiskry přidal 
Jan Kocúr. 
„Čtyři góly jsou pěkné, stejně jako hattrick. Je ale rozhodující, jak ty 
góly padnou. Tohle byl soupeř, který se bude pohybovat na chvostu 
tabulky. Všechny góly, které jsme dali, byly doklepávání do prázd-
né brány. Což je sice pěkné, ale tak přehrajeme maximálně dva tři 
soupeře. Naopak zatím selháváme v šancích, které si vytvoříme kom-
binačně, střelbou nebo samostatnými nájezdy. Je potřeba, abychom 
tyto situace proměňovali. Věřím ale, že i to přijde,“ zhodnotil druhé 
utkání Furik.  

Řádková inzerce

Koňský hnůj zdarma za odvoz
Nabízíme zaležený koňský hnůj zdar-
ma s vlastní nakládkou ve Stránském. 
Možnost dovést vozík za auto v blízkém 
okolí a s příspěvkem na dopravu. Kon-
takt 605 586 074, nejlépe SMS.

Tabulka Moravskoslezské divize F po dvou odehraných kolech:
1. Rýmařov 2 0 0 7:3 6
2. Polanka 2 0 0 3:0 6
3. Frýdlant n. O. 2 0 0 5:3 6
4. Frenštát p. R. 1 1 0 6:3 4
5. Bílovec 1 1 0 4:3 4
6. Karviná B 1 0 1 11:4 3
7. Vítkovice 1 0 1 4:3 3
8. Bohumín 1 0 1 3:3 3
9. Bruntál 1 0 1 3:5 3
10. Havířov 0 1 1 6:7 1
11. Nový Jičín 0 1 1 0:1 1
12. Opava B 0 0 2 0:3 0
13. Heřmanice 0 0 2 3:7 0
14. Dětmarovice 0 0 2 2:12 0

Tomáš Lašák
Foto: archiv klubu SK Jiskra Rýmařov
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Telefon +420 728 706 154 
email: jmcompany.kampan@gmail.com 

www.jmcompany.eu

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE 
pro náš závod v RÝMAŘOVĚ 
na pozici:

DĚLNÍK VE VÝROBĚ

21 000,- 
ČISTÉHO 

ZA DĚLNICKOU 
PROFESI

21 000,- 
NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK

DOPRAVA 
DO TOVÁRNY 

ZDARMA

MOŽNOST 
UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ 
ZDARMA

DALŠÍ 
BENEFITY

JM COMPANY 
Czech Republic s.r.o.

Váš partner 
na poli zpracování 

technologického odpadu

PRO PRODEJNU RÝMAŘOV

PRODAVAČ/KAHLEDÁME

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

MZDA PO 3. ROCE 35 HOD./TÝDEN

PRODAVAČ/KA

800 115 435
VOLEJTE ZDARMA

25 000 Kč
Nástupní mzda

26 000 Kč
Mzda po 1. roce

27 000 Kč
Mzda po 2. roce
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